
النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت
30 محمد بو&رارة   - محمد الدو/. ج. الصداقة و التعاون 1
50 محمد أمغار سمية السما  ية BCج. األمل المغربية للتنميةالب 2

30 لبJK السما سعيد السما
-  من أجل المواطنة  اإلتحاد المغر/.

و التنمية
3

15 رشيق بوعيون يونس السبيع منتدى التنمية  و المبادرة 4
20 مبارك المو]-  سعيد الزوايدي النهضة للتنمية  و التواصل 5
20 زويبة عبد القادر حنان األز&ري اء  للتوعية Jgجمعية الخ 6
10 محسن الدميليج  -

J/سعيد عثما ة والتنمية المستدامة lmج المس 7

30 أحمد رشدي  -
Boحميد لحراي

السبيل لألعمال اإلجتماعية 
و صيانة المقابر

8

40 یاسین وحداني حكیمة الحاجي جمعیة روح المبادرة 
للتنمیة الوطنیة 9

10 حنان كاري فاطمة كاري
الحنان للثقافة 

 -vو العمل اإلجتما
10

20  -
xyأميمة الخال فاطمة العال]-  شعلة األمل 11

15  -
Boمينة الغالي ألحيان نجية

ج. من أجلك
 للتنمية و التضامن

12

15 J الحاطري l}ح  -
J/محمد الرمضا

منتدى السالم 
للصداقة و التضامن

13

30 زكية امهاتن  -
xKسالم تاف

فضاء مكناس لألعمال  اإلجتماعية
 و التنمية التشاركية

14

25 نهيلة سحود
عبد المالك 

 شيكري
جار الرحمة 15

15 مريم بشار أحمد بوشي�- 
بسمة لألعمال

 اإلجتماعية
16

10 سناء  شمان عقوش خديجة 
نساء العهد الجديد للثقافة

 -vو العمل اإلجتما
17

20 جواد العاطيبة ي lmوسيلة الودغ
وفاق السالم للنوايا الحسنة و األعمال

اإلجتماعية
18

20 - القليلول
Bالعيا�

عبد العزيز 
 -oالمرني

الوفاء لألعمال اإلجتماعية والتنمية 
المستدامة

19

35 مرية الماكري محمد ملو�- 
شباب المستقبل 
بية و التنمية xmلل

20

20 ي lmعبد � الشك محمد أسمر
جمعية المستقبل 

للتنمية
21

15  -
J/أسماء الكمو  -

Jعبد � الصا�
ج.النماء للقرائية

 و إرساء الديمقراطية
22

15 ة حمزي lmسم محمد عزوزي
بية xmج.الشباب للتنمية و ال

 ع� الديموقراطية
23
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النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت

20 عبد �  المنادي  -
Jvمحمد نبيل الياز

ج. اإلسماعيلية
 للتضامن و التنمية

24

15 J مازوز l}ياس سلوى الجب�- 
ج. األمال للتنمية 

و التكوين
25

30 و lmأحمد ب عبد � روايل
ج.ثلث  فحول األعمال اإلجتماعية 

بية و الثقافة  و الرياضية xmو ال
26

20  - حفيظة الحجو�. عبد الواحد البهجا
ج. بدرة الخlm للتنمية 
الثقافية و اإلجتماعية

27

40 إدريس سعود محمد عبودو
ج. التواصل لألعمال اإلجتماعية لمتقاعدي

ية لمكناس Jgالجماعة الح
28

20 حكيمة بطاح  -
Jyإدريس خل  lmجمعية بصمة خ 29

40 &ناء الغازي فاتحة غليب 
ج. نساء الغد للتنمية

 التشاركية
30

15 فاطمة اقريوص  -
J/ز&رة العيما

جمعية  الفضيلة 
و التنمية

31

30 عبد العا�- فكري  حميد األزعار ج. أمل الريحان 32

15 جواد يحياوي الحسن الضاوي
ج. اإلخالص للتوعية 

ية واإلجتماعية lmية الخ BCالب
33

45 أسماء العلوي لي� بوحوت 
مبادرات  للنهوض 

بحقوق النساء
34

15 ا&�-  .mمحمد ال حنان قديدر
بية و  xmج. حنان لل
التكوين و التنمية 

اإلجتماعية
35

15 ة lmأيت عال نص وفاء غازي
ج. اإلنصاف و تنمية

 األ�ة
36

15 لمياء معمور نجات الغا�- 
بية  xmج. المواطنة لل

و التكوين
37

15  -
Bسعد بن القر� حياة العبادي 

ج.اإلنبعاث للتنمية
 المستدامة

38

30  -oفتيحة لعدي مصطJy العظمة
ج. التفتح للخدمات 

اإلجتماعية
39

30  -
Jyمحمد سي عبد المجيد المختاري

جمعية المجد للثقافة 
و الموسيxy و األعمال اإلجتماعية

40

30 حنان كدا]-  ابرا&يم السو�-  ج.مكناس تنمية  41

15 محمد بمسعود عبد اللطيف حمي�- 
ج.الهالل لألعمال اإلجتماعية 

و المحافظة ع� البيئة
42

50 محمد لصيك  -oين انفيCن
ج . الشفاء وجودة الخدمات الصحية 

و حماية مستعم�- مصالح الصحة
43

2



النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت

15 نورة حالف حكيمة الوردي
ج.نوريمان للتنمية

 الشاملة و إدماج الطفل
44

25 الحبيب العال�-  فاطمة عبيشة
ج. الوفاء للتنمية 

ية BCالب
45

20 بوعبيد قرطاش عائشة مساعد
ة  lmالمس -vالفدرالية السامية  لمتطو

اء Jgالخ
46

25  - محمد خطا/. فاطمة زايدة
ج.نادي مكناس 

اث ¤mلإلعالميات و ال
و األعمال اإلجتماعية

47

20 خديجة بوطويل  -
Jعائشة مر�

ج.أمرأة الغد للتنمية 
اإلجتماعية

 و اإلقتصادية
48

25 غزالن بنسالم مليكة أزلماد
ج. نسائم الرحمة 
ية  lmلألعمال الخ

و اإلجتماعية
49

10 يفة كل�-  B�  - يف جرو/. B�
الفدرالية اليوسفية

 لجمعيات األشخاص
 ذوي اإلعاقة الحركية

50

15
 -

J/عبد الغا
الرماش

أمية بالخدير

يا لألعمال ¤mج. ال
اإلجتماعية و التنمية

المستدامة و المحافظة
ع� البيئة

51

20
 J l}محمد أم
 السمال�- 

 -
x/مليكة التاكو

ج.الحكمة للتنمية 
اإلجتماعية

52

25  -
Jyمنصف الخلي أحمد لبيب

 -vج. التواصل اإلجتما
و التضامن

53

20  -
x/أحمد الزكزو  -

x/عبد العزيزالتوا
̈- للبيئة ج. صوت ال
 و التنمية المستدامة

54

30 عبد الرزاق البناي محمد عبد الو&اب
 - .Kج. قدماء الع

ي األطلس lmو مس
- المكنا�- 

J©الريا
55

15 ف BCعتيقة الم حسنة عبيد
ج. إنصاف المرأة 

و التنمية المستدامة
56

15 أسماء اإلسماعي�-  حجيبة عCي
ج.بسمة لإلشعاع
بوي xmالنسوي ال

 -vو اإلجتما 
57

30  -
J/الحسن الرحما بنسالم التازي

الهالل األحمر
 -  المغر/.

58
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النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت

15 ي lmعبد العا�- الودغ  - .Kنادية بنعبد الن
ج. الندى للتنمية و 
بية و التكوين xmال

59

10 مJK أبيضار لطيفة بنبابا
ج. نساء الخlm لتعليم

المرأة و األعمال 
اإلجتماعية

60

15 حميد الرحا�-   -
Jyي B� محمد

ج. النg للرياضة 
و  الثقافة و األعمال 

اإلجتماعية
61

35 الخمار لودي  -
Jvسليمان الصبا

ة  .mجمعية التكافل لمق
ج .mسيدي مسعود ال

62

30 خالد الميا�-  دريسية فضيل
ج.أمل السعيدية
 للثقافة و التنمية

63

10 غيثة زعمون محمد الشبي»- 
ج. المغربية لإلدماج

و التنمية لتنشيط الطفل المعاق
64

15 نعيمة أوحدة يCى الزراع�- 
بية  xmلل Cج. الي

و التنمية و التكوين
65

50 المصطJy السعيدي حميد إعيش

ج. الوصال لألعمال
 lmاإلجتماعية  و تسي

المركب سوسيو 
- �- اإلنارة

Jثقا�

66

15 ابتسام أمهاوش  -
J/إيطو الزيا J للتنمية  l}ج. تسوريف 67

15 فاطمة الحفراوي رقية الحفراوي
ج. مبادرات للنساء 

الحرفيات
68

10  -
xKاق بوستي Bإ� أمينة مريبط

ج. األمان للثقافة
 و التنمية

69

10  J l}يفة أوج BCال  Cفاطمة الك
ج.السيدة الحرة 

بية الطفل xmل
70

30  lKعادل يح  -
J/حسن حسو

ج. األعمال 
اإلجتماعية للنظافة

71

25 صالح الحمري م. ع�- أمينة
بية  xmج. الرحمة لل
و التنمية و األعمال 

اإلجتماعية
72

15 حميد بن ز&راء  -v BCجواد ال
ج. األصدقاء للتعاون 

 -vاإلجتما
73

20
رجاء العلوي 

 -oالحم
ثورية كرفاص

ج. الطموح لألعمال
اإلجتماعية و الثقافة

74

15  -
J/أمينة الوزا ميط B� حفيظة

ج. التقدم لألعمال
اإلجتماعية

75
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النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت

15 ف بوكمار Bأ� صباح سموح
ج. التنوير لألعمال

السامية
76

40  -
J/محمد العمرا

ع�- جاي
 منصوري

ج. السنابل لألعمال 
اإلجتماعية

77

30 خديجة رفيع
 Jyالمصط
 -

Jvالدغو 
- خدمة

J� ج. الصحة
ية BCالتنمية الب

78

15 أمينة فضيلة
فاطمة

 بوتعرورت

ج. النور لألعمال 
اإلجتماعية و الشؤون

اإلنسانية
79

15 ماما قدوري  -̄ محمد بوسوا
ج. النجوم الذ&بية 
لألعمال اإلجتماعية

80

30 الباتول الزغاري حياة أكنوز
ج. األيادي المتضامنة

لذوي اإلحتياجات الخاصة
81

10 أحمد حمو]-  محمد باطوري
ج. أطلنطا لألعمال 

اإلجتماعية
82

10 ز&ور زوب±- 
عبد الهادي

 الوردي

جمعية األمة للثقافة 
و الرياضة و األعمال 

اإلجتماعية
83

50 يونس بوفرمة الحسن مCار
 Jyج. اصدقاء مستش

سيدي سعيد
84

30 معاذ زا&ر عبد النور بازا
ج. النعمة لرعاية 

األيتام
85

30  - التها]- يعكو/.  -̄ جواد المجا
ج. الوطنية للنقل و
 السالمة الطرقية

86

15 ماجدة البgي نجية أعتلة
اق للتنمية Bج. اإل�

و التضامن
87

25 محمد د&اب حجيب قاس�- 
الشبكة الجمعوية 
للتنمية التشاركية

88

10 مريم التها]-  محمد أكسوات
ج. شباب مكناس 
الزيتونة للتنمية

و المواطنة
89

10  J l}ترديوي الحس محمد البوسال�- 
اك lmل -̈ جمعية األمل ل

فاء وجه عروس BCال
90

35 عزيز التفا�-  ى الزين BCب
ج. أ�ة الغد للتنمية

و التواصل
91

30 سعيد الطهاري
عبد الرحمان

 بندياب
 -

J/التحالف المد
لحقوق اإلنسان

92
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النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت

40  -
xعزيز القو�

عبد الرحيم
 بعوض

جمعية آباء و أمهات 
و أولياء التالميذ

بمدرسة أنزالة الرداية
93

15 أشليف زكرياء بن يشو فاطمة 
الجمعية المغربية
للتضامن و التنمية

94

20  -
J� BCنادية ال محمد أزري�- 

الجمعية الوطنية 
بية xmللطفولة و ال

اإلجتماعية
95

15 سمية خودة
عبد الرحمان

 الخدير
ج. بسمة للتنمية 

 و الخدمات  اإلجتماعية
96

30  lm&أسية ز  -oأحمد لفي
ج. العهد الجديد 
للتنمية و إدماج

المعاق
97

15 ي J lmحكيمة  البلع ي J lmمحمد البلع
ج. اإلنطالقة لألعمال
اإلجتماعية  و الثقافية

98

30
عبد المنعم

 -
Jvالدغو

 Jyمصط
 -

J̄  المحفو
ي�- للمواطنة  J lmج. ت

و التنمية
99

50 عبد العزيز لبيب
عبد الرحيم 

الهمس

بية  xmج. األفق لل
و التنمية و الخدمات

اإلجتماعية
100

20 الغالية الطرفاوي أسماء طلوع
ج. الزيتونة لتحفيظ

القرآن الكريم
101

30 المهدي لمزوري
 Jyالمصط
 -

J̄ محفو

جمعية المركز 
 -

Jالسوسيو ثقا�
 -

Boدار العراي
102

50  -
xنعيمة التا� محمد معيش  lmج. فاعل خ 103

15  J l}يونس أشن أحمد البحري
ج. األمل للتنمية

 و التواصل
104

10 مليكة الحداد محمد معمري
بوية و xmال Cالي

التنموية  و الرعاية اإلجتماعية
105

15 جيهان قgي مصطJy مواق
الهيئة الوطنية 

للحقوق و الرعاية 
اإلجتماعية

106

10  -µوفاء البور نز&ة لعميم 
ج. اإلخالص للبيئة 
ية BCو التنمية الب

107

10 يوسف أوعبيد حميد قشقوش

ج.شباب المستقبل 
ية BCللتنمية الب

و األعما اإلجتماعية
و البيئة

108
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النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت

10 عبد الرزاق األبيض  -
Bالحنا� Jyالمصط

ج. الزيتونة
 J l}للمصورين المتجول 

109

10 حميد قنا�-  وفاء منيب
ج. الفجر للتنمية

الثقافية و اإلجتماعية
110

25 جمال الرحا�-   -
J/أمينة المزيا

ج.السند لرائدات 
العهد الجديد

111

10 بوسلهام قمال ثورية الزين
ج. الفدرالية اليوسفية

لألشخاص ذوي
اإلعاقة الحركية

112

25
عبد الرحمان

إكرام �
ى العزيز BCب

ج. المنار للتنمية 
ية BCالب

113

30  -
Jالمع·- الهاد� - أزنادي .Kحبي

جمعية الدعوة 
إ� الكتاب  و السنة

114

15 أيوب مرزوق رشيدة داودي   lmج. يد الخ 115

25 &ند قرمادي عادل قرمادي
ج. شباب العهد الجديد

للتنمية المستدامة
116

15 عزيز بوجيدة محمد الهواري 
ج. صوت مكناس 
للتضامن و التنمية 

الثقافية واإلجتماعية
117

20 كريمة أبو فارس خديجة الكوعرة 
ج. الصفاء للتنمية 

و الخدمات اإلنسانية
118

20 أمل برقليل محمد أيت بال
بية  xmج. التواصل لل

و الثقافة
119

10 ع�- البارودي اري lmعبد الحق الج ج. البناة 120

15  -
JKي .mال lmالبش محمد بلمهدي

ج. إنصاف المغاربة 
المطرودين من الجزائر

121

30 &شام الومغاري محمد عطيوي
ج. األعمال اإلجتماعية

كة B� ألطر و عمال
تيكميد

122

25  -
J©سعد القا  -

JKخالد رحام  -
J©الريا -

Jyج الرشاد الصح 123
25 - شفيق

J/الرحمو  -
JKلكحل عبد الغ - المكنا�- لكرة القدم

J©ج قدماء النادي الريا 124
25 عبد العا�- &الل سعيد الفال�-  - النادي المكنا�-  .Kج آفاق لمح 125
25  -oعبد العزيز الكي عبد اللطيف شي�-  - برج موالي عمر .Kج قدماء الع 126
25 خالد جابر سعيد ميدار ج مكناس ألنصار النادي المكنا�-  127
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