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تقدمي

السفير  الطيب الشودري
رئيس النادي الدبلوماسي المغربي

تتواىل الطبعات كام تتواىل األسامء والصفات، وجوه أسهمت بعطائها 
ووحدته،  وسيادته  العليا  الوطن  مصالح  عن  دفاعا  ذات  ونكران  بنبل 
بدبلوماسية متزنة، ثم توارت بحكم السن أوالوفاة، ووجوه ما تزال تكابد 
وجتتهد بقدر جتربتها لتظل شعلة النادي متوهجة، وأهدافه نابضة، بنفس 
احلامس والنية الصادقة . هلؤالء وأولئك اجتهدت جلينة من املكتب إلنجاز 

هذه الطبعة التي طال انتظارها، لظروف موضوعية خارجة عن إرادهتا.
ترتيب  إعادة  استوجبت  تغريات  فرضت  أحداث  تعاقبت  لقد 
تعيينات  عن  أواإلعالن  األعضاء،  أحد  وفاة  مثل  وتوثيقها،  املعلومات 
جديدة للسفراء، اوالتوصل بتغيري طرأ عىل عنوان، أو غري ذلك مما يفرض 

مراجعة وضبطا، ويؤجل بالتايل عملية الطبع.
حاولنا يف هذه الطبعة املحافظة عىل األبواب التي شملها الدليل يف 
نالت  والتحسينات  اإلضافات  من  بالعديد  حفلت  التي  السابقة،  طبعته 
رىض واستحسان األعضاء، وهي فرصة للتنويه بعمل اللجنة التي أرشفت 

عىل إعداد تلك الطبعة وتنقيحها .
ألسامء  فهرس  جمرد  ليس  الدليل  بأن  أخرى  مرة  التذكري  وينبغي 
وعناوين أعضاء النادي، بل يرمي إىل التعريف بالطالئع األوىل للدبلوماسية 
تقلدوها يف خمتلف  التي  املسؤوليات  وتتبع  االستقالل،  فجر  منذ  املغربية 
املنتدبني وكتاب  مراكز بعثاتنا باخلارج، وأسامء وزراء اخلارجية والوزراء 
الدولة، و نواب كتاب الدولة، الذين تعاقبوا عىل مسؤولية تنفيذ السياسة 
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اخلارجية للمملكة، اعتامدا عىل رؤية وتوجيهات جاللة امللك فيام ينبغي أن 
آليات وأدوات  املغربية من صفات، وتستعمل من  الدبلوماسية  به  تتحىل 

للدفاع عن سيادة ومصالح الوطن و أبنائه .
الرسالة  الطبعة  هذه  تتضمن  أن  عىل  أخرى  مرة  حرصنا  وهكذا 
املشاركني يف  إىل  املوجهة   .2000 أبريل سنة   26 املؤرخة يف  السامية  امللكية 
احتفال النادي، يف نفس التاريخ، باليوم الوطني للدبلوماسية املغربية الذي 
يرمز لذكرى تأسيس وزارة الشؤون اخلارجية ملغرب االستقالل. وكلمة 
جاللته عند افتتاح ندوة السفراء املغاربة باخلارج يف 30 غشت 2013. ومها 
رسالتان ساميتان أصبحتا نرباسا هتتدي به األجيال املتعاقبة للدبلوماسيني 
املغاربة . كام جيد املتصفح للدليل نص النظامني األسايس والداخيل للنادي، 
اجلدد،  املنخرطني  وإضافة  حتيينها،  بعد  باألعضاء  التعريف  وبطاقات 
أراملهم،  اهلل، مع أسامء وعناوين  إىل عفو  انتقلوا  الذين  وقائمة األعضاء 
احلايل  املكتب  وأعضاء  إنشائه،  منذ  املتعاقبة  النادي  مكاتب  تشكيلة  ثم 
للودادية املغربية ألزواج السفراء وعناوينهن. ويتضمن الشق الفرنيس، إىل 
جانب قائمة بكافة األعضاء، مرتبني حسب التسلسل األبجدي، جدوال 
املغاربة  السفراء  وأسامء  العامل،  عواصم  خمتلف  يف  بعثاتنا  مراكز  يرصد 
وهي  الطبعة.  هذه  إصدار  تاريخ  إىل  االستقالل  منذ  عليها  تعاقبوا  الذين 
الدبلوماسية  يروم رصد وتتبع تطور مسار  معلومات يف غاية األمهية ملن 
املغربية احلديثة. كام أضفنا ألول مرة عىل واجهتي صفحة الغالف صور 

أعالم الدول التي تتوفر عواصمها عىل سفراء مغاربة مقيمني.
وأود يف اخلتام أن أنوه بالعمل اجلاد الذي بذلته سكرتارية النادي يف 
احلصول عىل املعلومات وتوثيقها وحتيينها، واحلرص عىل جتنب األخطاء، 
آمال أن حتظى هذه الطبعة برىض األعضاء، وحلمهم إذا ما اكتشفوا تقصريًا 

أو خطأ. واهلل ولــي التوفيــق.
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الـبـاب الأول:  اإنـ�سـاء الـنـادي الـدبـلـومـا�سـي

املادة الأوىل: ا�سم النادي

تأسست بالرباط بتاريخ 09 نوفمرب 1991 مجعية حتمل إسم » النادي الدبلومايس 
3 مجادى  376/58/1  الصادر يف  املغريب « ختضع ألحكام الظهري الرشيف رقم 
تعديله  تم  كام  اجلمعيات  تأسيس  حلق  املنظم   )  1958 نوفمرب   15  (  1378 األوىل 
وتتميمه فيام بعد، وخاصة بموجب القانون 75- 00 املصادق عليه بمقتىض الظهري 

الرشيف رقم 1-02-206 بتاريخ 12 مجادى األوىل 1423 ) 23 يوليوز 2002 (.

املادة الثانية: املقر

وزارة  )ملحقة  الثاين  احلسن  شارع  التايل:  املؤقت  بالعنوان  النادي  مقر  يقع 
الشؤون اخلارجية والتعاون( عامرة السعادة–الطابق السابع– الرباط.

املادة الثالثة: الأهداف والأن�سطة 

أ - هيدف النادي باألساس إىل ما ييل:
• املسامهة يف اإلشعاع الدويل للمملكة، 	
• الصداقة 	 ومجعيات  املامثلة  اهليئات  مع  والتبادل  التعاون  عالقات  ربط 

وكذا مع البعثات الدبلوماسية املعتمدة باملغرب يف املجاالت التي تندرج 
يف إطار اهتاممات النادي،

• تنمية صالت املودة والتضامن بني أعضائه.	
ب - ولتحقيق هذه األهداف، يقوم النادي باألنشطة التالية:

• تنظيم حمارضات وندوات وتظاهرات ثقافية واجتامعية،	
• عقد لقاءات بني  أعضائه،	
• تنظيم رحالت دراسية وزيارات خمتلفة.	

ج - ال يدخل يف اختصاص النادي أي نشاط سيايس أو نقايب.



37

املادة الرابعة: اأجهزة النادي 

يتكون النادي من اجلهازين التاليني:
• اجلمع العام )العادي واالستثنائي(،	
• املكتب.	

البـاب الـثـانـي: الـعـ�سـويـة

املادة اخلام�سة: الأع�ساء 

يتكون النادي من:
• السفراء املزاولني والسفراء السابقني،	
• الوزراء املفوضني العاملني واملتقاعدين،	
• مستشاري الشؤون اخلارجية العاملني واملتقاعدين،	
• املوظفني السامني من درجة وزير مفوض أو ما يعادهلا الذين يامرسون 	

أو مارسوا نشاطهم يف املنظامت الدولية أو اإلقليمية، وذلك بعد موافقة 
املكتب عىل عضويتهم.

وينقسم األعضاء إىل ثالث فئات:
1.  األعضاء املؤسسون وهم السفراء الذين حرضوا اجلمع العام التأسييس 

للنادي وصادقوا عىل نظامه األسايس،
بعد  النادي  يف  انخرطوا  الذين  األشخاص  وهم  املنضمون  2.  األعضاء 

تأسيسه،
3.  األعضاء الرشفيون وهم الشخصيات املغربية التي قدمت خدمات جىل 

للدبلوماسية املغربية.
ومتنح العضوية الرشفية بناء عىل اقرتاح من املكتب وبعد موافقة اجلمع العام.
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املادة ال�ساد�سة: �ضروط الع�ضوية 

• والداخيل 	 األسايس  النظامني  عليها يف  املنصوص  باملقتضيات  االلتزام 
للنادي،

• مسامهة األعضاء ماديا ومعنويا يف مجيع أنشطة النادي وذلك من أجل 	
حتقيق أهداف النادي،

• أداء واجب االنخراط واملسامهة السنوية.	

املادة ال�سابعة: فقدان الع�سوية 

تفقد العضوية لألسباب التالية:
• االستقالة،	
• اإلقالة: يف حالة ارتكاب عضو لعمل يتناىف مع مبادئ وأهداف النادي 	

العام  اجلمع  من  وقرار  املكتب،  من  بطلب  وذلك  بسمعته،  يمس  أو 
بأغلبية ثلثي األعضاء احلارضين، وبعد االستامع إىل املعني باألمر.

وجتمد عضوية املعني باألمر إىل حني اختاذ قرار يف املوضوع من قبل اجلمع العام.

الـبـاب الـثـالـث: الـجـمـع الـعـام

املادة الثامنة: انعقاد اجلمع العام العادي واخت�سا�ساته

ينعقد اجلمع العام للنادي يف دورته العادية كل سنة، ويناقش خمتلف القضايا 
واملقرتحات الرامية إىل حتقيق أهدافه وحتسني أدائه، واملدرجة يف جدول األعامل، 
بالتوافق أو عن طريق تصويت األعضاء  إما  القرارات الالزمة بشأهنا،  ويتخذ 

وفقا ملقتضيات النظام الداخيل.
ويتم خالل اجلمع العام مناقشة والتصويت عىل:

• التقرير األديب،	
• التقرير املايل،	
• برنامج األنشطة املزمع  تنفيذه،	
• ما قد يستجد حول واجبات االنخراط واملسامهة السنوية،	
• مرشوع امليزانية.	
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التقريرين  مناقشة  وبعد  الثالثة،  السنة  يف  ينعقد  الذي  العام  اجلمع  وخالل 
األديب واملايل، واملوافقة عليهام، يتم انتخاب أعضاء املكتب اجلديد.

املادة التا�سعة: انعقاد اجلمع العام ال�ستثنائي واخت�سا�ساته 

ينعقد اجلمع العام يف دورته االستثنائية كلام دعت الرضورة إىل ذلك، بطلب 
النادي، وتقترص أشغال اجلمع  من املكتب أو من ثلث األعضاء املنخرطني يف 

العام االستثنائي عىل دراسة النقطة الوحيدة املدرجة يف جدول األعامل.

الـبـاب الـرابـع: مـكـتـب الـنـادي

املادة العا�ضرة: اأع�ساء املكتب 

يتكون املكتب من أحد عرش عضوا يتم انتخاهبم من قبل اجلمع العام العادي 
باالقرتاع الفردي ملدة ثالث سنوات.

وخيتار املكتب بعد ذلك من بني أعضائه:
• الرئيس،	
• ونائبني للرئيس،	
• وكاتبا عاما،	
• ونائبا للكاتب العام،	
• وأمينا للامل،	
• ونائبا ألمني املال،	
• وأربعة مستشارين.	

إليه  املسندة  األعامل  إلنجاز  االقتضاء  عند  يستعني،  أن  للمكتب  ويمكن 
بلجن تكون مفتوحة أمام أعضاء النادي.

املادة احلادية ع�سرة: اخت�سا�سات املكتب 

يسهر املكتب عىل تنفيذ قرارات اجلمع العام وعىل مجيع األنشطة التي ترمي 
يقوم  كام  واالجتامعية  الثقافية  األنشطة  ضمنها  ومن  النادي  أهداف  حتقيق  إىل 

بإعداد جدول أعامل اجلمعني العامني العادي واالستثنائي.
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املادة الثانية ع�سرة: متثيل النادي

لدى  النادي  يمثل  هبا  املعمول  والتنظيمية  القانونية  للمقتضيات  طبقا 
السلطات القضائية واإلدارية رئيسه أو من ينوب عنه من أعضاء املكتب. ويتوىل 

الرئيس أو من ينوب عنه التوقيع عىل العقود امللزمة للنادي.

املادة الثالثة ع�سرة: الإذن بال�سرف

• يقوم الرئيس بفتح حساب بنكي أو بريدي يف اسم النادي الدبلومايس 	
املغريب،

• يتم رصف النفقات وفقا لقرارات املكتب وبالتوقيع املزدوج للرئيس أو 	
نائبه مع أمني املال أو نائبه.

الـبـاب الـخـامـ�س: مقت�سيات عامة 

املادة الرابعة ع�سرة: املوارد 

تتكون موارد النادي من واجبات االنخراط و املسامهات السنوية لألعضاء 
الترشيع  هبا  يسمح  التي  املوارد  وكل  واهلبات  والتربعات  اإلعانات  من  وكذا 

املعمول به.

املادة اخلام�سة ع�سرة: النظام الداخلي

• يعهد إىل املكتب بتحضري مرشوع النظام الداخيل.	
• يعرض املرشوع عىل اجلمع العام االستثنائي للموافقة عليه،	
• ختضع مجيع أجهزة النادي ملقتضيات النظام الداخيل.	

املادة ال�ساد�سة ع�سرة: حل النادي 

• نصف 	 بحضور  االستثنائي  العام  اجلمع  من  بقرار  النادي  حل  يمكن 
األعضاء املنخرطني وبتصويت األغلبية املطلقة طبقا للترشيع املعمول 

به، ويتم عند احلاجة تعيني مندوبني لتصفية حسابات النادي،
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• حتول أموال النادي بقرار من اجلمع العام االستثنائي إىل هيئة مماثلة أو 	
مجعية خريية معرتف هلا بصفة املنفعة العامة، أو تسلم هذه األموال إىل 
الدولة يف احلالة املنصوص عليها فـي الفصـل 37 – الفقرة األخرية – 
 1378 3 مجادى األوىل  376/58/1 الصادر يف  من الظهري الرشيف رقم 

)15 نوفمرب 1958( 
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الـبـاب الأول: اجلمع العام

املادة الأوىل: ا�ستدعاء اجلمع العام

• يستدعي الرئيس أعضاء النادي بواسطة رسائل شخصية حلضور اجلمع 	
العام العادي السنوي واجلمع العام االستثنائي، وذلك قبل شهر واحد 

عىل األقل من التاريخ املحدد النعقاد كل منهام،
• قد 	 املكتب  يكون  أن  بعد  األعامل  جدول  مرشوع  االستدعاء  يتضمن 

وضعه ووافق عليه.

املادة الثانية: الن�ساب

• يكتمل النصاب للجمع العام العادي بحضور ثلث األعضاء املنخرطني 	
املتواجدين باملغرب وللجمع العام االستثنائي بحضور نصف األعضاء 

املنخرطني املتواجدين باملغرب،
• بعد 	 االستثنائي  أو  العادي  العام  اجلمع  ينعقد  النصاب  يكتمل  مل  إذا 

مرور شهر عىل أن يستدعى له جمددا مجيع األعضاء و ذلك أسبوعني 
قبل التاريخ املحدد النعقاده وبدون حتديد ألي نصاب.

املادة الثالثة: حق الت�سويت

• استيفائه 	 رشيطة  التصويت  يف  يشارك  أن  حارض  منخرط  لكل  حيق 
لاللتزامات املالية،

• يف 	 كتابيا  عنه  ينيب  أن  العام  اجلمع  عن  متغيب  منخرط  لكل  يمكن 
التصويت منخرطا آخر،

• التصويت للمنخرط احلارض إال عن منخرط غائب 	 النيابة يف  ال جتوز 
واحد.
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املادة الرابعة: ورقة احل�سور

• يوقع كل عضو حارض يف اجلمع العام ورقة احلضور،	
• عملية 	 يف  غائب  منخرط  عن  احلارضين  املنخرطني  أحد  ناب  إذا 

التصويت، فعليه أن يسلم الوكالة التي ختوله ذلك إىل املكتب املرشف 
عىل عملية التصويت.

املادة اخلام�سة: ت�ضيري اأ�ضغال اجلمع العام 

أ – اجللسة االفتتاحية 
• يفتتح الرئيس، مصحوبا بأعضاء املكتب، اجلمع العام العادي بحضور 	

كافة األعضاء املنخرطني والرشفيني،
• ترفع اجللسة االفتتاحية بانتهاء املراسم املخصصة هلا.	

ب – أشغال اجلمع العام 
• يعلن الرئيس عن اكتامل النصاب أو عدم اكتامله بعد اطالعه عىل ورقة 	

احلضور،
• يف حالة اكتامل النصاب يتابع اجلمع العام أشغاله باملوافقة عىل جدول 	

األعامل إما بالتوافق أو بالتصويت عند االقتضاء،
• العام 	 اجلمع  عىل  واملايل  األديب  التقريرين  فحوى  املكتب  يعرض 

للمناقشة والتصويت.

ج – ويف السنة الثالثة من واليته
• بعد املوافقة عىل التقريرين األديب و املايل يقدم املكتب استقالته،	
• سنا، 	 احلارضين  أكرب  يرأسه  مؤقت  ملكتب  العام  اجلمع  بتسيري  يعهد 

إضافة إىل أربعة أعضاء غري مرشحني لالنتخاب.
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املادة ال�ساد�سة: طريقة الت�سويت

أ – التصويت النتخاب أعضاء املكتب
• يتم انتخاب أعضاء املكتب بالتصويت الرسي عىل املرشحني،	
• ينادي الرئيس عىل كل منخرط باسمه ويسلمه بطاقة واحدة للتصويت 	

وبطاقتني يف حالة توفره عىل توكيل مكتوب للتصويت بالنيابة،
• املنخرطني 	 عدد  بإعالن  األصوات  فرز  عملية  املؤقت  املكتب  جيري 

املعرب عنها،  امللغاة، واألصوات  احلارضين واملصوتني وعدد األوراق 
ثم يعلن الرئيس عن النتائج برتتيب الفائزين حسب األصوات املحصل 

عليها، وعند التساوي يرجح اختيار املرشح األكرب سنا.

ب – التصويت عىل القرارات
• تتم املوافقة عىل قرارات اجلمع العام باألغلبية النسبية إما بواسطة رفع 	

اليد، أو باالقرتاع الرسي عنذ االقتضاء،
• ال يلجأ إىل االقرتاع الرسي إال باقرتاح أحد األعضاء املنخرطني رشيطة 	

أن  آخرين عىل  لعضوين  معارضته  أو  االقرتاح  لدعم  املجال  يفتح  أن 
يفصل الرئيس يف األمر حسب االجتاه املعرب عنه خالل تلك املداخالت،

• يستثنى من هذه القرارات قرار حل النادي الذي خيضع ملقتضيات املادة 	
اخلامسة عرشة من الباب السابع للنظام األسايس.

املادة ال�سابعة: ح�سة الكالم

رغب  وإذا  دقائق،  مخس  تتعدى  ال  مدة  املناقشة  يف  مشارك  لكل  ختصص 
يتعدى  أال  الكلمة رشيطة  له  أعطيت  املوضوع  نفس  املداخلة من جديد يف  يف 

دقيقتني، وذلك بعد تدخل مجيع الراغبني يف أخذ الكلمة.

املادة الثامنة: نقطة نظام

تعطى الكلمة باألسبقية لطالبها يف نقطة نظام تتعلق بمسطرة وسري األعامل، 
وذلك وفقا ملقتضيات النظامني األسايس و الداخيل  للنادي.
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الـبـاب الثاين: املكتب

املادة التا�سعة: اجتماع املكتب

جيتمع املكتب عىل األقل مرتني كل شهر يف املوعد  املتفق عليه بني أعضائه 
ويف احلاالت الطارئة باستدعاء من رئيسه أو نائبه أو ثلث أعضائه

املادة العا�ضرة: الن�ساب

• يكتمل النصاب بحضور أغلبية أعضاء املكتب وتتخذ القرارات داخله 	
بالتوافق أو باألغلبية عند االقتضاء رشيطة أن يتم  ذلك بطلب من ثلث 

أعضائه،
• يرجح صوت الرئيس عند تساوي األصوات.	

املادة احلادية ع�سرة: حالة تعذر اجتماع املكتب

• إذا تعذر اجتامع املكتب بسبب عدم اكتامل النصاب، وجب عىل الرئيس 	
أو نائبه أو ثلث أعضاء املكتب دعوة املكتب لالجتامع بعد أسبوع، ويتم 

االجتامع بمن حرض من األعضاء،
• يستثنى من هذه احلالة التوقف الناتج عن العطلة الصيفية.	

املادة الثانية ع�سرة: الرئي�س 

• يسهر الرئيس عىل رسم توجهات النادي وحتديد أولوياته التي يعرضها 	
الذي  وهو  العام،  اجلمع  طرف  من  اعتامدها  قبل  املكتب  موافقة  عىل 

يوقع العقود امللزمة للنادي ويمثله أمام القضاء،
• يف حالة غيابه أو حصول مانع له، حيل حمله نائب الرئيس.	

املادة الثالثة ع�سرة: الكاتب العام

طبقا للامدة العارشة من النظام األسايس يتكلف الكاتب العام بام ييل:
• السهر عىل تنفيذ واحرتام النظامني األسايس والداخيل،	
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• متابعة تنفيذ قرارات اجلمع العام وقرارات املكتب،	
• تنسيق جماالت العمل بني املكتب واللجن املختصة،	
• وضع املحارض واملحافظة عليها مع مجيع وثائق النادي،	

تسند مهام الكاتب العام مجلة وتفصيال بقرار منه لنائبه عند االقتضاء.

املادة الرابعة ع�سرة: اأمني املال

طبقًا للامدة الثانية عرشة من النظام األسايس يكلف أمني املال بام ييل:
• حتصيل املوارد وأداء النفقات،	
• إعداد مرشوع التقرير املايل ومرشوع امليزانية هبدف إقرارمها من طرف 	

املكتب قبل عرضهام عىل اجلمع العام السنوي للموافقة عليهام،
تسند مهام أمني املال مجلة وتفصيال بقرار منه لنائبه عند االقتضاء.

املادة اخلام�سة ع�سرة: اللجان الدائمة

طبقا للامدة التاسعة من النظام األسايس حتدث جلان دائمة تفتح املشاركة يف 
أعامهلا لكافة أعضاء النادي الراغبني يف ذلك، وهي كام ييل:

• جلنة العالقات اخلارجية،	
• جلنة االتصال،	
• جلنة الشؤون الثقافية،	
• جلنة الشؤون االجتامعية،	
• جلنة الدراسات.	

تعطى للمكتب الصالحية إلنشاء جلن أخرى عند االقتضاء.

املادة ال�ساد�سة ع�سرة: واجب االنخراط وامل�ضاهمة ال�ضنوية

واملسامهة  االنخراط   واجب  حيدد  األسايس  النظام  من  الثامنة  للامدة  طبقا 
السنوية، كحد أدنى، كام ييل:
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1(  واجب االنخراط 

 2000 درهم للمنخرط املقيم باخلارج،
 1000 درهم للمنخرط املقيم باملغرب.

2(  املسامهة السنوية  

 1000 درهم للمنخرط املقيم باخلار ج،
 500 درهم للمنخرط املقيم باملغرب.

طرف  من  االقتضاء  عند  السنوية  واملسامهة  االنخراط  واجب  حتديد  يعاد 
اجلمع العام باقرتاح من املكتب.
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)حسب الرتتيب الزمني(

كانت وزارة اخلارجية فيام بني 1961/03/04 و 1963/11/17 
حتت اإلرشاف املبارش لصاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين

إىلمناالســم
السيد احلاج أمحد بالفريج،

وزير اخلارجية
1955/12/071956/10/26

السيد احلاج أمحد بالفريج،
وزير اخلارجية

1956/10/271958/05/11

السيد احلاج أمحد بالفريج،
رئيس احلكومة ووزير اخلارجية

1958/05/121958/12/23

السيد عبد اهلل إبراهيم،
رئيس احلكومة ووزير اخلارجية

1958/12/241960/05/20

السيد ادريس املحمدي،
وزير الشؤون اخلارجية

1960/05/261961/03/03

السيد أمحد رضا اكديرة،
وزير الشؤون اخلارجية

1963/11/181964/08/19

السيد أمحد الطيبي بنهبمة،
وزير الشؤون اخلارجية

1964/08/201966/02/22
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السيد حممد الرشقاوي،
وزير الشؤون اخلارجية

1966/02/231967/03/10

الدكتور موالي أمحد العراقي،
وزير الشؤون اخلارجية

1967/03/111969/10/05

السيد عبد اهلادي بوطالب،
وزير الشؤون اخلارجية

1969/10/061970/12/20

الدكتور يوسف بلعباس التعارجي،
وزير الشؤون اخلارجية

1970/12/221971/08/06

الدكتور عبد اللطيف الفياليل،
وزير الشؤون اخلارجية

1971/08/121972/05/22

السيد أمحد الطيبي بنهيمة،
وزير الشؤون اخلارجية

1972/05/231974/04/24

الدكتور موالي أمحد العراقي،
وزير الدولة مكلف بالشؤون 

اخلارجية
1974/04/251977/10/09

السيد احممد بوستة،
وزير الدولة مكلف بالشؤون 

اخلارجية والتعاون
1977/10/101983/11/29

السيد عبد الواحد بلقزيز،
وزير الشؤون اخلارجية

1983/11/301985/04/10

الدكتور عبد اللطيف الفياليل،
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

1985/04/111990/07/30
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الدكتور عبد اللطيف الفياليل،
وزير الدولة مكلف بالشؤون 

اخلارجية والتعاون
1990/07/311994/06/06

الدكتور عبد اللطيف الفياليل،
الوزير األول ووزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون
1994/06/071998/03/13

الدكتور عبد اللطيف الفياليل،
وزير الدولة مكلف بالشؤون 

اخلارجية والتعاون
1998/03/141999/11/07

السيد عبد السالم زنيند،
الشؤون  وزير  لدى  منتدب  وزير 
اخلارجية والتعاون مكلف بالشؤون 

املغاربية والعامل العريب واإلسالمي

1998/03/142000/09/05

السيد حممد بن عيسى،
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

1999/04/082007/10/14

السيد الطيب الفايس الفهري،
وزير منتدب يف الشؤون اخلارجية 

والتعاون
2002/11/072007/10/14

السيدة نزهة الشقروين،
الشؤون  وزير  لدى  منتدبة  وزيرة 
باجلالية  مكلفة  والتعاون  اخلارجية 

املغربية املقيمة باخلارج

2002/11/072007/10/14

السيد الطيب الفايس الفهري،
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

2007/10/152012/01/02
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السيد سعد الدين العثامين،
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

2012/01/032013/10/09

السيد يوسف العمراين،
وزير منتدب يف الشؤون اخلارجية 

والتعاون
2012/01/032013/10/09

السيد صالح الدين مزوار،
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون

2013/10/102017/04/04

السيدة امباركة بوعيدة،
وزيرة منتدبة يف الشؤون اخلارجية 

والتعاون
2013/10/102017/04/04

السيد نارص بوريطة
الشؤون  وزير  لدى  منتدب  وزير 

اخلارجية والتعاون
2016/02/062017/04/04

السيد نارص بوريطة، 
والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزير 

الدويل
2017/04/052019/10/08

السيد حمسن اجل
الشؤون  وزير  لدى  منتدب  وزير 
الدويل، مكلف  اخلارجية والتعاون 

بالتعاون اإلفريقي 

2018/04/222019/10/08

السيد نارص بوريطة، 
والتعاون  اخلارجية  الشؤون  وزير 
اإلفريقي واملغاربة املقيمني باخلارج

2019/10/09
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السيد حمسن اجل
الشؤون  وزير  لدى  منتدب  وزير 
اإلفريقي  والتعاون  اخلارجية 

واملغاربة املقيمني باخلارج

2019/10/09

نزهة الوايف
الوزيرة املنتدبة لدى وزير اخلارجية 

املكلفة باملغاربة املقيمني باخلارج.
2019/10/09
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إىلمناالســم
السيد احممد بوستة،

كاتب الدولة يف اخلارجية
1958/05/121958/12/23

السيد حممد العريب العلمي،
نائب كاتب الدولة يف اخلارجية

1961/06/061961/12/21

السيد عبد اهلل الرشيف،
نائب كاتب الدولة يف اخلارجية

1964/10/011967/07/31

السيد أمحد الرشقاوي،
كاتب الدولة يف اخلارجية

1974/08/241977/10/09

السيد عبد الرمحن بادو،
كاتب الدولة يف اخلارجية

1977/10/101981/11/04

السيد عبد احلق التازي،
كاتب الدولة يف التعاون

1980/01/211981/11/04

السيد عبد احلق التازي،
كاتب الدولة يف اخلارجية

1981/11/051984/06/26

السيد أمحد الرشقاوي،
كاتب الدولة يف اخلارجية والتعاون

1985/04/111993/11/10
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السيد حممد السقاط،
كاتب الدولة مكلف بالعالقات مع 

السوق األوروبية املشرتكة
1986/09/301989/03/13

موالي إدريس العلوي املدغري،
كاتب الدولة مكلف بشؤون احتاد 

املغرب العريب
1989/03/141990/07/30

السيد الطيب الفايس الفهري،
كاتب الدولة يف اخلارجية والتعاون

1993/11/111998/03/13

السيد حلسن جابون،
نائب كاتب الدولة مكلف بشؤون 

اجلالية املغربية القاطنة باخلارج
1995/02/271997/08/13

السيد عبد العزيز ملسيوي،
نائب كاتب الدولة مكلف بشؤون احتاد 

املغرب العريب
1995/02/271997/08/13

السيدة عائشة بلعريب،
كاتبة الدولة، مكلفة بالتعاون

1998/03/142000/09/05

السيد الطيب الفايس الفهري،
كاتب الدولة يف اخلارجية

2000/09/062002/11/06

السيد أمحد خلريف،
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون
2007/10/152008/12/21
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السيدة لطيفة أخرباش،
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون
2007/10/152012/01/02

السيد حممد أوزين،
كاتب الدولة لدى وزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون
2010/01/042012/01/02

السيدة منية بوستة
كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون 

اخلارجية والتعاون الدويل
2017/04/052019/10/08
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املرحوم األستاذ أمحد بنسودة
املرحوم الدكتور عبد اهلادي التازي

السيد بدر الدين السنويس
املرحوم السيد عبد اهلادي الصبيحي

املرحوم موالي عيل الصقيل
املرحوم السيد عبد الصادق الكالوي

املرحوم السيد عبد الرمحن بادو
السيد موالي أمحد اإلدرييس

السيد عبد القادر اجلاي
املرحوم السيد حممد مصطفى الغريب

السيد حسن الفايس الفهري
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اهلل عفو  اإىل  انتقلوا  الذين  ال�سرفيون  الأع�ساء   -  1
 

01
02

03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19 

صاحبة السمو امللكي األمرية اجلليلة لال عائشة
سمو األمري موالي احلسن بن املهدي

السيد احلاج أمحد بالفريج
األستاذ عبد اهلل ابراهيم

الدكتور عز الدين العراقي
الدكتور عبد اللطيف الفياليل
األستاذ عبد اهلادي بوطالب

السيد حممد عواد
السيد أمحد بنسودة

السيد أمحد الطيبي بنهيمة
السيد عبد اهلل الرشيف

السيد موالي أمحد الرشقاوي
السيد عبد الرمحن بادو
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يتكون املكتب من أحد عرش عضوا، وهم كاآليت:

الــهــاتــف
الــنــقــالالـمــنـــزل

السفري الطيب الشودري
79 94 07 61 9706 77 71 37 05رئيس النادي

السفري حممد املهدي بنشقرون
النائب األول للرئيس املسؤول عن 

العالقات اخلارجية
05 37 74 41 8906 62 07 47 77

السفري حممود الرميقي
20 74 80 70 7306 57 71 37 05النائب الثاين للرئيس

السفري رشيد حللو
52 41 81 64 5606 32 65 37 05الكاتب العام

السفري املرحوم عبد العزيز لعبي*
34 59 76 37 05أمني املال

الوزيرة املفوضة السيدة فاطمة املهبول **
90 91 06 61 3706 60 68 37 05نائبة الكاتب العام

الوزيرة املفوضة السيدة لطيفة عزام
36 86 97 11 9206 35 56 37 05نائبة أمني املال 

الوزير املفوض السيد عبد الكامل دينية
62 62 18 61 7206 66 71 37 05مستشار مكلف بالشؤون الثقافية

06 60 40 33 94
الوزير املفوض السيد حممد املدور

83 69 06 67 5206 01 71 37 05مستشار مكلف بالشؤون اخلارجية

الوزير املفوض السيد عبد الصادق سقاوي
20 62 01 71 8006 70 71 37 05مستشار مكلف باإلعالم واالتصال

مستشار الشؤون اخلارجية السيد حممد بلخليفة
90 74 50 61 0506 07 67 37 05مستشار مكلف بالشؤون االجتامعية

* تويف بتاريخ 14 ماي 2019 وتم تعويضه بالسيدة لطيفة عزام التي خلفها الوزير املفوض السيد حممد بنحساين كنائب أمني املال.
* * قدمت استقالتها وتم تعويضها باملرحوم السفري العريب املخارق الذي خلفه يف املنصب السيد السفري احلسن زهيد.
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املكتب الثالث:  11 نوفمرب 2000

الرئيسموالي أمحد اإلدرييس1
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الكاتب العامالسيد حممد حليم4

نائب الكاتب العامالسيد أبو بكر املنصوري5

أمني املالالسيد عبد القادر اجلاي6

نائب أمني املالالسيد عبد الوهاب الرشيف7

مستشار )الشؤون االجتامعية(املرحوم السيد العباس برادة السني8

مستشار )العالقات الثقافية(السيد عبد الرمحن بوشعراء9

مستشار )العالقات اخلارجية(السيد أبو بكر الرشقاوي10

مستشار )االتصال(السيد عمر بلكورة11

مستشار )الشؤون اإلدارية واملالية(السيد عبد العزيز لعبي12

مستشارالسيد حسن الفايس الفهري13

مستشارالسيد عمر بوستة14

مستشاراملرحوم الدكتور عبد اهلادي التازي15
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املكتب الرابع:  18 دجنرب 2004

الرئيسموالي أمحد اإلدرييس1

نائب الرئيساملرحوم السيد عيل الصقيل2

الكاتب العامالسيد حممد حليم3

نائب الكاتب العامالسيد حممد صالح الزعيمي4

أمني املالالسيد عبد القادر اجلاي5

نائب أمني املالاملرحوم السيد عبد العزيز لعبي6

مستشاراملرحوم السيد ميمون مهدي7
)العالقات اخلارجية(

مستشارالسيد رشيد حللو8
)الشؤون االجتامعية واملالية(

مستشار املرحوم السيد عبد اخلالق بن إبراهيم9
)العالقات الثقافية واالتصال(

مستشارالسيد عمر بلكورة10
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املكتب اخلام�س:  15 مايو 2008

الرئيسالسيد حممد صالح الزعيمي1

نائب الرئيسالسيد أبو بكر الرشقاوي2

الكاتب العاماملرحوم السيد عبد العزيز لعبي3

نائب الكاتب العامالسيد الطيب الشودري4

أمني املالالسيد رشيد حللو5

املرحوم السيد عبد اخلالق بن إبراهيم6
مستشار

)العالقات الثقافية واالتصال(

السيد عبد املجيد عامل7
مستشار

والعالقات  التواصل  )شؤون 
اخلارجية(

مستشار ) الشؤون املالية (السيد عبد القادر اجلاي8

مستشارالسيد حممد حليم9
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املكتب ال�ساد�س  19 مايو 2011 

الرئيساملرحوم السيد السفري ميمون مهدي1

نائبة الرئيسالسيدة السفرية فريدة اجلعايدي2

الكاتب العامالسيد السفري رشيد حللو3

نائب الكاتب العاماملرحوم السيد السفري سيدي حممد الرحايل4

أمني املالالسيد السفري احلسن بناين5

6
السيد الوزير املفوض

 عبد الكامل دينية
مستشار

مكلف بالشؤون االجتامعية

7
السيد الوزير املفوض 
حممد عزالدين عسيلة

مستشار
 مكلف بالشؤون الثقافية

مستشارالسيد السفري احممد بوشنتوف8
مكلف بالعالقات اخلارجية

9

املرحوم السيد السفري العريب املخارق
بالربازيل  اجلاللة  لصاحب  سفريا  )عني 

)]2013[
خلفه السيد السفري املرحوم عبد العزيز 

لعبي

مستشار مكلف باالتصال
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املكتب ال�سابع 14 اأكتوبر 2014       

رئيساالسفري احممد بوشنتوف1

النائب األولاملرحوم السيد عبد العزيز لعبي2

النائب الثاينالوزيرة املفوضة رجاء لفقيه التطواين3

الكاتب العامالسفري الطيب الشودري4

نائب الكاتب العامالوزير املفوض حممد املدور5

أمني املالالسفري احلسن بناين6

املستشار مكلف بالعالقات الوزير املفوض حممد  بن حساين7
اخلارجية

املستشار املكلف بالشؤون الوزيرة املفوضة سعاد محاد  السميج8
الثقافية

املستشار املكلف باالتصالالسفري مصطفى الرشقاوي9

املستشار املكلف بالشؤون الوزير املفوض عبد الكامل دينية10
االجتامعية

املستشار املكلف بالدراسات املرحوم السفري سيدي حممد الرحايل11
والبحوث
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صاحبة السمو امللكي األمرية الال عائشة  �
سمو األمري موالي احلسن بن املهدي   �

السيد حممد غازي  �
السيد احلاج الفاطمي بن سليامن  �

السيد موالي عيل العلوي  �
السيد احممد بركاش  �

السيد أمحد بلامحي  �
السيد املهدي بنعبد اجلليل  �

السيد أمحد بنسودة  �
السيد عبد اهلادي بوطالب  �

السيد عبد الرمحن الفايس الفهري  �
السيد عبد اللطيف الفياليل  �

السيد عبد اللطيف الصبيحي  �
السيد العريب بناين  �

السيد احلاج أمحد بناين  �
السيد حممد بن العريب العلمي  �

السيد حممد اخلطايب  �
السيد حممد مكوار  �

السيد عبد املجيد بنجلون  �
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السيد عبد الكبري بن عبد احلفيظ الفايس  �
السيد عبد الكبري بن املهدي الفايس  �

السيد حممد النارصي  �
السيد أمحد الطيبي بنهيمة  �

السيد الطيب السبتي  �
الدكتور عبد الرمحن زنيرب   �

السيد حرمة ولد بابانا العلوي  �
السيد حمفوظ اخلطيب  �

السيد الطيب بنونة  �
املارشال حممد أمزيان  �

السيد إدريس بنونة  �
السيد عبد اهلادي الرشايبي  �

السيد عبد القادر الصحراوي  �
السيد حممد املحجويب  �

السيد أمحد بلمليح  �
السيد احممد الزغاري  �
السيد إدريس الدباغ  �

السيد أبو بكر بومهدي  �
السيد بنسامل جسوس  �
السيد البشري بلعباس  �

السيد يوسف بلعباس  �
السيد الداي ولد سيدي بابا  �
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السيد عبد احلق السعداين  �
السيد عبد الرحيم بوعبيد  �

السيد عبد اللطيف بنجلون  �
السيد عبد العزيز بناين  �

موالي عيل العثامين   �
السيد حممد اخلطيب  �

السيد حممد اخلملييش  �
السيد حممد بلخياط زوگاري  �

السيد حممد املكي النارصي  �
موالي سالمة بن زيدان   �

السيد يونس نكروف  �
السيد حممد الغزاوي  �

السيد عبد اهلادي الصبيحي  �
السيد عبد اخلالق الطريس  �

السيد عبد الرمحن بن عبد النبي  �
السيد عبد اللطيف اخلمريي  �

السيد عبد القادر الكحاك  �
اجلنرال عبد السالم الصفريوي   �

السيد فاضل بناين  �
الدكتور حممد بن بوشعيب  �

السيد حممد الفايس احللفاوي  �
السيد املختار احلاج نارص  �
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السيد عبد اهلل العمراين  �
السيد العريب رودياس  �
السيد حممد املسفيوي  �

السيد إدريس السالوي  �
السيد عبد الرحيم شوقي  �

السيد املختار أنگاي  �
الدكتور املهدي بن عبود  �

السيد عبد الرزاق الدغمي  �
السيد الطيب العريب سينارص  �

السيد عبد الرحيم بنموسى  �
السيد عبد الرمحن بادو  �

السيد الغايل بنهيمة  �
الدكتور حممد بن عبد الرمحن السعداين  �

السيد عبد الرحيم حركات  �
السيد حسن احلجوي  �

السيد أديب الطيب  �
األستاذ حممد عواد  �

السيد أمحد محود  �
الدكتور عبد القادر العراقي  �

السيد إدريس الفالح  �
السيد حممد بناين السمريس  �

السيد عيسى بنشقرون  �
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السيد النارص الفايس الفهري  �
السيد امحد ابن البشري احلسني  �

الدكتور أمحد بن عبود  �
السيد حممد التازي  �

السيد قاسم الزهريي  �
السيد عيل الصقيل  �

السيد حسن الكغاط  �
السيد عبد الرحيم بنعبد اجلليل  �

الدكتور عبد السالم الوزاين  �
السيد مصطفى بلعريب العلوي  �

السيد مصطفى الغريب  �
السيد حممد احلبيب الفايس الفهري  �

السيد عباس برادة سني  �
السيد عبد الكريم السامر  �

السيد املهدي بناين  �
السيد عبد العزيز بنجلون  �

السيد عبد الرمحن املنصوري  �
السيد املهدي األمراين الزنطار  �

الدكتور عبد السالم احلراقي  �
السيد عبد الرزاق مكوار  �
السيد عبد اخلالق القباج  �

السيد الدكتور أمحد رمزي  �
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السيد حممد بن عودة  �
السيد عبد اهلادي بن جلون أندليس  �

السيد عبد العزيز اجلامعي  �
السيد حممد بن العريب الدالئي  �

السيد عبد العزيز املتيوي املشكوري  �
السيد ادريس بنجلون  �

السيد عبد اللطيف العراقي  �
السيد حممد لصفر  �

السيد حسن حممد داود  �
السيد عيل بن جلون  �

السيد أمحد أمزيان  �
السيد حممد مصطفى الغريب  �

السيد حمي الدين القادري بودشيش  �
د. عبد اهلادي التازي  �

السيد عبد السالم التدالوي  �
السيد عبد الصادق املزواري الگالوي  �

الدكتور حممد الغريب  �
السيد عبد احلكيم العراقي احلسيني  �

السيد عبد اخلالق بن إبراهيم  �
السيد عبد اهلل الرسايري  �

السيد عبد املجيد البواب  �
السيد احممد الكوهن  �
السيد عمر بنشقرون  �



90

السيد سعد الدين الطيب   �
السيد مهدي ميمون  �

السيد تاج الدين بادو  �
السيد حممد عبد السالم سينارص  �

السيد عبد الرمحن بنعمر  �
السيد حممد بنيس  �

الربوفيسور عبد اللطيف بربيش  �
السيد املنور عامل  �

السيد حممد العريب املساري  �
السيد زين العابدين السبتي  �

السيد العريب رفوع  �
السيد عبد اللطيف اخلطيب  �

السيد حممد مصطفى بن املفتي  �
السيد حممد رشوق  �

السيد اليزيد القادري  �
السيد عمر الناجي  �

السيد سيدايت الغالوي  �
السيد حممد الرحايل  �

السيد عبد احلميد الكتاين  �
السيد عبد العزيز لعبي  �

السيد حممد الرشايبي  �
السيد حممد العريب املخارق  �
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السيد حممد بنعمر العلوي  �

السيد حممد الشدادي  �
السيد حممد الزواوي  �

السيد املامون الفايس الفهري  �
السيدة حبيبة البورقادي  �
السيد عز الدين السقاط  �

السيد حممد قايض التازي  �
السيد املبارك عدنان العلوي  �

السيد محادي السعداوي  �
السيد عبد اهلادي حجي  �

السيد أمحد صالح الطيب  �
السيد حممد بنيس  �
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ال�ضيد ال�ضفري

مولي اأحمد الإدري�سي

Monsieur l’Ambassadeur
Moulay Ahmed DRISSI

 

  

	السفارات التي كان عىل رأسها:
سوريا ــ الباكستان والنيبال* ــ اليمن

	الصفة احلالية:
 سفري سابق،

 ثاين رئيس للنادي الدبلومايس املغريب،

	احلالة العائلية         : أرمل
* )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

حممد ال�سجلما�سي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed SIJILMASSI

	السفارات التي كان عىل رأسها:
اجلزائر - االحتاد السوفيايت - الدانامرك والسويد* والنرويج*

	الصفة السابقة:
كاتب عام وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

: متزوج 	احلالة العائلية       
* )سفري غري مقيم(

رقم العضوية
002

رقم العضوية
007
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد القادر اجلـايـي

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelkader EL JAÏ

	السفارات التي كان عىل رأسها:
	السنغال وگاب ڤري* وگامبيا*

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائلية   : متزوج
* )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

حممد حليم

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed  HALIM

  

	السفارات التي كان عىل رأسها:
النيجر وتشاد* ومايل* ــ رومانيا ــ السنغال وغينيا بيساو*

وغامبيا* والرأس األخرض*
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائلية          : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
008

رقم العضوية
 009
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ال�ضيد ال�ضفري

العربي  مـلـيـن

Monsieur l’Ambassadeur
Larbi MOULINE

	السفارات التي كان عىل رأسها:
اهلند ورسيالنكا* ــ اليونان

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائلية          : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

بدر الدين ال�سنو�سي 

الـحـ�سـنـي

Monsieur l’Ambassadeur
Badreddine

  SENOUSSI AL HASSANI  

	السفارات التي كان عىل رأسها:
الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك* ــ إيران وأفغانستان* ــ اململكة املتحدة

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

 رئيس جمموعة أطالنتيك الصناعية
	احلالة العائلية        : متزوج

* )سفري غري مقيم(

رقم العضوية
010

رقم العضوية
014
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد الواحد

بن م�سعود

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelouahed 

BENMESSAOUD

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
سوريا ــ الكويت

	الصفة احلالية:
 سفري سابق،

 حمام
	احلـالـة العـائلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

رفيق  احلداوي

Monsieur l’Ambassadeur
Rafik HADDAOUI

  

	السفارة التي كان عىل رأسها:
االحتاد السوفيايت

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

	احلالة العائلية          : متزوج

رقم العضوية
019

رقم العضوية
 020
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ال�ضيد ال�ضفري

�ضيدي �ضوقي 

الكردودي الكاليل

Monsieur l’Ambassadeur
Sidi Chaouqui 

KERDOUDI KOLALI

 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
الكوت ديفوار
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

 خبري الصناعات الفالحية
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

الدكتور جعفر الكتاين

Monsieur l’Ambassadeur
Dr Jaafar  EL KETTANI

رقم العضوية
021

رقم العضوية
	السفارة التي كان عىل رأسها: 022

سوريا
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

 أستاذ جامعي
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد  عــيــو�ش

Monsieur l’Ambassadeur
Mohammed AYOUCH

 
 
 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
غينيا ــ أندونيسيا

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

الدكتور حممد توفيق القباج

Monsieur l’Ambassadeur
Dr. Mohamed Taoufik

KABBAJ

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
السنغال - الكوت ديفوار وليبرييا* وفولتا العليا )بوركينا فاصو(* - رومانيا -

النمسا
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
023

رقم العضوية
 024
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد الوهاب ال�سـرفـي

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelwahab CHORFI

      
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
الزايري ــ يوغوسالفيا - رومانيا - السنغال

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

عبد احلميد بناين

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelhamid  BENNANI

	السفارة التي كان عىل رأسها:
بلغاريا

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
025

رقم العضوية
029
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد ال�سالم زنيند

Monsieur l’Ambassadeur
Abdesselam  ZENINED

 

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
العراق ــ اململكة املتحدة ــ االحتاد السوفيايت /  روسيا االحتادية

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

�ضوقي  بنعزو

Monsieur l’Ambassadeur
 Chaouki BENAZZOU

 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
أندونيسيا

	الصفة احلالية:
 سفري سابق
 خبري دويل

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
030

رقم العضوية
 032
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد القادر بن�سليمان

M.l’Ambassadeur
Abdelkader

BENSLIMANE

 
 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
بلجيكا وهوالندا* واللوكسامبورج* ــ أملانيا االحتادية ــ اجلزائر ــ تونس ومعتمد

لدى منظمة التحرير الفلسطينية ) كان يومئذ مقرها تونس (
	الصفة احلالية:

 وزير وسفري سابق
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

* )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

جمال الدين  غـــازي

Monsieur l’Ambassadeur
Jamal Eddine GHAZI

 

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
كينيا وجزر القمر* وسوازيالندا* وبعثة املغرب الدائمة لدى املنظامت الدولية

بنريويب ــ الدانامرك وإسالندا* ــ إيران
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* )سفري غري مقيم(

رقم العضوية
033

رقم العضوية
034
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد الغايل التـازي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed Ghali TAZI

 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
الغابون

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

حممد  اأوراغ

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed AURAG

  

 
 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
عامن ــ العراقُ

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
036

رقم العضوية
 043
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد  بي�سبي�س

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed BISBIS

 
 
  

	السفارة التي كان عىل رأسها:
موريتانيا

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : أرمل

ال�ضيد ال�ضفري

اأبو بكر بنونة

Monsieur l’Ambassadeur
Abou Bakr  BENNOUNA 

 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
اليمن

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	رئيس اجلمعية اخلريية اإلسالمية التطوانية
	الرئيس املؤسس جلمعية » جبل العلم لوالية تطوان «

	املدير املسؤول جلريدة احلياة التي تصدر بتطوان
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
044

رقم العضوية
045
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ال�ضيد ال�ضفري

مولي احل�سن مطهر

Monsieur l’Ambassadeur
Moulay Hassan MOUTAHIR

	السفارة التي كان عىل رأسها:
السويد

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

اأحمد  اأجماد

Monsieur l’Ambassadeur
Ahmed  MJAD

 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
موريتانيا

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

حمام
أستاذ جامعي

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
046

رقم العضوية
 048
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ال�ضيد ال�ضفري

خليل  ادخيل

Monsieur l’Ambassadeur
Khalil DKHIL

ال�ضيد ال�ضفري

ح�سن الفا�سي الفهري

Monsieur l’Ambassadeur
Hassan FASSI FIHRI

 

 
 
 

رقم العضوية
	السفارات التي كان عىل رأسها: 050

كوبا ــ يوغسالفيا ــ بلغاريا وألبانيا*
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

 وايل بوزارة الداخلية
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

* ) سفري غري مقيم (

051	السفارات التي كان عىل رأسها: رقم العضوية
اإلمارات العربية املتحدة ــ هوالندا ــ يوغوسالفيا ــ أندونيسيا

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : أرمل
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد املجـيد عـامل

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelmajid ALEM

	:السفارات التي كان عىل رأسها
الكونغو الديمقراطية ] الزائري سابقا [  والكونغو ] برازافيل [* - بولونيا - سويرسا  

وإمارة ليختنشتاين*
	:الصفة احلالية

 سفري سابق 
 
 
 
 

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

حممد بن املاحي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohammed  BELMAHI

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
اهلند والنيبال* ــ اململكة املتحدة

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

 مستشار دويل
	زميل كبري )Senior Fellow( يف جامعة األخوين بإفران

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
052

رقم العضوية
 054
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ال�ضيد ال�ضفري

حممداكديرة

Monsieur l’Ambassadeur
Mohammed GUEDIRA

 

 

 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
تركيا ــ بلجيكا واالحتاد األورويب ـ سويرسا

	الصفة السابقة:
	وايل جهة الرباط، سال، زمور، زعري، وعامل الرباط

	مستشار رئيس املكتب الرشيف للفوسفاط ) 2009 – 2011 (
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

اأبو بكر املن�سوري

Monsieur l’Ambassadeur
Boubker  MANSOURI 

 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
البحرين

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
055

رقم العضوية
056
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد الرحمن بو�ضعراء

Monsieur l’Ambassadeur
Abderrahmane BOUCHAARA

 
 

ال�ضيد ال�ضفري

حممد التهامي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohammed  TOUHAMI

 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
غينيا ــ اليمن.
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
059

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
الكامرون ــ الصني الشعبية.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
 060
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد الرحمن الكوهن

Monsieur l’Ambassadeur
Abderrahmane EL KOUHEN

 
 

     
    

	السفارات التي كان عىل رأسها:
الدانامرك والسويد* والنرويج* ــ موريتانيا ــ هنغاريا.

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : أرمل
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

�سـعـد  بــــادو

Monsieur l’Ambassadeur
Saad BADOU

 
 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
السويد ــ هنغاريا.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
062

رقم العضوية
065
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ال�ضيد ال�ضفري

الدكتور عمر  بو�ستة

Monsieur l’Ambassadeur
Dr Omar BOUCETTA

    

	السفارات التي كان عىل رأسها:
لبنان ــ إيطاليا واليونان* ــ أملانيا الفدرالية ــ تونس.

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

عمر  بلكورة

Monsieur l’Ambassadeur
Omar  BELKORA

	السفارات التي كان عىل رأسها:
الدانامرك و النرويج* إسالندا* التشيك وسلوفاكيا *.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
067

رقم العضوية
 070
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ال�ضيد ال�ضفري

اأحمد  بنكريان

Monsieur l’Ambassadeur
 Ahmed  BENKIRANE

 
     

 
    

	السفارات التي كان عىل رأسها: بلجيكا ولوكسمبورغ* واالحتاد األورويب.
	الصفة احلالية:

 سفري سابق
 نائب رئيس رشكة »املغربية للحياة « للتأمني ــ الدار البيضاء

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

عبد اهلل حلـلـو

Monsieur l’Ambassadeur
Abdellah  LAHLOU

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
بلجيكا واالحتاد األورويب.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

 ُمنتِج فالحي 

     
     
     

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
071

رقم العضوية
073
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ال�ضيد ال�ضفري

د. اإدري�س ال�سحاك

Monsieur l’Ambassadeur
Dr Driss  DAHAK

 

	السفارة التي كان عىل رأسها: سوريا.
	الصفة السابقة:

 الرئيس األول للمجلس األعىل للقضاء
 األمني العام للحكومة

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

الطاهر النجار

Monsieur l’Ambassadeur
Tahar  NEJJAR 

 
     
     

	السفارات التي كان عىل رأسها:
النيجر وتشاد* ــ سويرسا ــ رومانيا ومولدافيا*.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
074

رقم العضوية
 075
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ال�ضيد ال�ضفري

ر�ضـيـد فا�ضي فهري

Monsieur l’Ambassadeur
Rachid  FASSI  FIHRI

 
 
 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
الكوت ديفوار ــ غينيا.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

اأبو بكر ال�سرقاوي

Monsieur l’Ambassadeur
Boubker CHERKAOUI 

 
    
     

	السفارات التي كان عىل رأسها:
الكونغو الديمقراطية ] الزائري سابقا [ ــ تركيا ــ سويرسا.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
076

رقم العضوية
077
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ال�ضيد ال�ضفري

املعطي جوريو

Monsieur l’Ambassadeur
 Maati  JORIO 

 
 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها: رومانيا - االحتاد السوفيايت - إسبانيا -
ليبيا - كندا - الواليات املتحدة األمريكية واملكسيك*- كندا )مرة أخرى(.

 الصفة السابقة:
	وزير الفالحة - الكاتب العام لكتابة املؤمتر االقتصادي للرشق األوسط وشامل إفريقيا

	الصفة احلالية: وزير وسفري سابق
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

بنا�سر النا�سري

Monsieur l’Ambassadeur
Bennasser NACIRI

 

 
  

رقم العضوية
080

 
رقم العضوية

	السفارة التي كان عىل رأسها: 081
قطر.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج



116

ال�ضيد ال�ضفري

الـمكي كــوان

Monsieur l’Ambassadeur
El Mekki GAOUANE

 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
السودان ــ الكويت - قطر.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

يو�سف الفا�سي الفهري

Monsieur l’Ambassadeur
Youssef FASSI FIHRI

 
 
 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
كولومبيا ــ الباكستان.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
082

رقم العضوية
083
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ال�ضيد ال�ضفري

مولي املهدي العلوي

Monsieur l’Ambassadeur
 Moulay Mehdi ALAOUI

 
 
 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
بعثة املغرب الدائمة لدى هيئة األمم املتحدة )نيويورك( - هوالندا - األردن.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

 سفري مستشار بوكالة بيت مال القدس الرشيف، الرباط
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

الطيب ال�سودري

Monsieur l’Ambassadeur
Taieb CHAOUDRI

 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام: البريو وبوليفيا*.
	الصفة السابقة

 رئيس ديوان وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
	الصفة احلالية:

 سفري سابق
رئيس النادي الدبلومايس املغريب

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
085

رقم العضوية
 087
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ال�ضيد ال�ضفري

عزيز حـ�سبـي

Monsieur l’Ambassadeur
 Aziz HASBI

 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
بعثة املغرب الدائمة لدى هيئة األمم املتحدة ) نيويورك (.

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

 أستاذ جامعي متقاعد

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

َمـحمد بو�ضنتوف

Monsieur l’Ambassadeur
 M’Hammed BOUCHENTOUF

 
 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
اليمن.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

 املستشار الدبلومايس لرئيس احلكومة
 سابع رئيس للنادي الدبلومايس املغريب

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
088

رقم العضوية
089
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ال�ضيد ال�ضفري

مـحمد العـيا�ضي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed AYACHI

 
 

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
كولومبيا-املكسيك وكوسطاريكا* واهلندوراس* وغواتيامال* ونيكاراغوا*

والسلفادور*.
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

نور الدين ال�سفياين

Monsieur l’Ambassadeur
 Noureddine SEFIANI

 
 
 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
كوريا اجلنوبية ــ اليونان وقربص* ــ روسيا وكزاخستان* وروسيا البيضاء*.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
092

رقم العضوية
 093
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ال�ســيـــد

حممد عز الدين ع�سيلة

Monsieur
Mohammed Azz Eddine 

ASSILA

 
 
 

	الدرجة:
 وزير مفوض
	الصفة السابقة:

 رئيس قسم الشؤون القانونية بالوزارة
	الصفة احلالية:

 متقاعد
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

علي  عا�ضور

Monsieur l’Ambassadeur
 Ali  ACHOUR

 
 

      
      

  

	السفارات التي كان عىل رأسها: فنزويال ــ النرويج ــ الربازيل ــ الفاتكان.
	الصفة السابقة:

 رئيس ديوان وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
	الصفة احلالية:

 سفري سابق
 مترصف مدير عام جملة ديبلوماتيكا

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
094

رقم العضوية
095
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد  جــبــر

Monsieur l’Ambassadeur
 Mohamed  JABER

	السفارات التي كان عىل رأسها:
مايل - النيجر وتشاد*.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

اأحمد ال�سنو�سي

Monsieur l’Ambassadeur
 Ahmed SNOUSSI

 

رقم العضوية
097

رقم العضوية
	السفارات التي كان عىل رأسها: 100 

الدائمة لدى هيئة املغرب  بعثة  نيجريا والكامرون* - تونس - اجلزائر - موريتانيا - 
األمم املتحدة ) نيويورك (.

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* )سفري غري مقيم(
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد بنعمر

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed  BENOMAR

  

 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
الكامرون.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

حممد  بن عي�سى

Monsieur l’Ambassadeur
 Mohamed  BENAÏSSA

 

 

 
    
     

      
  

	السفارة التي كان عىل رأسها: الواليات املتحدة األمريكية.
	الصفة السابقة:

 وزير الشؤون اخلارجية والتعاون
	الصفة احلالية:

 وزير وسفري سابق – رئيس املجلس اجلامعي ألصيلة - األمني العام ملؤسسة منتدى أصيلة
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

اأحـمـد  ع�سويل

Monsieur l’Ambassadeur
 Ahmed  ASSOULI

	السفارات التي كان عىل رأسها:
كوت ديفوار وبوركينا فاصو* والبنني*.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* )سفري غري مقيم(

ال�ســيـــد

اإ�سماعيل البوعناين

Monsieur
Ismaïl BOUANANI

	الدرجة:
 وزير مفوض
	الصفة السابقة:

 قنصل عام بتونس العاصمة ثم بجدة ثم باجلزائر العاصمة
	الصفة احلالية:

 قنصل عام سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
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ال�ســيـــد

حممد  بـن بـوزيـد

Monsieur
Mohamed BEN BOUZID

 
 

	الدرجة:
 وزير مفوض
	الصفة السابقة:

 قنصل عام بمرسيليا
	الصفة احلالية:

 قنصل عام سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

عـمـر هـــالل

Monsieur l’Ambassadeur
Omar HILALE

	السفارات التي كان عىل رأسها:
هيئة لدى  الدائمة  املغرب  بعثة  ــ  وسنغافورة*  ونيوزيالندا*  وأسرتاليا*  أندونيسيا 

األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى بجنيف ) مرتني (.
	الصفة السابقة:

 كاتب عام لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون
	الصفة احلالية:

 سفري، ممثل املغرب الدائم لدى هيئة األمم املتحدة ) نيويورك (
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

* )سفري غري مقيم(

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

اإدري�س النهدي الإدري�سي

Monsieur l’Ambassadeur
Driss ENNAHDI EL IDRISSI

 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
السنغال.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

عبد العزيز  بني�س

Monsieur l’Ambassadeur
 Abdelaziz BENNIS

 
     

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
الكونغو الديمقراطية ] الزائري سابقا [  والكونغو ] برازافيل [* وطنزانيا* ــ إيران.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

ر�ضيد لـحـلـو

Monsieur l’Ambassadeur
 Rachid LAHLOU

 
  

 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
يوغوسالفيا ــ ماليزيا.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

يو�سف العمراين

Monsieur l’Ambassadeur
Youssef AMRANI

  

	السفارات التي كان عىل رأسها:
كولومبيا واإلكواتور* وباناما* ــ الشييل ــ املكسيك ودول أمريكا الوسطى*.

	الصفة السابقة:
 كاتب عام لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون - أمني عام لالحتاد من أجل املتوسط

 وزير منتدب لدى وزير الشؤون اخلارجية والتعاون - مكلف بمهمة بالديوان امللكي
	الصفة احلالية:

 سفري صاحب اجلاللة لدى مجهورية جنوب إفريقيا، ومجهوريتي : بوتسوانا وماالوي
ومـملكة إيسواتيني.

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة
* ) سفري غري مقيم (
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ال�ضيد ال�ضفري

مـ�سـطـفى الـعـلـوي الـمـحـمـدي

Monsieur l’Ambassadeur
Mostapha 

ALAOUI  2M’HAMEDI

 

 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
عامن.ُ

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

عبد ال�سالم  بركة

Monsieur l’Ambassadeur
 Abdeslam  BARAKA

 
 

رقم العضوية
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	السفارات التي كان عىل رأسها: 120

األرجنتني واألوروغواي* - إسبانيا - اململكة العربية السعودية )الرياض(
السفري املمثل الدائم لدى منظمة التعاون اإلسالمي )جدة(.

أمني عام احتاد املغرب العريب
	الصفة احلالية: سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (



128

ال�ضيد ال�ضفري

حممد الطاهر بنانـي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed Tahar BENNANI

 

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
قطر ــ لبنان ــ األردن.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : أرمل

 

ال�ضيد ال�ضفري

نـا�سر بنجلون التوميي

Monsieur l’Ambassadeur
 Nacer BENJELLOUN

 TOUIMI

 
 
 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
بعثة املغرب الدائمة لدى هيئة األمم املتحدة واملنظامت الدولية األخرى بجنيف.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

 أستاذ التعليم العايل
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد الوهاب بلوقـي

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelouahab BELLOUKI

 
    

   
   

	السفارات التي كان عىل رأسها: العراق ــ النرويج وفنالندا* ــ سوريا.
	الصفة احلالية:

 سفري صاحب اجلاللة يف هوالندا

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

حممد  ال�سبيحي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed SBIHI

 
 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
ـ الفاتيكان واهليئة السيادية العسكرية ملالطا )مقرها بروما(. أنجوال وناميبيا* وزامبيا*ـ 

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (
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ال�ضيد ال�ضفري

عـلـي الـمـحـمـدي

Monsieur l’Ambassadeur
 Ali  EL MHAMDI

 
     
     

	السفارات التي كان عىل رأسها:
لبنان ــ هوالندا – النمسا وسلوفينيا* وسلوفاكيا*.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

جعفر حكيم العلج

Monsieur l’Ambassadeur
 Jaafar HAKIM ALJ  

 
 

     
 

 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
النيجر وتشاد* ــ كوريا اجلنوبية - الصني وكوريا الشاملية* ومنغوليا*.

	الصفة احلالية:
 سفري صاحب اجلاللة بالكويت.

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد الوهاب املعلمي

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelouahab EL MAALMI

 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
الفاتيكان.

	الصفة احلالية:
............. سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

عبد ال�سالم  عامل

Monsieur l’Ambassadeur
 Abdeslam ALEM

 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
بلغاريا - بولونيا.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

بنا�سر اإدري�سـي قيطوين

Monsieur l’Ambassadeur
Bennacer DRISSI 

QEYTONI

 
 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
بلغاريا.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

حممد فرج  الدكايل

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed Fredj 

DOUKKALI

 
     

	السفارات التي كان عىل رأسها:
عامن ــ لبنان ــ سوريا ــ مرص ومندوب لدى اجلامعة العربية - تونس.ُ

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

احل�سن بناين

Monsieur l’Ambassadeur
 Hassan  BENNANI

      
 
 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
كوت ديفوار.
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

ال�ضيد ال�ضفري

حممد ال�سعيد برنيان

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed Saïd BENRYANE

 
     

 

	السفارات التي كان عىل رأسها: جنوب إفريقيا واملوزنبيق* وسوازيالندا*
ولوسوطو* ــ اجلزائر ــ سويرسا وإمارة ليختنشيتاين*.

	الصفة السابقة:
 مفتش عام بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد  الـطـنـجـي

Monsieur l’Ambassadeur
 Mohamed TANGI

   
 

  

	السفارات التي كان عىل رأسها:
اليابان والفلبني* - كندا والبهاماس*.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

. مستشار لدى األمني العام للحكومة . . .
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

عبد اهلل �سالح الدين التازي

Monsieur l’Ambassadeur
 Abdellah Salah Eddine TAZI

     
     

 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
التايالند ــ الربتغال.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد املالك

 ال�سرقاوي الغزواين

Monsieur l’Ambassadeur
 Abdelmalek  

CHERKAOUI GHAZOUANI

 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
والشييل* األرجنتني  ــ  األوروبية  واملجموعة  وإرلندا*  واللكسمبورغ*  بلجيكا 

واألوروغواي* ــ الربازيل والرباغواي*.
	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

مـحـمـد بــرادة

Monsieur l’Ambassadeur
 Mohamed  BERRADA

 
 

 
 
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
فرنسا.

	الصفة احلالية:
 وزير وسفري سابق

 أستاذ بجامعة احلسن الثاين بالدار البيضاء
	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد العظيم الترب

Monsieur l’Ambassadeur
Abdeladim TBER

 
  

	السفارات التي كان عىل رأسها:
بولونيا وروسيا البيضاء* ــ قطر.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

علي بنبو�ضتى

Monsieur l’Ambassadeur
Ali BENBOUCHTA

 
 
 

	السفارتان اللتان كان عىل رأسهام:
الربتغال ــ إسبانيا.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

اأحمد  بورزامي

Monsieur l’Ambassadeur
 Ahmed  BOURZAIM

 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
اهلند ــ روسيا وأوكرانيا* وقازقستان* وأزبكستان* وتركامنستان* ــ كوريا اجلنوبية.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

حممد  اأزروال

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed  AZEROUAL

     
 

	السفارة التي كان عىل رأسها:
إيران.

	الصفة احلالية:
 سفري سابق

	احلالة العائـلـيـة   : أعزب

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد ماء العينني

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed MAOULAININE

 
 
 
 

	السفارات التي كان عىل رأسها:
فنزويال ونيكاراكوا* وكوستاريكا* ــ كولومبيا واإلكواتور* وباناما*.

	الصفة احلالية:
 سفري صاحب اجلاللة يف السودان

	احلالة العائـلـيـة   : متزوج
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

عز الدين ج�سو�س

Monsieur l’Ambassadeur
Azeddine GUESSOUS

	:السفارة التي كان عىل رأسها
إسبانيا.

	:الصفة احلالية
 وزير وسفري سابق

» MAGHRE BAIL »رئيس مدير عام »مغرب باي 

 	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد القادر  ل�سهب

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelkader LECHEHEB

	:السفارات التي كان عىل رأسها
كندا والباهاماس* ــ اليابان والفلبني* ــ روسيا االحتادية وروسيا البيضاء*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

حممد ر�ضاد  بوهالل

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed Rachad BOUHLAL

	:السفارات التي كان عىل رأسها
ــ  واللوكسمبورج*   ) حاليا  األورويب  االحتاد   ( املشرتكة  األوربية  والسوق  بلجيكا  

ألـامنيا االحتادية - الواليات املتحدة األمريكية. 
	:الصفة السابقة

 كاتب عام لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون 
	:الصفة احلالية

 سفري صاحب اجلاللة بإمرباطورية اليابان
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد �سالح  الزعيمي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed Saleh ZAÏMI

	.*السفارات التي كان عىل رأسها: نيجريا ــ بنغالديش والتايالند
	:الصفة السابقة
	)سفري مدير ديوان األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي – جدة )منظمة التعاون اإلسالمي
	:الصفة احلالية

 سفري سابق - ثالث رئيس للنادي الدبلومايس املغريب
	:   أرملاحلالة العائـلـيـة 

* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيدة ال�ضفرية

د. عزيزة  بناين

Madame l’Ambassadeur
Dr. Aziza  BENNANI 

	:السفارة التي كانت عىل رأسها
بعثة املغرب الدائمة لدى اليونسكو - باريس.

	:الصفة احلالية
 كاتبة دولة وسفرية سابقة 

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد �ضــاهــد

Monsieur l’Ambassadeur
Mohammed  CHAHID

	:السفارة التي كان عىل رأسها
هنغاريا.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عبا�س الفا�سي

Monsieur l’Ambassadeur
Abbes EL FASSI 

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
تونس وبعثة املغرب الدائمة لدى جامعة الدول العربية )لـمـا كانت بتونس( ــ فرنسا.

	:الصفة  السابقة
	الوزير األول يف حكومة صاحب اجلاللة
	:الصفة احلالية 

 وزير أول وسفري سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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142

ال�ســيـــد

عبد ال�سالم بن عبد الوهاب

Monsieur
Abdessalam BEN ABDELWAHAB

	الدرجة: وزير مفوض
	.الصفة السابقة: قنصل باملقة ــ قنصل عام بمدريد ثم بطرابلس
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق - رئيس مجعية املبادرة التنموية لتطوان والناحية   
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضــيـــدة ال�ضفرية

حليمة اجلديدي

 عقيلة الورزازي

Madame l’ Ambassadeur
Halima EL JADIDI
épouse WARZAZI

	:الدرجة
 سفرية سابقة باإلدارة املركزية لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون.

	:الصفة احلالية
 سفرية سابقة

 خبرية لدى اللجنة االستشارية ملجلس حقوق اإلنسان 
	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد اهلل اآيت احلاج

Monsieur l’Ambassadeur
 Abdellah  AIT  ELHAJ

	:السفارات التي كان عىل رأسها
أنغوال وناميبيا* وزامبيا*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق 

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

عبد احلكيم ال�سماليل

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelhakim SEMLALI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
موريتانيا ــ الكوت ديفوار وبوركينا فاسو* والبنني*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
173

رقم العضوية
 174



144

ال�ضيد ال�ضفري

حممد ال�ضغرو�ضني

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed SEGHROUCHNI

	:السفارة التي كان عىل رأسها
بنغالديش.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

الدكتور بن�سامل الكوهن
Dr. Bensalem EL KOHEN

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 رئيس قسم فرنسا وإسبانيا بوزارة اخلارجية )1956–1959(
 وزير مفوض بسفارة اململكة بباريس

	الصفة احلالية: طبيب خبري لدى املحاكم
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

حلـ�سـن اأزولي

Monsieur l’Ambassadeur
 Lahcen  AZOULAY

	:السفارات التي كان عىل رأسها
اليمن ــ  رومانيا ومولدافيا*.

	:الصفة السابقة
 مدير الشؤون القانونية واملعاهدات بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

	:الصفة احلالية
 سفري صاحب اجلاللة بسويرسا وليسنشتاين *

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ســيـــد

التهامي اأفيالل

Monsieur
Thami  AFAILAL

	الدرجة
 وزير مفوض

	الصفة السابقة
	قائم باألعامل بالنيابة بسفارات املغرب بكل من بغداد، بريوت، مدريد، بوينوس أيرس

 الصفة احلالية: متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�سـيــدة

ربيعة بناين

Madame
Rabia BENNANI

	الدرجة
 وزيرة مفوضة

	الصفة احلالية
 متقاعدة

	:   أرملةاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

حممد احل�ساين

Monsieur
Mohamed  EL HASSANI

	:الدرجة
 وزير مفوض 

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة
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ال�ســيـــد

قا�سم رابح

Monsieur
Kaccem RABEH

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة

ال�ضيد ال�ضفري

عبد الهادي بو�ستة

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelhadi  BOUCETTA

	:السفارة التي كان عىل رأسها
الشييل.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــدة

�سعيدة البقايل

Madame
Saida EL BAKKALI

	الدرجة
 وزيرة مفوضة

	 :الصفة السابقة
 قنصلة بدجيون

	 : الصفة احلالية
 قنصلة سابقة

	:   أرملةاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عبد اهلل  بـلـقـزيــز

Monsieur l’Ambassadeur
 Abdallah  BELKEZIZ

	 :السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
تونس - اجلزائر.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق 

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

علي  بوجي

Monsieur l’Ambassadeur
Ali  BOJJI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
النيجر والتشاد* - الغابون - وساوتومي وبرانسيب *.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

الـحـ�سـيـن عـزيـز

Monsieur l’Ambassadeur
El Houssine  AZIZ 

	.السفارتان اللتان كان عىل رأسهام: قطر ــ اإلمارات العربية املتحدة
	:الصفة احلالية

 سفري سابق
 مدير املدرسة املولوية )بدرجة وزير(

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــدة

خـديـجـة لـعـ�سـيـري

Madame
Khadija LAACHIRI

	:الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة احلالية
 متقاعدة

	:   عازبةاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عبد اللطيف مــليـن

Monsieur l’Ambassadeur
Abdellatif  MOULINE

	:السفارات التي كان عىل رأسها
السودان ــ مرص ودجيبويت* وأسمرا*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (
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ال�ضيد ال�ضفري

ُمَح َوْعـلـي تاكما

Monsieur l’Ambassadeur
Moha Ouali  TAGMA

	:السفارات التي كان عىل رأسها
السنغال والكاب فري* وغامبيا* وغينيا بيساو * ــ بوالندا.

	:الصفة السابقة
 سفري مدير الشؤون اإلفريقية بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

	 :الصفة احلالية
 سفري صاحب اجلاللة بجمهورية نيجرييا االحتادية

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ســيـــد

حممد  مرزاق

Monsieur
Mohammed MEREZAK

	:الدرجة
 وزير مفوض

	 :الصفة السابقة
 قنصل عام بباستيا

	الصفة احلالية: قنصل عام سابق
	:   أرملاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

عبد احلق  بـنـيـ�س

Monsieur
Abdelhak BENNIS

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل عام بكل من نانطري ثم لندن ثم ميالنو.
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق 
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

�ســالــح  الــرامــي

Monsieur
Salah  RAMI

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل عام بدجيون ثم ليون.
) AMCI ( نائب مدير الوكالة املغربية للتعاون الدويل 

	:الصفة احلالية
 قنصل عام سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
198

رقم العضوية
199



153

ال�ضيد ال�ضفري

�سامر اأعرور

Monsieur l’Ambassadeur
 Samir AAROUR

	:السفارات التي كان عىل رأسها
تايالند وفيتنام* والووس* و الكومبودج* - الربتغال – اليابان والفلبني * - الصني.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ســيـــد

عبد اللطيف بن دحان

Monsieur
Abdellatif  BENDAHANE 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ســيـــد

خـلـيـد  زهــيــر

Monsieur
Khalid  ZOUHEIR

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 وزير مفوض بسفارة املغرب لدى االحتاد األورويب بربوكسيل
	:الصفة احلالية

 وزير مفوض باإلدارة املركزية
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيــد

عـبد العايل العكلـي

Monsieur
Abdelali  EL AGLI

	:الدرجة
 وزير مفوض

	الصفة السابقة
 قائم باألعامل بالنيابة بعدة سفارات

	الصفة احلالية: متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ســيـــد

حممد  بن ح�ساين

Monsieur
Mohamed BENHSAIN

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل عام بميالنو ثم بفرانكفورت.
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق - رئيس جلنة الرشاكة الدولية بجمعية رباط الفتح للتنمية املستديمة
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

حممد املدور

Monsieur
Mohamed LAMDAOUAR

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة السابقة
 قنصل عام بروما

	:الصفة احلالية
 قنصل عام سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

�سيدي خليل احلداوي

Monsieur l’Ambassadeur
Sidi Khalil  HADDAOUI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
ليبرييا ــ بعثة املغرب الدائمة لدى هيئة األمم املتحدة / نيويورك )نائب املمثل الدائم( 

– اململكة املتحدة.  
	:الصفة احلالية

 سفري سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

جواد  احليمدي

Monsieur l’Ambassadeur
Jaouad  EL HIMDI 

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
غينيا ــ هوالندا.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

اأحـمـد مـ�سـكـيـد

Monsieur
Ahmed  MESGUID

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة السابقة
 قنصل عام بربوكسيل ثم بدوسلدورف.

	:الصفة احلالية
 قنصل عام سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــدة

زينب الإ�سماعيلي الإدريـ�ســي

Madame
Zineb ISMAÏLI IDRISSI 

	:الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة السابقة
 قنصل عام بتونس العاصمة

	:الصفة احلالية
 قنصل عام سابقا

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد املهدي بـنـ�سـقـرون 

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed El Mehdi 
 BENCHEKROUN 

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
الكونغو الديموقراطية )الزائري سابقا( والكونغو برازاڤيل *.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   أرملاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

عبد اللطيف  اأقــــالل 

Monsieur l’Ambassadeur
Abdellatif  AQALLAL 

	:السفارة التي كان عىل رأسها
تركيا
	:الصفة احلالية

 سفري سابق
	احلالة العائلية: متزوج

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

علي  احماوي 

Monsieur l’Ambassadeur
Ali  HMAOUI 

	:السفارة التي كان عىل رأسها
بوركينا فاصو.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

حــ�ســن عــبــادي 

Monsieur l’Ambassadeur
Hassan  ABBADI

	السفارة التي كان عىل رأسها
بولونيا.

	الصفة احلالية
 وزير وسفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ســيـــد

حممد  الزجاري

Monsieur
Mohamed  ZEJJARI

	:الصفة السابقة
 أمني عام مساعد بمنظمة األمم املتحدة.

	:الصفة احلالية
 ممثل رشيف ومستشار خاص لربنامج الغداء العاملي هليئة األمم املتحدة

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

اإدريــ�س الكـتـانـي 

Monsieur l’Ambassadeur
Driss KETTANI 

	:السفارة التي كان عىل رأسها
الكويت.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
216

رقم العضوية
217



161

ال�ســيـــد

عبد الكامل  ديـنـيـة

Monsieur
Abdelkamel DINIA 

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل بوهران ثم قنصل عام بجدة
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

عبد الرحمن رم�سان

Monsieur
Abderrahmane RAMDANE

	الدرجة
 وزير مفوض

	الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ســيـــد

الطاهر  مكوار

Monsieur
Tahar MEKOUAR

	الدرجة: وزير مفوض
	الصفة السابقة

 قائم باألعامل بسفارة اململكة يف إيطاليا، ثم يف الربتغال.
	الصفة احلالية : رئيس جمالس إدارية
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

بـنـا�سـر غـنـام

Monsieur
Bennaceur GHANNAM

	الدرجة
 وزير مفوض

	الصفة احلالية
 متقاعد

	:   أرملاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

حممود  الرميقي

Monsieur l’Ambassadeur
Mahmoud  RMIKI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
وگواتيامال*  والسلفادور*  وكوستاريكا*  وبليز*  املكسيك  ــ  وبوليفيا*  البريو 

واهلندوراس* ونيكاراكوا*.
	الصفة احلالية   : سفري سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة

  * )سفري غري مقيم(

ال�ضيد ال�ضفري

عـبـد ال�سالم الغرباوي

Monsieur l’Ambassadeur
Abdeslam  RHARBAOUI

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
بلغاريا ومقدونيا*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   أرملاحلالة العائـلـيـة
* )سفري غري مقيم(

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

طالل الغفراين 

Monsieur l’Ambassadeur
Talal RHOUFRANI 

	:السفارات التي كان عىل رأسها
جنوب إفريقيا وسوازيالند* وليسوطو* وموزنبيق* ومالوي* رئيس مكتب فلسطني.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

عبد الرحمن 

الأدري�سي العلمي

Monsieur l’Ambassadeur
Abderrahmane
DRISSI ALAMI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
أسرتاليا ونيوزيالندا* ــ أندونيسيا وسنغافورة*.

	:   الصفة احلالية
	سفري سابق 
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة

  * )سفري غري مقيم(
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ال�ســيـــد

اأمال حجي

Monsieur
Amal HAJJI

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 وزير مفوض بجمهورية مرص العربية، ساحل العاج، لبنان.
	:الصفة احلالية

 متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

  * )سفري غري مقيم(

ال�ضــيـــد ال�ضفري

اإدري�ش  القجريي

Monsieur l’Ambassadeur  
Driss  KJIRI

	:الصفة السابقة
 سفري، مدير الشؤون القنصلية واالجتامعية بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــدة رجاء  لفقيه 

التطواين

Madame Raja 
 LAFQUI  TITOUANI 

	:الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة احلالية
 متقاعدة

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

ابراهيم  اأحبول

Monsieur
Brahim  AHBOUL

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل عام بباستيا، كورسيكا، أمسرتدام ثم بفرانكفورت.
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــدة

ي�سرى الوزاين

Madame
Yousra  WAZZANI

	:الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة احلالية
 متقاعدة

	:   عازبةاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

حممد  بوكراين

Monsieur
Mohamed  BOUGRAINE 

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل عام باجلزائر العاصمة.
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

اأحمد  اأفيالل

Monsieur
Ahmed  AFAILAL 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــدة

لطيفة  عـــزام

Madame
Latifa  AZZAM

	الدرجة: وزيرة مفوضة
	:الصفة السابقة

 نائبة القنصل العام بربوكسيل
	:الصفة احلالية

 متقاعدة
	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

حممد  بن جلون

Monsieur
Mohamad BEN JALLOUN

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

حممد احلراق ال�سريفي 

Monsieur
Mohamed HARRAK

 SERIFI 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

حممد بنعبد اجلليل

Monsieur
Mohammed

BENABDELJALIL 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 قنصل عام بنيويورك

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

بو�ضعيب اخللفي

Monsieur
Bouchaïb EL KHALFI 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة السابقة
 قنصل عام بأوريل بفرنسا.

	:الصفة احلالية
 قنصل عام سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

الزبري حــكــم

Monsieur
Zoubair HAKAM 

 وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل عام للمملكة  بدوسلدوف )أملانيا( ثم مونرتيال )كندا(.
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضــيـــد ال�ضفري

عبد القادر  الأن�ساري

Monsieur l’Ambassadeur 
Abdelkader  EL ANSARI

	 السفارتان  اللتان كان عىل رأسهام
اليونان - جنوب إفريقيا.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق، 

 مدير الشؤون األسيوية واألقيانوس
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

مـحـمـد  الـوفـــا

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed  LOUAFA 

	* السفارات التي كان عىل رأسها: اهلند والنيبال * ــ إيران وطاجيكستان
        ــ الربازيل والرباغواي* والسورينام* وگويانا*.

	:الصفة السابقة
 وزير منتدب لدى رئيس احلكومة املكلف بالشؤون العامة واحلكامة

 وزير الرتبية الوطنية
	الصفة احلالية: وزير وسفريسابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

* )سفري غري مقيم(

ال�ســيـــد

اأحـمد علوي حممدي

Monsieur
Ahmed ALAOUI M’HAMDI

	:الوضعية السابقة
 أمني عام للمنظمة العربية للثروة املعدنية.

	:الصفة احلالية
 خبري دويل يف املصادر املعدنية.

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

م�سطفى ال�سرقاوي

Monsieur l’Ambassadeur
Mustapha  CHERKAOUI 

	:السفارة التي كان عىل رأسها
،)CEDEAO( نيجرييا – املندوب الدائم لدى اللجنة االقتصادية لدول إفريقيا الغربية

	:الصفة احلالية
 سفري سابق 

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عبد القادر  زاوي

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelkader  ZAOUI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
البحرين ــ األردن ــ اإلمارات العربية املتحدة.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

الغيالين الدليمي

Monsieur l’Ambassadeur
EL GHAÏLANI Dlimi 

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
بلغاريا ومقدونيا*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

 وايل ملحق بوزارة الداخلية
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عبد الفتاح عـّمـور

Monsieur l’Ambassadeur
Abdelfattah  AMOUR

	:السفارة التي كان عىل رأسها
الكامرون.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق 

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

عـبـد الكرمي ال�سادق

Monsieur
Abdelkrim  ESSADEK

	:الدرجة
 وزير مفوض

دول االعتامد سابقا : مرص - اليمن - السودان - اجلزائر - العراق - الكويت
وقائم باألعامل اململكة املغربية بالعراق.

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عـزيـز مكوار

Monsieur l’Ambassadeur
Aziz  MEKOUAR 

	:السفارات التي كان عىل رأسها
أنجوال ــ الربتغال ــ إيطاليا ومالطا* واهليئة السيادية العسكرية ملالطا ) مقرها بروما( 
املتحدة  الواليات  ــ  بروما  الدولية  املنظامت  لدى  الدائمة  املغرب  وبعثة  وألبانيا* 

األمريكية. 
	.الصفة احلالية: سفري صاحب اللجاللة بالصني
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

* ) سفري غري مقيم (
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد  ماء العينني

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed  MAEL AININ 

	:السفارات التي كان عىل رأسها
األرجنتني واألورغواي* ــ األردن - أسرتاليا ونيوزيلندا* وبلدان املحيط اهلادي*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ســيـــد

م�سطفى الزباخ

Monsieur
Moustapha  ZEBBAKH 

	الصفة السابقة: ممثل اإليسيسكو بجزر القمر
  مدير األمانة العامة الحتاد جامعات العامل اإلسالمي التابعة ملنظمة اإليسيسكو بالرباط.

	:الصفة احلالية
 مقرر أكاديمية اململكة املغربية

 رئيس منظمة املجتمع املدين الدولية لقيم املواطنة والتنمية واحلوار
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

عبد احلفيظ  الداودي

Monsieur
Abdelhafid  DAOUDI

	:الصفة السابقة
 وزير مفوض بالقنصلية العامة للمملكة بطرابلس- ليبيا

	:الصفة احلالية
 وزير مفوض بسفارة اململكة املغربية بباريس

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

اأبو بكر بلعربي

Monsieur
Boubker  BELARBI

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 وزير مفوض بسفارة املغرب بأبو ظبي
	:الصفة احلالية

 متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

عمر احل�سناوي ال�ساوي

Monsieur
Omar HASNOUI CHAOUI

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة السابقة
 مدير الشؤون األمريكية بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون

	الصفة احلالية: متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

الدكتور نور الدين

بـنـعـمـر العـلـمـي

Monsieur l’Ambassadeur
Dr. Nordine

BENOMAR  ALAMI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
	هوالندا ــ ُعـامن - هنغاريا
	 :الصفة احلالية

 وزير وسفري سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

م�سطفى عبد احلق

Monsieur
Mustapha  ABDELHAQ

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   أرملاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

كمال فقري  بنعي�ضى

Monsieur l’Ambassadeur
Kamal

FAQIR BENAISSA

	:السفارة التي كان عىل رأسها
مجهورية رصبيا.

	:    الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
261

رقم العضوية
262



180

ال�ســيـــد

حممد مل�سهال

Monsieur
Mohammed LAMSAHHAL 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيدة

يامينة اأخملي�س بناين

Madame
Yamina AKHAMLICH BENNANI

	:الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة السابقة
 وزيرة مفوضة ببعثة املغرب الدائمة لدى هيئة األمم املتحدة بنيويورك.

	الصفة احلالية
 متقاعدة   

	:   أرملةاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد اأزهــر

Monsieur l’ Ambassadeur
Mohamed AZHAR

	:السفارات التي كان عىل رأسها
أكرانيا وأرمينيا* وجورجيا*. 

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

حممد ر�سا الفا�سي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohammed Rida 

EL FASSI

	:السفارات التي كان عىل رأسها
الباكستان وأفغانستان* ورسيالنكا*.

 الصفة السابقة: سفري مدير الترشيفات بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون
	:الصفة احلالية

 سفري صاحب اجلاللة بجمهورية الفلبني وواليات ميكرونيسيا املتحدة
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

* ) سفري غري مقيم (
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ال�ضيد ال�ضفري

ابراهيم ح�سني مو�سـى

Monsieur l’ Ambassadeur
Brahim Houssein

 MOUSSA

	:السفارات التي كان عىل رأسها
موريتانيا - فنزويال وسانت لويس* وسانت فينسان* وكرينادين*ومجهورية 

الدومينيكان وفنزويال* وهايتي*.
	:الصفة احلالية

 سفري سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

* )سفري غري مقيم(

ال�ســيـــدة

ــري ليلى النا�سْ

Madame
Leïla ENNASRI 

	:الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة احلالية
 متقاعدة

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيدة ال�ضفرية

عائ�سة القـبـاج

Madame l’ Ambassadeur
Aïcha EL KABBAJ

	:السفارات التي كانت عىل رأسها
الدانامرك وإستونيا* والتفيا* وليتوانيا*.

	:الصفة احلالية
 سفرية سابقة

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 
 * ) سفرية غري مقيمة (

ال�ضيدة ال�ضفرية

فريدة  اجلعايدي

Madame l’Ambassadeur
Farida  JAIDI

	:السفارات التي كانت عىل رأسها
السويد – الربازيل والرباغواي* وسورينام*.

	:الصفة احلالية
 سفرية سابقة

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفرية غري مقيمة (
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ال�سيد

عبد العزيز �سعودي

Monsieur
Abdelaziz SAOUDI

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة السابقة
 وزير مفوض بسفارات املغرب بكل من تونس العاصمة ثم القاهرة ثم الرياض. 

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عمر زنيرب

Monsieur l’Ambassadeur
Omar ZNIBER

	:السفارات التي كان عىل رأسها
النمسا وسلوفينيا* وسلوفاكيا* وبعثة املغرب الدائمة لدى املنظامت الدولية بفيينا – 

النمسا - سلوفاكي، سلوفيني - برلني أملانيا.
	:الصفة احلالية

  السفري املمثل الدائم بالبعثة الدائمة لدى األمم املتحدة ومجيع املنظامت الدولية األخرى بجنيف
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

* ) سفري غري مقيم (
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ال�ســيـــد

حممد بن اإدري�س العلمي

Monsieur
Mohamed BENDRISS ALAMI 

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

.)UNICEF( موظف دويل لدى منظمة األمم املتحدة للطفولة 
	:الصفة احلالية

 متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ســيـــد

عبد اهلل الع�سري

Monsieur
Abdellah  EL ASRI

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة السابقة
 قنصل عام باملقة، إسبانيا

	:الصفة احلالية
 قنصل عام سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ســيـــد

عبد الرحيم �سا�سي

Monsieur
Abderrahim  SASSI

	:الدرجة
 وزير مفوض

	.دول االعتامد سابقا: اجلزائر، الدول اإلسكندنافية، هوالندا، أملانيا
	 :  الصفة احلالية

 قنصل عام سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

فتح اهلل �سجلما�سي

Monsieur l’Ambassadeur
Fathallah  SIJILMASSI 

	.السفارتان اللتان كان عىل رأسهام: فرنسا ــ بلجيكا
	الصفة السابقة: مدير عام للوكالة املغربية لتنمية االستثامرات ـ بالرباط
	:الصفة احلالية

 سفري سابق
 أمني عام لإلحتاد من أجل املتوسط

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

ح�سن النا�سري

Monsieur l’Ambassadeur
Hassan NACIRI

	:الصفة احلالية
 سفري صاحب اجلاللة يف مايل.

	: العائـلـيـة          متزوجاحلالة 

ال�سيد

توفيق بود�ضي�ش

Monsieur
Taoufiq  BOUDCHICHE 

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 وزير مفوض بسفارة املغرب بباريس
	:الصفة احلالية

 ملحق لدى وكالة املنطقة الرشقية
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
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ال�ضيد ال�ضفري

م�سطفى بوه

Monsieur l’Ambassadeur
Mostafa  BOUH 

	:السفارات التي كان عىل رأسها
أنغوال وناميبيا* وزامبيا* - نيجرييا.

	:الصفة احلالية
 سفري صاحب اجلاللة بجمهورية الكامرون

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

اأحمد ر�ضيد خطابي

Monsieur l’Ambassadeur
Ahmed Rachid KHATTABI 

	.السفارة التي كان عىل رأسها: البحرين
	:الصفة احلالية

 سفري سابق
	: العائـلـيـة     متزوجاحلالة 

رقم العضوية
283

رقم العضوية
284
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ال�ضيد ال�ضفري

جميد حليم

Monsieur l’Ambassadeur
Majid  HALIM 

	:السفارة التي كان عىل رأسها
غينيا.
	:الصفة احلالية

 سفري صاحب اجلاللة بجمهورية بنغالديش
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

احل�سن زهيد

Monsieur l’Ambassadeur
Elhassan ZAHID 

	:السفارات التي كان عىل رأسها
طايالند والكومبودج* والالووس* ومينامر* والفيتنام*.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* )سفري غري مقيم(

رقم العضوية
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ال�ســيـــد

نور الدين ال�سكري

Monsieur
Nour Eddine CHOKRI

	الدرجة: وزير مفوض
	 :الصفة السابقة

 وزير مفوض بسفارة اململكة بنيامي / النيجر
	:الصفة احلالية

 وزير مفوض
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عبد الرحمن الليبك

Monsieur l’Ambassadeur
Abderrahman  LEIBEK 

	 :السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
املكسيك وبليز*

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

رقم العضوية
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رقم العضوية
288
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ال�ضيد ال�ضفري

امل�سطفى �سالح الدين

Monsieur l’Ambassadeur
Mustapha SALAHDINE 

	 :السفارات التي كان عىل رأسها
اململكة البلجيكية - اللوكسمبورج* الباكستان.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 
* ) سفري غري مقيم (

ال�ضيد ال�ضفري

اأن�س خال�س

Monsieur l’Ambassadeur
Anas  KHALES 

	:السفارة التي كان عىل رأسها
 إيرالندا.

	الصفة السابقة: سفري سابق
	الصفة احلالية: سفري مدير الترشيفات بالوزارة
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
289

رقم العضوية
290
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ال�سيد

اأحمد جنيب النجار

Monsieur
Ahmed Najib NEJJAR 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	 :الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

حممد بلعي�س

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed BELAICH 

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
السودان ــ الكويت - ليبيا.

	:الصفة احلالية
 مندوب االحتاد اإلفريقي يف رشق إفريقيا مقيم باخلرطوم

 سفري صاحب اجلاللة يف ليبيا
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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رقم العضوية
292
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ال�سيد

حل�سن زكري

Monsieur
Lahcen  ZAKARI 

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 قنصل بنانطري ثم قنصل عام بكل من روتردام ثم آنفريس.
	:الصفة احلالية

 قنصل عام سابق
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

ال�ضفري حممد  مالكي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed MALIKI 

	 :الصفة السابقة
 مدير الشؤون األسيوية واألقيانوس بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون.

	:الصفة احلالية
 سفري صاحب اجلاللة بجمهوريات اهلند واملالديف ورسيالنكا الديموقراطية 

الشعبية ومملكة البوتان ومجهورية النيبال االحتادية الديموقراطية
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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رقم العضوية
294
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ال�سيد

امل�سطفى العمرو�س

Monsieur
Mustafa  EL AMROUS 

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

عبد اجلبار اإبراهيم

Monsieur l’Ambassadeur
Abdeljebbar  BRAHIME 

	  :السفارة التي كان عىل رأسها
إثيوبيا.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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رقم العضوية
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ال�سيدة

�سعاد  حـمـّــاد

Madame
SOAD  HAMMAD 

	الدرجة: وزيرة مفوضة
	:الصفة السابقة

 قنصلة عامة بدجيون 
	:الصفة احلالية

 وزيرة مفوضة باإلدارة املركزية بالوزارة
	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

مولي عبا�س القادري

Monsieur l’Ambassadeur
Moulay Abbas KADIRI 

	  :السفارات التي كان عىل رأسها
نيجرييا، غانا، هنغاريا*، كرواتيا، البوسنة* واهلرسك.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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رقم العضوية
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ال�سيد

حممد بلخليفة

Monsieur
Mohamed BELKHLIFA

	الدرجة: مستشار الشؤون اخلارجية
	:الصفة السابقة

 ديوان السيد وزير الشؤون اخلارجية
	:الصفة احلالية

 متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

العيا�ضي ابن مو�ضى

Monsieur
Layachi IBN MOUSSA

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة السابقة
 قنصل عام بوهران.

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�سيد

احلبيب حوري

Monsieur
Lahbib HOURRI

	الدرجة: مستشار الشؤون اخلارجية
	 :الصفة السابقة

 عضو السفارة يف اجلزائر-عامن - البحرين
	:الصفة احلالية

 متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

عبد القادر علو�ش

Monsieur
Abdelkader ALLOUCH

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:دول االعتامد سابقا
السينغال، األمم املتحدة بجنيف، اسرتاليا.

	:الصفة احلالية
متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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رقم العضوية
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ال�سيد

اأحر�سان بوطاهر

Monsieur
Ahardane BOUTAHAR

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

 رئيس مصلحة بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل.
 قنصل عام بوهران

	:الصفة احلالية
 قنصل عام سابق.

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

�سقاوي عبد ال�سادق

Monsieur
Abd Sadek SIKAOUI*

	الدرجة: وزير مفوض
	:الصفة السابقة

مستشار أول وقائم باألعامل بنواكشوط، موريتانيا.
قنصل عام بدجيون فرنسا، أوترخيت هوالندا.

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�سيد

حممد �سعدوي

Monsieur
Mohammed SAADAOUI

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 قنصل عام بنواديبو

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

عبد اجلواد ال�ضقاط

Monsieur
Abdeljaouad SEKKAT

	 :الصفة السابقة
 رئيس اجلامعة اإلسالمية بالنيجر التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي. 

	:الصفة احلالية
 باحث جامعي 

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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رقم العضوية
309
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ال�سيدة

مليكة ال�سيهب

Madame
Malika CHIHEB

	الدرجة: وزير مفوض
	:الدرجة

 وزيرة مفوضة
	:الصفة احلالية

 متقاعدة
	:   مطلقةاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

�سالح الدين املن�سوري

Monsieur
Salah Eddine Mansouri

	:الدرجة
 وزير مفوض

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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رقم العضوية
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ال�سيد

نور الدين بو�ضكوج

Monsieur
Noureddine  BOUCHKOUJ

	 :الصفة السابقة
 األمني العام لالحتاد الربملاين العريب –سوريا / لبنان

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

عادل با�ضا

Monsieur
Adel BACHA

	الدرجة: وزير مفوض
 دول االعتامد سابقا: الكويت - الرياض - مرص - اجلزائر )وهران(.

	:الصفة السابقة
 قنصل عام مساعد بوهران.

	الصفة احلالية: متقاعد
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
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ال�ضيد ال�ضفري

عبد اهلل زاكور

Monsieur l’Ambassadeur
Abdellah ZEGOUR

	   :السفارات التي كان عىل رأسها
تركيا )أذربيجان...(، رصبيا )اجلبل األسود(، بلجيكا ) االحتاد األورويب (.

	:الصفة احلالية
 سفري متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيدة

خديجة واليد

Madame
Khadija OUALID

	:الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة احلالية
 وزيرة مفوضة بالقنصلية العامة أوريل بفرنسا

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
314

رقم العضوية
315
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد بن قدور

Monsieur l’Ambassadeur
 Mohamed Ben Kaddour 

	:السفارتان اللتان كان عىل رأسهام
اجلمهورية الديموقراطية الكونغو – مجهورية الكونغو .

	:الصفة احلالية
 سفري  سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

ال�ضيد ال�ضفري

حممد جمدي

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed MAJDI

	السفارة التي كان عىل رأسها
أ ندونيسيا.

	:الصفة احلالية
 سفري سابق

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
316

رقم العضوية
317
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ال�ضيد ال�ضفري

حممد كرمون

Monsieur l’Ambassadeur
Mohamed KARMOUNE

	:الصفة احلالية
 سفري صاحب اجلاللة بجمهورية باكستان اإلسالمية ومجهورية أفغنستان اإلسالمية.

ال�سيد

عبد العزيز تدجو�ستي

Monsieur 
Abdelaziz TADJOUSTI

	:الصفة احلالية
 قنصل عام بأوترخيت - هوالندا -

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
318

رقم العضوية
319
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ال�سيدة

فاطمة املهبول

Madame 
Fatima EL MAHBOUL

	: الدرجة
 وزيرة مفوضة

	:الصفة احلالية
 متقاعدة

	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

حممد ال�سحم

Monsieur
Mohammed CHHAM

	الدرجة : وزير مفوض
	الصفة السابقة

قنصل عام، فرنسا -  أوترخيت هوالندا.
	:الصفة احلالية

Pontoise )قنصل عام ببونطواز )فرنسا 
	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة 

رقم العضوية
320

رقم العضوية
321
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ال�سيدة

�ضمرية زهري

Madame
Samira ZOUHEIR

	: الدرجة
 وزيرة مفوضة

	الصفة السابقة
	.نائبة القنصل العام بأنفرس، ودوسلدوف
	:الصفة احلالية

 رئيسة قسم بوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون الدويل.
	:   متزوجةاحلالة العائـلـيـة 

ال�سيد

عبد الرحمان والزهرة

Monsieur
Abderrahman OUZZAHRA

	: الدرجة
 مستشار الشؤون اخلارجية

	:الصفة احلالية
 متقاعد

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة

رقم العضوية
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ال�سيد

ح�ضن خنطا�ش
 

Monsieur
Hassan KHANTACH

	 :الصفة احلالية
 وزير مفوض بسفارة املغرب بالغابون

	:   متزوجاحلالة العائـلـيـة

رقم العضوية
324







210

املرحوم ال�ضفري 

الدكتور 

عبد الهادي 

التازي 

أرملة املرحوم: متوفية

مؤسسة عبد اهلادي التازي 56 84 96 61 06
رقم االنخراط يف النادي... 001

املرحوم الوزير 

وال�ضفري

الدكتور اأحمد 

رمزي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة..........

رقم االنخراط يف النادي 003

املرحوم ال�ضفري

عبد الهادي 

ال�سبيحي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة نفي�سة ال�سبيحي

رقم االنخراط يف النادي 005

املرحوم ال�ضفري

اأحمد حمود

أرملة املرحوم:
ال�سيدة كنزة الفياليل

رقم االنخراط يف النادي 011



211

املرحوم ال�ضفري 

علي ال�سقلي

أرملة املرحوم:
 الفا�ضلة ال�ضيدة ماري ترييز برينادي

)Marie-Thérèse Bernady(

رقم االنخراط يف النادي 012

املرحوم الوزير 

وال�ضفري

عبد الرحمن  

بـــادو 

أرملة املرحوم:
 الفا�سلة ال�سيدة عائ�سة بناين

رقم االنخراط يف النادي 013

املرحوم ال�ضفري 

الـغـالـي   

بـنـهـيـمـة 

أرملة املرحوم:
 الفا�سلة ال�سيدة ليليا  بنهيمة

رقم االنخراط يف النادي 016

املرحوم ال�ضفري 

احلبيب حممد 

الفا�سي الفهري

أرملة املرحوم:
ال�سيدة خديجة الفا�سي الفهري 

رقم االنخراط يف النادي 26



212

املرحوم ال�ضفري

املختار اأنكاي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة: ماري اإليزبيت فولد هو�سن

)Marie-Elisabeth WALDTHAUSEN(

رقم االنخراط يف النادي 035

املرحوم ال�ضفري

حممد بن عودة

أرملة املرحوم:
ال�سيدة زينب املرابط

رقم االنخراط يف النادي 037

املرحوم ال�ضفري

عبد الهادي

ابن جلون 

الأندل�سي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة..........

رقم االنخراط يف النادي 038

املرحوم ال�ضفري 

عبا�س برادة 

ال�سني

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة زينب الإدري�سي البدراوي برادة

رقم االنخراط يف النادي 047 



213

املرحوم ال�ضفري 

�ضمري�ش بناين 

حممد 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة �سعاد الوزاين

رقم االنخراط يف النادي 053 

املرحوم ال�ضفري 

ال�سمار عبد 

الكرمي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة فايزة الرفاعي

رقم االنخراط يف النادي 057 

املرحوم ال�ضفري 

املهدي بناين

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة لطيفة املكي برادة

رقم االنخراط يف النادي 058 

املرحوم ال�ضفري 

عبد الرحيم 

حركات 

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة ليلى حللو 

رقم االنخراط يف النادي 061 



214

املرحوم ال�ضفري 

عبد العزيز 

بنجلون

أرملة املرحوم:
ال�سيدة  حبيبة ال�سبتي

رقم االنخراط يف النادي 064

املرحوم ال�ضفري 

عي�سى بن�سقرون 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة عزيزة بنونة

رقم االنخراط يف النادي 068 

املرحوم ال�ضفري

عبد العزيز 

اجلامعي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ثريا حللو

رقم االنخراط يف النادي 084 

املرحوم ال�ضفري 

عبد الرحيم 

بنمو�سى       

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة ماري جان لي�سبي�س

Marie Jeanne LESPÉS     

رقم االنخراط يف النادي 091 



215

املرحوم ال�ضفري 

املهدي الأمراين

زنطار

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ميلودة التويجري

رقم االنخراط يف النادي 099 

املرحوم ال�ضفري 

عبد الرحيم

بن عبد اجلليل

أرملة املرحوم:
ال�سيدة لطيفة القا�سي التازي

رقم االنخراط يف النادي 104 

املرحوم ال�ضفري

علي بن جلون

أرملة املرحوم:
ال�سيدة نزهة الزمان  الفياليل

رقم االنخراط يف النادي 109 

املرحوم ال�ضفري 

اأحمد بن الب�ضري 

احل�سني

أرملة املرحوم:
ال�سيدة فاطمة الزهراء الفا�سي الفهري

رقم االنخراط يف النادي 119
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املرحوم ال�ضفري 

الدكتور اأحمد بن 

عبود 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة جنة بن عبود

رقم االنخراط يف النادي 144

املرحوم ال�ضفري 

عبد ال�سالم 

الوزاين

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة �سعاد اخلطيب

رقم االنخراط يف النادي 147

املرحوم ال�ضفري 

عبد الرزاق 

الدغمي

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة نعيمة الدغمي

رقم االنخراط يف النادي 150

املرحوم ال�ضفري 

عبد الرزاق مكوار

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة مارجريت مكوار

رقم االنخراط يف النادي 152
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املرحوم ال�ضفري

عبد العزيز 

املتيوي امل�سكوري

أرملة املرحوم: متوفية

رقم االنخراط يف النادي 156

املرحوم ال�ضفري 

اإدري�س بنجلون

أرملة املرحوم:
ال�سيدة جناة برادة

رقم االنخراط يف النادي 158 

املرحوم ال�ضفري 

حممد التازي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة مرمي التازي

رقم االنخراط يف النادي 159 

املرحوم ال�ضفري 

حممد بن عبد 

الرحمن ال�سعداين

أرملة املرحوم:
ال�سيدة نديرة حممداأبو الغيث

رقم االنخراط يف النادي 165 
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املرحوم ال�ضفري

عبد اللطيف 

العراقي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة حورية العراقي

رقم االنخراط يف النادي 172

املرحوم ال�ضفري

حممد ل�سفر

أرملة املرحوم:
ال�سيدة زهور غيبي

رقم االنخراط يف النادي 220 

املرحوم ال�ضفري

ح�سن حممد داود

أرملة املرحوم:
ال�سيدة عائ�سة اأفيالل

رقم االنخراط يف النادي 265 

املرحوم ال�ضفري 

عبد ال�سالم 

التدلوي 

أرملة املرحوم:
 ال�سيدة زبيدة التدلوي

رقم االنخراط يف النادي 006
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املرحوم ال�ضفري 

عبد ال�سادق 

املزواري الكالوي

أرملة املرحوم: متوفية

رقم االنخراط يف النادي 015

املرحوم ال�ضفري 

الدكتور حممد 

الغربي 

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة بديعة الغرابلي

رقم االنخراط يف النادي 028

املرحوم ال�ضفري 

عبد احلكيم 

احل�سيني العراقي 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة فاطمة العلمي

رقم االنخراط يف النادي 031

املرحوم ال�ضفري 

عبد اخلالق ابن 

ابراهيم

أرملة املرحوم:
ال�سيدة : �سعيدة بناين

رقم االنخراط يف النادي 039
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املرحوم ال�ضفري 

عبد اهلل 

ال�سرايري 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة :ليلى زنيرب

رقم االنخراط يف النادي 042

املرحوم ال�ضفري 

عبد املجيد

 البواب

أرملة املرحوم:
ال�ضيدة : دانييل ُلوبوا

رقم االنخراط يف النادي 049

املرحوم ال�ضفري 

حَممد الكوهن

أرملة املرحوم:
ال�سيدة فاطمة الداودي

رقم االنخراط يف النادي 063

املرحوم ال�ضفري 

حممد بناين 

ال�ضمري�ش

أرملة املر حوم: 
ال�سيدة فاطمة مكي برادة 

رقم االنخراط يف النادي 66
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املرحوم ال�ضفري 

عمر بن�سقرون

أرملة املرحوم:
ال�ضيدة اأمينة بنكريان

رقم االنخراط يف النادي 69

املرحوم ال�ضفري 

�سعد الدين الطيب 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ..................

رقم االنخراط يف النادي 072

املرحوم ال�ضفري 

ميمون مهدي

أرملة املرحوم:
ال�ضيدة  �ضهام ال�ضغرو�ضني

رقم االنخراط يف النادي 78

املرحوم 

ال�ضيد ال�ضفري

تاج الدين  بـادو

أرملة املرحوم:
ال�سيدة : 

رقم االنخراط يف النادي 079
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املرحوم ال�ضفري 

حممد العربي 

الدلئي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ..........................

رقم االنخراط يف النادي 90

املرحوم ال�ضفري 

حممد عبد ال�سالم 

�سينا�سر 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة جميلة ال�سرغيني 

رقم االنخراط يف النادي 98

املرحوم ال�ضفري 

عبد الرحمن 

بنعمر

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة نعيمة يزيدي

رقم االنخراط يف النادي 102

املرحوم ال�ضفري 

حممد بني�س

أرملة املرحوم: متوفية 

رقم االنخراط يف النادي 113
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املرحوم ال�ضفري 

الأ�ستاذ عبد 

اللطيف بربي�س

أرملة املرحوم:  
ال�سيدة  اآ�سية ال�ساوين بنعبد اهلل

رقم االنخراط يف النادي 116

ال�ضيد ال�ضفري

حممد  �ضـرايـبـي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة : حللو اأمال

رقم االنخراط يف النادي 121

املرحوم ال�ضفري 

املنور عامل 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة مرمي الدكايل

رقم االنخراط يف النادي 122

املرحوم ال�ضفري 

عبد احلميد 

الكتاين

أرملة املرحوم:
ال�سيدة : �سعيدة حللو

 

رقم االنخراط يف النادي 125
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املرحوم ال�ضفري 

حممد العربي 

امل�ساري 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ثورية ال�سرقاوي

رقم االنخراط يف النادي 134

املرحوم ال�ضفري 

زين العابدين 

ال�سبتي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة : ثريا ال�سرايبي

رقم االنخراط يف النادي 145

املرحوم ال�ضفري 

العربي رفوع 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ...................

رقم االنخراط يف النادي 153

املرحوم ال�ضفري 

عبد اللطيف 

اخلطيب

أرملة املرحوم:
ال�سيدة حفيظة الربدعي

رقم االنخراط يف النادي 157



225

املرحوم ال�ضفري

حممد م�سطفى 

ابن املفتي

أرملة املرحوم: متوفية

رقم االنخراط يف النادي 181

املرحوم ال�ضفري 

عبد اللطيف 

الَعـلـْوي

أرملة املرحوم: متوفية

رقم االنخراط يف النادي 183

املرحوم ال�ضفري 

حممد ر�ضوق 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة نزهة حمودي

رقم االنخراط يف النادي 185

املرحوم ال�ضفري 

اليزيد القادري 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة �سمية الروندة

رقم االنخراط يف النادي 222
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املرحوم ال�ضفري 

�سيدي حممد  

الرحايل

أرملة املرحوم:
ال�سيدة : جنيبة احلن�سايل

رقم االنخراط يف النادي 244

املرحوم ال�ضفري 

عمر الناجي

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة : مليكة الفياليل

رقم االنخراط يف النادي 247

املرحوم ال�ضفري 

�سيداتي الغالوي 

أرملة املرحوم:
ال�سيدة: نانا حمود 

رقم االنخراط يف النادي 279

املرحوم ال�ضفري

عبد العزيز 

لـعـبـي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة : نديرة ال�سرايبي

رقم االنخراط يف النادي 040
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ال�ضيد ال�ضفري

العربي  املخارق

أرملة املرحوم:
ال�سيدة مينة الإدري�سي

رقم االنخراط يف النادي 137

ال�ضيد ال�ضفري

حممد  اخلملي�سي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ربيعة خملي�س

ال�سادة الوزراء املفو�سون الذين انتقلوا اإىل عفو اهلل

املرحوم ال�سيد

حممد بن عمر 

العلوي املحمدي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة �سباح ج�سو�س

رقم االنخراط يف النادي 123

املرحوم ال�سيد

حممد ال�سدادي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة جنية بنانب

رقم االنخراط يف النادي 189 
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املرحوم ال�سيد

حممد الزواوي

أرملة املرحوم: متوفية

رقم االنخراط يف النادي 264 

املرحوم ال�سيد

املامون الفا�سي 

الفهري

أرملة املرحوم: متوفية

رقم االنخراط يف النادي 128

املرحوم ال�سيد

عز الدين ال�ضقاط

أرملة املرحوم:
ال�سيدة اأمينة ال�سرايبي

رقم االنخراط يف النادي 209 

املرحوم 

الوزير املفو�س

حممد  قا�سي 

التازي

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة ...................

رقم االنخراط يف النادي 218
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املرحوم 

الوزير املفو�س

املبارك عدنان 

العلوي

أرملة املرحوم: 
ال�سيدة فاطمة ج�سو�س

رقم االنخراط يف النادي 256

املرحوم 

الوزير املفو�س

حمادي �سعداوي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة لالغيثة بنم�سي�س العلمي

رقم االنخراط يف النادي 272

املرحوم

الوزير املفو�س

عبد الهادي حجي

أرملة املرحوم: 
ال�ضيدة خديجة بلكبري

رقم االنخراط يف النادي 190

املرحوم

الوزير املفو�س

اأحمد �سالح 

الطيب

أرملة املرحوم:
ال�سيدة ي�سرى الفياليل

رقم االنخراط يف النادي 202
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املرحوم ال�سيد

حممد العلمي

أرملة املرحوم:
ال�سيدة .....................

رقم االنخراط يف النادي 260

املرحوم ال�سيد

مـحـمـد  بـنـيـ�س

أرملة املرحوم:
ال�سيدة مرمي بن ابراهيم

رقم االنخراط يف النادي 182
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الرئيسة
ليلى زنيرب ال�سرايري

نائبة الرئيسة
نعيمة كوات زهيد

الكاتبة العامة
�ضعاد بناين ا�ضمري�ش

أمينة املال
نزهة حمودي ر�ضوق

الترشيفات
اإكرام بناين ال�سودري

مستشارة
لطيفة الهراج غازي

نائبة الكاتبة العامة
�سمية الروندة القادري

نائبة أمينة املال
�سعاد اخلطيب الوزاين

 الرحالت
مارية بوشعراء القجريي
سهام سغروشني مهدي

تنمية املوروث الثقايف
نعيمة كوات زهيد

أمينة اإلدرييس املخارق
مجيلة حنِفي بناينالقراءة




