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�ضار املغرب, خ�ضو�ضا خالل العقد االأخري, بخطى حثيثة يف اجتاه دعم وت�ضجيع عمل املجتمع املدين 

وتفعيل اأدواره, وبذلت الكثري من اجلهود لت�ضبح له مكانته يف برامج وخطط الدولة ب�ضكل يفعل 

مبادئ الدميقراطية وامل�ضاركة املواطنة ويحقق العدالة االجتماعية, حيث مت اإحداث جمموعة من 

املوؤ�ض�ضات الداعمة لعمليات التنمية يف عالقتها مع موؤ�ض�ضات املجتمع املدين. كما اأن تفعيل املبادرة 

الوطنية للتنمية الب�رسية اأعطى للمجتمع املدين م�ضاحة وا�ضعة للفعل املدين اإقليميا وحمليا. وقد توجت 

هذه املكت�ضبات بالتوجيه الد�ضتوري النطالق ور�س يهم التاأ�ضي�س للمقاربة الت�ضاركية بني الدولة 

وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين, والذي ا�ضتجابت له احلكومة باإطالق احلوار الوطني حول املجتمع املدين, 

الذي, من بني ما ي�ضتهدف, تاأهيل املنظومة القانونية املوؤطرة للحياة اجلمعوية واإنتاج ميثاق وطني 

للدميقراطية الت�ضاركية.

ونحن, يف القطب االجتماعي, مبا فيه وزارة الت�ضامن واملراأة واالأ�رسة والتنمية االجتماعية وموؤ�ض�ضة 

املجهودات  بتكثيف  تتحقق  املوؤثرة  القوة  اأن  نعترب  االجتماعية,  التنمية  ووكالة  الوطني  التعاون 

وبانتهاج اأ�ضلوب ال�رساكة. ونعترب اأن التنمية �ضاأن م�ضرتك بني احلكومة واملجتمع املدين, بل ونعترب 

هذا االأخري �ضندا الإدارة الفعل احلكومي, اإذ ال تنمية حقيقية دون دميقراطية ت�ضاركية جتعل الفعل 

املدين يف قلب دينامية عملية االإ�ضالح التي تهدف اإىل النهو�س باأو�ضاع املواطنني وجعلهم 

و�ضيلة التنمية وغاآيتها, وتوؤكد الثقة يف قدرة املجتمع املدين على امل�ضاهمة يف التغيري ويف حتقيق 

االأهداف امل�ضرتكة.

ويف هذا االإطار, اأ�ضبحت اجلمعيات �رسيكا ال حميد عنه يف حتقيق اأهدف الربامج االجتماعية 

التي ي�رسف عليها القطب االجتماعي واملت�ضمنة يف ا�ضرتاتيجيته 4+4, واملوجهة لتقدمي خدمات 

متنوعة لفائدة �رسائح املجتمع التي تعاين من اله�ضا�ضة والفقر واالإق�ضاء.

وحر�ضا من الوزارة على تاأكيد التزامها مببادئ ال�ضفافية والنزاهة وامل�ضوؤولية وتكافوؤ الفر�س يف 

تدبري برنامج ال�رساكة مع اجلمعيات, و�ضعت م�ضطرة مدققة باآليات م�ضبوطة للحكامة من اأجل 

انتقاء م�ضاريع اجلمعيات يف خمتلف جماالت تدخل القطب االجتماعي.

وتلخ�س هذه الوثيقة ح�ضيلة دعم م�ضاريع اجلمعيات لـ2013, التي اخرتنا لها هذه ال�ضنة �ضعار »من 

اأجل �رساكة هادفة ومتجددة«, والتي من خاللها ن�ضاهم يف اقت�ضام املعلومة مع خمتلف الفاعلني 

واملهتمني بال�ضاأن اجلمعوي, ون�ضهم يف تعزيز ال�ضفافية وامل�ضوؤولية امل�ضرتكة من جهة.. وتوثق, من 

جهة ثانية, لتقليد �ضنوي والتزام نحر�س على الوفاء به, جتديرا للمقاربة الت�ضاركية التي نوؤمن بها 

الدولة  موؤ�ض�ضات  االلتقائية بني  تعزيز  ال�رساكة يف  باأهمية  وعرفانا  كمنهج عمل ال حميد عنه, 

اأ�ض�س  ويعزز  البناء,  احلوار  مبادئ  ير�ضخ  اإيجابي  موؤ�ض�ضاتي  مناخ  وخلق  املدين,  املجتمع  وجمعيات 

التالقي والت�ضارك من اأجل امل�ضاهمة جميعا, كل من موقعه, يف بناء املجتمع ومنائه.

مقتطف من كلمة ال�ضيدة ب�ضيمة احلقاوي 

وزيرة الت�ضامن واملراأة واالأ�رسة والتنمية االجتماعية 

مبنا�ضبة حفل توقيع اتفاقيات ال�رساكة مع جمعيات املجتمع املدين

م�ضاء اخلمي�س 19 �ضتنرب 2013 بالرباط
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ح�ضيلة عملية انتقاء م�ضاريع اجلمعيات

 بر�ضم ال�ضنة املالية 2013
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وباإلضافة إلى ما تقوم به الوزارة في مجال دعم جمعيات اجملتمع املدني، فإن لكل من مكوني القطب االجتماعي، التعاون 
الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، برنامجا سنويا لدعم اجلمعيات.

وبالنسبة للتعاون الوطني، فإن برنامجه التشاركي مع اجلمعيات يضم شقني أساسيني:

	:دعم اجلمعيات املشرفة على مؤسسات الرعاية االجتماعية
تشكل منح التعاون الوطني لفائدة اجلمعيات املشرفة على مؤسسات الرعاية االجتماعية أهم مورد لتدبيرها وتسييرها، 
وذلك نظرا حلجمها واستقرارها. وقد بلغت امليزانية اخملصصة لهذا البرنامج، برسم سنة 2013، ما يقرب 112 مليون 

درهما، ستستفيد منه 880 جمعية.
ويعتمد هذا البرنامج على مسطرة خاصة في تدبيره، متت املصادقة عليها من طرف اجمللس اإلداري للمؤسسة، حتدد شروط 
ومعايير توزيع الدعم على اجلمعيات املشرفة على مؤسسات الرعاية االجتماعية واخلاضعة ملقتضيات القانون 14.05 

املتعلق بشروط فتحها وتدبيرها. 
املعطيات  من  على مجموعة  بناء  االجتماعية  للرعاية  على مؤسسة  لكل جمعية مشرفة  الدعم  ويتم حتديد حجم 
املالية  والوضعية  قروية(،  )حضرية/  الفئة املستفيدة من املؤسسة وعددها، ومنطقة وجود املؤسسة  نوعية  أهمها: 

للجمعية املشرفة على املؤسسة، ومساهمة أطراف أخرى...

	:دعم اجلمعيات التنموية
منحة  بصرف  الوطني  التعاون  فيها  يلتزم  للشراكة  اتفاقيات  معها  تبرم  التي  التنموية  اجلمعيات  اجلانب  هذا  يهم 
وقد خصص لهذا النوع من املشاريع اعتمادات مالية تصل إلى عشرين مليون درهما  لدعم املشروع إلى غاية تنفيذه. 
)20.000.000,00 درهم( ستستفيد منها اجلمعيات التي سيتم انتقاؤها من بني 910 جمعية التي تقدمت بطلبات 

للحصول على الدعم.

أما بالنسبة لوكالة التنمية االجتماعية فتتلخص منجزاتها، في إطار الشراكة مع اجلمعيات، في متويل مجموعة من 
البرامج املوجهة أساسا لدعم قدرات الفاعلني العاملني في اجملاالت االجتماعية بلغت كلفتها أزيد من 21 مليون درهم، 
باإلضافة إلى دعم 14 مشروعا تهم اإلدماج االجتماعي عبر النشاط االقتصادي مببلغ قدره 1,25 مليون درهم )التكلفة 

اإلجمالية تصل إلى 2,93 مليون درهم(.
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احل�ضيلة العامة باالأرقام

 
لربنامج ال�رساكة بني الوزارة و اجلمعيات 

بر�ضم �ضنة 2013 
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تلخ�ص اجلداول التالية احل�صيلة الرقمية ملختلف مراحل عملية االنتقاء ونتائجها:

• توزيع امل�ساريع ح�سب مراحل االنتقاء واجلهات	

اجلهات
عدد امل�شاريع املوافق عليها 

حمليا

عدد امل�شاريع املوافق عليها 

من طرف اللجنة التقنية

عدد امل�شاريع املوافق عليها من 

طرف جلنة الإ�رشاف

432422الدار البي�ضاء الكربى

462322الرباط �ضال زمور زعري

391514ال�ضاوية ورديغة

682823ال�رشقية

1544العيون بوجدور ال�ضاقية احلمراء

922الغرب ال�رشاردة بني اح�ضن

251615تادلة اأزيالل

372018تازة تاونات احل�ضيمة

421412دكالة عبدة

976456�ضو�س ما�ضة درعة

371716طنجة تطوان

382420فا�س بوملان

421715كلميم ال�ضمارة

563427مراك�س تان�ضيفت احلوز

552824مكنا�س تافياللت

1044واد الذهب لكويرة

659334294املجموع 339288 661

16

25

21

3

17

52

25

44

18

18

29 56
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• توزيع امل�ساريع ح�سب مراحل االنتقاء وجماالت الدعم	

عدد امل�شاريع املوافق عليها حملياجمالت الدعم
عدد امل�شاريع املوافق عليها من 

طرف اللجنة التقنية

عدد امل�شاريع املوافق عليها من 

طرف جلنة الإ�رشاف

206147126موؤ�ض�ضات الرعاية االجتماعية

715049مراكز اال�ضتماع للن�ضاء �ضحايا العنف

847171متدر�س االأطفال يف و�ضعية اإعاقة

552724الطفولة يف و�ضعية �ضعبة

1083620التوعية والتح�ضي�س للن�ضاء

1964االأ�ضخا�س امل�ضنون

116ال يندرج �ضمن املجاالت

659337294املجموع 661239288

207148124

857269

19

3



17

• توزيع مبالغ الدعم املقدمة للجمعيات املنتقاة ح�سب اجلهات	

 مبلغ الدعم املطلوب بالدرهم عدد امل�ضاريع  اجلهات
مبلغ الدعم املمنوح  

بالدرهم

   296,00 788 7         325,18 246 24       57سوس ماسة درعة

   126,00 811 6         543,00 520 9         22الدار البيضاء الكبرى

   020,00 031 4         441,46 906 8         27مراكش تانسيفت احلوز

   000,00 684 3         289,26 708 7         17طنجة تطوان

   575,00 578 3         937,40 560 6         23الرباط سال زمور زعير

   200,00 176 3         285,20 797 5         13الشاوية ورديغة

   230,00 386 2         441,00 279 6         22مكناس تافياللت

   417,00 298 2         168,78 239 5         20فاس بوملان

   490,00 263 2         687,04 163 8         24الشرقية

   800,00 818 1         043,62 897 4         14كلميم السمارة

   820,00 767 1         944,31 896 5         18تازة تاونات احلسيمة

   372,00 519 1         394,00 218 6         12دكالة عبدة

   200,00 021 1         840,00 654 3         15تادلة أزيالل

   000,00 383             000,00 563            4واد الذهب لكويرة

   000,00 336             000,00 756            4العيون بوجدور الساقية احلمراء

   000,00 320             400,00 094 1         2الغرب الشراردة بني احسن

546,00 183 740,2543 502 294105املجموع 288110 537 740,2547 155 820,00

53

11 455 543,006 726 400,00

3 430 575,00

5 486 230,00

1 707 820,00

236 000,00

7 058 296,00

9 379 441,00

22

23

17

3

8.721.400,00
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• توزيع مبالغ الدعم املقدمة للجمعيات املنتقاة ح�سب جماالت الدعم	

 مبلغ الدعم املمنوح  بالدرهم مبلغ الدعم املطلوب بالدرهم عدد امل�شاريع  جمالت الدعم

   153,00 277 18           600,80 882 53         126مؤسسات الرعاية االجتماعية

   170,00 650 16           532,40 999 25         71متدرس األطفال في وضعية إعاقة

مراكز االستماع للنساء ضحايا 
العنف

49         12 558 248,00             3 795 400,00   

   492,00 808 2             204,05 878 7            24الطفولة في وضعية صعبة

   405,00 332 1             589,00 688 4            20التوعية والتحسيس للنساء

   926,00 319                 566,00 495               4األشخاص املسنون

546,00 183 740,2543 502 294105املجموع 288110 537 740,2547 155 820,00

56 982 600,8021 013 753,00

18 009 170,00

3 798 400,00

3 798 400,001 230 405,00

235 200,00

26 934 532,00

124

69

19

3
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احل�ضيلة العامة باالأرقام لربنامج ال�رساكة 

بني التعاون الوطني واجلمعيات 

بر�ضم �ضنة 2013 
 

ت�ضنيف اجلمعيات
 مبلغ املنحة املقرتح بالدرهم

) غري نهائي(

   132,00 292 112الجمعيات املرشفة عىل مؤسسات الرعاية االجتامعية

   000,00 822 15الجمعيات التنموية 

   000,00 600 4الجمعيات املرشفة عىل املراكز االجتامعية الكربى

   000,00 523 1الجمعيات املرشفة عىل املدارس العتيقة

   000,00 255 1الجمعيات املرشفة عىل دور املسنني

   132,00 492 135املجموع
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احل�ضيلة العامة باالأرقام لربنامج ال�رساكة 

بني وكالة التنمية االجتماعية واجلمعيات 

بر�ضم �ضنة 2013 
 

مبلغ الدعم بالدرهم الربامج

764,00 723 19تقوية قدرات اجلمعيات

   000,00 267برنامج املغرب مبادرات

   000,00 225 1دعم إدماج األشخاص في وضعية إعاقة 

   166,00 107 1اإلدماج االجتماعي عبر النشاط االقتصادي

   930,00 322 22املجموع
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السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألرسة والتنمية االجتامعية، توقع اتفاقية الرشاكة مع إحدى 
الجمعيات املستفيدة من الدعم خالل اللقاء التواصيل حول الرشاكة مع الجمعيات املنظم يوم 19 شتنرب 2013 بالرباط
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احل�ضيلة املف�ضلة للجمعيات امل�ضتفيدة من 

دعم الوزارة)1( ح�ضب املجاالت

)1( االتفاقيات املبرمة مع اجلمعيات الواردة في هذا التقرير ال تصبح سارية املفعول إال بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة االقتصاد واملالية
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الئحة اجلمعيات امل�ضتفيدة يف اإطار جمال 

النهو�س باأو�ضاع املراأة
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اجلهة
االإقليم/

العمالة
ا�ضم امل�رشوعا�ضم اجلمعية

مبلغ الدعم 

املمنوح 

بالدرهم

الدار البيضاء 
الكبرى

احلي احلسني
جمعية أمل "حركة نسائية من أجل 

حياة أفضل"
الدعم القانوني والنفسي والتربوي 

للنساء ضحايا العنف
   75 000,00   

أنفا
اجلمعية اجلهوية لالحتاد الوطني لنساء 

املغرب البيضاء، أنفا
دعم مركز االستماع للنساء ضحايا 

العنف
   64 000,00   

الرباط سال 
زمور زعير

اخلميسات

اجلمعية اجلهوية للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية  تيفلت

   000,00 100الوفاق

   000,00 100مساواةجمعية املرأة البحراوية للتنمية 

جمعية ربيع األسرة للتنمية والتضامنالرباط
مركز اإلنصات والتوجيه القانوني للنساء 

والفتيات ضحايا العنف
   66 000,00   

متارة
فيدرالية الرابطة الدميقراطية حلقوق 

املرأة
   000,00 117دعم مركز شبكة الرابطة أجناد بتمارة

سال
جمعية الوفاء للتضامن والتعاون 

األسري
دعم قدرات وأنشطة مركز االنصات 

األسري
117 000,00   

الشاوية 
ورديغة

خريبكة

   000,00 80   املركز االقليمي لالستماع و التوجيهجمعية املبادرة النسائية خريبكة

اجلمعية اجلهوية لالحتاد الوطني لنساء 
املغرب

   000,00 73   املركز اإلقليمي لدعم وتوجيه املرأة

الشرقية

الناظور
جمعية دعم املرأة والطفل في وضعية 

صعبة
دعم مركز االستماع للنساء ضحايا 

العنف
   60 000,00   

بركان

جمعية أمي للتربية والتأهيل 
االجتماعي

مصاحبة النساء ضحايا العنف 
واملساهمة في إدماجهن في احلياة 

العامة
   60 000,00   

جمعية الهدف النسائية للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية

تقوية وتطوير قدرات مستمعات مركز 
الهدف في االستماع والوساطة

   60 000,00   

جمعية األمل للتنمية والتربية والبيئةتاوريرت
جتهيز وتأطير مراكز االستماع بالفضاء 

املتعدد الوظائف للنساء
   60 000,00   

العيون 
بوجدور 

الساقية 
احلمراء

   000,00 60   قسم االستماع مبقر اجلمعيةاالحتاد الوطني لنساء املغربأسا الزاك
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الغرب 
الشراردة بني 

اخسن
جمعية احتاد العمل النسائيالقنيطرة

دعم مركز االستماع للنساء ضحايا 
العنف

120 000,00   

بني ماللتادلة أزيالل
جمعية إنصات ملناهضة العنف ضد 

النساء
   000,00 60   دعم مركز اإليواء

تازة تاونات 
احلسيمة

جمعية املنال للتنشيط النسائياحلسيمة
دعم مركز املنال لالستقبال واالستماع 

والتوجيه القانوني واإليواء للنساء 
ضحايا العنف

   60 000,00   

جمعية تفعيل املبادراتتازة
دعم مركز  لوجني لالستماع واإلرشاد 

القانوني لنساء وأطفال ضحايا العنف
100 000,00   

تاونات
جمعية املبادرة للبيئة والتنمية عني 

اجنان
مراكز القرب لالستماع ومؤازرة املرأة 

القروية
   60 000,00   

دكالة عبدة

آسفي

   000,00 78   مركز االستماع واإلرشاداملنتدى املغربي للنساء

اجلمعية النسائية ملناهضة العنف ضد 
املرأة

تأهيل وجتهيز مركز رحمة لالستماع 
واإلرشاد القانوني والنفسي للنساء 

والفتيات واألطفال في وضعية صعبة
   97 800,00   

جمعية أم قاسم املرادية للعمل 
النسائي

   000,00 71   دعم مركز الرضا لإلرشاد األسري

اجلديدة
اجلمعية املغربية منال حلقوق الطفل 

واملرأة
مشروع منال للتكفل بالنساء واألطفال 

ضحايا العنف
   60 000,00   

اليوسفية
جمعية خلود للتنمية والتربية 

والتواصل
إحداث مركز لإلنصات والتوجيه لنساء 

ضحايا العنف
   78 000,00   

سيدي بنور
جمعية الوفاء لتسيير املركب 

االجتماعي امطل
   000,00 92   مركز استقبال وتأهيل النساء

سوس ماسة 
درعة

إنزكان آيت 
ملول

جمعية اإلرشاد النسائي
تطوير وتوسيع خدمات مركز االستماع 
والتوجيه "مركز املودة لإلرشاد األسري"

   69 000,00   

   000,00 60   مركز تأهيل النساء في وضعية صعبةجمعية مالذ لتنمية املرأة واألسرة

طنجة تطوان

جمعية حماية األسرة املغربيةشفشاون
مركز أجناد لإلرشاد األسري )مركز 

االستماع(
   91 000,00   

   000,00 104دعم مركز االستماع والتوجيه األسريجمعية كرامة لتنمية املرأةطنجة
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جمعية رسالة لتنمية مهارات املرأةطنجةطنجة تطوان
دعم مركز االستماع للنساء ضحايا 

العنف
   60 000,00   

فاس بوملان

جمعية الهدفبوملان
متكني النساء ضحايا العنف املبني على 

النوع االجتماعي
   60 000,00   

صفرو
جمعية األلفة للتنمية والتضامن 

النسائي البهاليل
مركز االستماع لفائدة النساء ضحايا 

العنف
   60 000,00   

فــاس

   000,00 60   مركز وصال لإلنصات واإلرشاد األسريجمعية وصال لرعاية شؤون األسرة

   000,00 60   مركز االستماع واإلدماج للمرأةجمعية األمل للثقافة والتنمية

جمعية فضاء التنمية املستدامة
مركز جنمة لالستماع والتوجيه واإلرشاد 

القانوني
   72 000,00   

جمعية قافلة نور الصداقة للتنمية 
االجتماعية

مركز االستماع والتوجيه والتبليغ 
والتكفل بالنساء ضحايا العنف

   86 000,00   

موالي يعقوب

جمعية املرأة القروية للتنمية والثقافة 
"العطاء النسوي"

توفير خدمات مصاحبة خللية االستماع 
والتوجيه

   60 000,00   

جمعية املستقبل للتنمية النسوية
إحداث مركز االستماع والتوجيه لضحايا 

العنف
   63 000,00   

كلميم 
السمارة

السمارة
جمعية يوسف بن تاشفني للتنمية 

والعمل التشاركي
   000,00 106مركز االستماع للنساء ضحايا العنف

مراكش 
تانسيفت 

احلوز

دعم النساء في وضعية صعبة )مركز  جمعية حركة تويزة "ابن جرير "الرحامنة
االستماع(

   65 000,00   

قلعة 
السراغنة

جمعية الغد الباسم للتنمية 
االجتماعية

 إحداث مركز استماع ملناهضة العنف 
النساء 

   63 000,00   

دعم مراكز االستماع والتوجيه للنساء  اجلمعية املغربية لتنظيم األسرة مراكش
ضحايا العنف

189 000,00   

مكناس 
تافياللت

الراشيدية

شبكة نساء األطلس تافياللت
مركز إنصاف لرصد وتتبع وتوثيق ودراسة 
ظاهرة العنف ضد النساء مبنطقة إقليم 

الراشيدية
109 600,00   

جمعية شروق لتنمية وضعية املرأة 
ورعاية الطفل )بوذنيب(

مركز االستماع والتكفل بالنساء ضحايا 
العنف

   60 000,00   
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مكناس 
تافياللت

   000,00 74   مركز إفسان لالستماع واإلرشاد األسريجمعية إفسان للتكافل والتنميةخنيفرة

مكناس

جمعية البتول لرعاية الفتاة واألسرة
مركز البتول لالستماع والتحسيس 

والتوجيه القانوني
   96 000,00   

جمعية زهور للعدالة االجتماعية 
والتنمية املستدامة

مركز زهور للوساطة االجتماعية 
واإلرشاد األسري

   60 000,00   

واد الذهب 
لكويرة

الداخلة

اجلمعية النسائية للتنمية املستدامة
مركز االستماع والتوجيه للنساء ضحايا 

العنف
   49 000,00   

جمعية الواحة حلماية األم والطفل
مركز االستماع واالستشارة لفائدة 

النساء املعنفات
   50 000,00   

الدار البيضاء 
الكبرى

جمعية املستقبل لألسرة والشبابالنواصر
التمكني االقتصادي واحلقوقي 

واالجتماعي للنساء بالعالم القروي 
والشبه حضري

   30 000,00   

الرباط سال 
زمور زعير

   900,00 89   نعم لولوج النساء ملراكز القرارمنتدى الزهراء للمرأة املغربيةالرباط

   905,00 135قافلة النورمركز السكينة لإلرشاد االسريمتارة

الناظورالشرقية

   000,00 30   متكني.. تأهيل.. مشاركةجمعية آفاق للتنمية البشرية

جمعية تسغناس للثقافة و التنمية
من أجل مقاربة مسؤولة لظاهرة العنف 

ضد النساء
   35 000,00   

بني ماللتادلة أزيالل

جمعية نساء املناطق اجلبلية
قافلة حتسيسية مبخاطر العنف املمارس 

ضد النساء
   40 000,00   

جمعية العش للتربية والتعليم 
والتنمية االجتماعية )القصيبة(

برنامج التوعية والتحسيس في 
مجال احلقوق االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية للنساء
   36 600,00   

تازة تاونات 
احلسيمة

احلسيمة

شبكة األمل لإلغاثة والتنمية 
املستدامة

   000,00 52   املرأة املواطنة حقوق وواجبات

جمعية األمل للتنمية النسائية )بني 
يطفت(

   000,00 100معا لتكوين ومواكبة املرأة القروية

سوس ماسة 
درعة

جمعية فضاء املرأةتنغير

املساهمة في النهوض باألوضاع 
القانونية واالقتصادية والثقافية 

واالجتماعية للمرأة املعنفة أو في 
وضعية صعبة

102 000,00   
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الئحة اجلمعيات امل�ضتفيدة يف اإطار جمال 

تقدمي خدمات للفئات يف و�ضعية �ضعبة

اجلمعيات املهتمة مبجال متدر�س االأطفال يف و�ضعية اإعاقة
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سوس ماسة 
درعة

سيدي 
إفني

   000,00 260دعم وتشجيع متدرس األطفال ذوي إعاقةجمعية حتدي اإلعاقة

ورزازات
جمعية الشروق للصم وضعاف 

السمع
   000,00 66   دعم متدرس األطفال الصم وضعاف البصر

طنجة تطوان

شفشاون
جمعية دعم برنامج التأهيل 
اجملتمعي لألشخاص املعاقني

تسهيل ولوج األطفال في وضعية اعاقة 
للمدارس التعليمية

320 000,00   

طنجة

جمعية آباء وأصدقاء أطفال 
معهد األميرة لالمرمي لألطفال 

االنطوائيني

دعم تسيير معهد األميرة لالمرمي لألطفال 
االنطوائيني ومتدرس هؤالء األطفال

1 197 000,00   

   000,00 220دعم متدرس األطفال الصمجمعية العون واإلغاثة

وزان
جمعية احلنان للتنمية وإدماج 
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة

دعم متدرس األطفال حاملي اإلعاقة الذهنية في 
ظروف مالئمة

   99 000,00   

فــاسفاس بوملان

جمعية بسمة لألطفال املعاقني 
ذهنيا

   800,00 217دعم متدرس األطفال املعاقني

   400,00 554متدرس األطفال املعاقنيمؤسسة األمير موالي عبد اهلل

جمعية التواصل لألشخاص 
ذوي االحتياجات اخلاصة

   000,00 132تربية وتأهيل األشخاص في وضعية إعاقة ذهنية

   000,00 60   دعم متدرس األطفال في وضعية صعبة إعاقةجمعية مرآة لألطفال التوحديني

كلميم 
السمارة

السمارة

جمعية اقرأ لدعم القراءة 
والكتاب

جتهيز جناح للقراءة خاص باملكفوفني وضعاف 
البصر

   92 500,00   

اجلمعية املغربية لذوي 
االحتياجات اخلاصة

دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة جد 
صعبة

   94 500,00   

جمعية املستقبل للمعاقنيطانطان
دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة ذهنية 

املنحدرين من أسر معوزة
   77 000,00   

كلميم

   000,00 90   دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقةجمعية أمهات األطفال املعاقني

   800,00 107متدرس األطفال املنحدرين من عائالت معوزةجمعية حتدي اإلعاقة
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مراكش 
تانسيفت احلوز

الرحامنة
اجملمع اجلهوي لتأهيل وإدماج 

املعاقني خطوة )ابن جرير(
   000,00 40   دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة

مراكش

   000,00 40   دعم متدرس رسالة األطفال الصمجمعية الكتبية للصم والبكم

جمعية أبناؤنا آلباء وأولياء 
األطفال واألشخاص والثالثي 

الصبغي 21
   500,00 82   دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة

   500,00 148إحداث وجتهيز ورشات لالستئناس احلرفيجمعية صلة وصل

مكناس 
تافياللت

مكناس

جمعية مركز اآلفاق للمعاقني 
ذهنيا

   800,00 360دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة ذهنية

جمعية النعيم لذوي 
االحتياجات اخلاصة

اإلدماج االجتماعي لألطفال الكبار واحملتاجني في 
وضعية إعاقة

   99 000,00   

جمعية الفتح لألطفال الصم 
مبكناس 

   400,00 158دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة

اجلمعية اإلسماعيلية للمعاقني 
جسديا

   000,00 198دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة

ميدلت
جمعية أصدقاء املعاق بالعالم 

القروي
   500,00 40   متدرس ذوي االحتياجات اخلاصة

واد الذهب 
لكويرة

الداخلة
جمعية رائد املسيرة 
للمكفوفني واملعاقني

   000,00 204تقوية فرص الولوج جملاالت التربية والتكوين
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اجلمعيات املهتمة مبجال الطفولة يف و�ضعية �ضعبة

الئحة اجلمعيات امل�ضتفيدة يف اإطار جمال 

تقدمي خدمات للفئات يف و�ضعية �ضعبة
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ا�شم امل�رشوعا�شم اجلمعيةالإقليم/العمالةاجلهة
مبلغ الدعم 

املمنوح بالدرهم

الدار البيضاء 
الكبرى

800,00 162احلد من تشغيل الطفالت اخلادماتجمعية إنصاف احلي احلسني

سيدي 
البرنوصي

200,00 238احلماية والتكفل باألطفال في وضعية صعبةجمعية بيتي

000,00 60املواكبة البسيكولوجيةاجلمعية اخليرية سيدي البرنوصي

الرباط سال 
زمور زعير

000,00 99أسرتي ومؤسستي مالذي اآلمن من اخملدراتجمعية الرسالة للتربية والتخييمسال

000,00 90تأهيل وجتهيز مركز عناية للطفولةجمعية السالم لإلمناء االجتماعيسطاتالشاوية ورديغة

الشرقية

الناظور

جمعية آباء و أمهات تالميذ 
وتلميذات مدرسة األمل للتالميذ 

ذوي االحتياجات اخلاصة بحي 
اخلطابي

690,00 73توفير ورشة املطبخ املدرسي

جرادة
اجلمعية املغربية للتنمية باجلهة 

الشرقية
حتسني وضعية الطفل في املدارس اجلماعاتية 

بالعالم القروي
60 000,00

مؤسسة الشرق والغرب وجدة أنكاد
املساهمة في حتسني جودة اخلدمات واألنشطة 

املقدمة من طرف املركبات االجتماعية العاملة في 
مجال الطفولة والكائنة بحي سيدي يحي

100 000,00

بني ماللتادلة أزيالل
جمعية بيت بهية لألطفال املتخلى 

عنهم املعاقني
التكفل الطبي والتمدرس والنفسي باألطفال 

املتخلى عنهم املعاقني
40 000,00

تازة تاونات 
احلسيمة

جمعية رؤى لالهتمام باألسرةاحلسيمة
خدمات اجتماعية ونفسية وإرشادات قانونية لفائدة 

أطفال في وضعية صعبة
41 500,00

دكالة عبدة

آسفي
جمعية الكرم حلماية الطفولة في 

وضعية صعبة
التكفل وإعادة اإلدماج التربوي واألسري لألطفال في 

وضعية صعبة
116 000,00

572,00 82مشروع أمل إلدماج الطفل املهملجمعية السالم لإلمناء االجتماعياليوسفية

سوس ماسة 
درعة

أكادير
جمعية تكمينو ملساعدة األطفال 

في وضعية صعبة
مركب اإليواء االجتماعي واملهني لألطفال في 

وضعية صعبة
100 000,00
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سوس ماسة 
درعة

تارودانت
جمعية الرأفة لرعاية األطفال 

واألشخاص املسنني
لم الشمل إلعادة إدماج وضعية صعبة داخل 

وسطهم العائلي واملدرسي
200 000,00

تنغير
جمعية حي السالم للتنمية 

والثقافة
إدماج األطفال في وضعية صعبة بشكل إيجابي في  

احمليط السوسيو ثقافي بقلعة امكونة
40 000,00

طنجة تطوان

الفنيدق
جمعية مرصد الشمال للدراسات 

واألبحاث وحقوق اإلنسان
مركز الشمال لدعم األطفال في وضعية صعبة 

000,00 67)االستغالل واالعتداء اجلنسي(

طنجة

000,00 500دعم وحدة حماية الطفولةجمعية دعم وحدة حماية الطفولة

جمعية حضانة طنجة للرضع 
املتخلى عنهم

000,00 200التكفل باألطفال املتخلى عنهم

فــاسفاس بوملان

املرصد الوطني للخدمات 
االجتماعية واالقتصادية

تقدمي خدمات للفئات في وضعية صعبة/ قافلة 
الطفولة

80 000,00

جمعية العمل االجتماعي 
والثقافي

الفضاء الترفيهي للمركز االجتماعي لألطفال 
املهملني بالهواء الطلق

100 000,00

مراكش 
تاسيفت احلوز

جمعية وداد للمرأة والطفلمراكش
مركز وداد لإلدماج السوسيواقتصادي للنساء 

واألطفال في وضعية صعبة واإليواء والدعم لفائدة 
النساء واألطفال في وضعية صعبة

117 400,00

مكناس 
تافياللت

الراشيدية
جمعية الكرامة للتنمية والعمل 

االجتماعي
330,00 110إدماج الطفل اليتيم

ميدلت
جمعية السبيل إلى احلياة لألطفال 

في وضعية إعاقة
000,00 50تقدمي خدمات للفئات في وضعية صعبة

واد الذهب 
لكويرة

جمعية حماية الطفل املشردالداخلة
جميعا من أجل النهوض بالطفولة في وضعية 

صعبة
80 000,00
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اجلمعيات املهتمة مبجال االأ�ضخا�س امل�ضنني

ا�شم امل�رشوعا�شم اجلمعيةالإقليم/العمالةاجلهة
مبلغ الدعم املمنوح 

بالدرهم

الدار البيضاء 
الكبرى

عني السبع احلي 
احملمدي

   726,00 84   دعم القدراتجمعية منتزه العمر الذهبي

الفقيه بن صالحتادلة أزيالل
جمعية أم الربيع للثقافة والرياضة واخلدمات 

االجتماعية
   200,00 51   مركز أم الربيع للعجزة

جمعية األعمال االجتماعية لدار املسننياجلديدةدكالة عبدة
جتهيز دار املسنني باجلديدة مبصعد 

كهربائي
144 000,00   

   000,00 40   رعاية املسننيجمعية بيتنا حياتنافــاسفاس بوملان

الئحة اجلمعيات امل�ضتفيدة يف اإطار جمال 

تقدمي خدمات للفئات يف و�ضعية �ضعبة

45

      51 200,00   

 144 000,00   

   40 000,00   
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الئحة اجلمعيات امل�ضتفيدة يف اإطار جمال 

تاأهيل موؤ�ض�ضات الرعاية االجتماعية



48



49

ا�شم امل�رشوعا�شم اجلمعيةالإقليم/العمالةاجلهة
 مبلغ الدعم املمنوح

بالدرهم

الدار البيضاء 
الكبرى

جمعية دعم املركز االجتماعي تيط مليلمديونة
جتديد األفرشة وشراء األثاث وأجهزة الترفيه 

والكراسي املتحركة لفائدة مستفيدي املركب 
االجتماعي

225 000,00   

الرباط سال 
زمور زعير

اخلميسات

اجلمعية اخليرية املشعل لدار الطالب 
والطالبة آيت إيكو

تأهيل وحتسني بنية االستقبال ملؤسسة دار 
الطالب والطالبة آيت ايكو

200 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة
بناء وتوسيع مرافق صحية وقاعة للغسيل 

وإصالح املطبخ
   80 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية للمحسنني 
آيت واحي

   000,00 100بناء مخزن وجتهيزه

   000,00 240جتهيز مراقد األطفالجمعية الرعاية واإلسعاف سال

الشاوية ورديغة

برشيد

جمعية دار الطالب و الفتاة الكارة
بناء مرقدين لتوسيع الطاقة االستيعابية 
لألطفال والبنات في إطار القانون 14.05

240 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة أوالد عبو

   000,00 300دار الطالبة أوالد عبو

اجلمعية اخليرية دار الطالب سيدي رحال 
الشاطئ

   000,00 200إحداث مرقدين للفتيات

   000,00 250بناء مرقدين للفتياتجمعية دار الطالب قصبة بن امشيش

سطات

   000,00 272تأهيل املؤسسة ومالءمتها مع قانون 14.05اجلمعية اخليرية أوالد بوزيري 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية قصبة 
الشافعي

تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية دار الطالب 
والطالبة قصبة الشافعي

272 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية ألوالد امراح 
بسيدي حجاج

جتهيز خزانة ثقافية برحاب مؤسسة دار األطفال 
بسيدي حجاج

100 000,00   

الشرقية

اجلمعية اخليرية دار الطالب اتروكوتالدريوش
تأهيل وجتهيز دار الطالب اتروكورت وفق القانون 

14.05100 000,00   

بركان
اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب دار 

الفتاة تافوغالت
   000,00 70   بناء جناح إداري وتأهيل فضاء املؤسسة

تاوريرت
اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 

تاوريرت
   000,00 80   بناء مخزن باملؤسسة
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 100 000,00   

      50 000,00   

100 000,00   

( ) 200 000,00   

 100 000,00   

100 000,00   

 
   100 000,00   

  200 000,00   

100 000,00   

     50 000,00   

     70 000,00   

140 000,00   

    40 000,00   

    62 400,00   

     40 000,00   

 100 000,00   
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تازة تاونات 
احلسيمة

احلسيمة
اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 

تارجيست
ترميم وتأهيل وإحداث مرفق تربوي جديد بدار 

الطالب تارجيست
105 720,00   

تازة

جمعية دار األمومة بدائرة تاهلة
استكمال تأهيل وجتهيز مؤسسة دار األمومة 

تاهلة
   42 800,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
مغراوة

دعم وتأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية دار 
الطالب والطالبة مغراوة

150 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة أوالد ازباير

تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية وفق 
مقتضيات قانون 14.05

100 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة كلدمان

   000,00 30   جتهيز قاعة لإلعالميات ومكتبة للمؤسسة

   000,00 100جتهيز مؤسسة دار الطالب تاهلةاجلمعية اخليرية اإلسالمية تاهلة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة تايناست

السور الوقائي وممر ملؤسسة الرعاية االجتماعية 
دار الطالب والطالبة تايناست

120 000,00   

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية لدار 
الطالب والطالبة ببوشفاعة

استكمال جتهيز وتأهيل مرافق دار الطالب 
والطالبة بوشفاعة 

100 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة دار مرزوقة

   000,00 200تهييئ وجتهيز ملعب متعدد التخصصات

جرسيف

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة بصاكة

اقتناء مسخن ماء شمسي ولوزمه مبؤسسة دار 
الطالب والطالبة

   44 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
ملريجة

بناء وجتهيز مركز سوسيو ثقافي متكون من قاعة 
متعددة االختصاص للتنشيط

100 000,00   

دكالة عبدة

اجلمعية اخليرية اإلسالميةآسفي
تأهيل مؤسستي الرعاية االجتماعية دار األطفال 

ودار األشخاص املسنني
200 000,00   

سيدي بنور

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
العونات

   000,00 300التوسيع والتهيئة اخلارجية للمؤسسة

   000,00 200توسيع دار الطالبة الزمامرةاجلمعية اخليرية لدار الطالبة الزمامرة

سوس ماسة 
درعة

اشتوكة آيت 
باها

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب آيت 
اعميرة

   000,00 100جتهيز بعض مرافق املؤسسة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة امي مقورن

   836,00 158تأهيل وتوسيع جناح الفتيات
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  140 000,00   
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سوس ماسة 
درعة

تزنيت

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
أنزي

   000,00 100جتهيز املرافق التابعة لدار الطالب أنزي

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
املعدر الكبير

   000,00 150تأهيل  مؤسسة دار الطالب دار املعدر

جمعية اخلير للفضاء االجتماعي التربوي 
دار الطالب رسموكة

تهيئة وجتهيز مؤسسة دار الطالب رسموكة 
بتزنيت

100 000,00   

تنغير

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  لدار الطالب 
والطالبة - اغيل نومكون

   000,00 200بناء مرقد ثاني بدار الطالبة وجتهيزه

اجلمعية اخليرية اإلسالمية - دار الطالب 
بومالن دادس

   000,00 80   جتهيز قاعة لإلعالميات بدار الطالب بومالن دادس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية - دار الطالب 
قلعة أمكونة

   000,00 200بناء وجتهيز مرقد ومرافق صحية

   000,00 140بناء وجتهيز قاعة لإلعالمياتاجلمعية اخليرية اإلسالمية أسول

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
خميس دادس

 بناء وجتهيز قاعة متعددة التخصصات
   000,00 100 بدار الطالبة خميس دادس

اجلمعية اخليرية  - لدار الطالبة تنغير
جتهيز فضاء دار الطالبة تنغير للتربية والتكوين 

املستمر
100 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية - دار الطالب 
والطالبة آيت الفرسي

   000,00 100توسيع البناية وجتهيزها

   000,00 180تأهيل وجتهيز  دار الطالب والطالبةاجلمعية اخليرية اإلسالمية بالنيف

   000,00 100بناء وجتهيز قاعة متعددة التخصصاتاجلمعية اخليرية اإلسالمية - تغزوت

اجلمعية اخليرية دار الطالبة تنسيختزاكورة
إحداث قاعة متعددة الوسائط لفائدة مستفيدات 

دار الطالبة تنسيخت
   70 560,00   

سيدي إفني

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
والطالبة إثنني أملو

هدم بناية قدمية آيلة للسقوط وبناء مرقد ومرافق 
صحية ومكاتب إدارية

200 000,00   

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
والطالبة مير اللفت

األشغال النهائية للطابق السفلي والطابق األول 
ملشروع بناء استديوهات قصد االستغالل

200 000,00   

جمعية اخلير لدعم دار الطالب والطالبة 
سيدي امبارك

بناء ملعبني رياضيني وسور للمؤسسة وقاعة 
للمطالعة

116 000,00   
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كلميم 
السمارة

طــاطــا

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار االطفال 
والفتاة طاطا

تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية دار األطفال 
والفتاة طاطا

150 000,00   

جمعية البر لتنمية شؤون املسجد 
واملدرسة العتيقة أكادير الهناء

   000,00 35   مشروع تسخني املاء بالطاقة الشمسية

اجلمعية اخليرية اإلسالمية طانطانطانطان
إعادة تأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية دار 

األطفال طانطان(
200 000,00   

كلميم

   000,00 150بناء قاعة متعددة االختصاصاتجمعية دار الطالبة تيموالي

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
فاصك

   000,00 300توسع دار الطالب فاصك

   000,00 176ترميم وجتهيز املرافق التابعة للمؤسسةاجلمعية اخليرية اإلسالمية بويزكارن

مراكش 
تاسيفت احلوز

احلوز

جمعية األمومة والتغطية الصحية 
اجلماعية التضامنية

   000,00 150توسيع دار األمومة

   000,00 150جتهيز دار الطالب ازكوراجلمعية اخليرية لدار الطالب ازكور

الرحامنة

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بوشان 

جتهيز مكتبة وقاعة لالعالميات وبناء قاعة 
لالعالميات وجتهيزها

150 000,00   

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية ملؤسسة دار 
الطالب و الطالبة  صخور الرحامنة 

   800,00 99   اصالح وجتهيز املطبخ واخملزن لدار الطالب والطالبة

جمعية دار الطالب والطالبة اجلعيدات
توسيع وتأهيل مؤسسة الرعاية االجتماعية دار 

الطالب والطالبة
200 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
رأس العني

   000,00 150توسيع وتهيئة وجتهيز دار الطالب رأس العني

   000,00 88   جتهيز خزانة متعددة الوسائطاجلمعية اخليرية اإلسالمية ابن جرير

الصويـــــــرة

جمعية الصويرة دارنا
جتهيز مشروع توسيع مرافق مؤسسة الرعاية 

االجتماعية الصويرة دارنا بالصويرة
170 000,00   

جمعية دعم املركب االجتماعي ابتسامة

دعم تسيير اخلدمات التي يقدمها املركب 
االجتماعي ابتسامة بوحدتيه: وحدة حماية 
الطفولة والفضاء املتعدد الوظائف للنساء 

واملساهمة في تفعيل اخملطط احلكومي للمساواة 
في أفق املناصفة

850 000,00   

   000,00 60   توسيع دار الطالب اسيف املال اجلمعية اخليرية اإلسالمية أسيف املال شيشاوة
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150 000,00   

 

   71 600,00   

    70 000,00   

100 000,00   

100 000,00   

  150 000,00   

    75 000,00   

 
 100 000,00   

3 100 000,00          

100 000,00   
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احل�ضيلة املف�ضلة للجمعيات امل�رسفة على 

موؤ�ض�ضات الرعاية االجتماعية امل�ضتفيدة من 

دعم التعاون الوطني
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ا�ضم اجلمعيةالعمالة / االإقليم
ا�ضم موؤ�ض�ضة الرعاية 

االجتماعية
منحة الت�ضيري بالدرهم

منحة التجهيز 

بالدرهم

أكادير اد اوتانان

    000,00 145دار الطالب إميوزار جمعية دار الطالب إميوزار 

    000,00 78  دار الطالبة إسك تقيجمعية دار الطالبة بإسك تقي

    000,00 129دار الطالب أوريرجمعية دار الطالب أورير

    000,00 155دار الطالب إمسوانجمعية دار الطالب إمسوان

    000,00 101دار املسنني أكاديرجمعية دار الراحة بأكادير

    000,00 140قرية األطفال املسعفنياجلمعية املغربية لقرى األطفال املسعفني

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بجماعة أمسكروض

    000,00 214دار الطالب أمسكروض

اجلمعية اخليرية  اإلسالمية لدار الطالب 
التامري

    000,00 232دار الطالب التامري

    000,00 160دار الطالب أكاديراجلمعية اخليرية اإلسالمية أكادير

جمعية إقامة الطالبة بأكادير
إقامة الطالبة اجلامعية 

أكادير ومركز إيواء الطالبة
140 000,00    

 اجلمعية اخليرية لدار الطالبة 
امسكروض

    000,00 78  دار الطالبة أمسكروض

جمعية تكمينو ملساعدة االطفال في 
وضعية صعبة

مركز االيواء واالدماج تليال 
أكادير

107 000,00    

احلوز

اجلمعية اخليرية لدار الطالب والطالبة 
بأزكور

    000,00 98  دار الطالبة أزكور 

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة ثالث 
نيعقوب

    000,00 94  دار الطالبة  ثالث نيعقوب

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة مبوالي 
ابراهيم   

    000,00 100دار الطالبة موالي ابراهيم

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة باللة 
تكركوست

    000,00 90  دار الطالبة اللة تاكركوست

    000,00 90  دار الطالبة اوالد امطاع- احلوزاجلمعية اخليرية لدار الطالبة بأوالد مطاع       

    000,00 100دار الطالب ويركاناجلمعية اخليرية لدار الطالب ويركان

    000,00 100دار الطالبة ويركاناجلمعية اخليرية لدار الطالبة ويركان

    000,00 124دار الطالب التوامة جمعية دار الطالب التوامة
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احلوز

    000,00 82  دار الطالبة امزميزاجلمعية اخليرية لدار الطالبة بأمزميز 

اجلمعية اخليرية لسيدي عبد اهلل غياث
دار الطالبة سيدي عبد اهلل 

غياث
102 000,00    

اجلمعية اخليرية للتضامن االجتماعي  
آيت اورير  

    000,00 80  دار الطالبة آيت اورير

   000,00 90     000,00 93  دار الطالب تزكنياجلمعية اخليرية دار الطالب تزكني

جمعية رياض الزيتون لتنمية الفتاة 
القروية

    000,00 100مدرسة رياض الزيتون

اجلمعية املغربية لقرى األطفال املسعفني
قرية األطفال املسعفني آيت 

اورير
197 000,00    

    000,00 40  دار األمومة أسنيجمعية دار األمومة اسني

    000,00 120دار الطالبة اوريكةاجلمعية اخليرية لتنمية حوض أوريكة

جمعية دار األمومة والتغطية الصحية 
اجلماعية 

    000,00 40  مركز للوالدة أوريكة

اجلمعية اخليرية ألبادو دار الطالبة سد 
موالي يوسف

دار الطالبة ابادو سد موالي 
يوسف

  80 000,00    

    000,00 124دار الطالبة  التوامة جمعية دار الطالبة التوامة

جمعية دعم اخلدمات الصحية وتسيير 
دار األمومة

    000,00 40  دار األمومة التوامة

   000,00 90     000,00 100دار الطالبة تزارتاجلمعية اخليرية لدار الطالبة بتزارت

    000,00 40  دار األمومة أمزميزجمعية دار األمومة امزميز

    000,00 192املركب التربوي القروي اغبالوجمعية املستقبل توبقال

اجلمعية اخليرية  اإلسالمية  دار الطالب 
أسني

    000,00 148دار الطالب اسني 

    000,00 98  دار الطالب متزوزت  اجلمعية اخليرية لتمزوزت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالب 
لزرقطن

    000,00 107دار الطالب زرقطن 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
بزرقطن 

    000,00 107دار الطالبة زرقطن 

    000,00 135دار الطالب حتناوتاجلمعية اخليرية لدار الطالب بتحناوت

اجلمعية اخليرية دار الطالبة آيت سيدي 
داود

    000,00 100دار الطالبة آيت سيدي داود
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احلوز

   000,00 90     000,00 100دار الطالب التوامة اجلمعية اخليرية  دار الطالب التوامة للتآزر

    000,00 112دار الطالبة متزوزتاجلمعية اخليرية  لتمزوزت

اجلمعية اخليرية  لدار الطالبة بتديلي 
مسفيوة

    000,00 107دار الطالبة تيدلي مسفيوة

    000,00 100دار الطالبة اسنياجلمعية اخليرية دار الطالبة أسني

    000,00 100دار الطالب اغماتاجلمعية اخليرية دار الطالب اغمات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
أمزميز

    000,00 140دار الطالب امزميز

    000,00 124دار الطالبة اغماتاجلمعية اخليرية دار الطالبة أغمات

اجلمعية اخليرية ألبادو دار الطالب سد 
موالي يوسف

دار الطالب ابادو سد موالي 
يوسف

119 000,00    

اجلمعية اخليرية دار الطالب لسيدي عبد 
اهلل غياث

دار الطالب سيدي عبد اهلل 
غياث

100 000,00    

اجلمعية اخليرية دار الطالب آيت سيدي 
داود

    000,00 84  دار الطالب آيت سيدي داود

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
والطالب بتزكني

    000,00 100دار الطالبة بتزكني

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
آيت أورير

    000,00 200دار الطالب آيت اورير

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
لتالث نيعقوب

    000,00 123دار الطالب ثالث نيعقوب

    000,00 100دار الطالبة تغدويناجلمعية اخليرية دار الطالبة بتغدوين

    000,00 70  دار الطالبة حتناوت اجلمعية اخليرية لدار الطالبة بتاحناوت

احلسيمة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بني عمارت 

   000,00 90     000,00 60  دار الطالب بني عمارت

    000,00 60  دار الطالبة تارجيستجمعية  تسيير دار الطالبة بتارجيست

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لبني بوفراح 
دار الطالب 

    000,00 88  دار الطالب بني بوفراح

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بني بونصار

    000,00 80  دار الطالب بني بونصار

   000,00 90     000,00 63  دار الطالبة بني بوفراحاجلمعية اخليرية لدار الطالبة ببني بوفراح

    000,00 73  دار الطالبة بني عمارتجمعية دار الطالبة ببني عمارت

جمعية مسيرة النور للتنمية ومحو 
األمية     

    000,00 110دار الفتاة احلسيمة
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احلسيمة

    000,00 140قرية األطفال إمزورناجلمعية املغربية لقرى األطفال املسعفني

اجلمعية اخليرية اإلسالمية تارجيست
دار الطالب الشهيد احلنفي 

بوزيد بتارجيست
  88 000,00    

اجلمعية النسائية للتنمية والتعاون  بني 
بوعياش

    000,00 104دار الفتاة بني بوعياش

    000,00 60  دار الطالبة بني حذيفة اجلمعية اخليرية اإلسالمية بني حذيفة

    000,00 80  دار الطالب أربعاء تاوريرتاجلمعية اخليرية اإلسالمية  أربعاء تاوريرت

    000,00 78  دار الطالبة بني جميلجمعية دار الطالبة مبركز بني اجميل

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
ببني عبد اهلل  

    000,00 60  دار الطالبة بني عبد اهلل

    000,00 80  دار الطالبة إكاونجمعية النور للتنمية والتضامن 

اجلمعية اخليرية  اإلسالمية  لدار الفتاة  
بتمسينت

   000,00 90     000,00 78  دار الطالبة متاسينت 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
بآيت قمرة    

    000,00 60  دار الطالبة آيت قمرة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
إكاون 

دار الطالب إكاون احلسن 
الفقيه

  60 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالبة 
جماعة متساوت 

    000,00 60  دار الطالبة  متساوت

    000,00 104دار الطالب إساكناجلمعية اخليرية اإلسالمية إساكن

    000,00 123دار األطفال احلسيمةاجلمعية اخليرية اإلسالمية احلسيمة

    000,00 78  دار الطالب إمرابطناجلمعية اخليرية اإلسالمية امرابطن

أزيالل

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة فم اجلمعة

دار الطالب والطالبة  فم 
اجلمعة

159 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
متوليلت

    000,00 69  دار الطالب  متوليلت

    000,00 140دار الطالب آيت بوكمازاجلمعية اخليرية اإلسالمية آليت بوكماز

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لتيفرت نآيت 
حمزة

    000,00 60  دار الطالب تيفريت نيت حمزة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بني الويدان

    000,00 68  دار الطالب  بني الويدان

اجلمعية اخليرية اإلسالمية تيلوكيت
دار الطالب  والطالبة 

تيلوكيت
  73 000,00    

    000,00 97  دار الطالب والطالبة ابزواجلمعية اخليرية اإلسالمية ابزو
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أزيالل

    000,00 60  دار الطالب آيت تكالاجلمعية اخليرية اإلسالمية آيت تكال

    000,00 102دار الطالب تديلي اجلمعية اخليرية اإلسالمية بتديلي

    000,00 150دار الطالب والطالبة واويزغتاجلمعية اخليرية اإلسالمية بواويزغت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
تاونزة

    000,00 60  دار الطالب تاونزة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية آيت امحمد
دار الطالب والطالبة آيت 

امحمد
136 000,00    

    000,00 57  دار الطالب أفوراراجلمعية اخليرية اإلسالمية بأفورار

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
لدار الطالب واولى

    000,00 60  دار الطالب واولي

    000,00 80  دار الطالبة فطواكةجمعية دار الطالبة فطواكة

    000,00 160مأوى الطالب أزياللجمعية التضامن ودعم التمدرس بأزيالل

    000,00 160دار الطالب والطالبة أزياللاجلمعية اخليرية اإلسالمية بأزيالل

بني مالل

    000,00 112دار الطالب والطالبة أغبالة اجلمعية اخليرية اإلسالمية بأغبالة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة  
القصيبة

    000,00 79  دار الطالبة القصيببة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
أوالد سعيد  الواد

    000,00 130دار الطالبة اوالد سعيد الواد

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
القصيبة

    000,00 92  دار الطالب القصيبة

    000,00 110دار الطالب والطالبة تكزيرت  اجلمعية اخليرية اإلسالمية  تاكزيرت

  اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة بني مالل

    000,00 180املركب االجتماعي  بني مالل

  اجلمعية اخليرية اإلسالمية  زاوية 
الشيخ

دار الطالب والطالبة زاوية 
الشيخ

200 000,00    

  اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالب 
والطالبة قصبة تادلة 

دار الطالب والطالبة قصبة 
تادلة

110 000,00    

دار الطالب والطالبة تيزي  اجلمعية اخليرية اإلسالمية تيزي نسلي
نسلي

100 000,00    

جمعية باب اخلير لألطفال املتخلى عنهم
مؤسسة الرعاية االجتماعية 

باب اخلير
  77 000,00    
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اجلمعية اخليرية اإلسالمية بنسليمانبن سليمان
دار الطالب والطالبة 

بنسليمان
250 000,00    

برشيد

جمعية دار الطالب قصبة بن امشيش
دار الطالب والطالبة قصبة 

بنمشيش
140 000,00    

اجلمعية اخليرية للمركب االجتماعي ) دار 
الطالب ودار الطالبة( برشيد

    000,00 350املركب االجتماعي برشيد

اجلمعية اخليرية  دار الطالب سيدي رحال 
الشاطئ

دار الطالب والطالبة سيدي 
رحال الشاطئ

  86 000,00    

دار الطالب والطالبة  اوالد  اجلمعية اخليرية اإلسالمية أوالد عبو
اعبو

120 000,00    

    000,00 104دار الطالب والفتاة الكارةجمعية دار الطالب والفتاة - الكارة 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية الغنيميني 
دار الطالب والطالبة 

لغنيميني
120 000,00    

بركان

    000,00 79  دار الطالب احفيراجلمعية اخليرية ألحفير

    000,00 67  دار املسنني بركاناجلمعية اخليرية اإلسالمية بركان

    000,00 120دار األطفال بركاناجلمعية اخليرية اإلسالمية بركان

    000,00 78  دار الطالب تافوغالتاجلمعية اخليرية اإلسالمية بتافوغالت

بوجدور

اجلمعية اخليرية دار الطالب بوجدور
دار الطالب ودار الطالبة 

بوجدور
  70 000,00    

جمعية حي العودة للتنمية من أجل 
املستقبل

    000,00 56  نادي املسنني

املكتب اإلقليمي للعصبة املغربية حلماية 
الطفولة ببوجدور

    000,00 160مركز حلماية و رعاية الطفولة 

بوملان

    000,00 72  دار الطالب سرغينةاجلمعية اخليرية جلماعة سرغينة

جمعية التضامن خلدمة الشخص املعاق 
بإقليم بوملان

املركب االجتماعي للشخص 
املعاق

  95 000,00    

    000,00 71  دار الطالب املرساجلمعية اخليرية جلماعة املرس  

    000,00 126دار الطالب اوطاط احلاجاجلمعية اخليرية بـاوطاط احلاج

    000,00 97  دار الطالب والطالبة ميسوراجلمعية اخليرية اإلسالمية ميسور

    000,00 89  دار الطالب والطالبة بوملاناجلمعية اخليرية اإلسالمية بوملان

    000,00 141دار الطالب والطالبة سكورةاجلمعية اخليرية  سكورة أمداز

اجلمعية اخليرية اإلسالمية إموزار 
مرموشة

    000,00 128دار الطالب اموزار مرموشة
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بوملان

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
تانديت

    000,00 94  دار الطالب تانديت

  اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
القصابي

    000,00 117دار الطالب والطالبة لقصابي

  اجلمعية اخليرية دار الطالب جلماعة 
كيكو

    000,00 130دار الطالب والطالبة كيكو

    000,00 87  دار الطالب تيسافاجلمعية اخليرية اإلسالمية تيساف

    000,00 94  دار الطالب اجنيل اجلمعية اخليرية اإلسالمية بأجنيل

الدار البيضاء 
عني الشق

 اجلمعية الوطنية إلدماج ثالثي الصبغي 
    000,00 70  مركز للمعاقني21

جمعية بيتي  لألطفال في وضعية صعبة
مركز استقبال األطفال في 

وضعية صعبة
  50 000,00    

جمعية اإلمام نافع بن ابي نعيم املدني 
لتحفيظ القرآن الكرمي

    000,00 40  مأوى األطفال  اإلمام نافع 

جمعية  آباء و أصداقاء األطفال املعاقني 
ذهنيا 

مركز املساعدة النفسية 
واإلدماج االجتماعي فتيات

  70 000,00    

    000,00 140دار املسنني عني الشقجمعية نور للرعاية االجتماعية 

الدار البيضاء 
أنفا

جمعية  آباء و أصداقاء األطفال املعاقني 
ذهنيا

    000,00 70  املركز الطبي التربوي املبكر

جمعية اإلحسان 
مؤسسة لالحسناء 

وملحقتها بوافي
150 000,00    

    000,00 200مؤسسة منىاجلمعية املغربية لألطفال الصم

    000,00 150دار الفتاة موالي ادريسجمعية نور للرعاية االجتماعية - آنفا

الدار البيضاء 
مرس السلطان

اجلمعية الوطنية إلدماج األشخاص في 
»Anais" وضعية إعاقة ذهنية

    000,00 120مركز للمعاقني اناييس

جمعية اإلحسان 
 مؤسسة لالحسناء 

وملحقتها بوافي 
  90 000,00    

الدار البيضاء 
احلي احلسني

نادي اليونسكو للتواصل الثقافي 
واالجتماعي بالدار البيضاء

مؤسسة الرعاية االجتماعية 
احلي احلسني 

  90 000,00    

جمعية إدماج لألطفال ذوي االحتياجات 
اخلاصة الذهنية

مؤسسة ادماج االطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة

  50 000,00    

 اجلمعية املغربية حلماية الطفولة 
والعائلة   

مؤسسة دار املسنني حي 
النسيم

  70 000,00    

الدار البيضاء 
مديونة

جمعية أيادي اخلير لألعمال االجتماعية 
لدار الطالبة اجملاطية أوالد الطالب

دار الطالبة اجملاطية اوالد 
الطالب

110 000,00    

    000,00 95  دار الطالبة مديونةجمعية األعمال االجتماعية مديونة
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الدار البيضاء 
مديونة

جمعية األعمال االجتماعية لدار الطالبة 
سيدي حجاج وادي حصار

دار الطالبة سيدي حجاج 
اوالد حصار

  80 000,00    

جمعية دعم املركز االجتماعي لتيط 
مليل

مركب االجتماعي دار اخلير 
تيط مليل

300 000,00    

جمعية رعاية ابن السبيل
مركز لألطفال املتخلى عنهم 

دار مليمة
100 000,00    

الدار البيضاء 
موالي رشيد

    000,00 50  مركز بسمة العصبة املغربية حلماية الطفولة

جمعية األعمال اخليرية ابن مسيك 
سيدي عثمان

مركب األعمال اخليرية  ابن 
مسيك سيدي عثمان- دار 

األطفال
180 000,00    

جمعية األعمال اخليرية ابن مسيك 
سيدي عثمان

    000,00 90  دار الطالبة

الدار البيضاء 
النواصر

جمعية  آباء و أصداقاء األطفال املعاقني 
ذهنيا

مركز املساعدة النفسية 
واإلدماج االجتماعي

  70 000,00    

    000,00 100فضاء العيش للمعاقنياجلمعية املغربية لألطفال املسعفني

اجلمعية املغربية لألطفال املسعفني
قرية األطفال املسعفني 

النواصر
200 000,00    

الدار البيضاء 
سيدي البرنوصي

جمعية بيتي 
مركز بيتي إلعادة إدماج 

االطفال في وضعية صعبة
  80 000,00    

    000,00 300دار األطفال سيدي البرنوصياجلمعية اخليرية سيدي البرنوصي

شفشاون

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بني بوزرة

    000,00 70  دار الطالب بني بوزرة

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية  دار 
الطالبة  سوق األحد جماعة لغدير  

    000,00 78  دار الطالبة لغدير

    000,00 90  دار الطالب باب بردجمعية دار الطالب بباب برد

    000,00 130دار الطالب  والطالبة اونانجمعية دار الطالب بأونان

    000,00 112دار الطالب تنقوبجمعية دار الطالب - مركز تنقوب - 

جمعية الرعاية االجتماعية دار الطالبة 
بني احمد

    000,00 110دار الطالبة بني احمد

جمعية اخلير واإلحسان لتدبير املؤسسة 
الرعاية االجتماعية  دار الطالب 

اسطيحة
   000,00 120   000,00 120دار الطالب اسطيحة

اجلمعية الالوية للرعاية االجتماعية لدار 
الطالب والطالبة املنصورة

    000,00 100دار الطالب والطالبة املنصورة

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة والطالب 
باب تازة 

    000,00 160دار الطالب والطالبة باب تازة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بتمروت

    000,00 97  دار الطالب  والطالبة متروت
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شفشاون

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
باجلبهة 

    000,00 70  دار الطالبة اجلبهة

اجلمعية اخليرية لتسيير ورعاية دار 
الطالبة  بني فغلوم

    000,00 70  دار الطالبة بني فغلوم

    000,00 60  دار املسنني شفشاونجمعية دار البر واإلحسان

مؤسسة الرعاية االجتماعية ) دار 
الطالب( بفيفي

    000,00 90  دار الطالب  فيفي

مؤسسة الرعاية االجتماعية ) دار 
الطالبة ( بفيفي

    000,00 90  دار الطالبة فيفي

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
قاع اسراس   

   000,00 80     000,00 45  دار الطالبة قاع اسراس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بني فغلوم

    000,00 55  دار الطالب بني فغلوم

    000,00 160دار الطالب والطالبة اسيفاناجلمعية اخليرية اإلسالمية بأسيفان 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بشفشاون
دار األطفال و الطالبة 

شفشاون
140 000,00    

    000,00 100دار الطالب بني احمداجلمعية اخليرية اإلسالمية بني أحمد

    000,00 130دار الطالب والطالبة بني رزيناجلمعية اخليرية اإلسالمية بني رزين 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
اجلبهة

    000,00 64  دار الطالب اجلبهة

دار الطالب والطالبة  اجلمعية اخليرية اإلسالمية المتوكة
تولوكوت

  83 000,00    

    000,00 203دار الطالب والطالبة مجاطاجلمعية اخليرية اإلسالمية مجاط

    000,00 194دار الطالب والطالبة ملزوضيةاجلمعية اخليرية اإلسالمية ملزوضية

اجلمعية اخليرية اإلسالمية شيشاوة

املركب االجتماعي متعدد 
الوظائف : دار الطالب  ودار 
الطالبة1 و دار الطالبة 2 

شيشاوة

400 000,00     80 000,00   

    000,00 300دار االطفال امينتانوتاجلمعية اخليرية اإلسالمية  إمينتانوت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
الدويران

    000,00 83  دار الطالبة ادويران

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
امزوضة  

    000,00 70  دار الطالب امزوضة

شتوكة آيت باها

    000,00 112دار الطالب ماسةاجلمعية اخليرية اإلسالمية ماسة

    000,00 108دار الفتاة بيوكرىجمعية رياض الطالبة 
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شتوكة آيت باها

    000,00 124دار الطالبة بلفاعجمعية دار الطالبة ببلفاع

    000,00 102دار الطالبة انشادنجمعية دار الطالبة إنشادن 

    000,00 176دار الطالب والطالبة تنالتجمعية دار الطالب والطالبة مركز تنالت 

    000,00 121دار الطالبة آيت عميرةاجلمعية اخليرية دار الطالبة بآيت عميرة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
آيت باها

    000,00 160دار الطالب آيت باها

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
آليت عميرة

    000,00 174دار الطالب آيت عميرة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
سيدي بيبي 

دار الطالب والطالبة سيدي 
بيبي

100 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة إمي مقورن

دار الطالب والطالبة امي 
مقورن

160 000,00    

احلسن مكرم احلامل للبطاقة الوطنية 
J 12579 رقم

    000,00 136دار الطالب آيت ميلك

ادريوش

    000,00 80  دار الطالبة الدريوشجمعية خيرية  دار الطالبة الدريوش

جمعية عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن 
الكرمي وتدريس العلوم الشرعية 

املدرسة العتيقة عثمان بن 
عفان

  40 000,00    

جمعية اإلخالص للتنمية االجتماعية 
والثقافية والرياضية

    000,00 77  دار الطالبة  عني الزهرة

احلاجب

جمعية الهدى للتنمية والثقافة 
والتضامن 

    000,00 100دار الفتاة راس جيري

جمعية دار الطالبة  حي حلسن  - أكوراي
دار الطالبة حي احلسن 

اكوراي
  60 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة - 
جماعة آيت بوبيدمان

    000,00 64  دار الطالبة آيت بوبيدمان

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
سبع عيون

    000,00 100دار الطالبة سبع العيون

اجلمعية اخليرية اإلسالمية باحلاجب 
دار الطالب احلاجب بام 

احلاجب 
104 000,00   160 000,00   

اجلمعية االجتماعية  اخليرية جحجوح
دار الطالب والطالبة سبت 

جحجوح
110 000,00    

    000,00 68  دار الطالب اكوراياجلمعية اخليرية اإلسالمية اكوراي

    000,00 249دار الطالبة عني تاوجطاتاجلمعية اخليرية اإلسالمية بعني توجطات

   000,00 210   000,00 80   دار الطالبة احلاجبجمعية دار الطالبة احلاجب
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اجلديدة

جمعية أوالد غامن لألعمال االجتماعية 
والتنمية املستدامة

    000,00 100دار الطالبة  اوالد غامن

    000,00 105دار الطالبة زاوية سايساجلمعية اخليرية اإلسالمية السايسية

    000,00 107دار الطالبة لغديرةجمعية دار الطالبة لغديرة

    000,00 112دار الطالبة البئر اجلديدجمعية دار الطالبة البئر اجلديد 

جمعية النهضة لتنمية املرأة بإقليم 
اجلديدة 

    000,00 60  مركز االيواء اوالد حمدان  

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
اجلديدة

    000,00 136دار الطالب اجلديدة

    000,00 140دار الطالبة اجلديدةجمعية دار الطالبة اجلديدة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
أزمور

    000,00 125دار الطالب ازمور

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة بسيدي اسماعيل

دار الطالب والطالبة سيدي 
اسماعيل

200 000,00    

    000,00 140قرية األطفال املسعفنياجلمعية املغربية لقرى األطفال املسعفني

قلعة السراغنة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
ملزم صنهاجة

دار الطالب والطالبة ملازم 
صنهاجة

  79 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بني عامر

دار الطالب والطالبة بني 
عامر

150 000,00    

جمعية دار الطالب والطالبة جلماعة 
الفرائطة

    000,00 155دار الطالبة الفرائطة

جمعية دار الطالب والطالبة جماعة 
العثامنة

    000,00 88  دار الطالبة العثامنة

جمعية دار الطالب والطالبة  جلماعة 
أوالد زراد  

    000,00 80  دار الطالب والطالبة اوالد زراد

    000,00 80  دار الطالب لوناسدةجمعية دار الطالب جماعة لوناسدة 

    000,00 98  دار الطالبة اجلوالةجمعية دار الطالب اجلوالة

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة بجماعة 
زمران الشرقية

    000,00 88  دار الطالبة زمران الشرقية

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة بوي عمر

    000,00 106دار الطالبة بوي عمر

    000,00 100دار الطالبة اوركياجلمعية اخليرية اإلسالمية واركي

  اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
العطاوية  

    000,00 100دار الطالبة العطاوية



70

قلعة السراغنة

اجلمعية اخليرية االجتماعية  بقلعة 
السراغنة

    000,00 180دار الطالبة القلعة

    000,00 172دار األطفال سيدي رحالاجلمعية اخليرية اإلسالمية  سيدي رحال 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية قلعة 
السراغنة

    000,00 125دار األطفال القلعة

    000,00 88  دار الطالب اوالد سعيداجلمعية اخليرية اإلسالمية ألوالد سعيد 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
الدشرة

    000,00 70  دار الطالب والطالبة اداشرة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة جلماعة سيدي عيسى بن 

سليمان

دار الطالب والطالبة جلماعة 
سيدي عيسى بن سليمان

120 000,00    

جمعية سيدي عبد الرحمان إلدماج 
أشخاص في وضعية صعبة 

    000,00 80  دار املسنني القلعة

    000,00 95  دار الطالب متاللتاجلمعية اخليرية دار الطالب متاللت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
الصهريج

دار الطالب والطالبة 
الصهريج

107 000,00    

الراشيدية

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بأرفود
مركز االستقبال واإلدماج 

أرفود
142 000,00     80 000,00   

    000,00 95  دار الطالب تروكاجلمعية اخليرية اإلسالمية توروك

    000,00 100دار الطالب والطالبة اوفوساجلمعية اخليرية دار الطالب أوفوس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
الطاووس

    000,00 107دار الطالبة الطاووس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة إفغ 

    000,00 155دار الطالب والطالبة افيغ 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
باجلرف

    000,00 116دار الطالب اجلرف

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
الريصاني

    000,00 89  دار الطالب الريصاني

    000,00 184دار الطالب الراشيديةاجلمعية اخليرية اإلسالمية الراشيدية

    000,00 160دار الطالب والطالبة تنجداداجلمعية اخليرية اإلسالمية تنجداد

    000,00 95  دار الطالب بوذنيباجلمعية اخليرية اإلسالمية بوذنيب

    000,00 107دار الطالب ارفوداجلمعية اخليرية اإلسالمية بأرفود

اجلمعية اخليرية اإلسالمية أغبالو 
أنكردوس

دار الطالب والطالبة أغبالو 
نكردوس

117 000,00    
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الراشيدية

    000,00 122دار الطالب ملعباجلمعية اخليرية اإلسالمية  ملعب املركز

   000,00 140   000,00 104دار الطالب كلميمة اجلمعية اخليرية كلميمة

    000,00 84  دار الطالب تاديغوستاجلمعية اخليرية اإلسالمية تاديغوست

الرحامنة

جمعية دار الطالب برأس العني
دار الطالب والطالبة راس 

العني
146 000,00    

جمعية دار الطالب والطالبة البريكيني
دار الطالب والطالبة 

البريكيني
155 000,00    

جمعية دار الطالب اجلعيدات 
دار الطالب والطالبة 

اجلعيدات
117 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بوشان  

    000,00 88  دار الطالب بوشان

    000,00 140دار الطالب والطالبة بن جريراجلمعية اخليرية اإلسالمية البن جرير

اجلمعية دار الطالب التابعة لدائرة سيدي 
بوعثمان

دار الطالب   والطالبة سيدي 
بوعثمان

194 000,00   300 000,00   

    000,00 88  دار الطالب نزالت العضماجلمعية اخليرية اإلسالمية انزالت العظم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية ملؤسسة دار 
الطالب والطالبة 

دار الطالب والطالبة صخور 
الرحامنة

200 000,00    

الصويرة

جمعية دعم املركب االجتماعي ابتسامة 
الصويرة

املركب االجتماعي ابتسامة 
الصويرة

100 000,00    

جمعية مؤسسة  الرعاية االجتماعية  
دار الطالب  سيدي العروسي

دار الطالب  والطالبة سيدي 
العروسي

270 000,00    

    000,00 136دار الطالب الصويرةجمعية الرعاية االجتماعية بالصويرة

    000,00 150مركز لألطفال املتخلى عنهم جمعية دارنا بالصويرة

    000,00 155دار الطالب اميي نتليتجمعية تسيير إقامة التلميذ بإميي نتليت

جمعية تسيير مؤسسة الرعاية 
االجتماعية إقامة الطالبة تاملست

    000,00 90  دار الطالبة تاملست

جمعية تسيير مؤسسة الرعاية 
االجتماعية دار الطالب والطالبة 

إداوتغومة
    000,00 148دار الطالب  والطالبةاداوتغما

جمعية تسيير مؤسسة الرعاية 
االجتماعية دار الطالب متنار

   000,00 160   000,00 146دار الطالب متنار

جمعية تسيير إقامة التلميذ والتلميذة 
أوناغة

إقامة التلميذ والتلميذة 
اوناغة

280 000,00    

    000,00 270دار الطالب تدزيجمعية دار الطالب تدزي  
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الصويرة

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية دار 
الطالبة مركز بئر كوات جماعة زاوية بن 

احميدة 

دار الطالب والطالبة بئر 
كوات

270 000,00    

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
إلقامة التلميذة 

    000,00 136إقامة التلميذة سيدي بوعالم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
امرامر

    000,00 165دار الطالب امرامر

جمعية تسيير إقامة التلميذة جماعة 
تكاط

   000,00 80     000,00 150إقامة التلميذة تكاط

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
تفتاشت

    000,00 170دار الطالب تفتاشت

جمعية التضامن لتسيير دار التلميذ   
    000,00 250دار التلميذ والتلميذة ارتنان- بأرتنان -

    000,00 150دار األطفال سميمواجلمعية اخليرية اإلسالمية بسميمو

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بزاوية بن احميدة 

    000,00 112دار الطالبة زاوية بن حميدة 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بزاوية بن احميدة 

    000,00 200دار الطالب   زاوية بنحميدة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
جماعة أقرمود 

   000,00 100   000,00 88  دار الطالبة اقرمود

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
حد الدرا

    000,00 100دار الطالبة حد الدرا

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بيزضاض

    000,00 146دار الطالب بيزضاض

    000,00 184دار الطالب احلنشاناجلمعية اخليرية دار الطالب احلنشان

اجلمعية اخليرية للمركز االجتماعي 
باحلنشان

املركز االجتماعي  - املعاقني 
ذهنيا - احلنشان ومركز إيواء 

احلنشان 
117 000,00    

جمعية األعمال اخليرية لتسيير دور 
الطلبة بآيت داوود

    000,00 150دار الطالب والطالبة  آيت داود

جمعية إقامة الفتاة مبركز جماعة 
تاركانت

    000,00 102اقامة التلميذة تاركانت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية إقامة التلميذ 
جماعة تكاط

   000,00 80     000,00 146إقامة التلميذ تكاط

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
بيزضاض

    000,00 100دار الطالبة بيزضاض

الفحص أجنرة

اجلمعية اخليرية دار الطالب والطالبة 
مبلوسة

    000,00 155دار الطالب والطالبة ملوسة

جمعية الرعاية االجتماعية باجوامعة 
دار الطالب والطالبة 

اجلوامعة
150 000,00    

    000,00 150دار الطالب والطالبة تغرامتاجلمعية اخليرية اإلسالمية لتغرامت   
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الفحص أجنرة
جمعية السنبلة لتنمية املرأة القروية 

بأجنرة
    000,00 100دار الطالبة القصر الصغير

فاس

جمعية مبادرات حلقوق النساء
مركز البطحاء متعدد 
االختصاصات  لتمكني 

النساء
  70 000,00    

    000,00 120دار البر اللفتياتجمعية البر بالفتيات 

جمعية التواصل للتربية ورعاية 
األشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة

مركزالتواصل للتربية ورعاية 
األشخاص ذوي االحتياجات 

اخلاصة
  80 000,00   100 000,00   

    000,00 140املركب الوفاءجمعية دار األطفال الوفاء  

    000,00 90  إقامة الطالبة فاس جمعية إقامة  الطالبة بفاس

اجلمعية احملمدية للبر واإلحسان 
دار الطالبة البر واإلحسان 

اوالد الطيب
  94 000,00    

جمعية املرأة حلماية البيئة والطفولة
مركز أهلي لألطفال في 

وضعية صعبة
  80 000,00    

    000,00 80  مركز للمعاقنيجمعية بسمة لألطفال املعاقني ذهنيا

جمعية املنتدى النسائي
مركز سايس املتعدد 

االختصاصات إلدماج النساء
  70 000,00    

    000,00 90  مركز أوالديجمعية اجلزيرة اخلضراء  

اجلمعية اجلهوية ملرافقة املرض 
النفسانيني

مركز نورلتأهيل وإدماج 
ومرافقة املرضى النفسانيني 

248 000,00    

جمعية العمل االجتماعي والثقافي 
مركز لألطفال املتخلى عنهم 

الغصاني
140 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية الفاسية
املركب االجتماعي باب 

اخلوخة : داراألطفال الفاسية 
136 000,00    

فجيج

    000,00 69  دار الطالب لفجيجاجلمعية اخليرية اإلسالمية لفجيج  

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بوشان 

   000,00 150 دار الطالب بوشان

    000,00 90  دار الطالب والطالبة بومرميجمعية بومرمي لدار الطالب 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بوعرفة  

    000,00 120دار الطالب والطالبة بو عرفة

    000,00 86  دار الطالب بني جتيتاجلمعية اخليرية  بني تاجيت 

    000,00 77  دار الطالب والطالبة  تندرارةاجلمعية اخليرية  اإلسالمية تندرارة

جمعية دار الطالب تالسينت
دار الطالب والطالبة  

تالسينت
  78 000,00    
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الفقيه بن صالح

اجلمعية اخليرية اإلسالمية باملركب 
االجتماعي املتعدد االختصاصات الفقيه 

بنصالح

املركباالجتماعي متعدد 
االختصاصات

230 000,00    

اجلمعية اإلسالميةاخليرية  دار الطالب 
سوق السبت

    000,00 140دار الطالب والطالبة السبت

كلميم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بجماعة 
فاصك  

   000,00 90     000,00 68  دار الطالب فاصك

العصبة املغربية حلماية الطفولة
مركز لالمينة لألطفال في 

وضعية صعبة
  80 000,00    

    000,00 68  دار الطالب اكيسلاجلمعية اخليرية لدار الطالب يإكيسل   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لتسيير دار 
الطالب والطالبة بأداي

    000,00 90  دار الطالب والطالبة أداي

    000,00 97  دار الطالبة تيمواليجمعية دار الطالبة تيموالي 

    000,00 104دار األطفال كلميماجلمعية اخليرية اإلسالمية كلميم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار األطفال  
بتغجيجت   

    000,00 102دار األطفال تغجيجت

    000,00 120دار الطالب افركطاجلمعية اخليرية اإلسالمية أفركط

اجلمعية اخليرية اإلسالمية إفران األطلس 
الصغير

دار األطفال فران األطلس 
الصغير

  55 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بفاصك 

    000,00 83  دار الطالبة فاصك

    000,00 112دار األطفال بويزكارناجلمعية اخليرية اإلسالمية بويزكارن

جرسيف

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار املسنني 
بجرسيف 

املركز االجتماعي لالشخاص 
املسنني جرسيف

  50 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  لدار الطالب 
والطالبة كرسيف

دار الطالب والطالبة 
جرسيف 

146 000,00    

    000,00 70  دار الطالب ملريجة اجلمعية اخليرية اإلسالمية ملريجة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
تادرت

دار الطالب والطالبة  تدارت
 UNIQUEMENT 

EQUIP 140 000,00   

إفران

    000,00 100دار الطالب إفراناجلمعية اخليرية اإلسالمية إفران

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
لتمحضيت

دار الطالب والطالبة 
تيمحضيت

126 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
واد إفران

   000,00 200   000,00 126دار الطالب والطالبة واد إفران

   000,00 200   000,00 70   املركب االجتماعي عني اللوحاجلمعية اخليرية اإلسالمية لعني اللوح
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إفران

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
ضاية عوا

   UNIQUEMNT EQUIP 120 000,00 دار الطالبة ضاية عوا

اجلمعية اخليرية دار الطالبة بجماعة 
سيدي احملفي

دار الطالبة سيدي اخملفي 
   000,00 100   000,00 69  ) سيدي عدي(

    000,00 88  دار الطالبة عني حلناشاجلمعية اخليرية لدار الطالبة عني حلناش

جمعية األعمال االجتماعية واخليرية 
إلقليم إفران

 املركب االجتماعي التربوي 
و الرياضي ازرو 

120 000,00    

الفدرالية الوطنية لدعم االصالحات 
واملبادرات احمللية

    000,00 170قرية اآليتام عني اللوح

    000,00 120دار الطالب والطالبة ازرواجلمعية اخليرية اإلسالمية بآزرو

إنزكان

جمعية نظرة طفل
مركز ملزار آيت ملول  لألطفال 

في وضعية صعبة
250 000,00    

    000,00 136دار الطالب اوالد داحواجلمعية اخليرية اإلسالمية ألوالد داحو

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب  
إنزكان

    000,00 116دار الطالب انزكان

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
التمسية

    000,00 108دار الطالب التمسية 

جمعية التكافل
دار التكافل لالشخاص 

املسنني
106 000,00    

 جمعية الطفولة املعاقة

املركز التربوي االجتماعي 
 للطفل املعاق الدشرة

املركز السوسيو التربوي آيت 
ملول ملزار

200 000,00    

جرادة

    000,00 68  دار الطالبة كفآيتجمعية كفآيت للثقافة والتنمية

    000,00 107دار الطالب بلمريجةاجلمعية اخليرية  اإلسالمية ملريجة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بعني بني مطهر

    000,00 90  دار الطالب  عني بني مطهر

جمعية طفولة وتضامن  
 مؤسسة املسيرة لرعاية 

الطفولة 
  70 000,00    

    000,00 40  دار األمومة جرادةجمعية دار األمومة 

    000,00 100دار الطالب اخملتلطةجمعية دار الطالب والطالبة كنفودة

القنيطرة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية القنيطرة
املركب االجتماعي املتعدد 
االختصاصات/دار األطفال 

القنيطرة
300 000,00    

    000,00 56  دار الطالبة مودةجمعية مودة للتكافل ورعاية األسرة 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية سوق أربعاء 
الغرب 

دار األطفال  سوق أربعاء 
الغرب

 UNIQUEMNT EQUIP   80 000,00   
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القنيطرة

جمعية الدار الكبيرة للعمل االجتماعي 
والثقافي

مركز استقبال و مساعدة 
االطفال في وضعية صعبة

  90 000,00    

    000,00 68  دار الرائداتجمعية مبادرة للتضامن االجتماعي

اخلميسات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية احملسنني آيت 
واحي

    000,00 65  دار الطالبة آيت واحي

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة  بجماعة 
موالي إدريس اغبال

دار الطالبة  موالي ادريس 
اغبال

  52 000,00    

    000,00 95  دار الطالب واملاساجلمعية اخليرية دار الطالب بواملاس  

    000,00 78  دار الطالبة عني السبيتاجلمعية اخليرية بجماعة عني السبيت

اجلمعية اخليرية املشعل لدار الطالب 
والطالبة آيت إيكو

    000,00 70  دار الطالبة آيت ايكو

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
البراشوة

    000,00 78  دار الطالبة البراشوة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة بالصفاصيف   

دار الطالب والطالبة 
الصفاصيف

  79 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
تيفلت

    000,00 80  دار الطالبة تيفلت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة سيدي عبد الرزاق

دار الطالب والطالبة سيدي 
عبد الرزاق

100 000,00    

    000,00 50  دار الطالبة آيت يدين  اجلمعية اخليرية لدار الطالبة بآيت يدين 

اجلمعية اخليرية واألعمال االجتماعية دار 
الطالبة تيداس

    000,00 80  دار الطالبة تيداس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية -دار الطالب 
والطالبة الرماني   

    000,00 126دار الطالب والطالبة الرماني

اجلمعية االجتماعية املزروفية لتسيير دار 
الطالبة مبقام الطلبة

    000,00 80  دار الطالبة مقام الطلبة

    000,00 100دار الفتاة ايلي وملاساجلمعية اخليرية  دار الفتاة إيلي بواملاس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية - التكافل- 
الغوالم  

    000,00 100دار الطالب والطالبة الغوالم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالبة 
اخلميسات  

    000,00 100دار الطالبة خلميسات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية أفوس لدار 
الطالب والطالبة بجماعة آيت أوريبل

    000,00 78  دار الطالبة آيت اوربيل

خنيفرة

    000,00 136دار الطالب والطالبة مبريرتاجلمعية اخليرية اإلسالمية مريرت

جمعية األمل للتنمية املستدامة 
والرعاية االجتماعية - دار الطالب - لهري

    000,00 78  دار الطالبة لهري
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خنيفرة

جمعية آيت عثمان للتنمية القروية 
كروشن

    000,00 68  دار الطالب كروشن

    000,00 88  دار الطالبة واد سرو لقبابجمعية واد سرو خنيفرة

    000,00 107دار التلميذ أعروستجمعية مبادرات للتنمية القروية

    000,00 117دار الطالبة سبت آيت رحوجمعية مبادرات للتنمية القروية

جمعية تيغزى أطلس للتنمية
املركب االجتماعي دار الطالب 

والطالبة تيغزى
220 000,00    

جمعية تيغزى أطلس للتنمية
املركب االجتماعي دار 

التلميذة والتلميذ آيت عثمان
120 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية - دار الطالب 
بسبت آيت رحو

    000,00 150دار الطالب سبت آيت رحو

اجلمعية اخليرية اإلسالمية خنيفرة
مركز استقبال األشخاص  

املسنني خنيفرة
109 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية خنيفرة
املركب االجتماعي  للفتاة 

خنيفرة
152 000,00    

    000,00 141دار الطالب لقباباجلمعية اخليرية اإلسالمية بالقباب

    000,00 105دار االفتاة تيغسالنياجلمعية االجتماعية للتنمية تيغسالني

    000,00 98  دار الطالب آيت اسحاقجمعية دار الطالب آيت إسحاق

اجلمعية اخليرية اإلسالمية موحى احمو 
الزياني

دار الطالب موحي احمو 
الزياني

140 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بوحسوسن 
مبوالي بوعزة

دار الطالب والطالبة 
بوحسوسن  مبوالي بوعزة

160 000,00    

اجلمعية اخليرية دار الطالب مبركز حد 
بوحسوسن

دار الطالب والطالبة حد 
بوحسوسن

117 000,00    

   000,00 100   000,00 120دار التلميذ ويوانجمعية أطلس ويوان للتنمية والسياحة

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية لكهف 
النسور

دار الطالب والطالبة كهف 
النسور

146 000,00    

خريبكة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة الشكران

دار الطالب والطالبة 
الشكران

145 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة  
اوالد عبدون

    000,00 78  دار الطالبة اوالد عبدون

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
الطرش

    000,00 60  دار الطالبة قصبة الطرش

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
الكفاف

    000,00 69  دار الطالبة لكفاف
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خريبكة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
املعادنة

    000,00 64  دار الطالبة املعادنة

    000,00 50  دار الطالبة تاشرافتاجلمعية اخليرية لدار الطالبة تاشرافت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بني يخلف

    000,00 70  دار الطالبة بني خلف

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة بني خيران

دار الطالب والطالبة أوالد 
بوغادي

126 000,00    

جمعية دعم التمدرس والتنمية 
االجتماعية  خريبكة   

    000,00 50  دار الطالبة بني بتاو

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
البراكسة

    000,00 60  دار الطالبة البراكسة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
الكناديز

    000,00 80  دار الطالبة الكناديز

    000,00 74  دار الطالبة الفقراءاجلمعية اخليرية اإلسالمية الفقراء

اجلمعية اخليرية اإلسالمية املفاسيس  
دار الطالب والطالبة 

املفاسيس
  50 000,00    

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بني زرنتل

    000,00 65  دار الطالبة بني زرنتل 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة أوالد عزوز

دار الطالب والطالبة اوالد 
عزوز 

102 000,00    

    000,00 94  دار الطالب والطالبة لكفافاجلمعية اخليرية اإلسالمية الكفاف

    000,00 110دار األطفال خريبكةاجلمعية اخليرية اإلسالمية بخريبكة 

    000,00 60  دار الطالبة اجلامعية خريبكةاجلمعية اخليرية اإلسالمية بخريبكة 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
أوالد فنان

    000,00 80  دار الطالبة اوالد فنان

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
وادي زم

    000,00 80  دار الطالبة واد زم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار األطفال 
وادي زم

    000,00 100دار األطفال وادي زم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بئر مزوي

    000,00 40  دار الطالبة بئر مزوي 

جمعية اإلسعاف والرعاية االجتماعية 
لألشخاص بدون مأوى بوادي زم

    000,00 72  مركز األشخاص بدون مأوى

العرائش

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
العوامرة

    000,00 80  دار الطالبة العوامرة

اجلمعية اخليرية دار األطفال - دار املسنني 
القصر الكبير

 املركب االجتماعي القصر 
الكبيردار املسنني  

160 000,00    
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العرائش

    000,00 80  دار املسنني العرائشاجلمعية اخليرية اإلسالمية بالعرائش

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بالعرائش
دار األطفال ودار الطالب  

العرائش
160 000,00    

جمعية بني جرفط للتنمية االجتماعية
دار الطالب والطالبة بني 

جرفط 
170 000,00    

    000,00 97  دار الطالب و الطالبة تطفتاجلمعية اخليرية دار الطالبة تطفت

    000,00 60  دار الطالب العيوناجلمعية اخليرية اإلسالمية بالعيونالعيون

مراكش

    000,00 85  مركز األمل لرعاية الطفولة جمعية طفولة أمل املغرب

اجلمعية الوطنية إلدماج الثالثي الصبغي 
 21

املركز االجتماعي إلدماج 
الثالثي الصبغي 21

  70 000,00    

جمعية تسلطانت للتنمية والرياضة 
والثقافة

    000,00 160دار الطالبة تسلطانت

جمعية مبرة محمد اخلامس
 دار الطالب والطالبة  مبرة 

محمد اخلامس
125 000,00    

جمعية أطفالنا
مركز أطفالنا إلدماج األطفال 

في وضعية صعبة
117 000,00    

جمعية دار شيشاوة إليواء الطالبات 
اجلامعيات

    000,00 180دار شيشاوة اجلامعية 

جمعية دار البر واإلحسان
مركز التكوين و ادماج 

االطفال في وضعية صعبة
248 000,00    

جمعية األطلس الكبير
دار الطالب والطالبة الدوديات 

مراكش
150 000,00    

    000,00 120مركز حماية الطفولة اسيلالعصبة املغربية حلماية الطفولة 

    000,00 82  دار الطالب قطارةاجلمعية اخليرية لقيادة البور

اجلمعية اخليرية سيدي بلعباس دار 
الطفل  

املركب االجتماعي دار الطفل 
باب غمات

300 000,00    

املضيق

    000,00 50  دار الطالبة املضيقجمعية دار الطالبة املضيق  

    000,00 80  دار الطالب الفنيدقاجلمعية اخليرية إلسالمية بالفنيدق

مكناس

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
لدار الطالبة جماعة املغاصيني زرهون

    000,00 64  دار الطالبة املغاصيني 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية مكناس
املركب االجتماعي سيدي 

سعيد
492 000,00    TOTAL GENARAL 

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية دار 
الطالبة والطالب بجماعة ملهاية

    000,00 88  دار الطالبة املهاية 
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مكناس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية موالي ادريس 
زرهون

املركب التربوي االجتماعي 
موالي ادريس زرهون

145 000,00    

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
لدار الطالبة عني عرمة

    000,00 88  دار الطالبة عني عرمة

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
لدار الطالب والطالبة جماعة واد اجلديدة  

مكناس
    000,00 88  دارالطالبة واد اجلديدة

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية دار 
الطالب والطالبة عني كرمة 

    000,00 80  دار الطالبة عني كرمة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لنزالة بني 
عمار 

    000,00 88  دار الطالبة نزالة بني عمار 

جمعية دعم املركب االجتماعي ابتسامة 
مكناس

    000,00 160املركب االجتماعي ابتسامة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية مكناس
مركز استقبال الطالبة 

اجلامعية مكناس
  60 000,00    

    000,00 95  دار الطالبة كجاطاجلمعية اخليرية اإلسالمية  مبجاط

جمعية الفتح لألطفال الصم مبكناس
مركز الفتح لتعليم وتاهيل 

األطفال الصم مبكناس
  60 000,00    

ميدلت

   000,00 160   000,00 108دار الطالب و الطالبة ميدلتاجلمعية اخليرية اإلسالمية ميدلت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة الريش

   000,00 80     000,00 140دار الطالب والطالبة الريش

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة بومية

    000,00 136دار الطالب والطالبة بومية

    000,00 146دار الطالب والطالبة كرامةاجلمعية اخليرية اإلسالمية كرامة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية تونفيت
مؤسسة دار الطالب 

و الطالبة تونيفت
100 000,00    

    000,00 60  دار املسنني ميدلتاجلمعية اخلبربة إلسالمية  ميدلت   

    000,00 88  دار الطالب زايدةاجلمعية اخليرية اإلسالمية بزايدة 

   000,00 60     000,00 40  دار األمومة تونفيتجمعية آمال للتربية والتكوين تونفيت

    000,00 134دار الطالب والطالبة آيتزراجلمعية اخليرية اإلسالمية بإيتزار

احملمدية

جمعية املواساة ملساعدة األرامل
املركز  االجتماعي لألم 

والطفل
  80 000,00    

جمعية التضامن للطفل املعاق ذهنيا
مركز التضامن للطفل املعاق 

ذهنيا
  60 000,00    
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احملمدية

جمعية القصبة
املركز االجتماعي إلعادة إدماج 

االطفال في وضعية صعبة
140 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة  
بسيدي موسى بن علي 

دار الطالبة سيدي موسى 
بن علي

  80 000,00    

موالي يعقوب

جمعية بسمة لألطفال املعاقني دهنيا 
مركز بسمة الستقبال 

ورعاية األطفال في وضعية 
إعاقة ذهنية سبع رواضي 

  72 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية موالي يعقوب
دار الطالب والطالبة موالي 

يعقوب
115 000,00    

النا ظور

    000,00 120دار البر للطالبات زايواجلمعية اخليرية اإلسالمية دار البر بزايو

اجلمعية اخليرية اإلسالمية اإلقليمية دار 
األطفال الناظور

    000,00 170دار األطفال الناظور 

ورزازات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب  
ورزازات

دار الطالب عبد الرحمان 
الصحراوي

336 000,00    

    000,00 196دار الطالبة تازناختاجلمعية اخليرية لدار الطالبة تازناخت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
أكومي 

    000,00 78  دار الطالبة اكومي 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة متدلني

دار الطالب ودار الطالبة 
متدلني

291 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة بتيدلي

    000,00 217دار الطالب والطالبة تيدلي

    000,00 88  دار الطالبة ترميكتاجلمعية اخليرية  دار الطالبة  ترميكت 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
امغران

    000,00 148دار الطالب مغران

جمعية شروق للصم وضعاف السمع 
مركز الشروق للصم و ضعاف 

السمع
  81 000,00    

    000,00 120دار الطالبة ورزازاتجمعية تيشكا

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
أكومي   

    000,00 88  دار الطالب اكومي

    000,00 140دار الطالب انزالاجلمعية اخليرية لدار الطالب أنزال   

وزان

    000,00 130دار الطالبة  جملاعرةجمعية دار الطالبة جملاعرة   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
مقريصات

    000,00 90  دار الطالب مقريصات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
مقريصات 

    000,00 90  دار الطالبة  مقريصات

اجلمعية اخليرية لدار الطالب ابن رشد 
بأسجن

    000,00 121دار الطالب ابن رشد بأسجن
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وزان

جمعية املرأة املسارية لتسيير وتدبير دار 
األمومة زومي

    000,00 40  دار األمومة الزومي

جمعية تدبير مؤسسة الرعاية 
االجتماعية دار الطالبة عني زيوان

    000,00 88  دار الطالبة عني زيوان

    000,00 97  دار الطالب ازغيرةجمعية دار الطالب ازغيرة

    000,00 78  دار الطالبة زغيرةجمعية دار الطالبة زغيرة   

    000,00 72  دار الطالب تروالجمعية دار الطالب تروال

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بقلعة بوقرة

    000,00 97  دار الطالب قلعة بوقرة

    000,00 101دار الطالب سيدي رضواناجلمعية اخليرية دار الطالب سيدي رضوان

 جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
لدار الطالب والطالبة مصمودة/اجلمعية 

اخليرية اإلسالمية لدار الطالب مبصمودة
    000,00 100دار الطالب مصمودة

اجلمعية اخليرية دار الطالبة "األمانة" 
بأسجن

    000,00 78  دار الطالبة اسجن

    000,00 120دار الطالب زومياجلمعية اخليرية اإلسالمية بزومي 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
سيدي بوصبر

    000,00 80  دار الطالب سيدي بوصبر

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
زومي

    000,00 92  دار الطالبة زومي

    000,00 150دار الطالبة لبريكشةاجلمعية اخليرية اإلسالمية لبريكشة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار األطفال 
وزان

    000,00 98  دار األطفال وزان

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية دار 
الطالب والطالبة عني البيضاء

دار الطالب والطالبة عني 
بيضاء

  90 000,00    

واد الذهب

    000,00 90  دار الطالب والطالبة الداخلةاجلمعية اخليرية اإلسالمية بالداخلة

جمعية الداخلة لألعمال االجتماعية
مركز االستقبال املتعدد 

االختصاصات
120 000,00    

وجدة أنكاد

جمعية األمل لرعاية وتأهيل الطفل 
املركز االجتماعي لألطفال  

وجدة
  90 000,00    

العصبة املغربية حلماية الطفولة فرع 
وجدة

    000,00 100مركز الطفولة السعيدة

جمعية وجدة عني غزال 2000
املركز االجتماعي للمراة 

وجدة
  65 000,00    

جمعية لال أسماء للصم -وجدة
مؤسسة لال أسماء للصم 

وجدة 
  81 000,00    
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وجدة أنكاد

جمعية الشبيبة لألشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة وأصدقاؤها بوجدة

   000,00 160   000,00 120مركز تأهيل املعاق

جمعية املستقبل للتعليم األولي 
والتنمية بوجدة

    000,00 65  دار الطالبة إسلي

    000,00 120دار الفتاة  وجدةاجلمعية اخليرية اإلسالمية وجدة

    000,00 76  دار الطالب النعيمةاجلمعية اخليرية اإلسالمية للنعيمة

    000,00 84  دار األطفال الحواز وجدةاجلمعية اخليرية اإلسالمية ألحواز وجدة

جمعية الصفاء
املركز النفسي التربوي 

لألطفال املعاقني ذهنيا وجدة   
  90 000,00    

جمعية الوفاء للطفل املعاق 
مركز النصر لألطفال املعاقني 

وجدة
100 000,00    

الرباط

    000,00 280دار األطفال العكارياجلمعية اخليرية دار األطفال العكاري 

جمعية تسيير املركز االجتماعي 
لألشخاص املسنني

املركز االجتماعي للرعاية 
االجتماعية النهضة

100 000,00    

    000,00 160دار الفتيات املواساةجمعية املواساة

جمعية املستقبل لتربية وتأهيل ذوي 
االحتياجات اخلاصة

مركز املستقبل للتربية 
والتأهيل

  80 000,00    

    000,00 90  إقامة الطالب اجلامعية جمعية الرعاية االجتماعية ديور اجلامع

اجلمعية احملمدية للرعاية االجتماعية 
بالرباط

مركز احملمدية للرعاية 
االجتماعية

200 000,00    

مركز اللة مرمي لرعاية األطفال املهملني
مركز اللة مرمي لرعاية 

األطفال املهملني
200 000,00    

    000,00 80  مؤسسة لال أسماء للصممؤسسة لال أسماء للصم

اجلمعية املغربية لدعم األطفال الغير 
مندمجني

    000,00 80  مركز البسمة

جمعية آباء وأصدقاء األشخاص املعاقني 
ذهنيا هدف

املركز املهني االجتماعي 
هدف

  80 000,00    

    000,00 100مركز املنار  جمعية مركز املنار للمعاقني ذهنيا 

    000,00 180مركز إبني جمعية إبني

آسفي

    000,00 160دار الطالب سيدي الراضياجلمعية اخليرية بزاوية سيدي الراضي

جمعية دار الطالبة اجلامعية بآسفي
دار الطالبة اجلامعية سيدي 

بوزيد
  80 000,00    
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آسفي

    000,00 200دار األطفال جمعة سحيماجلمعية اخليرية اإلسالمية لدائرة عبدة

    000,00 300دار األطفال آسفياجلمعية اخليرية اإلسالمية آسفي

    000,00 164دار األطفال سبت جزولةاجلمعية اخليرية اإلسالمية لسبت جزولة

جمعية الكرم لرعاية الطفولة في 
وضعية صعبة

    000,00 90  دار األطفال الكرم

    000,00 72  مركز وداد للصماجلمعية املغربية لألطفال الصم للجنوب

    000,00 120دار املسنني أسفياجلمعية اخليرية اإلسالمية ملدينة آسفي

جمعية دار البحار
دار البحار إليواء األشخاص 

املسنني
  70 000,00    

جمعية معاونة املعاقني جنوب املغرب
مركز معاونة املعاقني جنوب 

املغرب
150 000,00    

    000,00 142دار البر واإلحسان بآسفيجمعية البر واإلحسان

سال

جمعية األمل لدعم املركب التربوي 
االجتماعي بسال اجلديدة    

 املركب االجتماعي التربوي 
بسال اجلديدة

150 000,00    

    000,00 100دار األطفال سالجمعية الرعاية واإلسعاف

صفرو

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لبني يازغة 
باملنزل  

    886,00 90  دار الطالب املنزل

جمعية األعمال االجتماعية البهلولية 
مركز رعاية الطفولة 

البهاليل
200 000,00    

    000,00 92  دار الفتاة رباط اخليراجلمعية اخليرية لرباط اخلير 

اجلمعية اخليرية لتسيير املركز املتعدد 
االختصاصات بصفرو

 مركز حماية املسنني
مركز االستقبال متعدد 

االختصاصات لألشخاص في 
وضعية صعبة

  90 000,00    

    000,00 64  مركز رعاية الطفولة املنزل جمعية أمل الطفولة - املنزل 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية آليت 
سغروشن   

    000,00 76  دار  الطالبة إميوزار الكندر

    000,00 128املركز التربوي لالطفال صفرواجلمعية اخليرية اإلسالمية صفرو

    000,00 80  دار الطالبة آيت يوسياجلمعية اخليرية اإلسالمية آيت يوسي

    000,00 80  دار الفتاة البهاليلاجلمعية اخليرية اإلسالمية البهلولية 

 جمعية تدبير املركز التربوي لألطفال في 
وضعية هشة بصفرو 

مركز إعادة األشخاص في 
وضعية صعبة

168 000,00    
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    000,00 90  دار الفتاةاجلمعية اخليرية ألدرجصفرو

سطات

   000,00 120   000,00 88  دار الطالبة اوالد افريحةاجلمعية اخليريةاإلسالمية الوالد افريحة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار األطفال 
بابن احمد

    000,00 156دار األطفال ابن احمد

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة خلزازرة

    000,00 136دار الطالب والطالبة خلزازرة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
باوالد امراح سيدي حجاج  

    000,00 90  دار الطالبة اوالد مراح

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
لوالد

   000,00 100   000,00 104دار الطالبة لوالد 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والفتاة سيدي الذهبي

دار الطالب والفتاة سيدي 
الذهبي

115 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  الوالد امراح 
بسيدي حجاج  

    000,00 110دار األطفال بسيدي حجاج

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار األطفال 
سطات

    000,00 135دار األطفال سطات

    000,00 90  دار الطالب والطالبة إكيسراجلمعية اخليرية اإلسالمية بكيسر

اجلمعية اخليرية الوالد بوزيري
دار الطالب والطالبة سيدي 

امحمد بن رحال
155 000,00    

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الفتاة ابن 
احمد

    000,00 188دار الفتاة ابن احمد

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
البروج

    000,00 152دار الطالب  البروج

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بقصبة 
الشافعي 

دار الطالب والطالبة بدار 
الشافعي

136 000,00    

اجلمعية اخليرية لدار الطالب مبشرع بن 
عبو  

دار الطالب والطالبة مشرع 
بن عبو

136 000,00    

اجلمعية اخليرية لدار الطالب ببني يكرين 
دار الطالب والطالبة بني 

يكرين
  98 000,00    

    000,00 99  دار الطالب والطالبة اكدانةاجلمعية اخليرية اإلسالمية اكدانة 

    000,00 78  دار األطفال البروج اجلمعية اخليرية اإلسالمية البروج

    000,00 117دار الطالب لوالداجلمعية اخليرية اإلسالمية لوالد

    000,00 93  دار األطفال اوالد سعبداجلمعية اخليرية اإلسالمية ألوالد سعيد

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة - القراقرة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية 
لدار الطالب والطالبة 

القراقرة
123 000,00   120 000,00   
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سيدي بنور

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بسيدي بنور

    000,00 96  دار الطالبة سيدي بنور

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة سانية 
بالركيك

    000,00 100دار الطالبة سانية بالركيك 

جمعية رعاية وتسيير دار الطالبة 
بالوليدية

    000,00 100دار الطالبة الواليدية

   000,00 100دار الطالبة بني هاللجمعية دار الطالبة ببني هالل 

    000,00 100دار الطالبة باملشركجمعية دار الطالبة باملشرك

جمعية النهضة لتنمية املرأة بإقليم 
اجلديدة 

    000,00 90  مركز إيواء الفتاة اوالد عمران

    000,00 112دار الطالب الزمامرة  اجلمعية اخليرية لدار الطالب الزمامرة   

    000,00 83  دار الطالبة احلكاكشةاجلمعية اخليرية اإلسالمية احلكاكشة  

    000,00 140دار الطالب العوناتاجلمعية اخليرية - دار الطالب العونات   

    000,00 120دار الطالبة العوناتاجلمعية اخليرية - دار الطالبة العونات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
إثنني الغربية  

    000,00 110دار الطالبة اثنني الغربية

    000,00 140دار الطالبة الزمامرة اجلمعية اخليرية لدار الطالبة الزمامرة 

جمعية رعاية وتسيير دار الطالب 
بالوليدية 

    000,00 112دار الطالب الوليدية

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
سيدي بنور

    000,00 109دار الطالب سيدي بنور

    000,00 90  دار الطالب اوالد عمرانجمعية اخلير دار الطالب اوالد عمران

سيدي إفني

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
تيوغزة

    000,00 246دار الطالب تيوغزة

    000,00 100دار الطالب سيدي افني اجلمعية اخليرية اإلسالمية سيدي افني

اجلمعية اخليرية اإلسالمية سيدي 
حساين وعلي 

دار الطالب  والطالبة سيدي 
حسني واعلي ميرغت

194 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بتيغرت 

   000,00 100   000,00 117دار الطالب تيغرت 

    000,00 116دار الطالب مستياجلمعية اخليرية اإلسالمية ملستي

 اجلمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
والطالبة بوطروش

    000,00 214دار الطالب والطالبة بوطروش
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سيدي افني

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
والطالبة تنكرفا

دار الطالب ودار الطالبة 
تنكرفا

215 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
آيت عبد اهلل آيت بعمران

دار الطالب والطالبة  آيت 
عبد اهلل

146 000,00    

جمعية اخلير لتسيير و رعاية دار الطالب 
والطالبة اثنني املو

دار الطالب والطالبة اثنني 
املو

210 000,00    

 جمعية اخلير لتسيير و رعاية دار الطالب 
ودار الطالبة مبير اللفت 

دارالطالب والطالبة مير 
اللفت

112 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بآيت الرخاء 
لتسيير دار الطالب والطالبة

دار الطالب والطالبة آيت 
الرخاء

260 000,00    

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
ودار الطالبة إبضر  

    000,00 230دارالطالب والطالبة ابضر

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالبة 
تيوغزة

    000,00 136دار الطالبة تيوغزة

جمعية اخلير لدعم دار الطالب  والطالبة 
سيدي مبارك

دار الطالب و الطالبة سيدي 
امبارك

143 000,00   110 000,00   

    000,00 98  دار الطالبة تيغرت دار الطالبة تيغرت

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
ودارالطالبة أنفك

    000,00 131دار الطالب والطالبة انفك

اجلمعية اخليرية لتسيير ورعاية دار 
الطالب والطالبة سبت النابور

دار الطالب والطالبة سبت 
النابور

300 000,00    

اجلمعية اخليرية لدار الطالب ودار الطالبة  
اسبويا

    000,00 140دار الطالب والطالبة اسبويا

اجلمعية اخليرية اإلسالمية اميي نفاست
دار الطالب والطالبة امي 

انفاست
120 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية باالخصاص
دار الطالب والطالبة 

االخصاص
227 000,00    

    000,00 50  املدرسة العتيقة بوكرفاجمعية املدرسة العتيقة بوكرفا

جمعية تسيير ورعاية املدرسة العتيقة 
سيدي املستور 

املدرسة العتيقة سيدي 
املستور

  50 000,00    

    000,00 50  املدرسة العتيقة بأسكجمعية املدرسة العتيقة بأسك

جمعية آيت عبد اهلل لتسييرورعاية 
املدرسة العلمية العتيقة اجلمعة

املدرسة العتيقة اجلمعة آيت 
عبد اهلل

  40 000,00    

جمعية رعاية املدرسة العتيقة للتنمية 
سيدي زكري

املدرسة العتيقة سيدي 
زكري

  40 000,00    

جمعية تسيير ورعاية املدرسة العتيقة 
لسيدي امحمد أويديرتغلولو

 املدرسة العتيقة لسيدي 
امحمد أويديرتغلولو

50 000,00   

جمعية املدرسة العتيقة لثالثاء أسبويا
املدرسة العتيقة لثالثاء 

أسبويا
  50 000,00    
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سيدي افني
جمعية املدرسة العتيقة أكجكال 

أسبويا
املدرسة العتيقة أكجكال 

أسبويا
  50 000,00    

سيدي قاسم

    000,00 80  دار الطالبة صحراوةجمعية دار الطالبة صحراوة

    000,00 120دار الطالبة زيرارةجمعية اخليرية دار الطالبة زيرارة

    000,00 100دار الطالبة النويراتاجلمعية اخليرية لدار الطالبة النويرات  

جمعية أطفالنا بسيدي قاسم
مؤسسة الرعاية االجتماعية 

لألطفال الصغار
  70 000,00    

جمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
العسلوجي

    000,00 80  دار الطالبة العسلوجي

اجلمعية اخليرية لدار الطالب  بن رشد 
بسيدي قاسم  

    000,00 70  دار الطالب ابن رشد 

    000,00 110دار الطالب زكوطةجمعية دار الطالب زكوطة

    000,00 120دار الطالب عني الدفاليجمعية دار الطالب لعني الدفالي 

    000,00 100دار الطالبة صفصافجمعية دار الطالبة - الصفصاف   

    000,00 100دار الطالبة اوالد نوالجمعية دار الطالبة أوالد نوال  

    000,00 100دار الطالبة زكوطةجمعية دار الطالبة زكوطة

    000,00 90  دار الطالبة جرف امللحةاجلمعية اخليرية دار الطالبة جرف امللحة

جمعية الغرب للمعاقني بأحدكورت
مركز االجتماعي لألشخاص 
ذوي االحتياجات اخلاصة حد 

كورت
  70 000,00    

    000,00 90  دار الطالبة دار الكداري جمعية دار الطالبة بدار الكداري  

 اجلمعية اخليرية  لدار املسنني بسيدي 
قاسم  

    000,00 70  دار املسنني سيدي قاسم

اجلمعية اخليرية لدار الطالب والطالبة 
سيدي الكامل

دار الطالب والطالبة سيدي 
الكامل

  60 000,00    

  مؤسسة حد كورت للثقافة والتنمية 
    000,00 280دار الفتاة حد كورت- احد كورت

    000,00 100دار الطالب جرف امللحةاجلمعية اخليرية دار الطالب جرف امللحة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب  - 
دار الكداري 

    000,00 75  دار الطالب دار الكداري

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب/ 
دار الفتاة مشرع بلقصيري

    000,00 150دار الطالب/ دار الفتاة
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سيدي قاسم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب - 
سيدي اعمر احلاضي

دار الطالب سيدي عمر 
احلاضي

100 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
احلوفات

    000,00 80  دار الطالب احلوافات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لداراألطفال 
سيدي قاسم

    000,00 80  دار األطفال سيدي قاسم

    000,00 80  دار الطالب اخلنيشاتاجلمعية اخليرية دار الطالب اخلنيشات

    000,00 70  دار الطالب توغيلتاجلمعية اخليرية دار الطالب توغيلت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دالر الطالب 
بأحد كورت  

    000,00 140دار الطالب حد كورت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالبة 
سيدي عمر احلاضي 

دار الطالبة سيدي عمر 
احلاضي 

100 000,00    

سيدي سليمان

اجلمعية اخليرية اإلسالمية سيدي 
سليمان

املركب االجتماعي سيدي 
سليمان

280 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية سيدي 
سليمان

بستان العجزة سيدي 
سليمان

110 000,00    

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة جلماعة 
عامر السفلية 

    000,00 100دار الطالبة عامر السفلية

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  سيدي يحيى 
الغرب

    000,00 110دار الطالب سيدي يحيى

طانطان

    000,00 80  دار األطفال طانطاناجلمعية اخليرية اإلسالمية طانطان

    000,00 80  دار الطالب تلمزونجمعية اإلكرام والتنمية  

    000,00 61  دار األطفال الوطية جمعية الوطية للتنمية االجتماعية

طنجة أصيال

جمعية التضامن للعمل اإلحساني
مركز الرعاية االجتماعية 

طنجة
  90 000,00    

جمعية دار الهناء 
مؤسسة دار الهناء لرعاية 

األطفال املعاقني املعوزين
100 000,00    

    000,00 130دار األطفال لالحسناءاجلمعية اخليرية اإلسالمية طنجة

    000,00 110دار املسنني طنجةاجلمعية اخليرية اإلسالمية طنجة

    000,00 72  دار األطفال أصيلةاجلمعية اخليرية اإلسالمية أصيال

جمعية كرامة لتنمية املرأة
دار الكرامة إلدماج النساء في 

وضعية صعبة
  82 000,00    

جمعية العون واإلغاثة
مركز التربية والتعليم 

وتأهيل الصم
  90 000,00    
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تاونات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية جلماعة 
لغوازي

    000,00 88  دار الطالبة الغزاوي

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بتاونات

    000,00 100دار الطالب تاونات

    000,00 70  دار الطالبة املكانسةاجلمعية اخليرية دار الطالبة املكانسة

    000,00 80  دار الطالبة الوجلةاجلمعية اخليرية دار الطالبة الوجلة

    000,00 88  دار الطالبة الرتبةجمعية دار الطالب للرتبة

    000,00 88  دار الطالب سيدي اخملفيجمعية دار الطالب سيدي اخملفي

    000,00 88  دار الطالبة اوالد داووداجلمعية اخليرية اإلسالمية بأوالد داود

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بأوطابوعبان 

    000,00 90  دار الطالبة اوطا بوعبان 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بوهودة

    000,00 112دار الطالبة بوهودة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
مبركز كالز

    000,00 96  دار الطالبة كالز

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
الوردزاغ

    000,00 88  دار الطالبة الوردزاغ

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالبة 
عني معطوف

    000,00 86  دار الطالبة عني معطوف

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
تبودة 

    000,00 60  دار الطالبة تبودة

    000,00 78  دار الطالبة عني مديونةاجلمعية اخليرية  اإلسالمية بعني مديونة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
سيدي اخملفي

    000,00 110دار الطالبة سيدي اخملفي 

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بني وليد

    000,00 110دار الطالب  بني وليد

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
موالي بوشتى

    000,00 88  دار الطالبة موالي بوشتة

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
ظهر السوق

    000,00 160دار الطالب ظهر السوق 

جمعية بيت الرحمة لألطفال املتخلى 
عنهم   

    000,00 50  مركز لألطفال املتخلى عنهم 

  اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدائرة 
غفساي

    000,00 80  دار الطالب غفساي

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالبة 
عني عائشة 

    000,00 112دار الطالبة عني عائشة
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تاونات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  لدار الطالب 
عني لكدح

    000,00 100دار الطالب عني لكدح

    000,00 130دار الطالبة قرية بامحمداجلمعية اخليرية اإلسالمية باشوية القرية

    000,00 180دار الطالب والطالبة تيسةاجلمعية اخليرية اإلسالمية بتيسة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بوعروس

    000,00 80  دار الطالبة بوعروس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
اجلبابرة  

    000,00 80  دار الطالبة اجلبابرة

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية دارالطالب 
تفرانت

    000,00 100دار الطالب تفرانت

جمعية النجاح اخليرية لدار الطالبة 
بقرية بامحمد

    000,00 100دار الطالبة النجاح

    000,00 88  دار الطالبة أوالد عياداجلمعية اخليرية دار الطالبة أوالد عياد

    000,00 100دار الطالبة تاوناتجمعية الوحدة لدار الطالبة تاونات

    000,00 79  دار الطالبة رأس الوادجمعية دار الطالبة راس الواد

اجلمعية اخليرية دار الطالبة فناسة باب 
احليط

    000,00 80  دار الطالبة فناسة باب احليط

    000,00 100دار الطالبة غفسايجمعية التضامن لدار الطالبة غفساي

تاوريرت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
عني حلجر

   000,00 150   000,00 155دار الطالب عني احلجر

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب - 
ملقى الويدان

    000,00 68  دار الطالب ملقى الويدان

اجلمعية اخليرية لرعاية املسنني بإقليم 
تاوريرت

املركب االجتماعي لرعاية 
األشخاص املسنني تاوريرت

  90 000,00    

   اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
مستكمار

   000,00 100   000,00 78  دار الطالب مستكمار

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دارالطالب 
دبدو

    000,00 96  دار الطالب دبدو

    000,00 104دار الطالب تاوريرتاجلمعية اخليرية اإلسالمية تاوريرت

    000,00 54  دار الطالبة تاوريرتاجلمعية اخليرية دار الطالبة تاوريرت

تارودانت

    000,00 170دار الطالب تازمورتجمعية دار الطالب تازمورت

    000,00 146دار الطالب والطالبة اونايناجلمعية اخليرية دار الطالب أوناين
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تارودانت

    000,00 165دار الطالب  ايغرماجلمعية اخليرية دار الطالب بايغرم

    000,00 147دار الطالب تافنكولتاجلمعية اخليرية دار الطالب بتافنكولت

    000,00 102دار الطالب سيدي واعزيزاجلمعية اخليرية دار الطالب سيدي وعزيز

اجلمعية اخليرية دار الطالب لسيدي 
حساين

دار الطالب والطالبة سيدي 
احساين

107 000,00    

    000,00 78  دار الطالب ارزاناجلمعية اخليرية لدار الطالب بأرزان

املركب االجتماعي  التربوي دار الطالب 
ودار الطالبة سيدي احماد أوعمر

دار الطالب والطالبة سيدي 
احمد اعمر

180 000,00    

املركب االجتماعي دار الطالب - دار 
الطالبة بتالوين

    000,00 194دار الطالب والطالبة تالوين

املركب االجتماعي دار الطالب ودار 
الطالبة أولوز

    000,00 168دار الطالب والطالبة اولوز

جمعية الرأفة لرعاية األطفال 
واألشخاص املسنني بأوالد تامية

املركب االجتماعي اوالد تامية 
دار رعاية االطفال واألشخاص 

املسنني اوالد تامية
113 000,00    

    000,00 72  دار الطالب آيت اكاسجمعية دار الطالب آيت اكاس

    000,00 218دار الطالب والطالبة متالوكتجمعية دار الطالب متالوكت

جمعية دار الطالب والطالبة أحمر 
لكاللشة

    000,00 94  دار الطالب أحمر لكاللشة

جمعية دار الطالب والطالبة الكدية 
البيضاء

دارالطالب والطالبة بالكدية 
البيضاء

100 000,00    

جمعية دار الطالب والطالبة بآيت عبد 
اللــه

دار الطالب والطالبة آيت 
عبد اهلل 

227 000,00    

جمعية أهلي
مركز التكوين املهني لإلدماج 

األطفال في وضعية صعبة
  96 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
ودار الطالبة أوالد تامية

دار الطالب والطالبة اوالد 
التامية

117 000,00    

    000,00 78  دار الطالب اوالد عيسىاجلمعية اخليرية دار الطالب أوالد عيسى

    000,00 107دار الطالب والطالبة الفايضجمعية دار الطالب الفايض

اجلمعية اخليرية اإلسالمية ألكادير ملول
دار الطالب والطالبة اكادير 

ملول
191 000,00    

    000,00 78  دار الطالب اهل الرملاجلمعية اخليرية دار الطالب أهل الرمل

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  بتارودانت 
ونواحيها

    000,00 122دار الفتاة تارودانت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  بتارودانت 
ونواحيها

املركب االجتماعي دار اخلير 
تارودانت- دار الطالب واملسنني

310 000,00    
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تارودانت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة اوزيوة

    000,00 107دار الطالب اوزيوة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية املركب 
االجتماعي بآيت ايعزة

املركب االجتماعي آيت 
ايعزة- دار الطالب ودار رعاية 

األشخاص املسنني
221 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية املركب 
االجتماعي دار الطالب و دار الطالبة 

أركانة
    000,00 215دار الطالب والطالبة اركانة

    000,00 157دار الطالب والطالبة إسناجلمعية اخليرية اإلسالمية باسن

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
ودار الطالبة بالكردان

    000,00 146دار الطالب والطالبة الكردان

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة تالكجونت

دار الطالب و الطالبة 
تالكجونت

137 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة أرغن

    000,00 175دار الطالب والطالبة توغمرت 

    000,00 141دار الطالب و الطالبة اساكياجلمعية اخليرية اإلسالمية أساكي

العصبة املغربية حلماية الطفولة، فرع 
تارودانت

    000,00 137دار االطفال لالامنة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بسيدي 
موسى احلمري

دار الطالب والطالبة سيدي 
موسى احلمري

143 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة أوالد برحيل

    000,00 124دار الطالب اوالد برحيل

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
املهارة

    000,00 130دار الطالب و الطالبة ملهارة

جمعية مركب داري الطالب والطالبة 
بأزغار نيرس

دار الطالب والطالبة أزغار 
نيرس

  98 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
أسكاون

    000,00 158دار الطالب والطالبة اسكاون

طاطا

    000,00 100دار الطالبة اديسجمعية الوحدة اخليرية - أديس  

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لداري الطالب 
والطالبة متنارت

   000,00 100   000,00 120دار الطالب و الطالبة متنارت

جمعية الفتح لتسسير شؤون املدرسة 
العتيقة بامغيميمة   

    000,00 40  املدرسة العتيقة

جمعية البر لتنمية شؤون املسجد 
واملدرسة العتيقة بأكادير الهناء

    000,00 50  املدرسة العتيقة

جمعية اإلحسان لتنمية شؤون املسجد 
واملدرسة العتيقة سيدنا دنيال قبيلة 

تكموت
    000,00 40  املدرسة العتيقة

    000,00 128دارالطالب اقا اغاناجلمعية اخليرية اإلسالمية أقايغان

    000,00 140دار الطالب تاكموتاجلمعية اخليرية لدار الطالب بتكموت
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طاطا

جمعية املدرسة العتيقة سيدي ولكناس 
آيت فيد

   000,00 80     000,00 50  املدرسة العتيقة

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
لدار الطالب والطالبة بدائرة فم زكيد

دار الطالب ودار الطالبة فم 
زكيد

245 000,00   100 000,00   

    000,00 130دار الطالب والطالبة ايسافناجلمعية اخليرية لدار الطالبة باسافن

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار األطفال 
طاطا

    000,00 150دار األطفال طاطا

    000,00 100دار الطالب اقااجلمعية اخليرية لدار الطالب والطالبة أقا

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لداري الطالب 
والطالبة بألوكوم

   000,00 100   000,00 110دار الطالبة ألوكوم

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
فم احلصن

   000,00 100   000,00 73  دار الطالب فم احلصن

اجلمعية اخليرية )دار الطالب ( بقيادة 
تسينت

    000,00 100دار الطالب و الطالبة تسينت

تازة

    000,00 57  مركز لألطفال املتخلى عنهمجمعية الرحمة لألطفال املتخلى عنهم

جمعية الرعاية االجتماعية لدار الطالب  
والطالبة بكاف الغار

دار الطالب والطالبة كاف 
الغار

118 000,00    

    000,00 58  عصبة برايل  تازةعصبة برايل املغرب. فرع تازة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
ببني فتح

    000,00 97  دار الطالب والطالبة بني فتح 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار العجزة 
بتازة

    000,00 80  دار العجزة تازة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الفتاة 
تاهلة

    000,00 100دار الفتاة تاهلة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  لدار الطالب 
بورد

    000,00 50  دار الطالب بورد 

    000,00 136دار الفتاة تازةاجلمعية اخليرية لدار الفتاة تازة   

جمعية التضامن اخلاصة لألطفال 
املعاقني

مركز التضامن اخلاصة 
لألطفال املعاقني

  80 000,00    

جمعية تفعيل املبادرات
مركز تأهيل و تكوين املرأة في 

وضعية صعبة
  80 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة بتايناست

دار الطالب والطالبة 
تايناست

155 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
بتازة

    000,00 150دار الطالب تازة

جمعية مؤسسة الرعاية االجتماعية 
لدار الطالب والطالبة - وادي امليل 

دار الطالب والطالبة واد 
امليل

128 000,00    
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تازة

  اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
و الطالبة باب مرزوقة

دار الطالب والطالبة باب 
مرزوقة

131 000,00    

 اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
ودار الطالبة آيت سغروشن

دار الطالب والطالبة آيت 
سغروشن

145 000,00    

 مؤسسة الرعاية االجتماعية دار الطالب 
والطالبة بوشفاعة

دار الطالب والطالبة 
بوشفاعة

  40 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
مطماطة

دار الطالب والطالبة 
مطماطة

  97 000,00    

جمعية آباء وأولياءاألشخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة بتازة

مركز األمل لتربية وتكوين 
األشحاص ذوي االحتياجات 

اخلاصة
  80 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
والطالبة باب املروج

دار الطالب والطالبة باب 
املروج

  70 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
ودار الطالبة بامسيلة

    000,00 167دار الطالب والطالبة امسيلة

    000,00 140دار الطالب والطالبة مغراوةاجلمعية اخليرية اإلسالمية مغراوة

    000,00 104دار الطالب تاهلة اجلمعية اخليرية لدار الطالب تاهلة

اجلمعية اخليرية دار الطالب والطالبة 
الزراردة

    000,00 97  دار الطالب والطالبة الزراردة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة كلدمان

   000,00 100   000,00 100دار الطالب والطالبة كلدمان

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة تيزي وسلي

دار الطالب والطالبة تيزي 
وسلي تازة

  78 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة أوالد ازباير

دار الطالب والطالبة اوالد 
ازباير

100 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
بني لنت  أوالد الشريف

    000,00 150دار الطالب والطالبة بني لنت

    000,00 40  دار األمومة تاهلةجمعية دار األمومة بدائرة تاهلة

متارة

جمعية املبادرة للتنمية والعمل 
االجتماعي

    000,00 92  دار الطالبة سيدي يحيى زعير

    000,00 126دار األطفال متارةاجلمعية اخليرية اإلسالمية متارة

تطوان

    000,00 120دار املسنني بوسافواجلمعية اخليرية اإلسالمية التطوانية 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية التطوانية 
املركب االجتماعي موالي 

رشيد
135 000,00    

   000,00 110دار الطالبة تطواناجلمعية اخليرية اإلسالمية التطوانية 

    000,00 100دار املسننيجمعية البر واإلحسان
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تطوان

    000,00 70  مركز داريجمعية أمل األطفال بتطوان

جمعية حنان لرعاية األطفال املعاقني
مركب التربية و التكوين 

والتأهيل
150 000,00    

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لوادي لو )دار 
األطفال(

    000,00 120دار األطفال واد لو

تنغير

اجلمعية اخليرية  اإلسالمية دار الطالبة 
تنغير

    000,00 127دار الطالبة تنغير

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
إكنيون

دار الطالب ودار الطالبة 
إكنيون

  78 000,00   120 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
واألعمال االجتماعية  

    000,00 48  دار الطالب اميضر

    000,00 132دار الطالب قلعة مكونةاجلمعية اخليرية اإلسالمية قلعة امكونة

اجلمعية اخليرية اإلسالمية مصيسي
دار الطالب والطالبة 

مصيسي
140 000,00    

    000,00 90  دار الطالبة امسمريراجلمعية اخليرية لدار الطالبة أمسمرير

    000,00 52  دار الطالبة بومالن دادسجمعية دار الطالبة بومالن دادس 

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالب 
بومالن دادس

    000,00 86  دار الطالب بومالن دادس

اجلمعية اخليرية اإلسالمية لدار الطالب 
والطالبة آيت الفرسي

دار الطالب والطالبة  آيت 
الفرسي

117 000,00    

    000,00 129دار الطالب والطالبة أسولاجلمعية اخليرية اإلسالمية أسول

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
قلعة مكونة 

    000,00 124دار الطالبة قلعة مكونة

    000,00 90  دار الطالب و الطالبة حصيااجلمعية اخليرية اإلسالمية بحصيا

اجلمعية اخليرية آليت سدرات السهل 
الغربية

    000,00 71  دار الطالب آيت السدرات

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالبة 
خميس دادس  

    000,00 98  دار الطالبة خميس دادس

    000,00 84  دار الطالب والطالبة انيفاجلمعية اخليرية اإلسالمية النيف

اجلمعية اخليرية اإلسالمية بتغزوت نيت 
عطى

دار الطالبة تاغازوت  نيت 
عطا

117 000,00   120 000,00   

تزنيت

اجلمعية اخليرية  اإلسالمية دار الطالب 
وجان

    000,00 190دار الطالب وجان

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالبة 
تيغمي

    000,00 116دار الطالبة تيغمي
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تزنيت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية جلماعة املعدر 
الكبير دار الطالبة

    000,00 143دار الطالبة املعدر الكبير

جمعية اخلير لتسيير و رعاية دار الطالبة 
انزي

    000,00 72  دار الطالبة انزي

جمعية اخلير لتسيير دار الطالب بإزويكا 
- املعدر

دار الطالب ازويكا املعدر 
الكبير

  94 000,00    

جمعية اخلير لتسيير و رعاية دار الطالب 
انزي

    000,00 234دار الطالب انزي 

    000,00 120مركز للمعاقينيجمعية حتدي اإلعاقة 

جمعية اخلير لتسيير و رعاية دار الطالبة 
وجان

    000,00 111دار الطالبة وجان

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
بجماعة أثنني أداي 

   000,00 212دار الطالب اثنني اداي

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالبة 
آيت احمد

    000,00 91  دار الطالبة اربعاء آيت احمد

جمعية اخلير للتضامن االجتماعي دار 
الطالبة اوالد جرار

    000,00 129دار الطالبة اوالد جرار

جمعية دار الطالب و الطالبة اربعاء 
الساحل

دار الطالب و الطالبة أربعاء 
الساحل

400 000,00   160 000,00   

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
بونعمان

    000,00 108دار الطالبة بونعمان

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالبة 
أكلو

     000,00 91دار الطالبة اكلو

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
تافراوت

    000,00 129دار الطالب تافراوت

اجلمعية اخليرية اإلسالمية جلماعة املعدر 
الكبير -دار الطالب

    000,00 300دار الطالب املعدر الكبير 

 جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالبة 
لتافراوت 

    000,00 126دار الطالبة تافراوت

    000,00 250دار الطالب اداوسماللجمعية دار الطالب إداوسمالل

اجلمعية اخليرية اإلسالمية  دار الطالب 
تيغمي

    000,00 188دار الطالب تيغمي

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالب 
جماعة أكلو

    000,00 94  دار الطالب اكلو

    000,00 278دار الطالب افالاغير جمعية دار الطالب أفال إغير

 جمعية اخلير  للفضاء االجتماعي 
التربوي - دار الطالب رسموكة   

   000,00 160   000,00 250دار الطالب رسموكة

دار الطالب والطالبة آيت  جمعية  دار الطالب  والطالبة آيت وافقا 
وافقا

300 000,00    
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تزنيت

 جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
إريغ نتهالة

    000,00 168دار الطالب اريغ نتهالة

 جمعية اخلير للفضاء االجتماعي التربوي 
دار الطالب أوالد جرار

    000,00 190دار الطالب اوالد جرار

 جمعية دار الطالب والطالبة آيت الربع 
الساحل

دار الطالب والطالبة آيت 
الربع الساحل

190 000,00    

 جمعية مأوى الطالب جلماعة زاوية 
سيدي احمد أوموسى

مأوى الطالب سيدي احمد 
اوموسى

  65 000,00    

اجلمعية اخليرية  دار الطالب بونعمان
   000,00 140   000,00 210دار الطالب بونعمان

   000,00 176   000,00 300دار الطالب والطالبة تيزنيتجمعية دار الطالب والطالبة تيزنيت 

جمعية اخلير لتسيير ورعاية دار الطالب 
آيت احمد

    000,00 186دار الطالب اربعاء آيت احمد

    000,00 91  دار الطالب آيت داوداجلمعية اخليرية آليت داود

اليوسفية

    000,00 160دار الطالبة الشماعيةاجلمعية اخليرية اإلسالمية لقبيلة أحمر

    000,00 159دار األطفال الشماعيةاجلمعية اخليرية اإلسالمية لقبيلة أحمر

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار االطفال 
اليوسفية

    000,00 151دار األطفال اليوسفية

جمعية التضامن للصم والبكم
مركز رعاية األشخاص الصم 

وإعادة تأهيلهم وتربيتهم
  90 000,00   100 000,00   

جمعية املعاقني باليوسفية
مركز تأهيل األشخاص 

املعاقني
  54 000,00     90 000,00   

زاكورة

412,00 176دار الطالب اكتاوةاجلمعية اخليرية دار الطالب  كتاوة

    612,00 163دار الطالب الروحااجلمعية اخليرية دار الطالب الروحا

    408,00 167دار الطالب تاغبالت اجلمعية اخليرية دار الطالب تغبالت 

    204,00 105دار الطالب متكروتاجلمعية اخليرية دار الطالب متكروت

    612,00 232دار الطالب تنزولنياجلمعية اخليرية لدار الطالب  تنزولني 

اجلمعية النسائية للتنمية والتضامن 
زاكورة

مركز استقبال الفتاة القروية 
بني زولي

263 612,00    

    000,00 117دار الطالبة افرااجلمعية اخليرية دار الطالبة أفرا

    408,00 192دار الطالب فزواطةاجلمعية اخليرية دار الطالب فزواطة
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زاكورة

    012,00 192دار الطالبة تيسركاتاجلمعية النسائية للتنمية والتضامن 

    400,00 232دار الطالبة تازرينجمعية تيشكا

    408,00 255دار الطالبة افالندرااجلمعية اخليرية دار الطالبة أفال ندرا

    608,00 269دار الطالبة متكروتجمعية دار الطالبة متكروت

    612,00 223دار الطالب النقوباجلمعية اخليرية دار الطالب النقوب

    204,00 153دار الطالبة النقوباجلمعية اخليرية دار الطالبة النقوب

    408,00 146دار الطالب بوزروالاجلمعية اخليرية دار الطالب بوزروال

   000,00 130   612,00 176دار الطالبة تنسيختاجلمعية اخليرية دار الطالبة تنسيخت

   608,00 207دار الطالبة اكتاوة جمعية دار الطالبة كتاوة

   000,00 80     612,00 200دار الطالبة الروحا جمعية دار الطالبة الروحا

    612,00 152دار الطالب بني زولياجلمعية اخليرية لدار الطالب ببني زولي

    408,00 336دار الطالبة تاكونيتاجلمعية اخليرية دار الطالبة تاكونيت

    004,00 121دار الطالبة بوزروالاجلمعية اخليرية دار الطالبة بوزروال

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة أغالل 
الباشا

    612,00 206دار الطالبة اغالل باشا 

    408,00 281دار الطالب اكدزاجلمعية اخليرية دارالطالب اكدز

اجلمعية اخليرية اإلسالمية دار الطالبة 
أكدز

    208,00 205دار الطالبة اكدز

    636,00 293دار الطالب تاكونيتاجلمعية اخليرية دار الطالب تاكونيت

    224,00 305دار الطالب تازرينجمعية دار الطالب تزارين

    012,00 203دار الطالب اماللاجلمعية اخليرية دار الطالب امالل

    204,00 110دار الطالب آيت وزيناجلمعية اخليرية دار الطالب آيت الزين

اجلمعية اخليرية دار الطالب امحاميد 
الغزالن 

    204,00 127دار الطالب امحاميد الغزالن
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زاكورة

    612,00 134دار الطالب متزموطاجلمعية اخليرية دار الطالب متزموط

    612,00 195دار الطالبة بني زولي اجلمعية اخليرية لدار الطالبة ببني زولي

    408,00 131دار الطالب افرا اجلمعية  اخليرية  دار الطالب أفرا

   408,00 255   408,00 255دار الطالبة فزواطة جمعية دار الطالبة فزواطة

    498,00 140دار الطالبة اماللاجلمعية اخليرية دار الطالبة امالل

    416,00 259دار الطالبة امحاميد الغزالنجمعية دارالطالبة باحملاميد الغزالن 

    612,00 219دار الطالبة تاغبالتاجلمعية اخليرية دار الطالبة تغبالت

   000,00 80     408,00 170دار الطالبة متزموطاجلمعية اخليرية دار الطالبة متزموط

    816,00 245دار الطالبة تنزولنيجمعية دار الطالبة تنزولني 

   000,00 80   000,00 98دار الطالبة  آيت وزيناجلمعية اخليرية دار الطالبة آيت الزين

    012,00 237دار الطالبة تسركاتاجلمعية اخليرية لدار الطالبة تسركات

اجلمعية اخليرية لرعاية شؤون طلبة 
املعهد العتيق بتمكروت 

دار الطالب املعهد العتيق 
متكروت

212 816,00    

   408,00 332 دار الطالبة زاكورة اجلمعية اخليرية دار الطالبة زاكورة

   908,00 129 دار الطالبة آيت بوداوداجلمعية اخليرية دار الطالبة آيت بوداود

   408,00 104 دار الطالب تنسيفتاجلمعية اخليرية دار الطالب تنسيفت

اجلمعية اخليرية لدار الطالبة أوالد يحيى 
لكراير

   408,00 161 دار الطالبة اوالد يحيى لكراير

اجلمعية اخليرية  اإلسالمية دار الطالب 
زاكورة

   212,00 267 دار الطالب زاكورة

   000,00 281 دار الطالبة تنسيفت اجلمعية اخليرية دار الطالبة تنسيفت
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االإعــالن عن

 طلب تقدمي م�ضاريع اجلمعيات

بر�ضم �ضنة 2013

تبعا ملقتضيات دورية الوزير األول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 )27 يونيو 2003( املتعلقة بالشراكة بني الدولة 

واجلمعيات؛
ومتاشيا مع البرنامج احلكومي الذي أكد على ضرورة اعتماد طلب العروض لتمويل مشاريع اجلمعيات وإقرار معايير شفافة النتقاء هذه 

املشاريع؛

وتفعيال إلستراتيجية القطب االجتماعي 4+4 برسم الفترة 2012/2016 الرامية أساسا إلى احلد من اخلصاص االجتماعي؛
تعلن وزارة التضامن واملرأة واألسرة و التنمية االجتماعية عن انطالق عملية تلقي طلبات متويل مشاريع اجلمعيات العاملة في مجاالت 
تدخل الوزارة برسم سنة 2013، ابتداء من يوم األربعاء 03 أبريل 2013 إلى غاية يوم اإلثنني 06 ماي 2013 على الساعة الرابعة 

بعد الزوال.
ويجب أن تندرج املشاريع املقدمة من طرف اجلمعيات ضمن أحد اجملاالت التالية:)*(

I .:النهوض بأوضاع املرأة

o دعم مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف؛

o التوعية والتحسيس في مجال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية للنساء؛
II .:تقدمي خدمات للفئات في وضعية صعبة

o دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة؛

o األشخاص املسنني؛

o الطفولة في وضعية صعبة ؛
III ..دعم و تأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية

)*( يتعني على اجلمعيات االطالع على التفاصيل املتعلقة بكل مجال للدعم، وذلك على املواقع اإللكترونية املبينة أسفله.

ويتكون ملف طلب الدعم من طلب موجه إلى السيدة الوزيرة، مرفقا بامللف القانوني الكامل للجمعية والوثائق اخلاصة باملشروع، ويتم 
إيداعه باملنسقية اجلهوية أو املندوبية اإلقليمية للتعاون الوطني بالعمالة أو  اإلقليم الذي توجد به اجلمعية.

وملعرفة مكونات هذا امللف بتفصيل، يتعني على اجلمعيات االطالع على دليل املساطر  اخلاص بتدبير الشراكة بني الوزارة واجلمعيات، 
والذي ميكن حتميله من املواقع اإللكترونية التالية:

www.social.gov.ma/projets-asso2013.doc

www.entraide.ma
www.ads.gov.ma

 توجيهات هامة: 
o يتعني على اجلمعيات االلتزام الدقيق مبضامني دليل املساطر املشار إليه أعاله؛
o كل ملف دعم غير كامل أو وصل بعد التاريخ احملدد في اإلعالن يعتبر الغيا؛
o .ال ميكن للجمعية أن تقدم أكثر من مشروع برسم السنة اجلارية
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ورقة تف�ضيلية حول جماالت الدعم 

بر�ضم �ضنة 2013
 

مجال النهوض بأوضاع املرأة:
دعم مراكز االستماع للنساء ضحايا العنف. 1

تسعى الوزارة، من خالل تخصيص جزء من الدعم املوجه للشراكة مع اجلمعيات لفائدة املراكز التي تقدم خدمات االستماع 
والتوجيه للنساء ضحايا العنف، إلى حتقيق مجموعة من األهداف، تتمثل أهمها في:

o  حتقيق وعي مجتمعي مبجموعة من الظواهر االجتماعية املتعلقة بالنساء والتي يعتبر العنف املمارس عليهن من
بينها؛

o تقدمي خدمات متخصصة كاالستماع والتوجيه واملساعدة القانونية والنفسية للنساء والفتيات ضحايا العنف؛
o توفير معطيات مدققة حول العنف ونشر إحصائيات حول الظاهرة؛
o دعم ومساعدة الفئات في وضعية هشاشة؛
o متكني النساء في وضعيات صعبة؛

o .محاربة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات

اجلمعيات، يشترط في  مع  الشراكة  لتدبير  املعتمد  املساطر  دليل  في  عليها  املنصوص  والوثائق  املعلومات  إلى  إضافة 
اجلمعيات الراغبة في االستفادة من الدعم اخملصص لهذا النوع من املراكز برسم سنة 2013، ما يلي:

o توفر اجلمعية على فضاء خاص لتقدمي خدمات االستماع والتوجيه؛
o توفر املستمع)ة( على تكوين يؤهله)ا( لتقدمي هذه اخلدمات؛
o تفرغ املستمع)ة( للعمل مبركز االستماع؛
o :أن يوضح داخل طلب دعم املشروع مجاالت صرف الدعم حسب التقسيم التالي

o  القضائية، والدعم واملؤازرة  االستماع، والتوعية  اخلدماتي: أتعاب  اجلانب  إلى  يوجه  الدعم  نصف 
النفسي، واخلدمات الطبية واالجتماعية، ....

o  النصف الثاني يوزع بني التجهيزات والوسائل اللوجيستيكية الضرورية واألنشطة املوازية )حمالت
حتسيسية، ودورات تكوينية، وندوات، ...(.

التوعية والتحسيس في مجال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية للنساء. 2
الستراتيجية  للنساء، وتفعيال  والسياسية  واالجتماعية  االقتصادية  الوضعية  مؤشرات  تطرحها  التي  التحديات  أمام 
الوزارة 4+4 التي تركز  في أحد محاورها على أهمية التعبئة االجتماعية كمدخل أساسي إلحداث تغيير على مستوى 

اإلدراك والسلوك اجلماعي احلامل لقيم للمساواة وتكافؤ الفرص بني اجلنسني؛
واستحضارا للسياق احلالي الذي يؤطره الدستور بتنصيص قوي على توفير الظروف لضمان احلقوق االجتماعية والسياسية 
واالقتصادية والثقافية في إطار املساواة والسعي نحو املناصفة وحظر كافة أشكال التمييز ومكافحة العنف مهما كان 

مصدره والفضاء الذي يتم فيه، عاما أو خاصا؛  
واعتبارا للدور الهام الذي تقوم به فعاليات اجملتمع املدني وخصوصا اجلمعيات ومراكز االستماع واإلرشاد القانوني  في 
تفعيل سياسة القرب ورصد وقائع احلياة للفئات املستهدفة، سيخصص جزء من التمويل املبرمج برسم سنة 2013 
املوجه للشراكة مع اجلمعيات لدعم املشاريع  اخلاصة بالتحسيس والتوعية والترافع في مجال حقوق النساء االقتصادية 

واالجتماعية والسياسية، وخاصة تلك الهادفة إلى:
o النساء والفتيات؛ العنف املمارس ضد  والتوعية مبخاطر   تقوية التحسيس 
o التوعية والترافع الداعم للمشاركة السياسية للنساء سواء على املستوى الوطني أو احمللي؛
o حتسني املعرفة القانونية وتتبع تطبيق مدونة األسرة وقانون الشغل وغيرها من القوانني ذات الصلة بأوضاع النساء؛

o  رصد وتوثيق وقائع احلياة بالنسبة للنساء )بلورة تقارير أو دراسات محلية حول بعض مظاهر العنف أو
اإلقصاء االجتماعي أو االقتصادي الذي يطال النساء(.

ولزيادة حظوظ اجلمعيات املشرفة على هذا النوع من املؤسسات لقبول مشاريعها، يرجى منها تقدمي كافة التفاصيل 
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املمكنة عن املشروع، خاصة ما يتعلق بـ:
o أهدافه ونتائجه؛
o مكوناته؛
o نسخ من الوثائق الضرورية إلجناز املشروع؛
o لتكلفة اإلجمالية والدعم املطلوب من الوزارة )مع التفصيل( ؛
o الشركاء ومساهماتهم؛
o .مدة اإلجناز ومراحله

مجال تقدمي خدمات للفئات في وضعية صعبة:
دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة. 1

ضمانا حلق األطفال في وضعية إعاقة عميقة في التربية والتعليم، ونظرا للصعوبات التي تعترض ولوجهم للمدرسة 
العمومية، تساهم وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية في دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة عميقة 
واملنحدرين من أسر معوزة باملراكز املتخصصة التابعة للجمعيات العاملة في مجالي تربية وتكوين األشخاص في وضعية 

إعاقة.
يهدف برنامج دعم متدرس األطفال في وضعية إعاقة إلى:

o ضمان احلق في التربية والتعليم؛
o مساعدة األسر املعوزة على حتمل نفقات متدرس أطفالها باملراكز التربوية املتخصصة؛
o دعم قدرات اجلمعيات العاملة في مجال تربية وتأهيل األطفال في وضعية إعاقة؛
o  حتسني شروط عمل املراكز التربوية املتخصصة ملساعدتها على تقدمي خدمات ذات جودة لألطفال حاملي اإلعاقة

العميقة، سواء كانت هذه اخلدمات تربوية أو طبية أو شبه طبية أو تكوينية وتأهيلية أو ...

على  اجلمعيات، يتعني  مع  الشراكة  لتدبير  املعتمد  املساطر  دليل  في  عليها  املنصوص  والوثائق  املعلومات  على  وزيادة 
اجلمعيات الراغبة في االستفادة من دعم الوزارة في إطار هذا اجملال، االدالء بالوثائق التالية: 

o الئحة املستفيدين واملستفيدات موزعني حسب نوع اإلعاقة والفئة العمرية؛
o بطاقة معلومات حول املستفيدين واملستفيدات؛
o شهادة طبية أصلية لكل مستفيد ومستفيدة تثبت نوع اإلعاقة؛
o شهادة االحتياج )نسخة أصلية( ؛
o نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي األمر؛
o تصريح بالشرف لولي أمر الطفل بأن األسرة ال تستفيد من دعم آخر لتمدرس املستفيد)ة( املعني)ة( ؛

o .تصريح بالشرف لرئيس اجلمعية بأنها ال تستفيد من دعم آخر لتمدرس املستفيدين واملستفيدات املعنيني

األشخاص املسنون. 2
تشهد نسبة األشخاص املسنني في اجملتمع املغربي تزايدا سريعا. كما أن احتياجات هذه الفئة العمرية تختلف حسب 
عدة عوامل، نذكر منها على اخلصوص مستوى الدخل واحلالة الصحية والنفسية، وكذا الظروف األسرية للشخص املسن، 
واجلماعات  العمومية  واملؤسسات  القطاعات احلكومية  اجملتمع، وخصوصا  وانخراط جميع مكونات  تعبئة  مما يستدعي 

احمللية والقطاع اخلاص وجمعيات اجملتمع املدني للنهوض بأوضاع هذه الشريحة من اجملتمع.
على  واحلفاظ  وحمآيتهم  املسنني  األشخاص  رعاية  إلى  تهدف  التي  املشاريع  دعم  على  الوزارة  اإلطار، تعمل  هذا  وفي 
املسنني، وبالتالي  األشخاص  وجتارب  قدرات  تثمن  التي  وتلك  األجيال  بني  التضامن  تقوي  التي  املبادرات  كرامتهم، وكذا 

حتسني صورة الشيخوخة في اجملتمع.
املوجه للشراكة مع اجلمعيات، لدعم املشاريع التي تندرج  من التمويل املبرمج برسم سنة 2013  وسيخصص جزء 

ضمن احملاور التالية: 
o احملور األول: التحسيس والوقاية

o تنظيم حمالت حتسيسية وتوعوية في مجال التحضير للشيخوخة وفي مجال التغذية؛

o تنظيم أنشطة رياضية من أجل شيخوخة نشيطة؛
o احملور الثاني: حتسني جودة اخلدمات

o جتهيز مراكز الرعاية االجتماعية اخلاصة باألشخاص املسنني؛
o  باألشخاص اخلاصة  االجتماعية  الرعاية  مراكز  و... داخل  والترفيهي  والديني  الثقافي  التنشيط 

املسنني؛
o .تنظيم حمالت طبية بشراكة مع جمعيات متخصصة خاصة في املناطق القروية
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الطفولة في وضعية صعبة. 3
تعد إشكالية األطفال في وضعية صعبة من الظواهر املعقدة التي تستدعي تظافر جهود كافة املتدخلني في مجال 

النهوض بوضعية هذه الشريحة من اجملتمع من قطاعات حكومية وجمعيات اجملتمع املدني وجماعات محلية وأسر.
املالي  الغالف  من  االجتماعية من خالل تخصيص جزء  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزارة  اإلطار، تسعى  وفي هذا 
العاملة في مجال الطفولة في وضعية صعبة، مع  اخملصص للشراكة برسم السنة احلالية لدعم مشاريع اجلمعيات 

التركيز على الفئات التالية:
o األطفال املهملون؛
o األطفال في وضعية شغل؛
o األطفال ضحايا االستغالل واالعتداء اجلنسي؛
o األطفال في وضعية الشارع؛

o .األطفال في املؤسسات

وميكن للمشاريع املقدمة من طرف اجلمعيات أن تشمل:
o  واالجتماعية والقانونية  النفسية  املواكبة  وخدمات  اإلشعار  آليات  دعم  اجملال  هذا  اإلدماج: ويهم  وإعادة  التكفل 

لفئات األطفال املستهدفة، وكذا مبادرات إعادة اإلدماج التربوي واألسري؛

o  وتنظيم صعبة،  وضعية  في  األطفال  أسر  ومرافقة  الوقاية  أنشطة  اجملال  هذا  ويهم  والوقاية:  التحسيس 

حقوق  بثقافة  النهوض  إلى  الرامية  املبادرات  ودعم  أعاله،  املذكورة  املواضيع  حول  حتسيسية  حمالت 
الطفل ونشرها.

مجال دعم وتأهيل مؤسسات الرعاية االجتماعية
املتعلق بفتح  في إطار اجلهود املبذولة من طرف القطب االجتماعي، كقطاع عمومي معني بتطبيق القانون 14.05 
مؤسسات الرعاية االجتماعية وتدبيرها، في دعم وتأهيل هذا النوع من املؤسسات حتى تتطابق، أوال، مع القانون املذكور، 
وحتى ترقى، ثانيا، بخدماتها إلى مستوى من اجلودة يحقق األهداف املرجوة من إحداث هذه املؤسسات، أال وهي توفير ظروف 

استقبال وإيواء جيدة، واعتماد التأطير  وطرق التدبير املالئمة لكل نوع من املستفيدين منها.
وسيخصص جزء من التمويل املبرمج برسم سنة 2013 املوجه للشراكة مع اجلمعيات لدعم وتأهيل مؤسسات الرعاية 

االجتماعية، خاصة ما يتعلق بـ:
o  أو إضافة مرافق اجتماعية وتربوية جديدة الطاقة االستيعابية  بزيادة  توسيع البنايات وترميمها، سواء تعلق األمر 

لتحسني اخلدمات النوعية التي تقدمها املؤسسة؛

o .جتهيز املرافق التابعة للمؤسسة

ولزيادة حظوظ اجلمعيات املشرفة على هذا النوع من املؤسسات لقبول مشاريعها، يرجى منها تقدمي كافة التفاصيل 
املمكنة عن املشروع، خاصة ما يتعلق بـ:

o أهدافه؛
o مكوناته؛
o نسخ من الوثائق الضرورية إلجناز املشروع: الدراسة التقنية، والتصاميم، والترخيص بالفتح إن توفر... ؛
o التكلفة اإلجمالية والدعم املطلوب من الوزارة )مع التفصيل(؛
o الشركاء ومساهماتهم؛
o .مدة اإلجناز ومراحله

مالحظات عامة: 
o ستعطى أهمية خاصة للمشاريع التي يساهم في دعمها شركاء آخرون؛

o  تستثنى املشاريع اخلاصة باألنشطة املدرة للدخل وبتقوية قدرات أطر اجلمعيات من التمويل في إطار

هذا اإلعالن.



108



109

دليل امل�ضاطر اخلا�س بال�رساكة مع اجلمعيات 

يف ن�ضخته املحينة بر�ضم �ضنة 2013
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تقدمي

التي  والتراجعات  امللف، والصعوبات  بهذا  التي حلقت  التطورات  باملغرب حتوالت عديدة ميزت  االجتماعية  السياسات  لقد عرفت 

والسياسية  االجتماعية  احلياة  مناحي  مختلف  تأهيل  قصد  امليادين  كل  في  التدخل  على  تقوم  سياسة  فمن  وهكذا،  اعترضته. 

واالقتصادية وإحداث شبكات األمان تعنى بشكل مباشر باملسألة االجتماعية، كاإلنعاش الوطني والتعاون الوطني وصندوق املقاصة...

الخ، انتقل املغرب حتت تأثير اإلكراهات املالية وتوالي سنوات اجلفاف، وضعف ميزان األداءات إلى تقليص النفقات العمومية، خصوصا 

املاكرو  التوازنات  على  للمحافظة  وذلك  املوازنة،  وصندوق  والتشغيل  والصحة  كالتعليم  احليوية  االجتماعية  للقطاعات  بالنسبة 

اقتصادية.

هذا  يتجلى  والبشرية.  االجتماعية  التنمية  لقضايا  خاصا  اهتماما  يولي  املغرب  أصبح  املنصرم  القرن  تسعينيات  بداية  ومنذ 

االهتمام في النسبة املهمة اخملصصة للقطاعات االجتماعية من امليزانية العامة للدولة. كما أصبحت سياسة التنمية االجتماعية 

تعتمد البنية املفاهيمية التي نادى بها برنامج األمم املتحدة للتنمية، والتي تعتبر مفهوم التنمية البشرية مرتبطا باإلنسان كصانع 

وكهدف لها في نفس الوقت، فكما أن التنمية البشرية مرتبطة بالوضع السياسي لإلنسان املتمثل في الدميقراطية، فقد أضحت 

مرتبطة كذلك بوضعه االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 

وإلى جانب دور العمل احلكومي، عرفت هذه احلقبة كذلك تنامي ديناميكية جمعيات اجملتمع املدني التي غزت بقوة مجاالت متعددة 

وأصبحت فاعال ال محيد عنه في مسلسل التنمية، وذلك من خالل املبادرات املتعددة في مجال التنمية االجتماعية احمللية. ومع تفعيل 

املبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعطاء اجملتمع املدني دورا أساسيا في أجهزة احلكامة اإلقليمية واحمللية ازدادت أهمية اجلمعيات،  

وقد جاء الدستور اجلديد وكذا البرنامج احلكومي ليكرس من جديد هذا التوجه من خالل الدعوة إلى تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس 

اجلمعيات وإحداث هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير احلياة اجلمعوية. 

وباملوازاة مع ذلك، عرفت تدخالت وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية تطورات في طبيعتها وفلسفتها، فمن برامج 

تروم املساعدة وتقدمي الدعم ملبادرات اجملتمع املدني، أصبحت الوزارة تنتهج سياسة اجتماعية أكثر اندماجا ترمي إلى احلد من تداعيات 

املشاكل االجتماعية في كل أبعادها على الفئات االجتماعية املعوزة. ولترجمة هذه البرامج على أرض الواقع تبنت نهج الشراكة مع 

فعاليات اجملتمع املدني كاختيار استراتيجي يفسح اجملال للجمعيات لالنخراط في صيرورة التنمية االجتماعية، ويجعل منها آلية من 

آليات سياسة القرب.

االجتماعي،  القطب  راكمها  التي  التجربة  من  وانطالقا  التشاركية،  العالقات  وتخليق  والشفافية  الوضوح  إضفاء  وراء  وسعيا 

مبكوناته الثالثة: الوزارة والتعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، في مجال الشراكة مع اجلمعيات، ومتاشيا مع مذكرة السيد 

والتوصيات املتضمنة في تقريري اجمللس  واجلمعيات  الدولة  بني  الشراكة  الوزير األول رقم 07/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003 بشأن 

األعلى للحسابات واملفتشية العامة للمالية بخصوص تدبير ملف الشراكة، وفي إطار أجرأة مضامني البرنامج احلكومي املصادق عليه 

من قبل البرملان بتاريخ 26 يناير 2012، والذي نص في موضوع الشراكة مع اجلمعيات على ضرورة »إقرار معايير شفافة لتمويل برامج 

اجلمعيات وإقرار آليات ملنع اجلمع بني التمويالت، واعتماد طلب العروض في مجال دعم املشاريع«، أعدت الوزارة، بتنسيق مع كل من 

التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، هذا الدليل بغية توحيد طريقة تدبير ملف الشراكة على مستوى القطب االجتماعي، 

وكمساهمة منها في إضافة لبنة أخرى في مسار العمل اجلمعوي نحو مهنية واحترافية قمينتني بالرفع من مستوى اخلدمات التي 

يقدمها اجملتمع املدني إلى الفئات االجتماعية.

ويهم هذا الدليل تدبير الشراكات اخلاصة باملشاريع التنموية احمللية، احملمولة من طرف اجلمعيات، والتي ترمي إلى احلد من اخلصاص 

االجتماعي الذي يتم رصده على املستوى احمللي. 

ويستثنى من املسطرة املتضمنة في هذا الدليل الشراكات اخلاصة بـ:

التدبير املفوض اخلاص باجلمعيات التي تؤمن خدمة داخل البنيات التابعة للقطب االجتماعي، وذلك وفق دفاتر حتمالت تعد لهذا الغرض؛

املشاريع اجلمعوية اخلاضعة ملساطر خاصة مبختلف مكونات القطب االجتماعي
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املجاالت املدعمة من طرف القطب االجتماعي

يقتصر الدعم املالي للجمعيات على املشاريع املندرجة ضمن اجملاالت التي تغطيها استراتيجية القطب االجتماعي للفترة 2012/2016، 
ويتعلق األمر خاصة باحملاور التالية:

• النهوض بالعمل االجتماعي؛	
• النهوض بالعمل التكافلي والتضامني؛	
• العمل على حتقيق اإلنصاف واملساواة والعدالة االجتماعية.	

ملحوظة:
• يتم التحديد الدقيق للمجاالت ذات األولوية برسم كل سنة مالية في اإلعالن الذي ينشر في وسائل التواصل؛	
• ال ميكن أن يخصص مبلغ الدعم املقدم من طرف القطب االجتماعي لتغطية املصاريف الخارجة عن نطاق املرشوع واملحددة 	

مسبقا يف التفصيل املايل امللحق باالتفاقية املربمة مع الجمعية.

ويستثنى من ذلك، املصاريف اخلاصة بـ:

• املساهمة في إجناز اخلبرة احملاسباتية للمشروع في حدود 4.000,00 درهم على أكثر تقدير؛	
• للمشروع، امللحق 	 املالي  التفصيل  املنصوص عليها في  النفقات غير  لتغطية  املشروع  بتسيير  املتعلقة  املصاريف 

باتفاقية الشراكة، والتي يجب أن ترتبط بشكل مباشر بالتنفيذ امليداني للمشروع من مثل: مصاريف التنقل، وصرف 
تعويضات حتفيزية للعاملني على إجناز املشروع، واقتناء جتهيزات لفائدة اجلمعية )حاسوب، ناسخة، ...(، إلخ.

وفي كل احلاالت تعتبر املعايير التالية في احتساب مبلغ التسيير املمكن تخصيصه للمشروع.
 

الن�ضبة املخ�ض�ضة للت�ضيريقيمة مبلغ الدعم املقدم من الوزارة

10 %أقل من 300.000,00 درهم

08 % عىل أن ال يقل عن 30.000,00 درهممن 000,00 300 إىل 000,00 500 درهم

06 % عىل أن ال يقل عن 40.000,00 درهمأكرث من 000,00 500 درهم 
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II اآلياتIتدبريIملفIال�رشاكة-

جلنة اإلشراف يترأسها السيد الكاتب العام للوزارة وتتكون من املديرين باإلدارة املركزية للوزارة ومدراء املؤسسات العمومية حتت . 1
الوصاية للقطب االجتماعي أو من ميثلهم. وميكن، عند االقتضاء، إضافة أشخاص للجنة بقرار من السيدة الوزيرة.

وتناط بها مهمة: 
• اإلشراف على اإلعالن عن طلب تقدمي املشاريع؛	
• املصادقة على املشاريع قبل عرضها على أنظار السيدة الوزيرة من أجل املصادقة النهائية؛	
• اإلشراف على عملية تتبع إجناز املشاريع؛	
• البت في املشاريع التي يعترض إجنازها بعض الصعوبات؛	
• اإلشراف على إعداد التقرير السنوي اخلاص بالشراكة الذي يحال على أنظار رئاسة احلكومة طبقا ملقتضيات دورية 	

السيد الوزير األول 7/2003 بعد املصادقة عليه من طرف السيدة الوزيرة. 
 

اللجنة التقنية وتضم ممثل واحد عن كل مديرية باإلضافة إلى ثالثة من مديرية التنمية االجتماعية، ويعهد لها بـ: . 2
• إعداد اإلعالن عن طلب تقدمي مشاريع؛	
• انتقاء املشاريع وإحالتها على جلنة اإلشراف للبت النهائي فيها. 	

 ويرأس هذه اللجنة رئيس قسم الشراكة، أو من يفوضه أثناء غيابه.

جلان االنتقاء احمللية وتتكون من:. 3
• املندوب اإلقليمي للتعاون الوطني، رئيسا. 	
• املنسق اجلهوي لوكالة التنمية االجتماعية أو من ميثله. 	
• رئيس قسم العمل االجتماعي بالعمالة أو اإلقليم املعني أو من ميثله. 	

ويعهد لهذه اللجان:
• دراسة قبلية لطلبات الدعم وإبداء الرأي بشأنها. 	
• إعداد محاضر انتقاء املشاريع املقبولة بشكل نهائي	

III الوثائقIال�رشوريةIلتقدميIطلبIاحل�صولIعلىIالدعم-

يتكون ملف طلب احلصول على الدعم من الوثائق التالية:

امللف اإلداري: 

• القانون األساسي للجمعية )نسخة حتمل خامت اجلمعية ومشهود مبطابقتها لألصل(. 	
• محضر اجلمع العام اخلاص بتجديد املكتب املسير للجمعية )نسخة حتمل خامت اجلمعية ومشهود مبطابقتها لألصل(. 	
• اجلمعية ومشهود 	 احمللية )نسخة حتمل خامت  السلطات  لدى  للجمعية  القانوني  امللف  إيداع  آخر وصل  نسخة من 

مبطابقتها لألصل(. 
• الئحة أعضاء مكتب اجلمعية )نسخة حتمل خامت اجلمعية ومشهود مبطابقتها لألصل(. 	
• آخر تقرير أدبي ومالي حول أنشطة اجلمعية. 	
• بطاقة معلومات حول اجلمعية ) امللحق رقم 2(. 	
• النظام الداخلي في حالة وجوده. 	
• محضر اجلمع العام التأسيسي للجمعية )نسخة حتمل خامت اجلمعية ومشهود مبطابقتها لألصل(. 	

امللف اخلاص باملشروع :
• نسخة من محضر اجتماع املكتب املسير للجمعية الذي تقرر خالله تقدمي املشروع. 	
• بطاقة معلومات حول املشروع )امللحق رقم 3(، 	
• التفصيل املالي مليزانية املشروع بكامله مع حتديد مساهمة الشركاء في كل مكون من مكوناته . 	
• نسخة من وثيقة التعريف البنكي اخلاص باجلمعية.	
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IIII املعـايريIاملعتمدةIيفIانتقاءIامل�صاريع-

تنقسم املعايير املعتمدة إلى قسمني :

القسم األول : شروط يعتبر توفرها ضروريا للقبول املبدئي لطلبات الدعم.

بالنسبة للجمعيات:  -1
• إطار 	 االتفاقيات  منها  وتستثنى  االجتماعي  القطب  مكونات  أحد  مع  املفعول  سارية  شراكة  اتفاقية  وجود  عدم 

وبرتوكوالت اتفاق.  
• انسجام طبيعة نشاط اجلمعية مع مجاالت تدخل القطب االجتماعي.	
• عدم وجود حالة التنافي، وتهم موظفي القطب االجتماعي األعضاء في مكاتب اجلمعيات التي تطلب الدعم.	

بالنسبة للمشاريع -2
• مالءمة املشروع موضوع الدعم مع مجاالت تدخل القطب االجتماعي.	
• التحديد الدقيق للفئات املستهدفة من املشروع. 	

القسم الثاني: معايير متكن من تقييم املشاريع وترتيبها )بطاقة تقييم املشاريع في امللحق رقم 5(.  

بالنسبة للجمعيات: -1
• مستوى ومجال تدخل اجلمعية )محلي، جهوي، وطني / قروي، شبه حضري، حضري(.	
• إتخاذ 	 كيفية  لالجتماعات،  الزمنية  اجلدولة  العامة،  اجلموعات  انعقاد  مواعيد  )احترام  اجلمعية  وتنظيم  هيكلة 

القرارات، ...(.
• قدرة اجلمعية على تدبير املشروع )املوارد املالية والبشرية، التجربة املتراكمة، اللوجستيك...(.	
• توفر اجلمعية على مقر الحتضان املشروع إذا كانت طبيعته تقتضي ذلك.	
• منجزات اجلمعية خالل الثالث سنوات األخيرة. 	

بالنسبة للمشاريع: -2
• التقائية املشروع مع برامج عمومية أخرى. 	
• وجود شركاء مؤسساتيني من خارج القطب االجتماعي. 	
• نسبة مساهمة اجلمعية وباقي الشركاء في املشروع، مع مدى ضمان استدامة املشروع.	
• احترام املقاربة التشاركية.	
• احترام مقاربة النوع.	
• احترام البعد البيئي.	

يتم احلسم النهائي في املشاريع املنتقاة أخذا بعني االعتبار التوازن بني:
• مجاالت تدخل القطب االجتماعي.	
• اجملال احلضري وشبه احلضري والقروي	
• اجلهات اإلدارية	
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IVI -Iال�رشاكةIملفاتIتدبريIم�صار

يتحدد مسار تدبير ملف الشراكة مع اجلمعيات كالتالي: 

طلب تقدمي املشاريع:. 1
• إعداد اإلعالن عن طلب تقدمي املشاريع. 	
• نشر اإلعالن عن طلب تقدمي املشاريع . 	
• إيداع طلبات الدعم:	

o  في النموذج  )انظر  احلني  في  يسلم  باإليداع  وصل  الوطني، مقابل  للتعاون  اإلقليمية  املندوبيات  لدى  كامل  ملف 
املرفقات(.

o  نسخة من بطاقة املشروع ونسخة من وصل اإليداع املشار إليه أعاله لدى مديرية التنمية االجتماعية بالوزارة
 

انتقاء املشاريع وإبرام اتفاقيات الشراكة:. 2
• دراسة قبلية لطلبات الدعم من طرف اللجان احمللية وتعبئة بطاقات تقييم املشاريع )امللحق رقم5( وإحالتها على 	

مديرية التنمية االجتماعية بالوزارة.
• مراجعة امللفات من طرف مديرية التنمية االجتماعية، وتصنيفها حسب توفرها على الوثائق األساسية الواجب اإلدالء 	

بها في ملف طلب الدعم وحسب قبولها أو عدمه من طرف اللجان احمللية. 
• عرض امللفات املقبولة محليا والكاملة على اللجنة التقنية التي تقوم ب:	

o .دراسة طلبات الدعم وتعبئة بطاقات التقييم
o  .)حتديد الئحة املشاريع املنتقاة )تتم عملية انتقاء املشاريع بناء على معدل نقطتي اللجان احمللية واللجنة التقنية

• عرض املشاريع املنتقاة على جلنة اإلشراف التي حتدد الئحة املشاريع املقترح دعمها. 	
• رفع تقرير إلى السيدة الوزيرة للمصادقة النهائية على املشاريع التي سيتم دعمها. 	
• إحالة الئحة املشاريع املصادق عليها على جلان االنتقاء احمللية إلعداد محاضر االنتقاء املنصوص عليها في دورية السيد 	

الوزير األول رقم 07/2003.
• إعداد اتفاقيات الشراكة م طرف مديرية التنمية االجتماعية. 	
• عرض االتفاقيات على اجلمعيات ثم على السيدة الوزيرة من أجل املصادقة والتوقيع.	
• نشر الئحة املشاريع التي مت قبولها بكل الوسائل املتوفرة لدى مكونات القطب االجتماعي.	
• إشعار اجلمعيات التي لم تقبل مشاريعها كتابيا مع توضيح أسباب عدم القبول.	
 

صرف مبلغ الدعم للجمعية :. 3
• إحالة نسخة أصلية من كل اتفاقية مرفقة بالوثائق الضرورية، قصد التأشير عليها من طرف املصالح اخملتصة بوزارة 	

االقتصاد واملالية، على مديرية املوارد البشرية والشؤون العامة وامليزانية.
• موافاة اجلمعية الشريكة، عن طريق مندوبية التعاون الوطني، بنسخة أصلية من االتفاقية بعد التأشير عليها.	
• حتويل الشطر األول من مبلغ الدعم للجمعية من طرف مديرية املوارد البشرية والشؤون العامة وامليزانية. مع إشعار 	

اجلمعيات بذلك، عبر الوسائل املتاحة ملكونات القطب االجتماعي. 
• حتويل الشطر الثاني من مبلغ الدعم للجمعية بعد مصادقة مصالح الوزارة على :	

o  التقارير األدبية واملالية املعدة من طرف اجلمعيات حول صرف الشطر األول من مبلغ الدعم، مصادق عليها من طرف 
 Expert comptable أو خبير محاسب  Comptable Agréé أو محاسب معتمد  Fiduciaire ائتمانية

)بالنسبة ملبلغ الدعم الذي يفوق.................(.
o .تقارير التتبع املعدة من طرف مكونات القطب االجتماعي على املستوى املركزي واحمللي

• في حالة عدم املصادقة على تقرير أحد أشطر الدعم، يتم إشعار اجلمعية بذلك ومطالبتها باستكمال الوثائق املطلوبة.	

وتطبق نفس اإلجراءات على كل أشطر الدعم.

تنفيذ املشاريع وتتبع إجنازها:. 4
• التتبع امليداني للمشاريع على النحو التالي:	

o  التعاون من  لكل  الترابية  اإلدارة  ممثلي  طرف  من  التتبع  يتم  الوزارة:  ميزانية  إطار  في  املمولة  للمشاريع  بالنسبة 
الوطني ووكالة التنمية االجتماعية، وعند االقتضاء، تقوم مصالح الوزارة بزيارات ميدانية للمشاريع. 

o  بالنسبة للمشاريع املمولة في إطار ميزانية التعاون الوطني ووكالة التنمية االجتماعية: يتم التتبع مركزيا ومحليا
من طرف كل منهما، كل فيما يخصه، حسب مساطرهما الداخلية.

• التقدم في إجناز املشاريع 	 القطب االجتماعي، كل فيما يخصه، حول مدى  إعداد تقارير دورية من طرف كل مكونات 
تعرض على جلنة اإلشراف قبل أن ترفع إلى السيدة الوزيرة. 

• إعداد التقرير النهائي من طرف اجلمعية املستفيدة من الدعم فور االنتهاء من إجناز املشروع. 	
• في حالة تعذر تنفيذ االتفاقية يتم تفعيل اإلجراءات املسطرية والقانونية اجلاري بها العمل.	

تقييم املشاريع وافتحاصها. 5

• اعتماد واستغالل نظام معلوماتي موحد خاص بتدبير املشاريع املدعمة من طرف الوزارة. 	
• إجراء افتحاص خارجي سنوي للوقوف على مدى احترام اجلمعيات لبنود االتفاقية.	
• رفع تقرير سنوي إلى رئاسة احلكومة، حول الشراكة بني القطب االجتماعي بني الوزارة واجلمعيات في أجل ال يتعدى 	

31 مارس من كل سنة. 
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VI IالتدبيـرIاملالـيIواملحا�صباتيIللم�رشوع-

يتعني على اجلمعية ما يلي:

• فتح حساب بنكي خاص باملشروع فور التوصل بالشطر األول من الدعم، تتم عبره كل عمليات التحصيل والصرف.	
• التعامل بالشيك في جميع املعامالت والعمليات املتعلقة باملشروع. ويتعني على اجلمعية االحتفاظ، بالنسبة لكل 	

عملية متعلقة باملشروع، بالوثائق احملاسبية األصلية التالية:
o Devis .عروض األثمان
o Bon de commande.سندات الطلب
o Bon de livraison .وصوالت االستالم
o Facture .الفواتير
o  يفيد توصل املمون مببلغ النفقة بالنسبة للمشاريع  التي يصعب التعامل  décharge نسخ الشيكات أو إشهاد

فيها بالشيك.
o Relevés bancaires.كشوفات احلساب البنكي، املشار إليه أعاله
o .السجل احملاسبي
o Registre d’inventaire.سجل جرد التجهيزات التي مت اقتناؤها في إطار املشروع

• جرد التجهيزات التي مت اقتناؤها في إطار املشروع )امللحق رقم 6( 	

اخلاصة  املصاريف  فيها  مبا  الوزارة،  االجتماعي  القطب  مكونات  طرف  من  املقدم  الدعم  جملموع  بالنسبة  اإلجراءات  هذه  تطبق  ملحوظة: 
بالتسيير ومصاريف إجناز اخلبرة احملاسباتية للمشروع. 
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امللحق رقم 1

مكونات ملف ال�صراكة مع اجلمعيات 

 

• اتفاقية الشراكة	

• محضر االنتقاء.	

• امللف القانوني للجمعية )جميع الوثائق مصادق عليها(.	

• 	. )RIB( الهوية البنكية للجمعية

• التقريرين األدبي واملالي آلخر جمع عام للجمعية. 	

• وثيقة إدارية تثبت توفر اجلمعية على مقر إليواء املشروع عند االقتضاء.	
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امللحق رقم 2

بطاقـة معلومـات حول اجلمعية

1-معلومات خا�سة باجلمعية
• اسم اجلمعية : 	

• بالعربية: 	

• بالفرنسية: 	

• تاريخ التأسيس: 	

• مدة صالحيٌة مكتب اجلمعية :	

• آخر تاريخ لتجديد مكتب اجلمعية: 	

• عنوان اجلمعية: 	

• الهـاتـف: 	

• الفاكـس: 	

• البريد االلكتروني: 	

• 	 )eriacnaB étitnedI’d éveleR( رقم التعريف  البنكي

• املدينة/الوكالة البنكية: 	

• هل اجلمعية عضو في شبكة جمعوية؟ ما إسمها؟ 	

• هل للجمعية فروع :         نعم  q           ال  q            عددها: ............. 	

• عدد املنخرطني: 	

• ذكور: 	

• إناث : 	

معلومات حول رئيس اجلمعية: -1

• اإلسم الكامل:	

• رقم بطاقة التعريف الوطنية: 	

• العنوان: 	

• رقم الهاتف: 	

o  الثابت
o  :احملمول

• الفاكس: 	

• البريد االلكتروني: 	

مجاالت أنشطة اجلمعية -2
o  :ميادين تدخل اجلمعية
o  :النشاط الرئيسي للجمعية
o  :التوزيع اجملالي للتدخل

 q حضري                  q شبه حضري             q  قروي    

o  مستوى تدخل اجلمعية
 q وطني  qجهوي  q  محلي
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أهم إجنازات اجلمعية: )أهم خمسة أنشطة للجمعية( -3

ال�رشكاءاملكانالتاريخالن�ضاط
عدد امل�ضتفيدين

اإناثذكور

هل سبق للجمعية أن استفادت من دعم مالي؟ -4

اأ�ضم امل�رشوعاجلهة املانحة

فرتة اإجناز امل�رشوع

مبلغ الدعم
تاريخ االنتهاءتاريخ ال�رشوع

  هل للجمعية مشروع في طور االجناز مع أحد مكونات القطب االجتماعي؟ -5

اأ�ضم امل�رشوعاجلهة املانحة

فرتة اإجناز امل�رشوع

مبلغ الدعم

تاريخ االنتهاءتاريخ ال�رشوع

التدبير اإلداري للجمعية -6

نعم  q                  ال  qهل تعقد اجلمعية جموعاتها العامة في اآلجال احملددة ؟

نعم  q                  ال  qهل تتوفر اجلمعية على نظام داخلي ؟

نعم  q                  ال  qهل يتم تداول املسؤولية داخل اجلمعية ؟

نعم  q                  ال  qهل توجد التقارير ومحاضر االجتماعات؟

نعم  q                  ال  qهل تقارير ومحاضر اجلمعية في متناول األعضاء؟

نعم  q                  ال  qهل تتوفر اجلمعية على أرشيف؟

نعم  q                  ال  qهل تتوفر اجلمعية على سجل املراسالت؟

هل تتوفر اجلمعية على تقارير حصيلة أنشطتها التي متت خالل السنوات 
السابقة؟

q  ال                  q  نعم

نعم  q                  ال  qهل تتوفر اجلمعية على سجل املنخرطني؟
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التدبير املالي للجمعية -7

نعم  q                  ال  qهل تتوفر اجلمعية على سجل محاسباتي ؟

نعم  q                  ال  qهل يتم حتضير امليزانية التوقعية سنويا؟

نعم  q                  ال  qهل تقوم اجلمعية بافتحاص حساباتها من طرف خبير في احملاسبة؟ 

هل تفصل اجلمعية بني محاسبتها ومحاسبة املشاريع التي تنجزها في 
إطار الشراكات؟ 

q  ال                  q  نعم

املوارد البشرية العاملة باجلمعية -8

املوارد البشرية
         العدد

الذكوراإلناث
املتطوعون

األجراء

متثيلية املرأة داخل اجلمعية -9

............. %نسبة النساء داخل املكتب املسير للجمعية
هل توجد نساء في مراكز القرار داخل اجلمعية؟

q  ال                 q  نعم

التواصل الداخلي -10

نعم  q                  ال  qهل تنظم اجلمعية لقاءات تواصلية منتظمة مع املنخرطني ؟ 

نعم  q                  ال  qهل تقوم اجلمعية بتعميم احملاضر وتقارير األنشطة؟ 

التواصل اخلارجي -11

q  ال               q  هل تتوفر اجلمعية على خطة للتواصل اخلارجي؟           نعم

في حالة اجلواب بنعم، تذكر هذه الوسائل :

o q  ال                  q  نعم موقع إلكتروني           
o q  ال                  q  نعم نشرة                  
o q  ال                  q  نعم لقاءات                
o  )وسائل أخرى : )مع حتديدها

o ...................
o ...................
o ...................

أنا املوقع أسفله، بصفتي رئيسا للجمعية، 
أشهد بصحة املعلومات الواردة في هذه البطاقة

توقيع الرئيس وخامت اجلمعية
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امللحق رقم 3

بطاقة معلومات حول امل�صروع

اجملال الذي يهمه املشروع: ............................................................................ -1

اسم املشروع : ............................................................................ -2

توطني املشروع: -3
• اجلهة:	

• العمالة / اإلقليم:	

• اجلماعة احلضرية / القروية:	

مدة إجناز املشروع -4

املسـؤول عن املشروع:  -5
• االسم الكامل: 	

• رقم الهاتف: 	

• عنوان البريد االلكتروني: 	

• املهمة التي يشغلها داخل اجلمعية: ........................................	

املشاكل و احلاجيات التي تبرر املشروع:  -6
• 	 ............

• 	 ............

• 	 ............

ملحوظة: يطلب من اجلمعية توضيح العملية التي مت اعتمادها لتحديد املشاكل و احلاجيات التي تبرر املشروع.

الهدف العام للمشروع : -7
• 	..........................................................................................................................

...........................................................................................

األهداف اخلاصة للمشروع : -8
• 	............

• 	............

• 	............

النتائج املتوخاة -9
• 	............

• 	............

• 	............
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الفئات املستهدفة: -10
• 	............

• 	............

املوارد البشرية املكلفة بتدبير املشروع:  -11

املوؤهالتاملهمة اال�ضم

مكونات املشروع ومدة اإلجناز: -12

مدة االإجناز مكونات امل�رشوع

األطراف املساهمة في املشروع  -13

ن�ضبتها من ميزانية امل�رشوعمبلغ / قيمة امل�ضاهمةطبيعة امل�ضاهمةامل�ضاهمني يف امل�رشوع

الوزارة

اجلمعية

الشريك األول

الشريك الثاني

الشريك ...

%100التكلفة اإلجمالية 

التفصيل املالي للدعم املطلوب من الوزارة:  -14

التكلفة االإجمالية�ضعر الوحدة عدد الوحداتالتعيني
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الئحة املستفيدين )حسب طبيعة املشروع(: -15

العنوانرقم بطاقة التعريف الوطنيةاال�ضمالرقم الرتتيبي

01

02

03

الضمانات املتعلقة باستدامة املشروع: -16
• 	............

• 	............

• 	............

الضمانات املتعلقة باحترام املشروع ملقاربة النوع والبيئة: -17
• 	............

• 	............

• 	............

اإلجراءات االحترازية لتفادي املعيقات احملتملة: -18

االإجراءات االحرتازيةاملعيقات املحتملة

آليات تدبير وتتبع وتقييم املشروع:  -19
-
-
-

        



124

امللحق رقم 4

منوذج و�صل باالإيداع

و�سل2 اإيداع طلب دعم م�رشوع بر�سم ال�سنة املالية ......

رقم3: ........................

طبقا ملقتضيات البرنامج احلكومي املصادق عليه من طرف البرملان بتاريخ 26 يناير 2012،

وتطبيقا ملقتضيات دورية السيد الوزير األول 7/2003 املتعلقة بالشراكة بني الدولة واجلمعيات،

وعمال مبضمون دليل الشراكة مع اجلمعيات، الذي اعتمدته مكونات القطب االجتماعي،

وتبعا لإلعالن من أجل تقدمي طلبات  دعم املشاريع التنموية الذي أصدرته وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،

يشهد السيد املندوب اإلقليمي للتعاون الوطني بـ ...........................................................................................
أن اجلمعية املسماة ............................................................................................................................
قد أودعت بتاريخه ملفا لطلب الدعم املالي للمشروع املسمى: ............................................................................
...................................................................................................................................................

حرر بـ ...................   بتاريخ .......................................

التوقيع واخلامت

 dds.partenariat@gmail.com و partenariatong@yahoo.fr  :2  - ترسل نسخة من هذا الوصل، وجوبا، إىل العناوين اإللكرتونية التالية

3  - يعطى الرقم بشكل تسلسيل بحسب تواريخ إيداع الطلبات.
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امللحق رقم 5

بطاقة تقييم امل�صروع

اسم اجلمعيـة: .......................
اسم املشروع: ......................

املعايرياملعايري املقرتحة الختيار امل�ضاريع
�ضلم      

التقييم
النقطة املمنوحة

I – قدرات وخربة اجلمعية )20 نقطة(

6-0التدبري اإلداري واملايل. 1

5-0املوارد البرشية . 2

6-0الخربة املكتسبة. 3

3-0التواصل الداخيل والخارجي. 4

II – امل�رشوع  )80 نقطة(

-1 املبــررات العـامـة للمشـروع
) 16 نقطة(

4-0هل تم تحديد املشكل والحاجيات بدقة؟. 1

4-0هل أهداف املرشوع تستهدف بوضوح املشكل املطروح؟. 2

هل األنشطة املتوقعة والفئة املستهدفة يف إطار املرشوع تتالءم . 3

مع النتائج املتوخاة؟ 
0-4

هل متت مراعاة مقاربة النوع واملقاربة الحقوقية والبيئية يف . 4

املرشوع؟
0-4

املجموع اجلزئي

II- الشراكة املؤسساتية
و التنمية التشاركية ) 08 نقطة(

4-0هل نجح املرشوع يف تعبئة فاعلني آخرين ؟. 1

4-0هل تم تحديد أدوار الرشكاء ؟. 2

املجموع اجلزئي

III - متلك املشروع واملشاركة اجلماعاتية
)08 نقطة(

حلوال  . 1 ويقرتح  املستهدفة  الفئة  حاجيات  املرشوع  يلبي  هل 

بصفة تشاركية معها ؟
0-4

4-0هل الفئة املستفيدة لها دور حيوي يف إنجاز و تتبع املرشوع؟. 2

املجموع اجلزئي

IV- اجلدوى التقنية ) 12 نقطة(

هل اإلمكانات املادية والبرشية  املقرتحة كافية ومناسبة لتنفيذ . 1

األنشطة املتوقعة؟
0-4

4-0هل خطة العمل والجدول الزمني واضحني ومجديني؟. 2

الجمعية . 3 وتجربة  املرشوع   أهداف  بني  انسجام  هناك  هل 

ومجال تدخلها؟
0-4
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املجموع اجلزئي

V- التركيبة املالية للمشروع )12 نقطة(

هل العالقة بني التكاليف التقديرية والنتائج املنتظرة منطقية . 1

ارتباطا بعدد املستفيدين؟
0-4

4-0هل النفقات املقرتحة مدققة مبا يكفي ؟. 2

4-0هل مساهامت باقي الرشكاء كافية لتغطية  تكلفة املرشوع ؟. 3

املجموع اجلزئي

VI- التدبير، التتبع والتقييم )12 نقطة(

4-0هل تم حرص آليات تدبري املرشوع ؟. 1

4-0هل تم تحديد دور كل متدخل بشكل واضح ؟. 2

4-0هل يتضمن املرشوع مؤرشات كفيلة بقياس نتائجه و تقييمه؟. 3

املجموع اجلزئي

VII- األثر واالستدامة )12 نقطة(

هل املرشوع  كفيل بإحداث تغيريات لدى الفئات املستهدفة . 1

)السلوكات، الحالة السوسيو اقتصادية، ...(؟
0-4

4-0هل املرشوع  كفيل بإحداث تغيريات مستدمية يف محيطه؟. 2

هل هناك استمرارية للمرشوع بعد انتهاء الفرتة التي يغطيها . 3

الدعم ؟
0-4

املجموع

اجملموع العام: 100 نقطة

مالحظات :

توقيعات أعضاء اللجنة املشرفة على دراسة املشروع
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امللحق رقم 6

منوذج �صجل النفقات

الر�ضيد املتوفررقم  ال�ضيك املبلغنوعية النفقاتالتاريخ
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امللحق رقم 7

منوذج رمز جرد التجهيزات املقتناة يف اإطار امل�صروع

رقم الشراكة 

رقم اجلرد: ........./ السنة 
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امللحق رقم 8

اتفاقية ال�رشاكة

بني

وزارة الت�سامن واملراأة واالأ�رشة والتنمية االجتماعية

و

»ا�سم_اجلمعية« 

ال�سنة املالية : 2013
اتفاقية رقــم : ...........................
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الديباجة

استرشادا بالتوجيهات السامية لصاحب اجلاللة امللك محمد السادس، نصره اهلل، الداعية إلى ترسيخ الشراكة الفاعلة بني الدولة 
وفعاليات اجملتمع املدني من أجل النهوض بأوضاع الفئات االجتماعية في وضعية صعبة،

تنفيذ  و بني اجلمعيات في  بينها  الشراكة كخيار استراتيجي  بأهمية  االجتماعية  والتنمية  واألسرة  واملرأة  التضامن  وزارة  وإميانا من 
اخلطط و البرامج الهادفة إلى محاربة الفقر، والهشاشة واإلقصاء االجتماعي و كذا النهوض بأوضاع املرأة و الطفولة و األشخاص في 

وضعية إعاقة واملسنني،

واستنادا إلى أحكام الظهير الشريف رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى األولى 1423 )23 يوليوز 2002( بتنفيذ القانون 
رقم 75.00 املغير و املتمم مبوجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس اجلمعيات، 

وال سيما الفصل السادس منه،

الدولة واجلمعيات، و تنفيذا لدورية السيد الوزير األول رقم 7/2003 بتاريخ 27 يونيو 2003، املنظمة لعالقات الشراكة بني 

و اعتبارا للرغبة املعبر عنها من الطرفني،

مت االتفـاق على ما يلي :

الباب االأول

- اأحكــام عـــامة –

املادة االأوىل : اأطراف االتفاقية

يقصد بعبارة »الوزارة« في مفهوم هذه االتفاقية وزارة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية الكائن مقرها ب: 47 ، شارع بن 
سينا أكدال - الرباط، واملمثلة بالسيدة بسيمة احلقاوي، وزيرة التضامن واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية.

ويقصد بعبارة »اجلمعية« »اسم_اجلمعية« الكائنة ب»عنوان_اجلمعية« ممثلة ب»الرئيس« بصفته ممثال قانونيا للجمعية.

املادة الثانية : مو�سوع االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى حتديد إطار للشراكة بني الوزارة واجلمعية إلجناز مشروع »اسم_املشروع«.

املادة الثالثة : اأهداف امل�رشوع

يهدف املشروع املشار إليه أعاله إلى:
»األهداف«	 

الباب الثاين

-التزامات االأطراف-

التزامات الوزارة

املادة الرابعة: مبلغ الدعم

تلتزم الوزارة بتقدمي دعم مالي قدره »مبلغ_الدعم_باحلروف« )»مبلغ_الدعم_باألرقام«( لفائدة اجلمعية قصد إجناز املشروع املشار إليه 
في املادة الثانية.

املادة اخلام�سة: حتويل مبلغ الدعم
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تقوم الوزارة بعد التوقيع على االتفاقية والتأشير عليها من طرف املصالح اخملتصة بوزارة االقتصاد واملالية، باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحويل 
الشطر األول من مبلغ الدعم الذي ميثل خمسني باملائة )05%( من مبلغ الدعم إلى احلساب البنكي اخلاص باملشروع املشار إليه في املادة 

الثانية.
يتم دفع الشطر الثاني من مبلغ الدعم، الذي ميثل خمسني باملائة )%50( املتبقية منه، بعد مصادقة الوزارة على تقرير إجناز الشطر 	 

األول املعد من طرف اجلمعية واملتضمن ملا يلي:
o .اجلانب املرتبط بأنشطة املشروع
o  اجلانب املالي املكون من تقرير مفصل مدعم بنسخ من الوثائق احملاسباتية حتمل خامت اجلمعية ومصادق عليه من طرف

.Fiduciaire أو ائتمانية )Comptable Agrée(أو محاسب معتمد )Expert Comptable( خبير محاسباتي
املادة ال�ساد�سة :

تعمل الوزارة في حدود اإلمكانات املتوفرة لديها على إشراك اجلمعيات في مختلف البرامج واألنشطة التي تنظمها.

املادة ال�سابعة :

توقيع الطرفني على اتفاقية الشراكة ال يلزم الوزارة بتحويل مبلغ الدعم إلى احلساب البنكي اخلاص باجلمعية إال بعد استكمال اجلمعية لكل 
الوثائق املشار إليها في امللحق رقم 2 رفقته، والذي يشكل جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

التزامات اجلمعية الشريكة

املادة الثامنة : �رشف مبلغ الدعم 

تلتزم اجلمعية بصرف مبلغ الدعم املقدم لها من طرف الوزارة إلجناز املشروع املبينة خصائصه في بطاقة املشروع، ووفق التفصيل املالي املشار 
إليه في امللحق رقم 1 رفقته، والذي يشكل جزءا ال يتجزأ من هذه االتفاقية.

وفي حالة تعذر ذلك تطبق مقتضيات املادة 16 بعده

املادة التا�سعة: االإجراءات املرتبطة ب�رشف مبلغ الدعم

عالوة على االلتزامات املنصوص عليها في القرار الصادر في 31 يناير 1959 احملدد لشروط وكيفية التنظيم املالي واحملسباتي للجمعيات 
التي تتلقى مساعدات دورية من الدولة، تلتزم اجلمعية مبا يلي:

فتح حساب خاص مببلغ الدعم موضوع االتفاقية، و تتم عن طريق هذا احلساب جميع عمليات التحصيل واألداء املرتبطة باملشروع.	 
احترام إجراءات التوقيع اخلاصة باحلساب البنكي وفق ما هو منصوص عليها في قانونها األساسي.	 
القيام بجميع عمليات الصرف بواسطة شيك مشطب عليه وغير قابل للتظهير )Barré et non endossable(، وذلك ضمانا 	 

وحفاظا على دقة احلسابات.
مسك احملاسبة اخلاصة بالصفقات أو الشراءات، وكذا بالوثائق التي تثبت صحة كافة العمليات احملاسبية.	 
مسك سجل خاص بجرد التجهيزات واملعدات املقتناة في إطار الدعم املالي موضوع هذه االتفاقية.	 
التدخل لدى السلطات احمللية للحصول على التراخيص الالزمة.	 

املادة العا�رشة: مراعاة معايري اجلودة

تلتزم اجلمعية بإتباع قواعد املنافسة في اختيار املمونني أو املقاولني إلجناز املشروع بأقل تكلفة ممكنة مع مراعاة معايير اجلودة.

املادة احلادية ع�رش : مدة اإجناز امل�رشوع

تلتزم اجلمعية باجناز املشروع في مدة أقصاها »املدة«، تبتدئ من تاريخ التوصل بالشطر األول من مبلغ الدعم.

املادة الثانية ع�رش: تدبري النفقات اخلا�سة بامل�رشوع

تلتزم اجلمعية مبوافاة الوزارة بالوثائق التالية:
تقرير حول كيفية صرف مبلغ الشطر األول من مبلغ الدعم طبقا ملقتضيات الفقرة الثانية من املادة السادسة معزز بوثائق اإلثبات 	 

احملاسباتية )عروض األثمان، سندات الطلب واالستالم، نسخ الشيكات، الفواتير( حتمل خامت اجلمعية، مصادق عليه من طرف خبير 
.Fiduciaire أو ائتمانية )Comptable Agrée(أو محاسب معتمد )Expert Comptable( محاسباتي

تقرير حول صرف الشطر الثاني من مبلغ الدعم، بنفس مواصفات تقرير الشطر األول بعد االنتهاء من إجناز املشروع.	 
تقرير نهائي حول سير املشروع موضوع االتفاقية يوضح النتائج احملققة واألهداف التي مت التوصل إليها، ويبرز مدى انعكاساتها على 	 

املستفيدين وكذا الصعوبات والعراقيل التي واجهت املشروع، وتبعث النسخة األصلية من التقرير للوزارة في أجل ال يتعدى شهرا بعد 
االنتهاء من إجناز املشروع.

ملحوظة: يشترط في كل التقارير، املشار إليها أعاله، أن تكون مصادقا عليها من طرف أعضاء املكتب املسير للجمعية.

املادة الثالثة ع�رش:

يجب على اجلمعية أن تقدم إلى اجمللس األعلى للحسابات، طبقا للمادة 87 من القانون رقم 63-99 املتعلق مبدونة احملاكم املالية، احلسابات 
املتعلقة باستخدام الدعم مرفقة بالوثائق املثبتة لذلك.
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املادة الرابعة ع�رش:

تلتزم اجلمعية باحترام نظامها األساسي عن طريق عقد جمعها العام العادي في موعده القانوني، وإذا تزامن تنفيذ االتفاقية مع اجلمع 	 
العام العادي أو االستثنائي للجمعية، يستمر الشخص املسؤول عن تنفيذ املشروع في مواصلة مهام اإلشراف عليه إلى غاية جتديد 

تكليفه أو تعيني خلف له من طرف املكتب اجلديد.
تلتزم اجلمعية بإشعار الوزارة بالئحة أعضاء املكتب اجلديد.	 
احترام إجراءات التوقيع اخلاصة باحلساب البنكي وفق ما هو منصـوص عليه في قانونها األسـاسي.	 

املادة اخلام�سة ع�رش:

تلتزم اجلمعية بعدم اجلمع بني متويالت من جهات مانحة أخرى لتغطية نفس النفقات املتعلقة مبكونات املشروع املمولة من طرف الوزارة. 

الباب الثالث

- اأحكام ختامية-

املادة ال�ساد�سة ع�رش: تعديل االتفاقية

ال ميكن للجمعية إدخال أي تعديل على مكونات املشروع، إال بعد طلب يبرر دوافع التعديل وبعد املوافقة الكتابية للوزارة.
كل تعديل في املشروع يكون موضوع ملحق تعديلي لالتفاقية يوقعه الطرفان.

املادة ال�سابعة ع�رش: التتبع واالفتحا�ص

ميكن للوزارة أو ملن تنتدبه لهذا الغرض، خاصة املصالح اخلارجية ملؤسسة التعاون الوطني أو وكالة التنمية االجتماعية، القيام بزيارات ميدانية 
لتتبع وتقييم املشروع موضوع هذه االتفاقية، وكذا إجراء افتحاص مالي وتدقيق للحسابات حول أي من أنشطة هذه االتفاقية.

املادة الثامنة ع�رش: املراقبة 

كل العمليات اإلدارية واملالية املنجزة من طرف اجلمعية املتعلقة بصرف مبلغ الدعم تخضع ملراقبة مصالح الوزارة اخملتصة ومصالح وزارة 
االقتصاد واملالية، طبقا للقانون اجلاري به العمل.

املادة التا�سعة ع�رش: ا�ستعمال الفائ�ص

إذا مت إجناز املشروع كامال وبقي فائض مالي، فال يسمح للجمعية باستعماله إال بعد تقدمي طلب يبني مجاالت الصرف املقترحة، وبعد موافقة 
كتابية من قبل مصالح الوزارة.

املادة الع�رشون: ا�سرتجاع مبلغ الدعم

يحق للوزارة استرجاع مبلغ الدعم املقدم للجمعية، كليا أو جزئيا، وذلك في احلاالت التالية:
فسخ االتفاقية من طرف الوزارة كما هو مبني في املادة 22 بعده.	 
استحالة تنفيذ املشروع.	 
إذا ما صرف مبلغ الدعم أو جزء منه خالفا ملا تنص عليه هذه االتفاقية.	 
إذا ما وظفت التجهيزات واملعدات املقتناة ألهداف خارجة عن نطاق املشروع.	 

كما ميكن للوزارة في حالة ثبوت التباسات أو ثغرات في حسابات اجلمعية أو إخالالت بالتزاماتها األساسية أن تلجأ للمحكمة اخملتصة بالرباط 
ومتابعة املسؤولني عنها.

املادة احلادية والع�رشون: النزاعات والتحكيم

في حالة وقوع خالف بني الطرفني، تتم تسويته بالتراضي داخل جلنة ثنائية خاصة بالتصفية املالية واإلدارية ملبلغ الدعم بالطرق الودية. وفي 
حالة تعذر ذلك، يعرض النزاع على احملكمة اخملتصة بالرباط.

املادة الثانية والع�رشون: ف�سخ االتفاقية

حتتفظ الوزارة بحق فسخ هذه االتفاقية من جانب واحد في احلاالت التالية:
حل اجلمعية.	 
عدم احترام اجلمعية اللتزاماتها احملددة في هذه االتفاقية.	 
وجود صعوبة قانونية أو موضوعية لتنفيذ االتفاقية.	 
عند تغييب الفئات املستهدفة من الدعم كما مت االتفاق عليه.	 

املادة الثالثة والع�رشون:

يجب على اجلمعية التذكير برقم االتفاقية في كافة املراسالت املوجهة للوزارة بخصوص باملشروع.
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املادة الرابعة والع�رشون:

يشرع في تنفيذ هذا املشروع فور توصل اجلمعية بالشطر األول من املساهمة املالية اخملصصة له من قبل الوزارة.

املادة اخلام�سة والع�رشون:

تلتزم اجلمعية بوضع اسم وشعار الوزارة في واجهة املشروع موضوع الدعم وفي جميع الوثائق املرتبطة مع اإلشارة إلى أن إجنازه يتم 	 
في إطار شراكة وتعاون مع الوزارة.

تعمل اجلمعية على إشهار هذه االتفاقية بكل الوسائل املتاحة لديها.	 

املادة ال�ساد�سة والع�رشون:

ميكن ألحد الطرفني إنهاء مفعول سريان هذه االتفاقية، بناء على أسباب موضوعية، وبعد إشعار كتابي مسبق للطرف اآلخر في أجل ثالثة 
أشهر على األقل مع مراعاة املصلحة العامة في ذلك.

املادة ال�سابعة والع�رشون:

تصبح هذه االتفاقية سارية املفعول بعد التأشير عليها من طرف مصالح وزارة االقتصاد واملالية، وإال يتم فسخها تلقائيا.

وحرر في الرباط بتاريخ ............................................
في نظيرين باللغة العربية لهما نفس احلجية.

عن وزارة التضامن واملرأة واألسرة

والتنمية االجتماعية
عن »اسم_اجلمعية«
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املـلحــق رقــــم 1

التف�صيل املايل للم�صروع

التكلفة االإجمالية�ضعر الوحدةعدد الوحداتالتعيني

املجموع

املـلحــق رقــــم 2

الوثائق والبيانات املرفقة مبلف ال�رشاكة مع اجلمعيات 

نسخة من القانون األساسي للجمعية مصادق عليها.	 

نسخة من الئحة أعضاء املكتب املسير مصادق عليها.	 

وصل إيداع امللف القانوني للجمعية لدى السلطات احمللية.	 

 	. )RIB( الهوية البنكية للجمعية

التقريرين األدبي و املالي آلخر جمع عام للجمعية. 	 

محضر اجلمع العام الذي مت خالله جتديد املكتب املسير للجمعية.	 

وثيقة إدارية تثبت توفر اجلمعية على مقر إليواء املشروع ) أو على املركز املتخصص التابع لها(.	 

مشروع ميزانية اجلمعية للسنة اجلارية ) بيان للمصاريف واملداخيل املرتقبة(. 	 

نبذة عن أهم األنشطة املنجزة من طرف اجلمعية والتي في طور اإلجناز واملبرمجة مستقبال. 	 
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