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 مديرية حامية الأرسة والطفوةل والأشخاص املس نني

 شخاص املس ننيلأ رسة والأ قسم ا

 

 

  اخلاصة ابلأشخاص املس نني لرعاية الاجامتعيةل سؤسساتامجلعيات املسرية ملحئة ال

 
 

 الهاتف العنوان امجلعية املسرية املركز املدينة اجلهة

 49العيادة:  عني الشق 30رمق  1جتزئة الربكة  مجعية علوم الش يخوخة أأمل ركز هناريم –مركز أأمل  عني الشق ادلارالبيضاء  سطات

 7الرمق  2مارس عامرة الطابق  2شارع 

05.22.26.02.46 

06.61.64.35.07 

 عني الشق

 

 06.70.18.58.48 شارع ادلورة عني الشق دار املس نني مجعية نور للرعاية الاجامتعية دار املس نني

05.22.86.02.05 

 دار املس نني النس مي احلي احلس ين

 

ساسفة ل جتزئة النس مي، س يدي معروف جامعة  امجلعية املغربية محلاية الطفوةل والعائةل

 احلي احلس ين

05.22.89.78.70  

 

06.62.73.24.36 

املركب الاجامتعي اجلهوي دار  مديونة

 اخلري تيط مليل

مجلاعة القروية س يدي جحاج واد حصار عامةل ا مجعية دمع املركز الاجامتعي تيط مليل

قلمي مديونة  ا 

06.61.16.17.75 

 

شخاص  احملمدية املركز الاجامتعي للأ

 املس نني

 05.23.32.09.16 361يح النس مي احملمدية ص.ب  امجلعية اخلريية اال سالمية 

06.69.28.10.02 

كراممجعية  ابلعنق هناريمركز املس نني  أأنفا  06.61.13.72.85 زاوية شارع طانطان وشارع املهدي بن بركة العنق للش باب والتمنية ا 

06.61.18.01.29 
مركز التمنية الس تقبال  عني الس بع

الأشخاص املس نني/ مركز 

 هناري 

مسؤسسة أأمل لتصفية ادلم والأعامل 

 الاجامتعية

سكتور عاكشة زنقة المتري الباكي عني الس بع 

 ادلارالبيضاء

05.22.66.42.78 

06.61.73.48.57 

 

مركز التمنية البرشية الس تقبال  الربنويص

الأشخاص املس نني/ مركز 

 هناري

 

مجعية تس يري مركز التمنية البرشية 

 الس تقبال الأشخاص املس نني

 05.22.22.68.04 يح كثافة س يدي الربنويص

06.61.80.01.71 
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 سطات

 

املركب الاجامتعي املتعدد 

 ر املس نني الاختصاصات دا

 34شارع الأمرية لالعائشة طريق كيرس ص.ب  امجلعية اخلريية اال سالمية

 سطات

05.23.40.27.59 

06.61.43.40.20 

06.71.53.74.40 

 اجلديدة

 

يح س يدي الضاوي ساحة موالي  118زنقة  مجعية الأعامل الاجامتعية دلار املس نني دار املس نني

 احلسن اجلديدة

05.23.35.37.42 

06.67.09.44.37 

 

الرابط  0606.62

 سال القنيطرة

ضايف ح.ي.م الرابط 3زنقة الألفة، أأمل  مجعية الأمل للمس نني مركز الأمل للمس نني الرابط  06.61.44.98.98 ا 

06.49.22.33.85salwa  

 مجعية أأصدقاء املركب الاجامتعي عني مركز عني عتيق الرابط

 عتيق

 06.61.37.21.47 عني عتيق متارة الرابط

05.37.74.14.00 

شخاص  الرابط املركز الاجامتعي للأ

 املس نني  الهنضة

شخاص  مجعية تس يري املركز الاجامتعي للأ

 املس نني

 06.61.19.01.14 الرابط 2شارع أأمحد رضا كديرة يح الهنضة 

05.37.65.60.43 

مركز احملمدية للرعاية  الرابط

 الاجامتعية

 05.37.72.52.76 ابب شاةل الرابط ةامجلعية احملمدية للرعاية الاجامتعي

06.19.29.63.53 

 مسري من طرف التعاون الوطين فضاء املس نني ابلرابط الرابط

 

 06.70.47.22.26 الهنضة

شخاص  سال مركز الاس تقبال للأ

 املس نني 

والد العيايش زردال الرشقية مجلاعة س يدي أأيب  الواكةل ادلولية للتمنية

 القناديل

05.37.82.27.47 

06.61.34.56.17 

شخاص  املركز سال  الاجامتعي للأ

املس نني سال املدينة العتيقة  

 بورمادة هناري

شخاص  مجعية تس يري املركز الاجامتعي للأ

 املس نني سال املدينة

 06.63.04.14.55 سال املدينة العتيقة زنقة بور مادة زنقة اخلريية 

 

مركز اس تقبال الأشخاص  الصخريات متارة 

 س نني عيامل 

 ن عودة

عامل  مجعية عبد هللا بن ايسني للأ

 الاجامتعية

 05.37.74.81.20 عني عودة 5يح النرص مقطع 

06.05.98.01.57 

06.61.63.01.62 

مركز الرعاية الاجامتعية  امخليسات

 جناح املس نني امخليسات

 06.61.39.00.44 شارع بن سينا دار الأطفال، امخليسات  امجلعية اخلريية اال سالمية

06.64.41.65.69 

الخميسات سيدي 
 عالل البحراوي 

شخاص  املركز الاجامتعي للأ

املس نني س يدي عالل 

 البحراوي

امجلعية اخلريية اال سالمية لرعاية املس نني 

 والتاكفل الاجامتعي
جنان أحواز معمورة سيدي عالل 
 البحراوي
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دار  -املركب الاجامتعي  القنيطرة

 املس نني

 06.61.17.18.63 طريق الرباط القنيطرة امجلعية اخلريية اال سالمية

تجزئة الفاسي حي صحراوة سيدي  امجلعية اخلريية اال سالمية مركز حصراوة سيدي قاسم
 قاسم

06.61.18.48.73 

 بس تان املس نني س يدي سلامين

 

 05.37.50.58.68 امينيح اللميون س يدي سل امجلعية اخلريية اال سالمية

06.62.42.63.71 

 

مجعية التضامن واملساعدة الاجامتعية ابب  رايض املس نني فاس فاس مكناس

 اخلوخة

مكرر زنقة الفاطمي الرشادي ابب اخلوخة  19

 فاس املدينة

05.35.64.90.22 

06.44.94.65.88 

املركب الاجامتعي الرتبوي دار  مكناس

 املس نني  سوفيطا

 06.39.09.85.40 مكناس 21شارع محمد السادس ص.ب  خلريية اال سالمية امجلعية ا

05.35.55.28.93  

06.61.17.45.25  

 املركب الاجامتعي ابتسامة مكناس

 مركز هناري

 06.61.29.54.08 جتزئة العراييش البساتني مكناس مجعية دمع املركب الاجامتعي ابتسامة

06.56.89.75.47 

عي الرتبوي املركب الاجامت أأزرو

 أأزروالراييض 

عامل الاجامتعية  قلميية للأ امجلعية اال 

 واخلريية 

فران 2يح الأطلس  قلمي ا   06.77.77.15.00 أأحدات أأزرو ا 

06.78.38.70.37 

مركز رعاية الأشخاص  صفرو

 املس نني

امجلعية اخلريية لتس يري املركز املتعدد 

 الاختصاصات

 06.65.91.01.82 الرفايف صفرو -جتزئة الاس تقرار 

05.37.96.99.04 

06.61.23.93.22 

مسؤسسة احلاج عبد الهادي التامجوعيت  مركز املس نني  موالي يعقوب

 لرعاية املس نني

 0661134747 راس املاء جامعة عني الشقف موالي يعقوب ي

 

 05.35.67.34.16   بني اجلرادي اتزة 140نجة رمق شارع ط  امجلعية اخلريية اال سالمية مركز الأشخاص املس نني اتزة

06.61.19.05.35 

06.61.19.93.56 

 مجعية الأمل للمس نني اندي املس نني اتوانت 

 مس تفيد 40/

 

 

 

 06.68.10.18.26 شارع واد ادلهب اتوانت

مجعية مسؤسسة الرعاية الاجامتعية دار الرب  دار الرب واال حسان مراكش مراكش أ سفي

 واال حسان

طريق بن سينا امرشيش احلي احملمدي ادلاودايت 

 مراكش

05.24.30.62.28 

05.24.29.12.11 

06.62.29.99.67 
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قلمي الصويرة امجلعية اخلريية للمركز الاجامتعي احلنشان املركز الاجامتعي احلنشان الصويرة  05.40.13.27.27 س ياج البدلية يح احلنشان ا 

06.61.34.70.47 

 

عامل الاجامتعية  مركز الرب واال حسان احلرارتة الصويرة مسؤسسة ميلود الشعيب للأ

 والتضامن 

 05.24.78.41.62 دوار امعر وقيادة اوفاغة الصويرة 

06.61.36.86.17 

مجعية س يدي عبد الرحامن ال دماج  مركز الأشخاص املس نني قلعة الرساغنة

 الأشخاص يف وضعية 

ية قلعة جتزئة عواطف املقاطعة الثالثة بدل

 الرساغنة

06.61.44.56.31 

06.76.72.41.59 

 

 دار الرب واال حسان أأسفي

 

 06.59.90.22.95 طريق مزوعن س يدي بوزيد أأسفي مجعية الرب واال حسان

06.20.92.71.61 

دار البحار ال يواء الأشخاص  أأسفي

 املس نني

يواء الأشخاص  مجعية دار البحار ال 

 املس نني

 655وزيد ص.ب شارع بلخضري يح س يدي ب

 أ سفي

06.65.10.99.77 

06.37.40.99.55 

 17شارع مصطفى املعاين طريق اجنان ص .ب  امجلعية اخلريية اال سالمية  دار الأشخاص املس نني أأسفي

  أأسفي

06.00.04.73.27 

06.63.63.63.36 06.62.16.77.40 

 06.36.88.55.14 ة ولييل شارع برئ انزران الشامعية اليوسفيةزنق امجلعية اخلريية اال سالمية  جناح املس نني الشامعية اليوسفية

 دار الراحة  أأاكدير سوس ماسة

 

 06.75.35.25.36 05.28.22.77.20 شارع عبد الرحمي بوعبيد أأاكدير مجعية دار الراحة

مركز الرعاية الاجامتعية  انزاكن ايت ملول

شخاص  املس نني التاكفل  للأ

 ايت ملول 

نزاكن ايت ملول مجعية التاكفل قلمي ا   05.28.30.87.95 يح ملزار أ يت ملول ا 

06.59.08.64.01 

عزة اترودانت أ يت PAMيح  امجلعية اخلريية اال سالمية املركب الاجامتعي أ يت ا عزة اترودانت  05.28.53.61.46 ا 

06.61.16.34.46 

املركب الاجامتعي الرتبوي دار  اترودانت

 اخلري

 05.28.85.21.56 درب اخلريية فرق الأحباب اترودانت سالميةامجلعية اخلريية اال  

06.61.71.92.60 

طنجة تطوان  

 احلس مية

 دار املس نني طنجة

 

 05.39.93.51.57 زنقة اكنون يح مسرتخوش طنجة امجلعية اخلريية اال سالمية 

 

 06.72.23.17.36 مس تالخوش طنجة زنقة املدفع  مجعية التضامن للعمل اال حساين  مركز الرعاية الاجامتعية  طنجة 

06.43.63.70.51 

مركز الرب واال حسان مركز  تطوان

 هناري

عبد اللطيف املديوري درب جسوس الرتناكت  مجعية الرب واال حسان

 تطوان

05.39.70.32.57 

06.61.16.73.32 

 05.39.71.50.06 تطوان 105لية شارع الاسامعي  امجلعية اخلريية اال سالمية التطوانية دار املس نني بوسافو  تطوان

06.61.17.77.41 
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مركز اال خاء الس تقبال  تطوان

 الأشخاص بدون مأأوى

 

مجعية سواعد الاخاء لرعاية الأشخاص يف 

 وضعية صعبة

 يف طور تقدمي ملف الرتخيص شارع بين يدر كويلام مالكتة تطوان

 06.65.30.01.90 يق شفشاونيح العدير طر  امجلعية اخلريية اال سالمية دار العطف  وزان

06.61.09.63.09 

املركز الاجامتعي للتكفل  احلس مية

ابلأشخاص املس نني بدون 

 مأأوى

مجعية احملس نني للمعاق الطفل املرأأة 

 واملسن ابحلس مية

 06.56.42.70.40 06.68.55.51.76 05.39.98.58.40 يح حدو قرب مرجان احلس مية

 دار املس نني  العرائش

 

 05.39.91.27.23 شارع معر بن عبد العزيز يح املزنه  العرائش اخلريية اال سالمية امجلعية 

06.61.29.91.55 

06.67.68.31.40 

 دار الرب واال حسان شفشاون

 

 05.39.98.92.97 شفشاون 46زنقة الرتغي يح الأندلس رمق  نمجعية دار الرب واال حسا

06.61.9357.48 

 القرص الكبري

 

دار  -عي املركب الاجامت

 املس نني

يح يح س يدي عيىس بن قامس القرص الكبري  امجلعية اخلريية اال سالمية

قلمي العرائش املزنه  ا 

05.39.91.85.02 

 

مركز اس تقبال الأشخاص  الفنيدق

 مرخص  املس نني

 06.61.18.05.14 يح الرباريك طريق عرفة الفنيدق   امجلعية اخلريية للنوااي احلس نة

 

 بين مالل بين مالل خنيفرة

 

 06.61.23.19.90 05.23.48.37.58 شارع محمد اخلامس بين مالل امجلعية اخلريية اال سالمية مركز الأشخاص املس نني

06.65.08.81.05 

مركز مشس لرعاية املس نني  ازيالل 

 تنانت

 تمركز جامعة تنان لرعاية املس نني اال سالميةامجلعية اخلريية 

مركز الأشخاص املس نني  واد زم

 بدون مأأوى

 06.68.06.23.66 واد زمشارع برئ انزران طريق الفقيه بنصاحل  مجعية اال سعاف والرعاية الاجامتعية

06.49.69.14.19 

 06.61.34.56.17 اجملد جبعدجتزئة  الواكةل ادلولية للتمنية مركز املس نني ابصاحل ايب جعد

07.07.71.04.98 

05.23.41.61.10 

 خنيفرة

 

مركز اس تقبال الأشخاص 

 املس نني

 05.35.38.51.31 احلي الفاليح خنيفرة امجلعية اخلريية اال سالمية

06.22.55.23.34 

    دار املس نني  امريرت 

 مركز الاس تقبال واال دماج أأرفود /الرش يدية درعة اتفياللت

 

قلمي  ي احلسنزنقة السوق شارع موال امجلعية اخلريية اال سالمية أأرفود ا 

 الرش يدية

05.35.57.64.54 06.39.63.76.47 

06.62.48.31.82 

 ميدلت

 

 05.35.58.03.78 يح الرايض ميدلت امجلعية اخلريية اال سالمية دار املس نني

06.61.17.10.06 
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العيون الساقية 

 امحلراء

جل أأ مجعية عني العودة للتمنية من   املس ننيالأشخاص اندي  بوجدور

 س تقبلامل 

 06.71.42.40.40 يح عودة بوجدور

05.28.88.10.35 

06.79.85.28.36 

مركز اس تقبال الأشخاص  السامرة لكممي السامرة

 املس نني / مركز هناري

  السامرة 29يح موالي رش يد زنقة أأقا رمق  مجعية اال حسان لرعاية العجزة 

 

06.76.07.12.19 

06.61.90.13.50 

شخاص لأ مركز اس تقبال ا لكممي 

 املس نني بدون مأأوى

مجعية س يدي الغازي للعمل الاجامتعي 

 والرتبوي 

 06.72.03.15.15 يح الزيتون لكممي

05.28.77.19.62 

 براكن الرشق

 

 05.36.61.60.65 يح اجملد براكن امجلعية اخلريية اال سالمية املس ننيالأشخاص دار 

06.61.06.27.09 

 06.68.43.29.73 وجدة جرادةطريق  ية اال سالميةامجلعية اخلري  رايض املس نني وجدة

05.36.68.38.77 

 اتوريرت

 

املركب الاجامتعي لرعاية 

 املس نني 

 05.36.69.40.75 اتوريرت  402يح موالي عيل الرشيف ص.ب  امجلعية اخلريية لرعاية املس نني

06.61.32.61.72 

06.68.21.20.20 

جامتعية والثقافية مجعية الأعامل الا دار التاكفل الناظور

 والرايضية

 05.36.33.38.59 يح س يدي عيل الناظور

06.6267.07.00 

 لرعايةاملركز الاجامتعي  جرس يف

 املس نني

 05.35.20.02.04 يح النجد كرس يف امجلعية اخلريية اال سالمية

06.61.16.20.71 

 




