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 فنون ال برنامج دعمبالغ نتائج 

 2022برسم الدورة الثانية مـن سنة 

 

 واألغنية والفنون املوسيقى و  املسرح قطاعات�� ثقافية والفنية الذي يرمي إ�� ��جيع املشاريع ال دعم الفنون برنامج �� إطار 

للنصوص القانونية  امليدان، وتنفيذاة مختلف الفاعل�ن �� هذا والفنون التشكيلية والبصر�ة ملواكب االستعراضية وال�وريغرافية

، اجتمعت 2022املنظمة وا�حددة لكيفيات منح الدعم �� ا�جاالت املذ�ورة، وتطبيقا لدف�� التحمالت املؤطر للدعم برسم سنة 

 مشروعا موزعا ع�� الش�ل التا��: 191�جـان الدعم امل�لفة بدراسة ملفات طلبات الدعم ودعمت 
 

 

 80 �� ؛درهم1.534.500 بمبلغ الفنون التشكيلية والبصر�ة قطاع مشروعا 

 53  �� افية واألغنية والفنون املوسيقى  قطاعمشروعا  ؛درهم 5.800.000بمبلغ  االستعراضية والكوريغر

 58  �� 000 980 9بمبلغ املسرحية الوطنية ا�جوالت مجالمشروعا . 

 جاءت نتائج هذا الدعم �اآل�ي:وقد 

 

 :الفنون التشكيلية والبصر�ةقطاع  -

 :مجال االقامات الفنية  -1

 الرقم ال��تي�ي االسم والنسب املدينة املشروع مبلغ الدعم بالدرهم

120.000 

فنان�ن مغار�ة  10تنظيم إقامة فنية لــ 

�عنوان "ع��االجيال" بفضاء االقامة 

 الفنية افي��ي 

 

البيضاءالدار   01 مؤسسة ماروك بر�ميوم 

60.000 

فنان بفضاء  14تنظيم إقامة فنية لــ 

جمعية بصمات الشاو�ة ورد�غة للفنون 

 التشكيلية �سطات 
  سطات

جمعية بصمات الشاو�ة 

 للفنون التشكيلية
02 

 مجموع مبالغ الدعم 180.000,00
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 :والصالونات  مجال تنظيم املعارض  -2

ت. ر  اإلسم والنسب املدينة املشروع بالدرهممبلغ الدعم   

25.000 
تنظيم الدورة العاشرة لصالون املغرب 

 للفنون التشكیلیة بمدينة فاس
 فاس

جمعية ال�امليون للفنون 

 التشكيلية
01 

90.000 

 تنظيم معرض جما�� �عنوان :

 الفرس �� الفن املغر�ي ا�حديث

 بالر�اط ، الدارالبيضاء ومراكش.

 

 الر�اط
ز�نب عبد الرازق رواق 

 مرسم
02 

30.000 
 تنظيم معرض للفنان بوز�د بوعبيد

 برواق رواق الفن املدينة
 03  رواق الفن املدينة طنجة

30.000 

تنظيم الصالون الوط�ي �خر��� مدارس 

 " 1أجيال  الفنون ا�جميلة باملغرب "

 باملركز الثقا�� ملدينة  ابن احمد

 بن احمد
املغر�ي جمعية املنتدى 

 للتشكيلي�ن الشباب
04 

50.000 

تنظيم معرض جما�� برواق املدير�ة ا�جهو�ة 

قطاع  -لوزارة الشباب والثقافة والتواصل 

 �جهة الدارالبيضاء سطات  الثقافة،

 05 جمعية أالس الدارالبيضاء

40.000 
تنظيم امللتقى الدو�� للفنون البصر�ة  نوافذ 

 بمدينة سطات 14

 

تامسنا للفنون جمعية   سطات

 ا�جميلة
06 

 مجموع مبالغ الدعم 000,00 265

 

 :مجال اقتناء األعمال الفنية -3

 الرقم ال��تي�ي االسم و النسب املدينة

 01 فيصل ابن ك��ان تطوان

 02 محمد الطبال الصو�رة

 03 ردوان عز�ز مرتيل

 04 عبدالبا�� را�� االلھ العيون 

 05 لال منية عبدالعا�� ا�ادير

 06 معاد البيساوي  تطوان

 07 عبدالغ�ي بيبط ب�ي مالل

 08 ياسمينة الز�ات طنجة

 09 الهادي فكرو�ي تطوان
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 10 رضوان شلف ا�ادير

 11 محمد أنور السفيا�ي اشمذهب تطوان

 12 عبدالهادي مر�د ا�ادير

 13 �سرى راو�ىي طنجة

 14 محمد اكوح تطوان

 15 ادريس فزازي االدري�ىي الر�اط

 16 نادية غسال ا�حمدية

 17 احمد بو�دي الدارالبيضاء

 18 الصديق راشدي ب�ي مالل

 19 محمد ام�ن اسلمان تطوان

 20 محمد الشرقاوي السالمي سال

 21 رشيد ب�ار مراكش

 22 عبدالعز�ز سيد سال

 23 اسماعيل ت���ىي الدارالبيضاء

 24 محمد زوزاف الصو�رة

 25 عبدا�حق الرز�مة سال

 26 شفيق الز�اري  ا�حمدية

 27 عبدهللا الرامي القنيطرة

 28 محمد الطرهو�ىي ا�حسيمة

 29 محمد الفرق�ىي مراكش

 30 سيدي محمد شفيق االدري�ىي شيشاوة

 31 يوسف نضري  سال

 32 محمد الساملي تمارة

 33 رشيد باخوز  الدارالبيضاء

 34 محمد ز�اد نايت عدي سال

 35 سكو زايدعمر ايت  الدارالبيضاء

 36 عبدهللا قنجاع تطوان
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 37 هاجر املستعصم طنجة

 38 محمد بابة تطوان

 39 فوزي الغا�ىي الر�اط

 40 ياس�ن جب�� وجدة

 41 سفيان نايت عدي سال

 42 توفة الهراح العيون 

 43 سم��ة ايت املعلم ا�ادير

 44 سعيد لبيض مراكش

 45 سعيد الرا�� الدارالبيضاء

 46 حمزة برهيل العيون 

 47 يوسف سعدون  تطوان

 48 محمد بوز�اع تطوان

 49 زه�� ش��اد الدارالبيضاء

 50 ا�حجوب حم�ن الر�اط

 51 يوسف أر�اب افورار

 52 مبارك عمان الدارالبيضاء

 53 �حسن عاشيق ا�ادير

 54 فؤاد خياظ مراكش

 55 محمد رشيدي تمارة

 56 حسن حشان ا�حمدية

 57 ابراهيم ا�حيسن العيون 

 58 حليمة الفرا�ي الر�اط

 59 محمد أم�ن بنيوسف الر�اط

 60 �حسن بخ�ي الدارالبيضاء

 61 ر�يعة الشاهد سطات

 62 عبد العز�ز كوتار الدارالبيضاء

 63 سعيد مسك الدارالبيضاء
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 64 نور الدين عليوة الدارالبيضاء

 65 يوسف امل�اوي  الر�اط

 66 حسام الغالل تطوان

 67 خالد البس��يوي  ا�حسيمة

 68 عبد العز�ز عبدوس الدارالبيضاء

 69 حميد بوحيوي  سال

 70 عزالدين الد�اري  طنجة

 71 سعيد أفز�وم الناظور 

 72 احمد بيباون  تزنيت

 ا�جموع 1.089.500,00
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افية: واألغنية والفنون املوسيقى قطاع  -  االستعراضية والكوريغر

 :املوسيقي والغنائياإلنتاج مجال  -1

 رقم ال��تيب حامل املشروع املدينة مبلغ الدعم املمنوح بالدرهم

  .SOCIETE ON PROD 1 الر�اط 000 140

  .culturehelp 2كولتورهيلب  تمارة 000 160

 الر�اط 000 140

SOCIETE ATLAS 

MULTIMEDIA 

PRODUCTIONS 

3.  

 الر�اط 000 150
ركس��ا السمفونية و جمعية األ 

 للموسيقى األصيلة املغر�ية
4.  

  .5 ا�حاج يايا دييبات الدار البيضاء 000 100

  .6 حياة ماين لدار البيضاء 000 100

  .7 العر�ي الطر�ح انز�ان 000 80

  .8 جمعية الشموع للموسيقى تطوان 000 120

  .9 لطفي الزقاق سال 000 120

 خالد النا�� سال 000 110
10.  

 عبد الواحد حجاوي  سال ا�جديدة 000 100
11.  

  .12 املصطفى عر�اوي  سال 000 80

  .13 عز�ز إفزارن  القنيطرة 000 80

  .14 هشام السعيد مكناس 000 80

  .15 ندى أزهاري  الدار البيضاء 000 80

 الدار البيضاء 000 120
جمعية ما�س��و للموسيقى 

 والفنون 
16.  

  .17 خ�� عز�ز تيفلت 000 80

  .18 فاطمة بانو الدار البيضاء 000 80

جدوانعبد اللطيف  الر�اط 000 80  19.  
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 أ�ادير 000 80
SOCIETE ORGH 

PRODUCTION 
20.  

  .21 فاضمة اغرارى  الدار البيضاء 000 80

  .22 عبد العز�ز بنم�� برشيد 000 120

  .23 فاطمة وكنوز  خنيفرة 000 100

  .24 بوحس�ن فوالن أ�ادير 000 100

 الدار البيضاء 000 120
ا�جمعية املغر�ية للتواصل مع 

 ا�حضارات
25.  

  .26 جهاد البدوي  القصر الكب�� 000 80

 أ�ادير 000 130
جمعية النجاح للتنمية 

 واألعمال اإلجتماعية
27.  

  .28 عماد ابن عمر تطوان 000 100

  .29 اميمة امسعدي سال ا�جديدة 000 80

  .SOCIETE Max Team 30 وجدة 000 80

  .31 نوال العلوي االسماعي�� طنجة 000 100

 الر�اط 000 100
SOCIETE MEHDI 

MAHJOUR PROD 
32.  

  .33 عبدهللا شفيق الدش��ة إنز�ان 000 100

  .34 العر�ي �ام�ي الدار البيضاء 000 100

  .35 حمزة الفض�� مراكش 000 110

  .36 يوسف لبيب مكناس 000 100

  .37 حكيم الدر�وش سال 000 140

 الدار البيضاء 000 140
  .38 عبداللطيف ناشط

 الدار البيضاء 000 140
  .39 سعيد ليمام

  .40 كر�م فنيش سال 000 160

  .41 قمر منصور  ا�جديدة 000 80

 سال 000 110
ا�جمعية املغر�ية لدعم العمل 

 الثقا�� واالجنما��
42.  
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  .43 السعيد أزغيمة سال 000 110

  .44 عدنان السفيا�ي سال 000 140

  .45 عصام باعو�ىي الر�اط 000 120

  .SOCIETE CEDRE PROD 46 سال 000 140

  .47 جمعية ملشاهب ميوز�ك الدار البيضاء 000 120

  .48 محمد عمار تمارة 000 100

 سال 000 120
جمعية ليا�� األندلس 

 للموسيقى والفنون األصيلة
49.  

  .50 رشيدة مشدو�� تمارة 000 160

  .51 جمعية هنيئا الر�اط 000 140

  .52 عمر الكدا�� انز�ان 000 100

 ا�جموع 000,00 700 5

 

 :ترو�ج وتوزيع املنتوج املوسيقي والغنائيمجال  -2

 رقم ال��تيب حامل املشروع املدينة بالدرهممبلغ الدعم املمنوح 

 SOCIETE KARKADES 1 الدار البيضاء 000 100

 ا�جموع 000,00 100
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 املسرح:قطاع  -

 :ا�جوالت املسرحية الوطنيةمجال  -1

 ر.ت. حامل املشروع املدينة عنوان العرض عدد العروض املبلغ املمنوح بالدرهم

 فاس أمشاج 5 200.000
الف�اهي�ن املتحدين للثقافة جمعية 

 والفنون 
1 

 2 جمعية أكبار للثقافة و الفنون  اشتوكة أيت باها امان نمارور 5 200.000

 3 مسرح تا�سيفت مراكش احلو الباب 5 200.000

 4 النورس للفنون  الدار البيضاء اموال نو�ة 5 200.000

 5 فالش فيلم إنتاج سال زما��ن 5 200.000

 6 أكون للثقافات والفنون  الر�اط حدائق األسرار 5 200.000

 7 إسباس للثقافة والفنون  السمارة العائد 5 200.000

 الدار البيضاء بورتري  5 200.000
غرناطة لتنمية اإلنتاج الف�ي 

 والتنشيط الثقا��
8 

200.000 5 Joyeux anniversaire 9 اللمة للفن والثقافة الدار البيضاء 

 10 أر�ف للثقافة وال��اث  ا�حسيمة ماليطا 5 200.000

 11 ارتيميس للفنون  الدار البيضاء غيثة 5 200.000

200.000 5 
تمخاضفن/تخر�ف 

 ثنائي
 12 نادي ا�حسيمة للمسرح ا�حسيمة

 Corp’scènes 13 الدار البيضاء شمس 5 200.000

 14 الر�ف للمسرح االمازي��  ا�حسيمة بوترا�� 5 200.000

 15 البيضاء للثقافة والفنون  الدار البيضاء نور تاماوايت 5 180.000

 16 بصمات الفن أ�ادير بورتر�ھ 5 180.000

 17 امن�ا للمسرح وال��اث ا�حسيمة أ�وذ/الزمن 5 180.000

 18 النادي الف�ي املراك�ىي كوميديا مراكش ��ي والو 5 180.000

 19 ومضات للمسرح أ�ادير التلفة 5 180.000

 20 النور للمسرح والفنون  الداخلة يال�� مبن��ي أداه 5 180.000

 21 مسرح الشامات مكناس النورس 5 180.000

 22 ا�عاد الدار البيضاء املقامة ال��لوانية 5 180.000
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 تمارة شو�وال شو 5 180.000
النجوم للفن املسر�� والتنمية 

 الثقافية
23 

 بر�ان الرامود 5 180.000
للمسرح وللموسيقى  رواد ا�خشبة

 والثقافة
24 

 25 جذور  �لميم اشقاب لنتخاب 5 180.000

 26 االوركيد ب�ي مالل يا مسافر وحدك 5 180.000

 27 االقدام ا�حافية الر�اط الزمان 5 180.000

 28 تكدة للمسرح والفنون الشعبية الدار البيضاء الطن� العكري  5 180.000

 29 دير ارت الر�اط الرا�س �وفيدا�س 5 180.000

 30 مسرح االفق تطوان بيك نيك 5 180.000

 31 مسرح املدينة الصغ��ة شفشاون  نادي الشمس 5 180.000

 32 ر�ف انتاج الناظور  امتالع 5 180.000

 33 فضاء أثينا تنغ�� سي�اتريس 5 180.000

 34 فر�ان��م للفنون والثقافة والتنمية سال ا�جديدة راضية 5 180.000

 35 دراميديا أ�ادير أفار 5 180.000

 36 شركة نجبال لالنتاج ا�حمدية املركبة 5 150.000

 37 ا�ال تيفلت السبيطار 5 150.000

 38 مح��ف املسرح ا�حر سال ا�جديدة الزاهية 5 150.000

 39 أزا دراماتيك لالبداعات الدرامية ت��نيت تازا�ا 5 150.000

 40 ازوران نزمور  ا�خميسات أفال ن ثادارت 5 150.000

 41 كوميدراما للمسرح والثقافة وجدة مرتجلة الشرق  5 150.000

 42 الرواد خر�بكة ال�ار 5 150.000

 43 الكوميدي للفن والثقافة  ابن سليمان الغميضة 5 150.000

 44 حوار للفنون و ال��بية ا�جديدة مقال افتتا�� 5 150.000

 45 العبور للمسرح والفنون ا�جميلة طانطان عناق 5 150.000

 46 اوراس للمسرح األمازي�� ا�حسيمة حمو الن��يت 5 150.000

 47 كورارة للفنون والثقافات الدار البيضاء حلم بال حدود 5 150.000
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 48 بابل للثقافة والفن فاس الكرا��ي 5 150.000

 49 مسرح ا�حال الر�اط حفيد م��وك 5 150.000

 50 آفاق ا�جنوب للفنون الدرامية أ�ادير أوسان درن�ن 5 150.000

 51 مح��ف الفدان للمسرح تطوان إ�س�� 5 150.000

 52 يو�ا لالبداع املسر�� الناظور  ي�ي ا�شارزن ثاغنانت 5 150.000

 فاس غشية 5 150.000
كور�و سب��يت لإلبداع ا�حر�ي 

 وفنون الشارع
53 

 54 مسرح سفر تمارة ح�ايا الس��ورا 5 140.000

 ا�خميسات املفتاح ال�جيب 5 140.000
جمعية مح��ف الر�ان للمسرح 

 والسينما 
55 

 ا�خميسات جرادة ما�حة 5 140.000
األلفية الثالثة للثقافة و التنمية 

 وفنون العرض 
56 

 57 ايوب سمسمة مراكش جرادة ما�حة 5 140.000

 58 جهان شاكري  الر�اط ا�حلوى املرة 5 140.000

 ا�جموع 00, 000 980 9

 

 


