
النقطة أمین المال الرئیـس اسم الجمعیــة ر.ت
15 رشید أھالل محمد بن الحاج لحسن الكشفیة الحسنیة فرع المنزه 1
15 المصطفى الزاھر المھدي ملوك ج الكشفیة الحسنیة فرع مكناس األوائل 2
10 عبد الرزاق زاید نعیمة البیاض ج ورود للتنمیة والتربیة والتكوین 3

10 سفیان مشیش حفیظ جبیري ج الفنون الموسیقیة 
للطرب الشعبي األصیل 4

20 حسن ملوكي ادریس كلموس ج أصدقاء العربي
5 للمسرح والثقافة والتخییم

30 إسماعیل
بنخوي عبد الصمد بوعیاد جمعیة سیدي قدور العلمي  للملحون واألدب الشعبي 

و التنمیة االجتماعیة 6

30 مصطفى الزیاني خالد كروم جمعیة الفتح 7

20 إیمان عبد الوھابي محمد طلحة جمعیة فضاء التنمیة و اإلدماج 8

15 خدیجة طلحة نادیة لمدغري جمعیة بسمة للثقافة و التضامن 9

10 عثمان الصیباري امحمد الصیباري جمعیة المولى إسماعیل
10 لدالئل الخیرات و األمداح النبویة

10 كریمة بوعودة المصطفى خیي جمعیة الثقافة لغد أفضل 11

10 محمد وارثي موالي الحسن بو عبد هللا جمعیة األصالة لفن الملحون 
12 و الموسیقى األندلسیة و فن المدیح و السماع

35 عبد السالم
محمد الدیري شاكر جمعیة السبیل 

للتربیة و الثقافیة 13

30 محمد سیفي عبد المجید المختاري جمعیة المجد للثقافة و الموسیقى
14 و العمال االجتماعیة

10 سكینة العیساوي ھدى صابر جمعیة أطفال العالم 15

25 سمیرة مغاسي عثمان بوحجیطي جمعیة قطرة الغیث 16

30 األزھري عبد 
الرحمان عماد بوجى جمعیة العالم لتنظیم الثقافات 17

10 بروك محمد تویر عبد اللطیف جمعیة بنعیسى الدراز  لفن الملحون 
و التراث األصیل 18

10 المقریني 
عز الدین سعید السغروسني جمعیة الفلكلور الكناوي

19 اإلسماعلیة بمكناس

30 سناء الكوط توفیق أجانا جمعیة المؤسسة المواطنة
20 للتنمیة و المبادرات

20 زكریاء أجانا محمد لھي جمعیة المغربیة للفنون
21 و المھن  البصریة

30 محمد نبیل الیازغي فضول حسن جبوري جمعیة الفضاء الجمعوي
22 للتربیة و التنمیة

25 محسن 
المكاوي

عبد الرحیم 
حدوش

جمعیة روافد للدعم الثقافي 
و االجتماعي 23

30 فاطمة بوخیار سمیر تاجة جمعیة البدیل الثقافي 
و التربوي 24
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40 سعاد بومین بوشتى الزكراكي جمعیة جسور لألعمال 

والتواصل و الدعم التربوي 25

15 سھیلة فزني رضوان بورشاشن   جمعیة المغربیة
26 للفنون و البصریة

15 وحید ھشام عبد الرزاق المشاطي جمعیة المغربیة للتنمیة 
الثقافیة و اإلجتماعیة 27

30 فطول إدریس غربیل بدیعة جمعیة لإلبداع
28 الثقافي و التنمیة

30 أمیمة السماللي زھراء خلصي جمعیة مغرب التجدید
29 للثقافة و الریاضة

10 یونس إدریس العبدالوي جمعیة باب القصبة للفنون و الترات الشعبي 
و الموسیقى الروحیة 30

30 بختة دنون سالمي
 مصطفى

جمعیة األمل للتربیة  و الثقافة و التنمیة 
والیة مكناس 31

30 محمد الروكي رشید حماني جمعیة ملتقى األجیال 32

10 سعید الحجام فاطمة الزھراء الرحامني المنتدى الوطني للصحافة المستقلة 
و المكتوبة و اإللكترونیة 33

10 عبد العاطي 
العمراني محمد لعبل جمعیة اإلشراقات المحمدیة 

للمدیح و السماع بمكناس 34

15 عبد هللا الشرقي 
متوكل یاسر درویش جمعیة سواعد المدینة 35

10 لحسیني عبد المجید عبد العالي السراج نادي مركز المولى اسماعیل للدراسات 
و األبحاث في اللغة واألدب و الفنون 36

10 مریم مزالف عبد العالي لمرابط الركب الفاللي األصیل 37

30 محمد رزقي فاطمة أخوي جمعیة عش المالئكة للثقافة
38 و التربیة و الخدمات اإلجتماعیة

10 خالد دراز عبد الحق مدان
جمعیة اللة حضراء 

للفنون الشعبیة 
و الثرات األصیل

39

30 حمزة البارودي ھشام العصور جمعیة شباب باب منصور
40 للثقافة و التربیة

15 مونیة لغریسي فؤاد الداودي جمعیة العلم و العمل
41 للثقافة و التنمیة

30 المھدي المجبوري بخدة محمد جمعیة فضاء 
المسرح و اإلبداع 42

40 سناء أوركش محمد رفیع
 سبیر

جمعیة النور للثقافة 
و الفن و الرحالت 43

30
عبد الغفور

أیوب الكرش و كار جمعیة أجیال الغد
44 للتربیة و الثقافة

40
محمد 

بوطاھیر
زكریاء 
الركراكي

جمعیة عوالي 
المسرح 45

10
عبد الكریم 
بن داوود عمر التازي الحلواني جمعیة مكناس تافیاللت  لفن الملحون

46 و ترات عیساوة

10
عز الدین بن 

الحسین حسن عقیل جمعیة أھل القصبة
47 للتراث و الفن العیساوي
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10
أیوبي بن سالم بن حلیمة عبد المجید

الجمعیة االسماعیلیة
 في مدح خیر البریة 

للمدیح و السماع الصوفي
 بمكناس

48

25 محمد حجوي حفیظة المالولي الفیدرالیة الوطنیة
49 للتربیة و التنمیة

15 المھدي محبوب كمال لحویطي جمعیة األزھر للتربیة
50 و الثقافة و األعمال اإلجتماعیة

40 عبد الغفور
محمد محسن بن موسى راتب جمعیة ملتقى الثقافات للتربیة

51  و الثقافیة و األوراش

25 حاتم البلغتي أنور مھایة منظمة اإلتحاد الوطني للشبیبة المغربیة المكتب الوطني 52

10 بوطیة سعاد رشید تواني جمعیة أھل التوات للمحافظة
53 على الترات الشعبي

35 حیاة بحرب حلیمة 
الضو جدید

مركز العمران البشري
 الوطني للتأھیل األسري

 وتنمیة الكفاءات
54

25 حلیمة فائض محمد أمین
 بصري

كن عونا للتنمیة
 و األعمال االجتماعیة
 والثقافیة والریاضیة

55

25 فاتحة العالوي جواد خطابي جمعیة األفاق للتنمیة 
و التشغیل الداتي 56

10 الھراوي الھادي زایري فوزي جمعیة الفرقة العیساویة التراثیة  لقصبة ھدراش 57
50 عمر الفارسي سمیر بن یشو جمعیة فضاءات 58

35 ھشام الغندور سعید الركي جمعیة كورال النغم
59 للموسیقى و الثقافة

30 صباح الغوات محمد الودغیري جمعیة النطاق الثقافي 60

15 خدیجة شریفي محمد العلوي جمعیة شبكة
61 والد البالد للتنمیة

25 زوھرة السعدي خدیجة الموفید المنتدى الوطني للثقافة
62 و فنون المستقبل

25 زینب جوھري 
أولیدي نبیل زكاوي مركز تفكر للدراسات

63 و األبحاث اإلستراتیجیة

10 نجوى اإلدریسي مریم المقریني جمعیة شباب السالم 64

10 عتیقة المراني عبد العالي حماني جمعیة غرناطة
65 للطرب الندلسي

15 أسماء البقالي سعاد بناس جمعیة العمل للتنمیة 
اإلجتماعیة و الثقافیة 66

15 شكیر 
الراشدي

محمد
 بندعنون

جمعیة حومتي
67 للتنمیة و الثقافة

10 أیت وجالل
طاھر عمري سعید جمعیة العیساویة

68 للثرات الشفھي

15 حمزة أعیسي أیمن بن صفیة جمعیة مكناس للفنون 69

15 التروفي سعاد جمال كمیرات جمعیة أشبال مكناس 
للتنمیة و الثاقفة  و التعاون 70

25 منیة أولحاج بھیة التراب جمعیة نسیم مكناس
71 للتنمیة و اإلزدھار
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15 عبد اللطیف زریكي محسن عدیوي الجمعیة المغربیة 

للثقافة و التنمیة 72

30 فؤاد أشاوي رشید أرسالن منظمة الكشفیة 
المحمدیة المغربیة 73

15 محمد بالعبدیة حیاة الوازري جمعیة طریق النور
74 للتربیة و الثقافة

30 محمد لعتیقي إدریس الزیداني الجمعیة المغربیة
75 للتربیة الشبیبة

40 سمیرة بنعبد النبي ملیكة عردي جمعیة لینة لتنمیة 
األسرة و الطفل 76

25 حمزة لبشیر صفاء معزوزي جمعیة الوسیط 
للثاقفة و التنمیة 77

15 محمد أوراوشو بوشعیب العربي جمعیة النور المبین
78 للتربیة و التنمیة

15 وفاء أغریسي حمید ھنور جمعیة التربیة 
و التواصل للتنمیة اإلجتماعیة 79

30 فؤاد السعیدي عبد اإللھ مولوع جمعیة جسر الغایات 
النبیلة للثقافة و التنمیة 80

30 فناسي نورة مصطفى كمان جمعیة الحي للمسرح
81 و الموسیقى

40 یونس الخلوفي المھدي لمزوري جمعیة الرائدالوطنیة
82 للتربیة و التخییم

15 عزیز بوحمالة صالح الدین الخدیر جمعیة رحاب الكشفیة 83

15 فاطمة الزھراء 
أبروھا غالي عبد الحلیم جمعیة الغد للثقافة و التنمیة 84

40 یونس دریوش محمد الشغروشني
 منظمة التعاون 
للتربیة و التنمیة 
المكتب المركزي

85

50 مریم مكریم عتیقة بن الفضیل جمعیة البتول لرعایة 
الفتاة و األسرة 86

40 حسن حرباوي حسین حرباوي جمعیة مغرب 
المواھب  الحضریة 87

30 حیاة لولیدي فاطمة الزھراء ابن عبد 
الھادي جمعیة اإلمام ورش القرآنیة 88

40 عبد الكریم 
القندوسي بنسالم بن الفضیل جمعیة الوعي الثقافي 89

40 خالد فكري عبد العتیق الكتاني جمعیة فرقة الفنانین
90 الموھوبین للمسرح اإلحترافي

15 نعیمة ھاللي رشیدة الھاللي جمعیة المرأة المغربیة 
و إحیاء الثرات والتقالید المغربیة 91

20 إسماعیل بوجید مھدي العباري جمعیة الشبیبة المدسیة 92

30 بوجمعة المخطوبي محمد بنعلي جمعیة منتدى
93 المدیعین المغاربة

10 عبد المجید المقتتي عبد الرحیم الخطوبي جمعیة مكناس ثراث
94 حضاري عالمي

30 عبد الرحمان 
المساوي عبد الخالق الدیوري جمعیة ابن غازي 

المكناسي للتنمیة و الثقافة 95

30 فوزیة  ھاني فاطمة زھیر جمعیة شمس لتنمیة اإلسرة و الطفل 96
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15 مویان سلیمان زوھرة السعدي جمعیة كارتینغ  

انفو اللربیة و التعلیم و الثقافة 97

30 عبد السالم بنعزوز أحمد قشقاش جمعیة منظمة الكشاف الجوال مندوبیة مكناس 99

20 جمال الدین مكاوي المصطفى كروش جمعیة األنوار للتربیة 
و الثقافة  و الفن 100

20 أسماء لزعر سلیم حروشي جمعیة المنتدى 
العربي للمسرح 101

30 ببكر برادة محمد برادة ج. رابطة مجودي 
القرآن الكریم 102

15 سمیة لبیب خدیجة البوراسي جمعیة رؤى المسیر
103 للتربیة التنمیة الثقافة و الفن

30 سعید ضریف عبد الحق سجود جمعیة دار ابن القیم
104 لتحفیظ القرآن الكریم

15 مستریح خدیجة الزروقي بشرى جمعیة البشرى 
للتربیة و الثقافة 105

10 عبد الحكیم عبد 
المولى عبد االلھ غازوي جمعیة الفكر 

السلیم للتنمیة 106

40 نعیمة فوزي بشرى الراضي جمعیة مركز القرویین
107 للدراسات و البحوث

25 السعدیة غنم أحمد بلبول جمعیة الفنون للدعم 
و التأھیل اإلدماج و البیئة 108

35 وھیر السلیماني ناصر اإلدریسي كنون جمعیة صورة آرت
109 للمسرح و التنمیة الثقافیة

40 أنس بویا علي عبد العزیز لبیب جمعیة المغربیة
110 لإلقتصاد اإلسالمي

30 یسرى الودني عبد األحد بقطشي جمعیة شباب المغرب للتربیة  
و الثقافة و التنمیة المكتب الوطني 111

30 كریم الرابحي عبد العالي شورفي جمعیة البصائر للفكر  التواصل 112

25 عزیز النان حمید بردیش جمعیة شباب مرجان 
5 للریاضة و التنمیة البشریة 113

30 فرعي ھشام دواي عثمان ج أشبال الحي للریاضة والتنمیة 114

30 مریم السعیدي ھشام ناصر  الكشافة العربیة 
اإلجتماعیة 115

30 ھشام السلیماني عبد هللا خصال منظمة الكشاف المغربي 116
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