
 
 

 الجمعيات والهيآت الثقافية نتائج دعم 
 2022سنة  برسموالفنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية 

 

 أوال: صنف التظاهرات الثقافية
 المدينة  الجهة  لدعم  مبلغ ا حاملو المشاريع ت .ر

 شيشاوة  آسفي -مراكش 000 20 أريج  1
ثلث  2

ُ
 مراكش  آسفي -مراكش 000 20 مل

 آسا الزاك  واد نون  -كلميم 000 20 سا للرتاث والثقافة والفن آشباب  3
 آسا الزاك  واد نون  -كلميم 000 20 سا للثقافة والفنون الدرامية واحملافظة على الرتاث آمجعية  4
 آسا الزاك  واد نون  -كلميم 000 20 واألحباث "مشاريع" دراسات  مركز ال 5
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 30 مجعية متونت إفران األطلس الصغي  6
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 25 مجعية مركز الشباب لألحباث والتنمية  7
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 25 مجعية بويزكارن للتنمية و الثقافة  8
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 25 مجعية سيدي داوود للتنمية والتعاون 9
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 20 مجعية بدائل كلميم باب الصحراء   10
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 20 مجعية موكادير للتنمية والتضامن  11
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 20 العصبة األمازيغية حلقوق االنسان  12
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 20 مركز نون لألحباث والدراسات  13
 تازة مكناس -فاس 000 20 التقدم للثقافة  14
 تازة   مكناس -فاس 000 20 سينما املقهى  15
 فاس   مكناس -فاس 000 25 حلقة الفكر املغرب  16
 مكناس  مكناس -فاس 000 25 مجعية الغد للثقافة والتنمية  17
 احلسيمة   احلسيمة   - تطوان-طنجة 000 20 لتنمية  للثقافة وا  مجعية ثزيري 18
 احلسيمة   احلسيمة   - تطوان-طنجة 000 20 الطفولة للفن واالبداع   19
 الفنيدق -املضيق احلسيمة   - تطوان-طنجة 000 20 رواد املستقبل للرتبية والثقافة  20
 شفشاون   سيمة  احل - تطوان-طنجة 000 20 مجعية تالمسطان للبيئة والتنمية   21
 أكادير إداوتنان   ماسة  - سوس 000 30 نادي اكابلوس  22



 أكادير إداوتنان   ماسة  - سوس 000 30 مجعية تاركا للمواهب األدبية و الفنية  23
 أكادير إداوتنان   ماسة  - سوس 000 25 مجعية واز للرتبية والثقافة والتنمية املستدامة  24
 أكادير إداوتنان   ماسة  - سوس 000 20 ت التعاونية الفنية النسوية تلي 25
 أكادير إداوتنان   ماسة  - سوس 000 20 مجعية الصحراء  26
 أكادير إداوتنان   ماسة  - سوس 000 20 مجعية مسار للتنمية والثقافات  27
               و الفن و التنمية  والرياضة مجعية االنبعاث للثقافة  28

 عمال االجتماعية  ألو ا
 تارودانت   سة  ما- سوس 000 35

 تارودانت   ماسة  - سوس 000 25 مجعية انيلول للتنمية والتعاون واملاء الصاحل للشرب  29
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 20 مجعية التضامن للتنمية االجتماعية   30
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 20 مجعية فرقة خطوات للمسرح   31
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 20 ل واملاء الصاحل للشرب تشريفت للتنمية والتواصمجعية تكناتني   32
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 20 ة والطفل رأمجعية نساء سوس للم 33
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 20 مجعية تنمليل للتنمية والتعاون  34
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 20 مركز أكلو للبحث و التوثيق   35
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 20   مجعية إمازالن قبيلة تافراوت  36
 طاطا   ماسة  - سوس 000 20 بداع للثقافة والفن والتنشيط السياحي  ل صناع ا 37
 طاطا   ماسة  - سوس 000 20 والتعاون فاق للتنمية  آمجعية  38
 طاطا   ماسة  - سوس 000 20 االنسان  وحقوق فوس للدميقراطية أمنتدى  39
 تنغي  تافياللت   عة در  000 30 مجعية تغرمت للفن والرتاث   40
 تنغي  درعة تافياللت   000 20 الرتاث و  للثقافة تزويت  41
 ميدلت   درعة تافياللت   000 35 شبابنا  42
 ميدلت   درعة تافياللت   000 30 مجعية البسمة للثقافة وتأهيل الصناع التقليديني  43
 ميدلت     درعة تافياللت 000 20 اختار للحقوق و التنمية املستدامة   اغرم 44
 ميدلت   درعة تافياللت   000 20 مجعية متازيرت للتنمية املستدامة واحلكامة تونفيت  45
 بين مالل   بين مالل    -خنيفرة 000 25 املنتدى اجلهوي للشباب الفاعل   46
 بين مالل   بين مالل    -خنيفرة 000 20 مجعية مشس للكفيف واملبصر  47
 خريبكة  بين مالل    -خنيفرة 000 30 ة ابن خلدون  مجعية أصدقاء املكتبة الوسائطي 48
 السمارة  الساقية احلمراء  -العيون 000 20 فاق للفكر االسرتاتيجي والدراسات الثقافية والرتبوية  آمركز  49
 بوجدور  الساقية احلمراء  -العيون 000 20 مركز املستقبل للثقافة والتنمية      50
 الناظور  الشرق  000 30 مية احمللية مركز الدراسات التعاونية للتن 51



 الناظور  الشرق  000 30 مجعية مسايل للتنمية املستدامة  52
 تاوريرت الشرق 000 30 االجتماعيةمجعية أريج الشباب للثقافة والبيئة واألعمال  53
 جرادة  الشرق 000 30 مجعية جرادة للثقافة والفن والتنمية   54
 جرادة   الشرق  000 20 ى والثقافةمجعية ميديتيانيا للموسيق 55
 فكيك  الشرق  000 20 مجعية املستقبل للتنمية 56
 فكيك  الشرق  000 25 املستدامةمجعية التازر للمراة والطفل والثقافة والتنمية  57
 الرباط   القنيطرة  -سال -الرباط 000 60 اجلمعية املغربية للبحث التارخيي  58
 اخلميسات   القنيطرة    - سال-الرباط 000 30 ستدامةمجعية البدائل للتنمية امل 59
 اخلميسات   القنيطرة    - سال-الرباط 000 20 القروية   املرأةمجعية تاسكا لتنمية  60
 الصخيات  القنيطرة    - سال-الرباط 000 50 أرتيليلي 61
 الصخيات  قنيطرة  ال  - سال-الرباط 000 20 ويل والرتبية غي النظامية ألمجعية الصخيات للتعليم ا 62
 متارة القنيطرة    - سال-الرباط 000 40 مجعية روابط فنية وثقافية  63
 سال   القنيطرة    - سال-الرباط 000 25 والثقافات مجعية األوراش  64
65 L'Association Marocaine de Musique Electronique  40 000 الدار البيضاء   سطات   -الدار البيضاء 
66 Le manifeste 30 000 الدار البيضاء   سطات   -الدار البيضاء 
67 Voix plurielles 40 000 الدار البيضاء   سطات   -الدار البيضاء 
 الدار البيضاء   سطات   -الدار البيضاء 000 30 نادي القلم املغرب 68
 الدار البيضاء   سطات   -الدار البيضاء 000 20 تراثية البيضاء 69
 الدار البيضاء   سطات   -الدار البيضاء 000 20 ث والدراسات  أيت إيدر لألحبا مركز حممد بنسعيد 70
 الدار البيضاء   سطات   -الدار البيضاء 000 20 مجعية وفاء بالحدود 71
 سطات  سطات   -الدار البيضاء 000 20 مجعية فنانني بال حدود 72

 
 

 

 

 

 

 



 والفنية الثقافية المهرجانات: صنف ثانيا
 المدينة  الجهة  مبلغ الدعم  اريعالمش حاملو ت .ر

 آسفي آسفي -مراكش 000 45 مجعية رؤى للرتبية والثقافة و الفن   1
 آسفي آسفي -مراكش 000 25 مجعية بامربا للرتاث الكناوي والتبادل الثقايف   2
 آسفي   آسفي -مراكش 000 25 مجعية أسفي للرتاث املوسيقي  3
 الصويرة   آسفي -مراكش 000 30 وتراث الزاوية القادرية   مجعية شباب الفن األصيل للسماع  4
 الصويرة   آسفي -مراكش 000 25 مجعية التواصل للثقافة والبداع 5
 اليوسفية   آسفي -مراكش 000 30 مجعية املواهب للشباب والطفولة والتنمية االجتماعية  6
 اليوسفية   آسفي -مراكش 000 20 والتنشيط الثقايف املشعل املسرحي   7
 رحامنة   آسفي -مراكش 000 30 مجعية ألوان للسينما واملسرح  8
 مراكش  آسفي -مراكش 000 45 مجعية املرأة للفنون   9
 مراكش  آسفي -مراكش 000 40 مجعية مؤسسة املهرجان الغيوان  10
 مراكش  آسفي -مراكش 000 30 مجعية أفوس بابا للفنون  11
 مراكش  آسفي -مراكش 000 30 العشاق الفنية  12
 مراكش  آسفي -مراكش 000 20 مجعية مسرح أكادميا     13
 آسا زاك واد نون  -كلميم 000 25 حواش للفنون الشعبية وصيانة الرتاث  أمجعية  14
 آسا زاك واد نون  -كلميم 000 20 مجعية بوتلمسي للتنمية و التعاون  15
 آسا زاك واد نون  -كلميم 000 20 لشعيب  والرتاث ا مجعية الكدرة  16
 طانطان   واد نون  -كلميم 000 30 مجعية فنون طانطان  17
 طانطان   واد نون  -كلميم 000 30 مجعية لنعمل سويا   18
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 50 الصحراء املغربية  ألصدقاءاملنظمة الدولية  19
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 30 للطرب احلسان منات عيشاته مجعية ميدح   20
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 30   والتعاونولكي للتنمية  ة أفمجعي  21
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 30 مجعية أدوار للمسرح احلر  22
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 25 مجعية تكنا لكنكا والرتاث الفين  23
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 20 اجلمعية اجلهوية لشعراء احلسانية   24
 كلميم   واد نون  -كلميم 000 20 اك معوي أفر الفضاء اجل 25
26 Fifaw  30 000 مكناس  مكناس  -فاس 
 إفران   مكناس  -فاس 000 25 مجعية أرخبيل الثقافات للتنمية الشاملة  27
 إفران   مكناس  -فاس 000 20 املناطق اجلبلية اجلمعية االقليمية لتنمية  28



 احلاجب مكناس  -فاس 000 45 أطفال بالدي لذوي االحتياجات اخلاصة   29
 بوملان  مكناس  -فاس 000 30 مجعية اخف واسيف   30
 تازة مكناس -فاس 000 45 مجعية إعرمين نايت وراين للثقافة والتنمية عني فتدل مطماطة  31
 تازة   مكناس  -فاس 000 40 للموسيقى والفنون منتدى زرياب  32
 تازة   مكناس  -فاس 000 40 منتدى الشباب املغرب للثقافة والتنمية   33
 تازة   مكناس  -فاس 000 30 مجعية دار السماع  34
 تازة   مكناس  -فاس 000 30 مجعية ايزيل نايت وراين للثقافة والتنمية املستدامة  35
 تازة   مكناس  -فاس 000 30 تازة مجعية شبكة نساء  36
 تازة   مكناس  -ساف 000 25 و التنمية القروية و الثقافة و الفن  أورى للبيئةمجعية  37
 تاونات   مكناس  -فاس 000 40 مجعية أجيال للموسيقى والفنون اجلميلة  38
 تاونات   مكناس  -فاس 000 30 مجعية سفي للثقافة والتنمية  39
 صفرو   مكناس  -فاس 000 40 الشباب مجعية صوت  40
 صفرو   مكناس  -فاس 000 30 مجعية فاس مكناس لتنمية االطلس   41
 صفرو   مكناس  -فاس 000 25 البداع والتواصل لفينق لمجعية ا 42
 فاس   مكناس  -فاس 000 45 مجعية ملتقى الشباب للتنمية  43
 فاس   مكناس  -فاس 000 50 مجعية أصدقاء الفلسفة  44
 فاس   مكناس  -فاس 000 40 مجعية سيدي التهامي املدغري لفن امللحون   45
 فاس   مكناس  -فاس 000 30 لفنون  مجعية الفكاهيني املتحدين للثقافة و ا 46
 فاس   مكناس  -فاس 000 30 مجعية دار الفن  47
 فاس   مكناس  -فاس 000 20 مجعية رواد املستقبل لتنمية التعليم األويل والتخييم  48
 مكناس  مكناس  -فاس 000 50 مغرب املواهب احلضرية  49
 مكناس  مكناس  -فاس 000 40 مجعية احلسني التواليل لفن امللحون   50
 مكناس  مكناس  -فاس 000 25 مجعية مسرح الشامات   51
 مكناس   مكناس  -فاس 000 40 مجعية السنابل المساعيلية للموسيقى العصرية والبداع   52
 احلسيمة   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 45 مجعية الفضاء األورو متوسطي لفنون الفرجة   53
 احلسيمة   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 25 مجعية أونالين للثقافة والفنون واألعمال االجتماعية  54
 احلسيمة   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 25 مجعية ثفسوين للمسرح   55
 العرائش   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 45 مجعية أحباب الغيوان عن الثراث الشعيب للموسيقى  56
 العرائش   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 25 االجتماعية والرياضية حي الشريعة للتنمية  57



 العرائش   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 45 اجلامعة للجميع للتعلم مدى احلياة بالقصر الكبي  58
 تطوان   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 70 لويس برايل للمكفوفني   59
 تطوان   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 30 مجعية المام احلراق للثقافة واملوسيقى الروحية   60
 شفشاون  احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 50 مجعية أصدقاء املعتمد   61
 شفشاون  احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 45   والفنون مجعية ألوان للثقافة  62
 شفشاون  احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 40   والبداع مجعية وطاء احلمام للفنون  63
 شفشاون  احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 40 الثقايف   والتبادلفن  اجلمعية املغربية لل 64
 شفشاون  احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 30   وثقافة مجعية جسور شفشاون فن   65
 طنجة   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 45 إفريقيا مجعية مؤسسة املغرب بوابة  66
 طنجة   احلسيمة  -انتطو -طنجة 000 45 اجلمعية املغربية للموسيقى األندلسية والروحية  67
 طنجة   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 40 حركة   68
 طنجة   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 30 مجعية ريشة افريقيا   69
 طنجة   احلسيمة  -تطوان-طنجة 000 30 مؤسسة املهرجان املتوسطي للثقافة األمازيغية   70
 طنجة   ة  احلسيم -تطوان-طنجة 000 50 املركز الدويل لدراسات الفرجة  71
 إداوتنان  -أكادير ماسة  - سوس 000 45 مجعية التبادل الفين الدويل   72
 إداوتنان  -أكادير ماسة  - سوس 000 40 مجعية دروب الفن أكادير  73
 إداوتنان  -أكادير ماسة  - سوس 000 30 مجعية الوصال  74
 تنان  إداو -أكادير ماسة  - سوس 000 30 للمواهب الشبابية   HIPHOPمجعية اجيال  75
 إداوتنان  -أكادير ماسة  - سوس 000 30 مجعية اياون لثقافة والفن   76
 إداوتنان  -أكادير ماسة  - سوس 000 30 تامومت افوس  77
 إداوتنان  -أكادير ماسة  - سوس 000 30 مجعية إغي ن ؤكادير   78
 إداوتنان  -أكادير ماسة  - سوس 000 25 مجعية أورير للثقافة والرياضة والتنمية الجتماعية  79
 آيت ملول -إنزكان ماسة  - سوس 000 30 املعاقني   لدماج مجعية السالم  80
 آيت ملول -إنزكان ماسة  - سوس 000 30 مجعية مواهب أيت ملول  81
82 Dolce Production 30 000 آيت ملول -إنزكان ماسة  - سوس 
 آيت ملول -انإنزك ماسة  - سوس 000 30 اجلمعية االقليمية ملهرجان بيلماون بودماون  83
 آيت ملول -إنزكان ماسة  - سوس 000 25 اكادميية الندى لفنون العرض  84
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 40 مجعية أسنفلول للثقافة والبيئة والتضامن  85



 تارودانت   ماسة  - سوس 000 30 منتدى أنفاس للثقافة والفن  86
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 25 صيل ألمجعية كناوة أدوز لحياء الرتاث ا 87
 تارودانت   ماسة  - سوس 000 20 إمازالن  88
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 45 ملهرجان الفضة   مجعية تيمزار 89
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 30 مجعية أكراو للمديح والسماع الصويف 90
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 30 والتعاون  نتسكدلت للتنمية مجعية أكرض  91
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 30 بدع للثقافة والفن واالعمال االجتماعية  مجعية املعاق امل 92
والثقافية والرياضية واحملافظة    االجتماعية مجعية إمسون لألعمال  93

 على الرتاث 
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 30

 تزنيت   ماسة  - سوس 000 30 والتعاون مجعية تيويزي للتنمية  94
 تزنيت   اسة  م- سوس 000 25 ومواهب مجعية شباب  95
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 25    والفن مجعية تركانني للثقافة  96
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 25 مجعية كرنفال إمعشار أكلو   97
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 25 مجعية تيزنارت  98
 تزنيت   ماسة  - سوس 000 20 مجعية كاميا للثقافة السينمائية والتوعية  99
 شتوكة آيت باها   ماسة  - سوس 000 30 كنظيف للتنمية املستدامة  مجعية اجيال اداو  100
 شتوكة آيت باها   ماسة  - سوس 000 20 للرتبية و التنشيط وثقافة مجعية أجيال  101
 طاطا  ماسة  - سوس 000 45 مجعية اكودار للرتبية والثقافةوالفن  102
 طاطا  ماسة  - سسو  000 30 أقا -العكاية للتضامن والتنمية الجتماعية مجعية  103
 طاطا   ماسة  - سوس 000 30 مجعية نرباس العتمة للفنون اجلميلة   104
 الراشيدية   درعة تافياللت   000 45   والثقافةمجعية الصباح للفن  105
 تنغي  درعة تافياللت   000 30 مجعية اسامر للفنون و االبداع 106
 غي تن درعة تافياللت   000 25 مجعية أيت زكان للتنمية  107
 زاكورة  درعة تافياللت   000 30 مجعيه اجيال درعة لحياء املوروث احمللي والتنمية  108
 زاكورة  درعة تافياللت   000 30 مجعية النخيل لدقة السيف  109
110 AFICAP 30 000   زاكورة  درعة تافياللت 
 ميدلت   فياللت  درعة تا 000 30 مجعية محو الغازي للتنمية والثقافة والفن والرياضة  111
 ورزازات   درعة تافياللت   000 40 مجعية فوانيس ورزازات  112
 ورزازات   درعة تافياللت   000 30 مجعية ايت امارك للفنون الشعبية  113
 أزيالل   بين مالل -خنيفرة 000 45 للتنمية والتعاون واورينت  114



 أزيالل   بين مالل -خنيفرة 000 25 مجعية اسيف للتنمية والتعاون   115
 بين مالل   بين مالل -خنيفرة 000 25 مجعية احللم   116
 خريبكة   بين مالل -خنيفرة 000 30 مجعية فضاء سكومة حملرتيف التنشيط 117
 خريبكة   بين مالل -خنيفرة 000 30   والثقافة مجعية البهلوان ماركو للرتبية  118
 خنيفرة  مالل   بين-خنيفرة 000 40 مجعية فرقة جنوم مسرح االوبرا   119
 خنيفرة  بين مالل -خنيفرة 000 30 مجعية احيدوس دوار الباشا باجلموس 120
 خنيفرة  بين مالل -خنيفرة 000 20 مركز روافد لألحباث والفنون والعالم   121
 خنيفرة  بين مالل -خنيفرة 000 20 مجعية األنصار للثقافة  122
 السمارة  ة احلمراء الساقي-العيون 000 50 مجعية املواطن الرقمي 123
 السمارة  الساقية احلمراء -العيون 000 30 مجعية السمارة لأللعاب التقليدية والرياضة  124
 السمارة  الساقية احلمراء -العيون 000 30 مجعية بسمة الرمال  125
 السمارة  الساقية احلمراء -العيون 000 30 مجعيات اجملتمع املدن   احتاد 126
 السمارة  الساقية احلمراء -العيون 000 25 سمارة للتنمية املستدمية مجعية شباب ال 127
 السمارة  الساقية احلمراء -العيون 000 25 مجعية احلبشي للفنون السبعة  128
 العيون   الساقية احلمراء -العيون 000 45 مجعية أوديسا للثقافة والفن   129
 العيون   ساقية احلمراء ال-العيون 000 30 مجعية اخليمة للتنمية والتعاون  130
 طرفاية   الساقية احلمراء -العيون 000 25 مجعية هبيا للثقافة والرتاث  131
 الدريوش  الشرق   000 30 منتدى أنوال للتنمية واملواطنة   132
 الناظور  الشرق   000 40 مجعية الشباب املتوسطي  133
 الناظور  الشرق   000 35 بداع للثقافة والتنمية لمجعية ا 134
 الناظور  الشرق   000 30 مجعية أصدقاء الشعر  135
 جرادة   الشرق   000 20 كفايت للثقافة والتنمية   136
 جرادة   الشرق   000 45 فيدرالية مجعيات اقليم جرادة   137
 جرادة   الشرق   000 30 مجعية مياكل املوسيقية  138
 فكيك   ق  الشر  000 30 مجعية السياحة اجلبلية والتنمية القروية  139
 فكيك   الشرق   000 25 ادرار للسياحة والتنمية القروية  140
 كرسيف  الشرق   000 30 مجعية أدرار كرسيف  141
 كرسيف  الشرق   000 30 والبداعمجعية أنغام للموسيقى   142
 كرسيف  الشرق   000 30 مجعية الطرب للموسيقى والفلكلور الشعيب  143
 كرسيف    الشرق 000 25 مجعية إبردان  144



 أنكاد -وجدة الشرق   000 45 بسمة لإلنتاج الفين  145
 أنكاد -وجدة الشرق   000 30 والتنمية مجعية جمموعة تزوري للثقافة  146
147 Association Comedrama Théâtre et Culture 20 000   أنكاد -وجدة الشرق 
 اخلميسات   القنيطرة  -سال -الرباط 000 45 مجعية فرسان بنزكري  148
 اخلميسات   القنيطرة  -سال -الرباط 000 40 مسرح اخلميسات  سيين تياتر  149
فاق للتنمية والرتاث آمجعية  150  اخلميسات   القنيطرة  -سال -الرباط 000 30 
 اخلميسات   القنيطرة  -سال -الرباط 000 30 مجعية األمل للرتبية و التكوين   151
 اخلميسات   القنيطرة  -سال -الرباط 000 25 مخيسآرت ملسرح الشارع وفنون العرض 152
 اخلميسات   القنيطرة  -سال -الرباط 000 20 الفيدرالية الشعبية القليمية لفنون أحيدوس   153
 الرباط  القنيطرة  -سال -الرباط 000 50 اجلمعية املغربية للصورة  154
155 ANYA SARL 40 000 الرباط  القنيطرة  -سال -الرباط 
 الرباط  القنيطرة  -سال -الرباط 000 30 غربية للفنون والبداعات الطالبية  اجلمعية امل 156
 الرباط  القنيطرة  -سال -الرباط 000 20 مجعية التواصل للتنشيط الرتبوي والثقايف  157
 القنيطرة   القنيطرة  -سال -الرباط 000 30 مجعية الكواليس للرتبية و التخييم و الثقافة   158
املهدية القنيطري للثقافة والفنون وظاهرة  مجعية صالون  159

 اجملموعات
 القنيطرة   القنيطرة  -سال -الرباط 000 20

 سال   القنيطرة  -سال -الرباط 000 45 مجعية زووم للفنون  160
 سال   القنيطرة  -سال -الرباط 000 30 اجلامعة املغربية للشعر والفنون  161
 سيدي سليمان   القنيطرة  -سال -الرباط 000 20 مجعية ريغا للتنمية والثقافة  162
 سيدي قاسم   القنيطرة  -سال -الرباط 000 30   والثقافةمجعية مؤسسة باناصا للتنمية   163
 سيدي قاسم   القنيطرة  -سال -الرباط 000 30 منظمة الكشاف الطرقي  164
 سيدي قاسم   القنيطرة  -سال -الرباط 000 25 منظمة كشاف مغامر  165
 سيدي قاسم   القنيطرة  -سال -الرباط 000 20 ضواء سيدي قاسم للثقافة والفن مجعية أ  166
 سيدي قاسم   القنيطرة  -سال -الرباط 000 30 رابطة القبائل الصحراوية للوحدة والتنمية  167
 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 45 فن العيطة  ألصالة مجعية بوشعيب زليكة الثقافية  168
169 Col'jam 45 000 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 
 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 40 واملواطنة مجعية كازا أنفا العتيقة للتنمية الثقافية   170
 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 30 مجعية شباب التجديد للرتبية والثقافة  171
العمل الجتماعي مجعية ال صول فا مي للموسيقى و  172  الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 30 



 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 30 مجعية الروح الوطنية للموسيقى والفن   173
 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 30 مجعية كازا ألوان للتنمية املستدامة   174
 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 20 والبداعمجعية بصمات للثقافة  175
 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 20 مجعية الغوانيات للثقافة والفن واالبداع 176
مؤسسة زينب للرتبية والتعليم األويل والدعم املدرسي   177

 واجلامعي واملهين وتطوير الكفاءات 
 الدار البيضاء  سطات  -الدار البيضاء 000 20

 احملمدية سطات  -الدار البيضاء 000 40 مجعية هوس   178
 برشيد   سطات  -الدار البيضاء 000 30 سالمة طرقية  -ثقافة - مجعية حبييب يا مغرب فنون  179
 برشيد   سطات  -الدار البيضاء 000 25 مجعية عشاق املسرح لإلبداع والتنمية  180
 سطات   سطات  -لدار البيضاءا 000 45 مجعية املغرب العميق حلماية الرتاث  181
 سطات   سطات  -الدار البيضاء 000 40 مجعية حمرتف فضاء الطفل   182
 سطات   سطات  -الدار البيضاء 000 25 املنتدى املغرب للتشكيليني الشباب   183
 سطات   سطات  -الدار البيضاء 000 25 مسرح القصبة  184
 وادي الذهب   دي الذهب وا -الداخلة 000 20 روافد املسرح الحرتايف   185

 

 
 


