مديرية حماية األسرة والطفولة واألشخاص المسنين

الئحة الجمعيات المهتمة باألشخاص المسنين
العدد
1

الجهة

2
3

4

5

جهة الرباط
– سال -
زمور -
زعير

اسم الجمعية
الفيدرالية العامة للمتقاعدين

اسم الرئيس(ة)
السيد محمد بوعبيد

المكتب الوطني لجمعيات
المتقاعدين بالمغرب
الجمعية المغربية للمتقاعدين

السيد محمد بنعياد

ملتقى التضامن لرعاية
المتقاعد والمسن

السيدة لطيفة فياض

الجمعية المغربية للمتقاعدين

الحاج محمد
العربي الفحصي
طبال عبد السالم

6

الجمعية الوطنية لقدماء
المحاربين فرع العيادية
جمعية المغاربة المتقاعدين
بالخارج21
الجمعية الوطنية لمتقاعدي
السكك الحديدية
جمعية المتقاعدين والمسنين

7
8
9

السيد محمد
بنزاكور

عقى عزي

الهاتف  /الفاكس
العنوان
هـ 05.37.70.24.74
إقامة الفقيه التطواني  23شارع
06.67.32.20.90
الجزائر شقة  7الرباط
ف 05.37.69.22.34
هـ 05.37.88.07.67
ص.ب  2024بريد باب شعفة سال
هـ 06.67.46.54.42
هـ 06.65.64.30.17
زنقة الصومال عمارة ب رقم 6
05.37.73.15.47
الرباط
ف 05.37.72.00.76
هـ 05.37.29.91.15
بلوك  T.Bالرقم  47الرجاء في
06.66.93.46.90
هللا ح.ي.م الرباط
ف 05.37.69.22.34
هـ /ف 05.37.70.24.74
إقامة الفقيه التطواني  23شارع
06.61.40.70.40
الجزائر الشقة  7الطابق  4الرباط
06.67.28.29.51
سال
الرباط

حي االنطالق رقم  1عمارة  1شقة
السيد العربي
 16زنقة التريكي أكدال الرباط
أشاليض
عبد السالم الوزاني الرباط

10

فيديرالية الجمعيات الوطنية
للمتقاعدين بالمغرب

السيد العربي
العزاوي

 41شارع الصنوبر حي الرياض
الرباط

11

جمعية تسيير المركز

السيد الحسن

شارع أحمد رضا اكديرة رقم 2
1

البريد االلكتروني

latifafmz@yahoo.fr

06.74.92.11.75
هـ 05.37.77.67.19
ف 05.37.68.05.93
هـ 05.37.75.11.64
06.60.54.53.81
هـ 05.37.71.13.46
06.68.15.52.03
ف 05.37.67.97.70
هـ/ف 05.37.75.60.43

aslem.ouazzani@gmail.com

االجتماعي لألشخاص
المسنين
جمعية فضاء لرعاية
األشخاص المسنين بالمغرب
جمعية متقاعدي الحرس
الملكي لألعمال االجتماعية
جمعية قدماء الموظفين

12
13
14

جمعية المتقاعدين – القطاع
العام والخاص

15
جهة طنجة
– تطوان

اإلدريسي

حي النهضة  IIالرباط

هـ 06.61.218201

السيد أحمد عديوي

زنقة المدني بن الحسني السويسي
ص.ب  1390الرباط
مجموعة  72رقم  1لبيتات يعقوب
المنصور الرباط
ص.ب  367تطوان

هـ 06.64.17.42.72

السيد بولحسن
لكبير
السيد محمد صادق
الخياط
السيد محمد آيت
شعيب

حي موالي ادريس رقم  29أصيلة

الجمعية المغربية للمتقاعدين
والمسنين بتطوان

السيد محمد
الخياطي

17

جمعية الوحدة للمتقاعدين

السيد الميلود ملوك

18

جمعية األعمال االجتماعية
للمسنين والمتقاعدين بالقصر
الكبير
اتحاد جمعيات المتقاعدين
وكبار السن

السيد حميد نويوار

حي سيدي رضوان تجزئة
الشروق رقم  26القصر الكبير

السيد الحاج كرمي

شارع المقاومة العاليا ص .ب
 1036المحمدية

20

جمعية متنزه العمر الذهبي

21

جمعية أمل لعلوم الشيخوخة

السيدة الشيباني
اإلدريسي زكية
السيد مصطفى
الودغيري

 19زنقة شوني بلفدير20300
الدارالبيضاء
مستشفى محمد السقاط حي موالي
عبد هللا عين الشق الدارالبيضاء
 العيادة 49 :شارع  2مارسعمارة  rosoالطابق  2الرقم 7

22

جمعية األمان لمتقاعدي األمن السيد ميلود أحمر
الوطني

16

19

شارع محمد الخامس العمارة 45
الشقة  22الطابق الرابع ص .ب
 409تطوان
 2زنقة القاضي العربي اليمالحي
ص.ب  640العرائش

نادي فضاء السياب األصيل عين
السبع الحي المحمدي ص .ب
 35853الدارالبيضاء
2

espam.maroc@gmail.com

هـ 06.49.14.76.53
هـ 06.39.96.68.36
هـ 06.65.36.74.95
05.39.41.61.74
ف 05.39.41.83.69
هـ/ف 05.39.71.93.94
06.67.56.50.98
هـ/ف 05.39.91.64.94
ف 05.39.50.10.44
هـ 06.18.18.28.62
هـ 05.39.90.45.06
06.72.79.16.57
ف 05.39.91.91.82
هـ 06.66.82.13.45
06.66.92.53.24
ف 05.23.48.97.26
هـ 06.61.13.19.23
ف 05.37.29.45.13
هـ 06.61.64.35.07
ف 05.22.87.11.35
العيادة:
هـ 05.22.26.02.46
06.61.64.35.07
هـ 06.62.02.84.70
05.22.60.42.44

wahda.retraite@hotmail.com

Mohamed-54@hotmail.fr

Zakia_echbani@hotmail.com
oudmus@yahoo.fr

Jam3iyatouna@gmail.com

23
24
جهة سوس
ماسة درعة

جمعية حوار

السيد محمد الديبو

جمعية كسيمة للمتقاعدين
والمسنين لعمالة إنزكان

السيد محسن محمد

ملتقى شارع طانطان والمهدي
بنبركة العنق الدارالبيضاء أنفا
شارع المختار السوسي إنزكان
ص .ب  113أكادير

25

جمعية متقاعدي عمالة أكادير

السيد شرف الدين

دار المتقاعدين شارع عمر بن
الخطاب الوداديات اكادير

26

الجامعة الوطنية لجمعيات
المتقاعدين بالمغرب

السيد أحمد
المباركي

إقامة المسيرة رقم  7شارع الجيش
الملكي فاس

27
28

جهة
فاس بولمان الجمعية المحمدية للدفاع عن
حقوق المسن
جمعية متقاعدي قطاع التعليم

29
30

جهة
دكالة عبدة

31
32
33
34
35

جهة مكناس
تافياللت

36

جهة الغرب
الشراردة
بني حسن

37

جمعية متقاعدي الفسفاط
للتنمية والسلم
جمعية التضامن للمتقاعدين
والمسنين بالجديدة
الجمعية الوطنية لمتقاعدي
الفوسفاط ومشتقاته
جمعية التضامن للمتقاعدين
والمسنين بالجديدة
جمعية األمل لمتقاعدي
األسرة التعليمية
جمعية متقاعدي الصحة
الجمعية المغربية لمتقاعدي
أسر التعليم
الجمعية الخيرية لدار
األشخاص المسنين سيدي
قاسم
جمعية المتقاعدين والمسنين
فرع العيون

هـ 06.65.44.18.92
06.45.23.19.91
هـ 06.68.44.35.55
05.28.33.55.13
ف 05.28.22.80.53
هـ 05.28.23.66.69
06.61.87.26.09
ف 05.28.23.66.69
هـ 05.35.65.31.53
06.15.67.22.86
ف 05.35.94.20.85
05.333.210.51
05.34.22.41.23
06.15.67.22.86
ف 05.35.94.20.85
هـ 06.71.97.05.75
06.75.12.16.34
06.71.97.05.75

حسن بقاري
السباعي
السيد أحمد
المباركي
السيد عبد الحميد
حسون
عبد هللا منصف

فاس زهور  1شارع اإلسماعيلية
زنقة بيرو رقم 114
إقامة المسيرة رقم  7شارع الجيش
الملكي فاس
 687تجزئة لميلحة زنقة واصل
بن عطاء الجديدة
الجديدة

محمد حومر

اليوسفية

06.61.21.06.05

موالي ادريس
البقالي
السيد بن عيسى
التروكي
اخشي الحسين
العربي قرشال

الجديدة

06.75.12.16.34

 12شارع الجيش الملكي زنقة
طنجة م.ج مكناس
مكناس
مكناس

السيد محمد ابن
خالفة

تجزئة الفاسي حي صحراوة
 16000سيدي قاسم

مبارك تحالت

العيون
3

هـ 06.68.47.61.43

a.hiwar@yahoo.fr
Retraité.ksima@menara.ma

Mohamed_687@hotmail.fr

m.houmer@gmail.com

tourouguiben@gmail.com

06.67.22.60.41
06.72.51.56.60
هـ 05.37.59.60.36
06.61.18.48.73
ف 05.37.59.24.02
05.28.89.35.67
06.66.36.12.95

Ass.mai.pers.agées@hotmail.fr

جمعية المتقاعدين وكبار
السن

السيد المهدي
الجاملي

 195حي النسيم المحاميد 7
أسكجور مراكش

نادي السالم للمتقاعدين

السيد عبد الواحد
فروخ

دار الشباب رحال بن أحمد آيت
أورير مراكش

40

الرابطة التضامنية للساكنة
ذات الستين سنة فما فوق

السيد عمر حسباني

41

جمعية البر واإلحسان

السيد أحمد
البردعي
السيد حسن أهراقي

 31كلم من مراكش طريق موالي
ابراهيم أمام ودادية تسليت
تاحناوت
شارع ابن سيناء الحي المحمدي
ص ب  1577مراكش
شارع المسيرة الخضراء 23150
القصيبة إقليم بني مالل
تجزئة الزهور بلوك  8رقم 248
الفقيه بن صالح
 11زنقة احمد بلكاسم أبي الجعد

38

39

جهة
مراكش
تانسيفت
الحوز

42
43
44

جهة تادلة
أزيالل
جهة
الشاوية
ورديغة

جمعية الموظفين المتقاعدين
بالقصيبة
جمعية المتقاعدين بالفقيه بن
صالح
جمعية األمل لمتقاعدي أسرة
التعليم بأبي الجعد

السيد محمد
زرموني
السيد محمد خالد

4

هـ 05.24.37.15.91
06.72.60.57.28
ف 05.24.34.02.96
هـ 06.67.99.57.01
06.05.71.70.18
ف 05.24.48.09.53
هـ 06.61.42.90.12
ف 05.24.48.47.95
05.24.29.12.11
05.24.29.12.10
هـ 06.51.80.39.03
05.23.41.50.49
هـ 06.15.33.80.98
06.54.43.12.59
هـ 06.61.75.50.28

a.a.s1.164@hotmail.com

assofrek@hotmail.fr
43 @hotmail.comaher

