المملكة المغربية
وزارة الداخلية
إقليم تارودانـت
جماعة أوﻻد تايمة

توزيع اﻹعانات المقدمة للجمعيات والمؤسسات المحلية برسم السنة المالية 2018
رمز
الميزانية

نوع
المصاريف

اﻹعتمادات
المرصودة
بميزانية التسيير
لسنة 2018

20-10-10/14

إعانات لمؤسسات أخرى اجتماعية

200.000,00

الجمعيات المقترحة لﻼستفادة من اﻹعانات المقدمة

مبالغ اﻹعانات
المقدمة

5.000,00
جمعية يد في يد للتنمية والتضامن
4.000,00
جمعية البسمة للتنمية والتواصل
4.000,00
ودادية الكرسي اﻷصيل
8.000,00
جمعية اقرأ للتربية والتكوين
4.000,00
جمعية صوت المرأة والطفل
10.000,00
جمعية الوفاء للتنمية والتعاون
10.000,00
جمعية الوفاق لﻸعمال الثقافية الرياضية واﻻجتماعية
5.000,00
جمعية مفتاح الخير للتنمية والخدمات اﻻجتماعية
5.000,00
جمعية اﻹقﻼع للتنمية والتعاون
جمعية الرشاد السوسي للرياضة والثقافة واﻷعمال اﻹجتماعية 5.000,00
10.000,00
جمعية اﻷمل المهنية
5.000,00
جمعية المنارة للصناعة التقليدية واﻷعمال اﻻجتماعية
الجمعية الوطنية للسﻼمة الطرقية وتكريم السياقة المثالية
8.000,00
وتخليق الحياة العامة
8.000,00
جمعية الياسمين للمرأة واﻷعمال اﻻجتماعية
5.000,00
جمعية التضامن للتنمية اﻻجتماعية والتعاون
2.000,00
جمعية ملتقى الشباب للتنمية
3.000,00
جمعية اليد الذهبية ﻷعمال الجبس
13.000,00
جمعية كشافة المغرب فرع أوﻻد تايمة
جمعية مستقبل بوخريص للتنمية اﻻجتماعية والتربية والثقافة 4.000,00
10.000,00
جمعية البراءة اﻻقليمية لمربي ومربيات التعليم اﻻولي
3.000,00
جمعية الرياض للتنمية والتعاون
5.000,00
جمعية النور للتنمية والتعاون حي الكليتة
3.000,00
جمعية المحيط لتجار وحرفيي السوق البلدي
18.000,00
جمعية الصفاء للتنمية والتعاون
10.000,00
جمعية النور للتنمية حي أوﻻد فحل
18.000,00
جمعية اﻹخاء للتنمية والتعاون
4.000,00
نادي الصحافة
189.000,00
المجموع

أوﻻد تايمة في :
الرئيس :

مﻼحظات

اﻹعتمادات
المرصودة
رمز
نوع
الميزانية المصاريف بميزانية التسيير
لسنة 2018

20-20-10/11

منﺢ لصالﺢ الجمعيات الرياضية

600.000,00

الجمعيات المقترحة لﻼستفادة من اﻹعانات المقدمة

مبالغ اﻹعانات
المقدمة

جمعية نادي شباب هوارة لكرة السلة

100.000,00

الجمعية الرياضية أطلس هوارة لكرة القدم داخل القاعة

50.000,00

جمعية اﻷبطال للتكواندو ورياضات أخرى

5.000,00

الجمعية الهوارية الرياضية والثقافية لهواة الحمام الزاجل

4.000,00

جمعية التنين لرياضات الكيك بوكسينغ والثقافة

7.000,00

جمعية السﻼم فرع التيكواندو والرياضات اﻷخرى

7.000,00

جمعية نادي السﻼم للكونغ فو ووشو كيك بوكسينغ وفول
كونتاكت

4.000,00

جمعية ايكيبودو هوارة للتنمية والرياضة

5.000,00

جمعية نادي شباب هوارة للكرة الطائرة

20.000,00

جمعية أبطال هوارة للكونغفووشوو وأساليب مشتركة

8.000,00

جمعية النور للتايكواندو حي الكرسي

5.000,00

جمعية اثران للكراطي شوطوكان

4.000,00

جمعية اﻻتحاد للثقافة والرياضة والتنمية اﻻجتماعية

3.000,00

جمعية مركز سوس للرياضة

8.000,00

جمعية نادي شباب هوارة لكرة اليد

20.000,00

جمعية ايكي تاي شين كان ايكيدو

3.000,00

اللجنة الوطنية المغربية لرياضة أسود العرب

8.000,00

جمعية النادي اﻻولمبي الهواري للرياضة للجميع

4.000,00

جمعية قدماء أشبال هوارة لكرة القدم

5.000,00

جمعية رؤى المستقبل الرياضية

5.000,00

المجموع

أوﻻد تايمة في :
الرئيس :

275.000,00

مﻼحظات

اﻹعتمادات
المرصودة
رمز
نوع
الميزانية المصاريف بميزانية التسيير
لسنة 2018

الجمعيات المقترحة لﻼستفادة من اﻹعانات المقدمة

مبالغ اﻹعانات
المقدمة

20-80-80/81

منﺢ لصالﺢ الجمعيات الثقافية

300.000,00

جمعية منتدى أنفاس للثقافة والفن

55.000,00

جمعية منتدى الظﻼل للمسرح والسينما

10.000,00

جمعية بريميس للقراءة والمسرح

10.000,00

جمعية نوارة للبيئة وجمالية المدينة

5.000,00

جمعية منتدى ضياء لﻺبداع والفكر والمواطنة

20.000,00

جمعية نادي أصدقاء الكتاب بأوﻻد تايمة

5.000,00

جمعية زرياب للتنمية الثقافية والفنية

4.000,00

جمعية الشعلة للتربية والثقافة

15.000,00

جمعية محترف اﻹلياذة لﻺبداع والتنمية الثقافية

20.000,00

جمعية مواهب المستقبل للتنمية والثقافة

5.000,00

جمعية المودة لﻸسرة والطفولة

20.000,00

جمعية أوﻻد الخيالة للتبوريدة والفروسية

100.000,00

المجموع

269.000,00

أوﻻد تايمة في :
الرئيس :

مﻼحظات

اﻹعتمادات
المرصودة
رمز
نوع
الميزانية المصاريف بميزانية التسيير
لسنة 2018

الجمعيات المقترحة لﻼستفادة من اﻹعانات المقدمة

مبالغ اﻹعانات
المقدمة

20-10-10/13

منﺢ لصالﺢ الجمعيات اﻹنسانية

400.000,00

مؤسسة السﻼم لﻺنماء اﻹجتماعي

70.000,00

جمعية المغرب اﻷخضر ﻷطفال الثﻼثي الصبغي 21

7.500,00

جمعية اﻻبتسامة لرعاية اﻻشخاص المعاقين ذهنيا

15.000,00

جمعية داء السكري بأوﻻد تايمة

30.000,00

جمعية فضاء الرعاية لﻸشخاص المعاقين بسوس

10.000,00

جمعية تضامن مرضى القصور الكلوي المزمن بأوﻻد تايمة

10.000,00

جمعية مكافحة التعفنات التناسلية المعدية والسيدا

7.000,00

جمعية البسمة ﻹدماج المعاق التوحدي

7.500,00

جمعية التحدي ﻹدماج المكفوفين

7.500,00

جمعية طريق الخير للصحة

230.000,00

المجموع

394.500,00

أوﻻد تايمة في :
الرئيس :

مﻼحظات

