
المغربية المملكة

الداخلية وزارة

ورزازات إقليم

ورزازات جماعة

 الحتفال+المستعملة المالبس توزيع

تكوينية دورة+للمعاق العالمي باليوم
0,00 3 000,00 إجتماعي ادمان بال شباب  جمعية

 الخظراء المسيرة بدكرى االحتفال

فيها المشاركين بعض وتكريم
0,00 3 000,00 إجتماعي الخضراء المسيرة متطوعي ودادية

السنوي  البرنامج تنفيد في المساهمة 0,00 5 000,00 إجتماعي
 في األطفال آباء و أمهات جمعية

بورزازات إعاقة وضعية

ثقافية انشطة+ورشات+ندوات 0,00 3 000,00 إجتماعي
 االجتماعية لألعمال نور جمعية

بورزازات

 دوري تنظيم- والتقوية الدعم دروس

ترفيهية خرجات+القدم كرة في
0,00 3 000,00 إجتماعي

 و للتنمية النادر و القدس جمعية

التضامن

 لقاء+طبية قاقلة تنظيم

 للفئات نظافة حملة تنظيم+تواصلي

عنها المتخلى

0,00 6 000,00 إجتماعي
 و الورزازية للمرأة نور جمعية

االنسانية األعمال

االطفال لفائدة رحلة+ التشجير حملة 0,00 3 000,00 إجتماعي للتنمية األطلس حي جمعية

 برنامج تنفيد+ الطالبة دار تاهيل

االنجابية الصحة
0,00 5 000,00 إجتماعي تيشكة جمعية

 مقاعد بناء+تحسيسية حملة

لالرض العالمي اليوم تخليد+للجلوس
0,00 3 000,00 إجتماعي للتنمية فضراكوم تجزئة جمعية

التسير مصاريف 0,00 2 000,00 إجتماعي
 وضعية في للنساء أرافوس جمعية

إعاقة

منجزات الجمعية منحة السنة الماضية مالحظاتالجمعية المستفيدة مبلغ اعانة أو المنحة غرض الجمعية

2018 المالية السنة برسم المالية و المحاسبية القوائم نشر و اعداد
:المالية المنح و االعانات*



 الدعم+للمسنين تفقدية ليلية خرجات

 فكرية ندوة+والصحي النفسي

الفئة بهذه للتعريف

0,00 2 000,00 إجتماعي
 للمسنين الراحة دار جمعية

بورزازات

+ االولية االسعفات في ورشات تنظيم
 و االنشطة لمختلف االسعافية التغطية

باالقليم التظاهرات

15 000,00 15 000,00 إجتماعي المغربي االحمر الهالل جمعية

15 000,00 15 000,00 إجتماعي
 الوطني لالتحاد الجهوية الجمعية

المغرب لنساء

 التخفيف+واالرشاد االستماع مركز

تكوينية دورات+الهشاشة من
0,00 6 000,00 إجتماعي

 فرع النساء حقوق رابطة فيدرالية

ورزازات

 االحتفال+الحلويات صنع لوازم شراء

للمرأة العالمي باليوم
9 000,00 9 000,00 إجتماعي

 للتنمية النسائية تيفاوت جمعية

فضراكوم

 حصص+تكوينية ورشات و  دورة

داعمة
10 000,00 10 000,00 إجتماعي الكالم في الفرحة جمعية

 افطار+القدم كرة في دوري

االضحى عيد خيمة+جماعي
10 000,00 15 000,00 إجتماعي

 ورزازات الجنوب شمس جمعية

 واالعمال التعاون و للتنمية

االجتماعية

 الطرز الطبخ ورشات

 الدعم دروس+والحلويات

نظافة حملة+تواصلي لقاء+والتقوية

9 000,00 9 000,00 إجتماعي
 للتنممية خير بصمة جمعية

المستدامة

 الى و  من وفود واستقبال ارسال

 كرة في دوري تنظيم+فرنسا

 رائدات لفائدة التخرج امتحان+القدم

الجمعية

8 000,00 8 000,00 إجتماعي االجتماعية لتنمية تماسينت جمعية

 حمالت+عمل ورشات اليتيم يوم حفل

االرامل تكريم حفل+ النظافة
15 000,00 15 000,00 إجتماعي المتمدرس لليتيم القدس جمعية

 الخاص التطبيب+تكوينية دورات

العلف اقتناء+بالمعز
6 000,00 6 000,00 إجتماعي المرأة لتنمية النسوية تمسنا جمعية

الشموع موكب 6 000,00 6 000,00 إجتماعي الكبير للمتوسط المغربية الجمعية

 السالمة حول تحسيسية حملة

 بدكرى االحتفال+بيئي يوم+الطرقية

الوطنية المبادرة مشروع افتتاح

6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 للتنمية النسوية انصاف جمعية

والتضامن



 في تكوينية دورة+لالطفال صبحية

 بعض تكريم حفل+النساء امراض

النساء

6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 و المراة لتنمية الرسالة جمعية

الطفل

اتاي كأس حفل 0,00 6 000,00 إجتماعي
 للتنمية تقديمت تكمي جمعية

االجتماعية

 لقياس طبية حملة+النظافة حملة

اليدوية االعمال ورشة+البصر
6 000,00 6 000,00 إجتماعي باسفوتليل للتنمية السالم جمعية

ورزازات مارطون تنظيم 0,00 10 000,00 رياضي ورزازات مراطونيين جمعية

القوى العاب ملتقيات في المشاركة 0,00 10 000,00 رياضي القوى أللعاب ورزازات نجوم نادي

 القدم كرة في العصبة  بطولة تنظيم

ورزازات فرع
10 000,00 5 000,00 رياضي

 لكرة المغربية الملكية الجامعة

ورزازات فرع القدم

الدوريات في والمشاركة تنظيم 0,00 5 000,00 رياضي المضرب لكرة الصداقة جمعية

الوطنية الدوريات في والمشاركة تنظيم 0,00 5 000,00 رياضي الحديدية للكرة البلدي النادي

الوطنية الدوريات في والمشاركة تنظيم 5 000,00 5 000,00 رياضي ورزازات للتايكواندو درعة عصبة

 على المباريات في والمشاركة تنظيم

الوطني الصعيد
30 000,00 20 000,00 رياضي للرياضة االخالص جمعية

تكوي 15 000,00 15 000,00 رياضي الرياضي النصر نادي

 لكرة الوطنية البطولة في المشاركة

السلة
45 000,00 45 000,00 رياضي السلة لكرة االمل جمعية

للعصبة السنوي البرنامج تنفيد 0,00 5 000,00 رياضي للكراطي درعة عصبة  جمعية

 للقسم  العصبة بطولة في المشاركة

ورزازات فرع هواة الشرفي
20 000,00 20 000,00 رياضي ورزازات اطلس شباب نادي

 للقسم  العصبة بطولة في المشاركة

ورزازات فرع هواة الشرفي
20 000,00 20 000,00 رياضي تماسينت الرياضي النجاح جمعية

 للقسم  العصبة بطولة في المشاركة

ورزازات فرع هواة الشرفي
20 000,00 20 000,00 رياضي ورزازات رجاء نادي

 للقسم  العصبة بطولة في المشاركة

ورزازات فرع هواة الشرفي
20 000,00 20 000,00 رياضي اكضيف ايت لألمل الرياضي النادي

 للقسم  العصبة بطولة في المشاركة

ورزازات فرع هواة الشرفي
20 000,00 20 000,00 رياضي الورزازي الرياضي الفتح نادي

 للقسم  العصبة بطولة في المشاركة

ورزازات فرع هواة الشرفي
20 000,00 20 000,00 رياضي ورزازات الرياضي الوفاق نادي

 الوطني القسم بطولة في المشاركة

هواة
700 000,00 1 000 000,00 رياضي لورزازات البلدي الرياضي النادي



 وفق المنتظر السنوي البرنامج تنفيد

 اتفاقية في اليها المشار االلتزامات

شراكة

0,00 200 000,00 ثقافية للسياحة االقليمي المجلس جمعية

 للقسم  العصبة بطولة في المشاركة

ورزازات فرع هواة الشرفي
0,00 20 000,00 رياضي الورزازية الرياضية النهضة جمعية

 و عروض+ تحسيسية طبية حمالت

الثدي سرطان حول ندوات
12 000,00 12 000,00 انساني

 السرطان لمرضى األمل جمعية

بورزازات

 القفة+العيد اضحية+رمضان قفة

المدرسي الدخول محفظة+الشهرية
15 000,00 15 000,00 انساني

 الرحمة قلوب جمعية جمعية

االرامل و االيتام لرعاية

 فقدان بداء والتحسيس التوعية

الكتسبة المناعة
6 000,00 6 000,00 انساني السيدا لمحاربة الجنوب جمعية

 والترويض النطق تقويم أنشطة

الخاصة والتريسة الحركي النفسي
5 000,00 12 000,00 انساني التوحديين لالطفال التحدي جمعية

التسير مصاريف 3 000,00 3 000,00 انساني بالدم للمتبرعين حياة قطرة جمعية

شراكة
 خاصة مدرسة) والبكم بالصم االهتمام

( بالصم
50 000,00 50 000,00 انساني والبكم للصم الشروق جمعية

ندوات+ تحسيسية طبية حمالت 50 000,00 50 000,00 انساني السكري لمرضى الوفاء جمعية

عنهم المتخلى االطفال استقبال 50 000,00 50 000,00 انساني عنهم المتخلى لالطفال بسمة جمعية

عنهم المتخلى االطفال استقبال 50 000,00 50 000,00 انساني عنه المتخلى للطفل المشكاة جمعية

 باالطفال خاصة  مدرسة انجاز

والدهنيين الصبغيين
50 000,00 50 000,00 انساني االبتسامة جمعية

 الخاصة االحتياجات دوي تاطير

االرجل صنع+وتكوينهم
25 000,00 25 000,00 انساني آفاق جمعية

الجمعية تسيير 2 000,00 2 000,00 انساني
 لمرضى البركة جمعية

القصورالكلوي

الكلوي القصور مركز تسيير  120 000,00 120 000,00 انساني
 للقصور الذهبي المنصور جمعية

الكلوي

 المعارض في المشاركة

تكوينية دورات+العلف اقتناء+المحلية
6 000,00 6 000,00 إجتماعي

 للتنمية النسوية الفرح جمعية

بتماسينت

 صنع في للنساء تكوينية دورات

 المهرجانات في المشاركة+الحلويات

المحلية

6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 للتنمية اناتيم نساء جمعية

والتضامن

تكوينية دورات 6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 لتنمية النسوية االمل جمعية

اسفوتليل



الحلويات صنع في ورشات تنظيم 6 000,00 6 000,00 إجتماعي ورزازات نساء  جمعية

 وثيقة تقديم بدكرى االحتفال

 معركة تخليد+االستقالل

 الوطني باليوم االحتفال+بوكافر

للمقاومة

6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 والحركة المقاومة اسرة جمعية

الوطنية

 تنظيم+القدم كرة في دوري تنظيم

 لالطفال الدعم تقديم+الجمعية معرض

المتمدرسين

6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 االجتماعية للتنمية التكافل جمعية

الجيد السالم حي

 ورشة+الحي نظافة حملة تنظيم

 تجويد في مسابقات+اليدوية االعمال

نتاشورت اخو كرنفال مهرجان+القران

0,00 6 000,00 إجتماعي الجوار حسن جمعية

 التوعية حصص+تكوينية دورات

االمية محاربة برنامج+ والتحسيس
6 000,00 6 000,00 إجتماعي

 للتنمية النسوية نور جمعية

فضراكوم والتعاون

 تكوينية دورة+االمية محاربة دروس

  احتفال+المتعاقدين االساتدة لفائدة

باالطفال

6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 للتنمية كظيف ايت تضامن جمعية

التكوين و

6 000,00 6 000,00 إجتماعي داود سيدي  أسراك جمعية

 التقليدي الطبخ في ورشات

 التوعية حول عرض+والحلويات

تدريبية دورات+الصحية

6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 للتضامن داود سيدي نساء جمعية

التنمية و

6 000,00 6 000,00 إجتماعي تاوريرت قصبة ودادية

 المتخلى لالطفال النفسي الدعم

 لالمهات توعوية ايام+عنهم

الرسم في ورشة+العازبات

0,00 2 000,00 إجتماعي
 في لالطفال تلقاه الخير دير جمعية

والمستقبل للتنمية صعبة وضعية

 دوري+والتقوية الدعم دروس

االمية محاربة+مصغر
0,00 12 000,00 إجتماعي بورزازات للتنمية الفتح جمعية

الجمعية تسيير مصاريف دعم 6 000,00 6 000,00 إجتماعي
 ذوي الدماج ارادة جمعية

الخاصة االحتياجات

 تكوينية دورات+ السواقي اصالح

للفالحين
0,00 3 000,00 إجتماعي الفالحية للتنمية أورز جمعية

الجمعية تسيير مصاريف دعم 0,00 3 000,00 إجتماعي الفالحية للتنمية اركيون جمعية

الجمعية تسيير مصاريف دعم 0,00 2 000,00 ثقافية والثقافة  للتنمية الحياة جمعية

الجمعية تسيير مصاريف دعم 0,00 2 000,00 ثقافية االمازيغية اللغة أساتذة جمعية

القدم كرة في دوري+لالطفال ورشات 0,00 2 000,00 ثقافية الثقافي والتبادل التطوع جمعية

 لدوي الوطني باليوم االحتفال

 حول تواصلي يوم+ االحتياجات

دورةتكوينية+الصحة

0,00 2 000,00 ثقافية
 الجهوي للمجلس اإلقليمي الفرع

المدني للمجتمع



 دوري+رمضان قفة عملية

الحناء حفل+رمضان
0,00 2 000,00 ثقافية

 المؤسسات لتنشيط نور جمعية

التربوية

الجمعية تسيير مصاريف دعم 0,00 2 000,00 ثقافية
 المرأة وتنمية للثقافة شمس جمعية

والطفل

 دورة+الحمام تطعيم عملية تنظيم

تكوينية
0,00 2 000,00 ثقافية الحمام لتربية االطلس جمعية

 حملة+القدم كرة في دوري

المدرسي الدعن+نظافة
0,00 2 000,00 ثقافية للتنمية تاوريرت شباب جمعية

الجمعية تسسير 0,00 2 000,00 ثقافية
 للتنمية تصومعت السقاية جمعية

البيئة وحماية

 التظاهرات مختلف في المشاركة

المحلية  والمهرجانات
0,00 2 000,00 ثقافية الشروق نساء جمعية

 وعروض وامسيات صبحيات تنظيم

لالطفال
0,00 2 000,00 ثقافية

 والتنشيط للتربية المحبة جمعية

الثقافي

 فنون في الشباب تاطير

 المهرجانات في المشاركة+المسرح

المسرحية

0,00 2 000,00 ثقافية الفلسفة مدرسي جمعية

الجمعية تسيير مصاريف دعم 0,00 2 000,00 ثقافية
 والتنمية للثقافة اليسر جمعية

االجتماعية واألعمال

الجمعية تسيير مصاريف دعم 3 000,00 2 000,00 ثقافية ديمقراطية بدائل حركة جمعية

الجمعية تسيير مصاريف دعم 3 000,00 3 000,00 ثقافية
 التكوين و للتربية الوسام جمعية

ورزازات فرع

الجمعية تسيير مصاريف دعم 3 000,00 3 000,00 ثقافية البيئة وحماية للتنشيط االمل جمعية

والفنون للثقافة الدولي امورس منتدى 3 000,00 5 000,00 ثقافية
 فرع والتنمية النجاح مركز جمعية

ورزازات

 سهرات+ الثرات على المحافظة

تازوري ملثقى تنظيم+ترفيهية
3 000,00 5 000,00 ثقافية

 للثقافة ورزازات اثران جمعية

والفنون

3 000,00 3 000,00 ثقافية
 للتنمية الذهبي الجيل جمعية

والتضامن

 في مفتوح نشاط+تكوينية دورة

تربوية انشطة+الرسم
4 000,00 5 000,00 ثقافية للتنمية الشباب نبض جمعية

 وطنية ملتقيات+لقاءات+ ندوات

ودولية
0,00 10 000,00 ثقافية

 و للدراسات الدولي المركز

 الحكامة في االستراتيجية األبحات

 المستدامة التنمية و المجالية

الجبلية المناطق و بالواحات



(اسفرا ن اغبوالن) ل الجهوي الملثقى 5 000,00 5 000,00 ثقافية الثقافي للبحث المغربية الجمعية

االطفال لفلئدة مخيمات تنظيم 5 000,00 5 000,00 ثقافية الحضرية المخيمات جمعية

والرحالت المخيمات تنظيم 5 000,00 5 000,00 ثقافية التربوية المخيمات منشطي جمعية

 في ورشات+ التشجير حملة

ثقاقية امسيات+الجداريات
0,00 3 000,00 ثقافية الثقافي والتنشيط البحث منتدى

 في مسابقة+تكوينية دورات تنظيم

للمراة العالمي باليوم االحتفال+ الحالقة
5 000,00 3 000,00 ثقافية

 و للحالقة االفاق" المهنية الجمعية

بورزازات" التجميل

الجمعية تسيير مصاريف دعم 7 000,00 5 000,00 ثقافية
 والتنمية للثقافة تاوادا جمعية

اإلنسان وحقوق

الجمعية تسيير مصاريف دعم 5 000,00 5 000,00 ثقافية
 اللغة اساتذة مدرسي جمعية

الفرنسية

 الموقع تسيير+ مستديرة مائدة

اليوم جديد االلكتروني
7 000,00 7 000,00 ثقافية اليوم جديد جمعية

 الكتابة في تكوينية دورات

 العامة االنشطة تغطية+والتحرير

بالمدينة

7 000,00 7 000,00 ثقافية
 للثقافة ميديا ورزازات جمعية

واالتصال

 مهرجان تنظيم+تكراكر مهرجان تنظيم

 العالمي باليوم االحتفال+الثرات احياء

للمراة

7 000,00 7 000,00 ثقافية شبابية طاقات جمعية

 اللقطات حول حية وعروض تداريب

السينمائية
7 000,00 7 000,00 ثقافية

 الحياء للكومبارس القصبة جمعية

الفولكلور

 والملتقيات لالنشطة االعالمية التغطية

المحلية والدوريات
7 000,00 7 000,00 ثقافية والصحافة لإلعالم ورزازات نادي

 تنظيم+الملتقيات في المشاركة

الطفال صبحيات
8 000,00 8 000,00 ثقافية المغربي الكشاف منظمة

لالطفال تزانين مهرجان 10 000,00 10 000,00 ثقافية
 التنمية و للثقافة االحياء جمعية

بورزازات

 الخياطة في المتدربات تكوين

والثقوية الدعم دروس+والفصالة
9 000,00 9 000,00 ثقافية

 مركز للتنمية اسفوتليل جمعية

والتكوين التربية

 فنون في الشباب تاطير

 المهرجانات في المشاركة+المسرح

المسرحية

10 000,00 10 000,00 ثقافية المسرح هواة جمعية

 والملتقيات المهرجانات في المشاركة

المحلي الصعيد على
10 000,00 15 000,00 ثقافية بورزازات النحاسية الفرقة جمعية



 المحلية االحتفاالت في المشاركة

الوطنية واالعياد
10 000,00 15 000,00 ثقافية الشعبية للفنون الربيع جمعية

 ليالي الدولي المهرجان في المشاركة

بالسعودية  الشرقية
15 000,00 15 000,00 ثقافية

 و للتنمية اسماعيل بن جمعية

الفنون و الثقافة

 انامل+لالطفال صبحيات+خيرية قافلة

واعدة
10 000,00 10 000,00 ثقافية

 للتنمية الواعد الجيل شباب جمعية

الثقافة و

 الحياء فضراكوم مهرجان تنظيم

تكوينية ودورات ورشات+الثراث
12 000,00 15 000,00 ثقافية

 و للثقافة فضاكوم شباب جمعية

التنمية

 دوريات+والتقوية الدعم دروس

ثقافية مسابقات+
13 000,00 13 000,00 ثقافية والرياضة للثقافة الواحة جمعية

االدبي الصالون 15 000,00 15 000,00 ثقافية للتنمية القصبة جمعية

 والمناسبات  الحفالت تنشيط

للمهاجر الوطني اليوم تنظيم+الدينية
15 000,00 15 000,00 ثقافية

 والثقافة للتنمية الطاقة جمعية

المتجددة

الطرقية السالمة خيمة 15 000,00 15 000,00 ثقافية
 السالمة و لتنشيط درعة منتدى

الطرقية

الموسيقي التنشيط برنامج 15 000,00 15 000,00 ثقافية
 الفنية للتنمية دروب جمعية

بورزازات والثقافة

 لسينما الدولي المهرجان

 وقضايا السينما كتاب اصدار+الشباب

 لالندية الصيفية الجامعة+الجمال

بالمغرب السينمائية

15 000,00 50 000,00 ثقافية للسينما الجنوب منتدى

 المحلية المهرجانات في المشاركة

والوطنية
20 000,00 20 000,00 ثقافية الشعبية للفنون تماست جمعية

احواش ثرات على والمحافظة التعريف 20 000,00 20 000,00 ثقافية تاوريرت احواش االصالة جمعية

احواش ثرات على والمحافظة التعريف 20 000,00 20 000,00 ثقافية تاوريرت احواش جمعية

 دوؤات+االمية محو برنامج

 اطار في البؤرية المجموعات+تكوينية

الطفل لصحة المندمج البرنامج

25 000,00 25 000,00 ثقافية والتنمية للتضامن اصداء جمعية

القصير الفيلم ملتقى 30 000,00 50 000,00 ثقافية والتنمية التربية جمعية

للموسيقى اكرار مهرجان 30 000,00 30 000,00 ثقافية والفن للتنمية اكرار جمعية

االعمال لريادة المغربي المنتدى تنظيم 30 000,00 40 000,00 ثقافية الشباب مغرب جمعية

 احواش ثرات على والمحافظة التعريف

 المحلية المهرجانات في والمشاركة

والوطنية

30 000,00 30 000,00 ثقافية داود سيدي احواش




