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 مديرية حامية الأرسة والطفوةل والأشخاص املس نني

 قسم الأرسة والأشخاص املس نني

 الحئة امجلعيات العامةل يف جمال حامية الأشخاص املس نني حسب اجلهات 12

 اجلهة  امس امجلعية امس الرئيس )ة( العنوان الهاتف / الفاكس الربيد الالكرتوين

helmardi@gmail.com  05.37.66.08.50هـ 

06.61.88.95.60 

)عضو  حسن املريض الرابط 2944ص.ب 

اجمللس االإداري 

للصندوق املغريب 

 للتقاعد(

اجلامعة الشعبية للمتقاعدين 

 واملس نني

1.   

سال  –هجة الرابط 

 القنيطرة

 05.37.70.24.74هـ  

 05.37.69.22.34ف 

قامة الفقيه التطواين  شارع اجلزائر  23اإ

 الرابط 7شقة 

  .2 الفيدرالية العامة للمتقاعدين محمد بوعبيد

mohammedbenzakour8@gmail.com  06.65.64.30.17هـ 

05.37.73.15.47 

 05.37.72.00.76ف 

  .3 امجلعية املغربية للمتقاعدين محمد بزناكور الرابط 6زنقة الصومال عامرة ب رمق 

latifafmz@yahoo.fr  05.37.29.91.15هـ 

06.66.93.46.90 

 05.37.69.22.34ف 

الرجاء يف هللا  47الرمق  T.Bبلوك 

 الرابط ح.ي.م

مجعية بيت احلمكة للمتقاعد  لطيفة فياض

 واملسن

4.  

abdelahatki@gmail.com 05.25.11.43.50 

06.67.28.29.51 

امجلعية الوطنية لقدماء احملاربني  طبال عبد السالم سال

 فرع العيادية 

5.  

rmidirachid@gmail.com 0707747799 

0639252154 

نقاذ  رش يد الرميدي سال  سعاف واالإ   .6 الهيئة الوطنية لالإ

aslem.ouazzani@gmail.com 06.60.54.53.81 7 مجعية املتقاعدين واملس نني عبد السالم الوزاين الرابط.  

larbazzaoui@gmail.com  الصنوبر يح الرايض  شارع 41 05.37.71.13.46هـ فيديرالية امجلعيات الوطنية  العريب العزاوي 8.  
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06.68.15.52.03 

 05.37.67.97.70ف 

 للمتقاعدين ابملغرب الرابط

espam.maroc@gmail.com  دين بن احلس  ي السوسي زنقة امل 06.64.17.42.72هـ

 1390ص.ب 

مجعية فضاء لرعاية الأشخاص  أأمحد عديوي

 املس نني 

9.  

layanasiham@gmail.com  0610.66.50.67 هـ   يح 6شقة  24عامرة  

 يعقوب املنصور الرابط 

مجعية بيت الأرمةل محلاية اليتمي  س يدي معي حافظة 

 والأرس املعوزة

10.  

ass.agedor@gmail.com 06.98.74.05.91  11 مجعية العمر اذلهيب بنعزيزالسعدية  الرابط املشور 845ص.ب.  

Moutawakil.h@hptmail.com 06.61.37.04.26 12 مجعية قدماء موظفي الربملان احلسني املتواكيل زنقة مورينو املدينة القدمية الرابط.  

Contact2aeci@gmail.com 06.61.100.464 12 الس يد امنب بن عبد  زنقة بزنت الرابط حسان

 هللا 

مجعية املس تقبل للرتبية والثقافة 

 والابداع 

13.  

 05.39.41.61.74 

06.65.36.74.95 

 05.39.41.83.69ف 

القطاع العام  –مجعية املتقاعدين  محمد أ يت شعيب أأصيةل 29يح موالي ادرسس رمق 

 واخلاص

هجة طنجة تطوان   .14

 احلس مية

melloukmiloud166@gmail.com  05.39.91.64.94هـ/ف 

 05.39.50.10.44ف 

 06.18.18.28.62هـ 

 640ص.ب  التجزئة اخلرضاء 163

 العرائش 

 

 مجعية الوحدة للمتقاعدين امليلود ملوك

 

15.  

ecipa.maroc@gmail.com 1رمق  7يح الاندلس مجموعة ب زنقة  06.06.43.49.07 ه 

 

عن   مجعية معا لفك العزةل لبيب املسعدي

 املس نني

16.  

hamidnouiouar1949@gmail.com  05.39.90.45.06هـ 

06.72.79.16.57 

 

يح س يدي رضوان جتزئة الرشوق رمق 

 القرص الكبري 26

مجعية الأعامل الاجامتعية  محيد نويوار

للمس نني واملتقاعدين ابلقرص 

 الكبري

17.  

Ibn khadounksar@gmail.com 06.66.42.98.16 

06.62.76.10.71 

مجعية الامل احملالني عىل املعاش  محمد الكعص  شارع سور الاشارة العرائش  117رمق 

 واملس نني ابلعرائش

18.  

 06.66.92.53.24 

 05.23.48.97.26ف 

 1036شارع املقاومة العاليا ص. ب 

 احملمدية

احتاد مجعيات املتقاعدين وكبار  احلاج كريم

 السن

 ادلارالبيضاء سطات  .19

zakia_echbani@hotmail.com 

clublagedor@gmail.com 

 06.61.13.19.23هـ 

 05.37.29.45.13ف 

  20300زنقة شوين بلفدير 19

 ادلارالبيضاء

الشيباين االإدرسي 

 زكية

  .20 مجعية متزنه العمر اذلهيب 

mailto:layanasiham@gmail.com
mailto:layanasiham@gmail.com
mailto:ecipa.maroc@gmail.com
mailto:ecipa.maroc@gmail.com
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jam3iyatouna@gmail.com  06.62.02.84.70هـ 

05.22.60.42.44 

اندي فضاء الس ياب الأصيل عني 

 35853الس بع احلي احملمدي ص. ب 

 البيضاء ادلار

مجعية الأمان ملتقاعدي الأمن  ميلود أأمحر

 الوط ي

21.  

assoc.mains.blanches@gmail.com  06.61.08.45.41هـ 

06.76.10.67.93 

يح العنق أأنفا  12الشقة  38بلوك 

 البيضاء ادلار

  .22 البيضاءمجعية الأايدي  زينب الراسس

 06.71.97.05.75هـ  

 

جتزئة مليلحة زنقة واصل بن  687

 اجلديدةعطاء 

مجعية متقاعدي الفوسفاط للتمنية  انرص

 والسمل 

23.  

association-assimi@hotmail.fr 06.63.62.40.20 

 

 مكرر جون جاك روسو 8املقر 

 البيضاء ادلار

براهمي عصميي   .24 مجعية جتمع أأفاكر املغاربة ابملهجر  اإ

mohamed_1942@hotmail.com 06.71.97.05.75  مجعية التضامن للمتقاعدين  محمد الهواري اجلديدة

 واملس نني ابجلديدة 

25.  

 m.houmer@gmail.com     06.65.73.71.81 

 06.61.21.06.05 

ملتقاعدي امجلعية الوطنية  محمد حومر اليوسفية

 الفوسفاط  ومش تقاته

26.  

Association.personnelleages@gmail.com 06.67.50.24.57 

06.62.20.35.27 

امجلعية اخلريية لرعاية الأشخاص  معطوف أأمحد اليوسفية 305يح القدس 

 املس نني اليوسفية

27.  

Arddoukkala.@gmail.com 0.27.26.51.85 

06.61.63.28.24 

06.64.32.35.47 

امجلعية احلسنية ملتقاعدي املكتب  ش يخي ابن حلسن الرئيس ية اجلديدة 210ص.ب 

اجلهوي لالستامثر الفاليح دلاكةل 

 اجلديدة

28.  

Allianceretraitesjadida2017@gmail.com 06.63.66.40.98 

06.00.69.77.87 

الرابطة االإقلميية مجلعيات  صاحل مظيجي زنقة س يدي أأعيل يح النس مي اجلديدة

 املتقاعدين واملس نني ابجلديدة

29.  

umtusrm@gmail.com 

shte. www.umt.ma 

05.22.30.44.64 

05.22.30.28.11 

  05.22.44.73.46ف

 شارع اجليش املليك ادلار البيضاء

20010 

 الاحتاد النقايب للمتقاعدين محمد باكري

 ابملغرب

30.  

Mbarek.benkhadda@gmail.com 06.55.33.67.45  عني الشق  5رمق  10يح ايمسينة زنقة

 ادلار البيضاء

مجعية الرمحة التضامنية للمس نني  مبارك بنخدة

قلمي س يدي بنور  ابإ

31.  

لكم من مراكش طريق موالي  31 06.61.42.90.12هـ   ومل يمت ويف ت ئيسالر   الرابطة التضامنية للساكنة ذات   مراكش أأسفي  .32

mailto:m.houmer@gmail.com
mailto:umtusrm@gmail.com
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 الس تني س نة مفا فوق  بعد  جتديد املكتب اتحناوتابراهمي أأمام ودادية تسليت  05.24.48.47.95ف 

nadiassalam11@gmail.com 05.24.48.04.20  اندي السالم للمتقاعدين  محمد داكرب أ يت أأورير

 واملس نني

33.  

associationalkhair@hotmail.fr   06.67.16.80.70 

05.24.36.26.26 

  .34 مجعية اخلري للمس نني  عبد الرحمي مسكي ي  شيشاوة

mohamed .mouhcine@yahoo.fr  06.68.44.35.55هـ 

05.28.33.55.13 

 05.28.22.80.53ف 

نزاكن ص. ب  شارع اخملتار السويس اإ

 أأاكدير 113

مجعية كس مية للمتقاعدين  حمسن محمد

نزاكن   واملس نني لعامةل اإ

 هجة سوس ماسة   .35

 05.28.23.66.69هـ  

06.61.87.26.09 

 05.28.23.66.69ف 

دار املتقاعدين شارع معر بن اخلطاب 

 الودادايت ااكدير

  .36 مجعية متقاعدي عامةل أأاكدير رشف ادلين

 05.35.65.31.53هـ  

06.96.58.11.23 

 05.35.94.20.85ف 

قامة املسرية رمق  شارع اجليش  7اإ

 املليك فاس

اجلامعة الوطنية مجلعيات  أأمحد املباريك

 املتقاعدين ابملغرب

 هجة  .37

مكناس -فاس  

 

 

 

الرابطة املغربية  للمتدخلني  محمد املغاري فاس 06.82.58.52.92 

 املتقاعدين فاس

 

38.  

 06.15.67.22.86 

 05.35.94.20.85ف 

قامة املسرية رمق  اجليش  شارع 7اإ

 املليك فاس

  .39 مجعية متقاعدي قطاع التعلمي  أأمحد املباريك

tourouguiben@gmail.com  06.68.47.61.43هـ 

05.37.27.65.60 

شارع اجليش املليك زنقة طنجة  12

 م.ج مكناس

مجعية الأمل ملتقاعدي الأرسة  بن عيىس الرتويك

 التعلميية

40.  

 07.62.82.99.93 

05.35.61.58.76 

البريو شارع الاسامعلية  زنقة 114

 فاس 1الزهور 

حسن بقاري 

 الس باعي

امجلعية احملمدية لرعاية ومساندة 

 املس نات واملس نني

41.  

assofrek@hotmail.fr 

 aher_ 43 @hotmail.com 

 06.51.80.39.03هـ 

05.23.41.50.49 

 23150شارع املسرية اخلرضاء 

قلمي ب ي مالل   القصيبة اإ

مجعية املوظفني املتقاعدين  حسن أأهرايق

 ابلقصيبة

42.   

 هجة ب ي مالل خنيفرة

mailto:associationalkhair@hotmail.fr
mailto:assofrek@hotmail.fraher
mailto:assofrek@hotmail.fraher
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ية الأمل ملتقاعدي أأرسة مجع  محمد خادل أأيب اجلعدزنقة امحد بلاكمس  11 06.61.75.50.28هـ  

 أأيب اجلعد التعلمي 

43.  

Mbarek.benkhadda@gmail.com 06.41.43.95.58 مجعية الرمحة التضامنية للمس نني  زايد لعكون دوار ارابط تبات ازيالل

 ابيت بوكامز اقلمي ازيالل

44.  

lhajembarek@gmail.com 05.28.89.35.67 

06.66.36.12.95 

مجعية املتقاعدين واملس نني فرع  مبارك حتالت العيون

 العيون

هجة العيون الساقية   .45

 امحلراء

 




