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الرقم 
تي  ال

 املدينة حامل املشروع 
عنوان  
 العرض 

 املسؤول 
عدد  

العروض 
م   املبلغ بالدر

 سال مسرح فنون لفاطمة بنمزان 1
هللا يدينا  

 فالضو 
ندي   180000 5 املرحوم أنور ا

 180000 5عبد اللطيف دشراوي  جاوجاب اط الر  فرقة املسرح الوط 2

يط  الراط  أرتيليل  3  180000 5 السعدية الديب موالت ا

ن  الراط  نحن نلعب للفنون  4 ن ب دي  ب  180000 5 محمود الشا

وم 5 يل وك  الراط  س راوي  مل  180000 5 محمد أنوار ز

ن للمسرح  6 سيمة  ماز اال ثيفسو  180000 5 احمد سمار  باركبنغ  ا

اث 7 سيمة  أرف للثقافة وال  ا
من أحرق  
 الشمس

 180000 5 رجاء حميد 

ادير  اباراز لالبداع الف  8 ا تيضاف  ا وب ابر  180000 5 ا

سيمة  الرف للمسرح االماز 9 ي  ثوري ذوري  ا  140000 5 لعزز ابرا

الفة الداخلة قافةللمسرح والثأنفاس  10  140000 5 سالم بالل  ا

انة 11 ادير  جمعية آر ب نونو حمو أونام  أ ب  140000 5 ا

ادير  بصمات الفن  12 بعة  رحيل  ا يم ارو  140000 5 إبرا

واء 13 ، مسرح ال ادير  مسرح أونام  140000 5 سلوى عبابوواقعة املزام  أ

ف   14 ن تنت درامازغ للبحث الدرامي مح سات  140000 5 محمد بلقائد  ت

ون للثقافات والفنون  15 ر  سماء أخرى  الراط  أ  140000 5 محمد ا

 140000 5 خديجة العامودي مدين قتلت  الراط  مسرح أنفاس للثقافة والفن  16

ال  17  الراط  مسرح ا
ا يا من  فك

ا   وحلت
اكنة عبد الكب   140000 5 الر

 140000 5 سعيد عامل  لعبة األقنعة  الراط  ءمسرح األصدقا 18

ر  19 ف املسرح ا  سال مح
محاكمة  

 مسافر 
د  ق بلمجا  140000 5 عبد ا

معية الثقافية املسرح الرحال 20  سال ا
Les 5 

éléphants 
ي  سو  140000 5 محمد ا

سول  شفشاون  أرض الشاون  21 ن الزاوي  بال ما   140000 5 ياس

 140000 5 الز بن بوش يرما طنجة نمسرحباب البحار س 22

 140000 5 احمد امل  أزرك وامان الدارالبيضاء مسرح الصورة  23



الدارالبيضاء االستمرار  65البدوي   24
ش معا   اي ما 

 من 
 140000 5 عبد الرزاق البدوي 

 140000 5 جواد العل  فطومالبيضاءالدار  البيضاء للثقافة والفنون  25

ابيالدار البيضاء س أطلنتمسرح  26 و  ل سور امل  140000 5 محمد ا

الدار البيضاء مسرح الثالثة 27
و   ح 
 حشومي 

 140000 5 عبد الواحد املوادين 

الدار البيضاء فضاء تافوكت لإلبداع 28
كيت ن   ت

 ييغد 
شو  140000 5 خالد بو

29 2K.FAR الدار البيضاء
ال  ا

L’HAAL 
ي  140000 5 عبد الغ الكنو

ن املتحدين 30 دار البيضاءلا الفنان
زوج  
ل   مش

لفي   140000 5 محمد ا

ف   31 يد سعد هللا  حب املزاح الدار البيضاء 21مح  140000 5 عبد ا

32 
معية املغرية  مسرح غرناطة / ا

شيط  لتنمية اإلنتاج  الف والت
 املسر 

 140000 5 نياري عبد الرحيم امل  ت الليل الدار البيضاء

اج الدار البيضاء نادي األضواء 33  140000 5 ادرس سب  بلو

ر وطوب الدار البيضاء تكدة للمسرح والفنون الشعبية  34  140000 5 احمد دخوش  ا

عاد 35 يد شكعبد  ومبارس الدار البيضاء مسرح أ  140000 5 ا

وردادي ــممـح بولعياالت مراكش  أنفاس للفنون الدرامية 36  140000 5 ــد 

ا 37 د  دار الباشا مراكش  نارل  140000 5 عمر ا

 مكناس مسرح الشامات  38
ء عن   ل 

ي  أ
ام ضعيف  140000 5 بوسل

شيط  39 ن للمسرح والت ف تيفاو ان مح  105000 4 املرحوم أحمد بادوج بوتوست إنز

ان أيوز للثقافة والفن والتنمية  40  انز
ي   أفول

 كيك اال
 105000 4 حسن شاط

ادير  طالسرح النادي م  41 ونيكسيون  ا  105000 4 ادرس العالم ال

نوب  42 ف آفاق ا ادير  مح ا أ  105000 4 عبدالعزز بوجعادة  أس

ادير  43 ف وفاء أ ادير  للمسرح مح ا ا  105000 4 اسماعيل العنطرة  تاك

ادير  أكبار للثقافة  والفنون  44  105000 4 نور الدين التوامي وفات إجالن ا

ن والبحث الدرامي  45 و ادير  معمل الت  أ
الوجھ اآلخر  

 للقمر 
موط  105000 4 طارق ب



ادير  ومضات للمسرح 46 ايحة  أ نون  ا  105000 4 عمر 

ادير  الشعاع للمسرح  47 ان  ا ي أر  فا
سن   موالي ا

 االدر 
4 105000 

نما 48 ادير  الكرامة للمسرح والس فرة  ا ليل  ا  105000 4 سعيد ل

 105000 4 محمد السبا  غربة تارودانت  منتدى انفاس للثقافة والفن  49

س ورزازات 50  105000 4 يوسف بواخبيان اموفالج ورزازات  فوان

ت دراماتيك لإلبداع الف  51 ن ي دنتاذنتات  ت  105000 4 جمال تاعمرتن

بيةالنخيل للثقافة والفن و  52  لميم ال
حاج  

 فكر
 105000 4 وفع اطموالي 

 105000 4 عمر ميارة  انتظار مارو  السمارة ا للفنون السبعة  53

سا للثقافة والفن  54  العيون  أود

ابون ليلة 
وك وليلة  

 ون 

 105000 4 عبد القادر أطوف

 العيون  مادس للثقافة والفنون الدرامية  55
خيمة تفرك  

 خيمة عن 
 105000 4 توفيق شرف الدين 

ا  56 ي الداخلة روافد املسرح االح افملرا دو ثا  105000 4 سيدي احمد ش

مك  الداخلة النور للمسرح و الفنون  57  105000 4 ديدة عبد هللا   عيبك ف

ية  58 ادور للفنون ا ر آمشقب  آسا  طرو  105000 4 علية طو

 105000 4 محمد أدرغال  ت تاخش الناظور  أمزان للمسرح  59

ا  60 يان  الناظور  اع املسر والثقا لإلبديو ن بوقراب  أفي  105000 4 ياس

شبة للمسرح 61 ان رواد ا  بر
أبو الغرائب   

ائب بالد  ال
 105000 4 ع شلفي 

 105000 4 حفيظ موساوي  كرنفال  جرادة  مسرح مناجم جرادة  62

63 
رة السوداء للم و ف ا سرح مح

نما   والس
ي ضر مجد  ترحال  جرادة   105000 4 و

ي  الطباش وجدة  سمة لإلنتاج الف  64  105000 4 محمد الشر

 مسرح النون والفنون  65
الفقيھ بن  

 صا
ورطو ليل أبو عنان  تياترو  105000 4 عبد ا

66 
ال للفن والتنمية  ف ناس ا مح

 والثقافة
لم الراكد  خربكة يبوش السي ا  105000 4 ا

رش  الكالس  سال أرتا للفنون  67  105000 4 شرى ا



 سال إغرمان  68
يل   ع س

 املثال 
رار   105000 4 محمد ا

رافة  سال زووم للفنون  69 ي ا  105000 4 عزز عبدو

 105000 4 حميد شكري  كرنفال  سال النورس للفن والثقافة 70

71 Pa Production  وميك  سال تياطرو
La casa be 

Ba3li 
 105000 4 رضوان أسرموح 

وق  72 ة ع ديدة  نز سال ا
اية آخر  ح
 امرأة عادية

وق  ة ع  105000 4 نز

نما آفاق شالة للمسرح  73 ديدة  والس  105000 4 محمد السعدي  زواج مختلط سال ا

م للفنون و الثقافة و التنمية 74 ان ديدة  فر ي راضية سال ا ا  105000 4 منال فر

ي  75  الراط  رشيد العدوا

راغ  لنم الف 
ر  بالشع

 املناسب 

ي   105000 4 رشيد العدوا

 105000 4 بصطاوي سعاد نجار الدرسة غلط  الراط  مسرح شمس  76

 الراط  املسرح املفتوح  77
عيوط  
ة  الشاو

 105000 4 حسن مكيات 

واروم 78 ساب  الراط  مسرح األ  105000 4 خديجة طنانة طرز 

وروس  الراط  ثقافاتال روح 79  105000 4 غدادفتاح  عبد ال  أورو

 105000 4 سعيد غزالةعاشقة املوت الراط  أفلون للفنون االستعراضية  80

 الراط  ثقافة بال حدود 81
Si a moi y’a 

toi  ! 

ن   الل أم عبيد هللا 
 بلغاري 

4 105000 

ع الراط األنامل الساحرة للموسيقى واملسرح 82 يمري مة مقبول د   105000 4 شرفة ا

 الراط  ر عبو  83
Prise de 
Parole 

 105000 4 عصام اليوسفي 

ل فاص الراط  وشمة للمسرح والثقافة 84 ن الدجي دو س  105000 4 ا

ميع  85  105000 4 حمزة بولع  حيط  الراط  فرجة ل

نا  86  105000 4 محمد بن بار أغنية التم  الراط  مسرح أث

نما للمس أنفاس 87  رح والس
مشرع  

ي   بلقص

نة يام
يال   وا

 105000 4 مصطفى ضرف

ال 88 ن  زن السعد  تيفلت  أ  105000 4 ابناينحس

89 
تامونت للثقافة واألعمال 

 اإلجتماعية
سات  م بك  ثاروا ا  105000 4 احمد الش



نما  90 سات  الران للمسرح والس م  بوثخفيفث  ا
عبد الواحد حرش 

 الراس 
4 105000 

شة للثقافة والفنون  91 سات ا رو  م
" شارظ ن  
 ييظان

 105000 4 عبدهللا أمالل 

ساتمسرح  92 م سات  ا م نا ثال  ا  105000 4 نجيب بنصرو  امش

ء 93 سات  البديل امل م وعاود ا  105000 4 سعيد ضرف  تخا

 القنيطرة  الفضاء املسر 94
الروضة 
سية   امل

ميك   105000 4 فاطمة دو

وق  وف م اكال  القنيطرة  مسرح فالمونداغ 95 ة ع  105000 4 نز

د املسر  96  105000 4 محمد زات  فاص أ فاص  القنيطرة  املش

بان تمارة مسرح سفر  97 لو بو  105000 4 عبد العزز ا

ر وشوك  تمارة مسارات لإلبداع الف والثقا 98  105000 4 ض أزمي  ز

 تمارة  األمل املسر  99
س   امرؤ الق
  بارس

 105000 4 علوي صو  محمد  

 وخزة  تطوان مسرح االفق  100
عبد السالم  
راوي   ال

4 105000 

ف الفدان  101 ن  املعروض  تطوان مح س  105000 4 بالل ب

قيا 102 ور  سوق خاوي  طنجة طنجة بوابة افر  105000 4 رشيد أم

103 R.Productions.D سا طنجة  105000 4 رقية بنحلو سوق ال

والندا  شفشاون  لفنون ثقافة واألوان لل 104 ن البوقمخال   105000 4 ياس

ة  105  105000 4 محمد بوغالد ليام الكحلة شفشاون  مسرح املدينة الصغ

سيمة للمسرح 106 سيمة  نادي ا سعيد  العقدة  ا  105000 4 محمد ب

سيمة  أوراس للمسرح األماز  107 اج لب ا سعيد  و  105000 4 أنور ب

اثمإ 108 سيمة  ا للمسرح وال  ا

اوسان ن  
جا / ايام   ث

لم  ا

 105000 4 سم افق

109 
د   املسرح ال لطلبة وخر مع

 الدار البيضاء
 105000 4 بوشعيب صياد سعدان الدارالبيضاء

110 
أحالم للثقافة والفن واألعمال  

 االجتماعية
 105000 4 السعدية صب   ابا وامي الدارالبيضاء

ف مولي  111 ي ستة  ستة الدارالبيضاء لإلبداعمح  105000 4 أنوار حسا

وب 112 اليدوس ال  اء باعوضةالدارالبيضاء مش  105000 4 عبد اللطيف خمو ذ

 105000 4 محمد نجاح  خال مباركةالدارالبيضاء فضاء الضوء األخضر  113



 105000 4 يوسف قب  ر تحت الصفالدار البيضاء نوء الأصدقا 114

انك الدار البيضاء فضاء القرة لإلبداع 115 ن بوقاسمعينك م  105000 4 اسماع

ا عمرالدار البيضاء فضاء اللواء لإلبداع  116 ي بو  105000 4 بوسرحان الزتو

117 
ة للمسرح  واكب البيضاو ال

 والثقافة والفن 
 105000 4 خنك عبد هللا  يا ولدي بيضاءالدار ال

 105000 4 أيوب العيا  بوراسالدار البيضاء أيوب العيا  118

يط الدار البيضاء مسرح ال لإلبداع الف  119  105000 4 حسن فوالن  جنب ا

رة  املقال األخ الدار البيضاء وامراس للتنمية الثقافية  120  105000 4 نجوم الز

الدار البيضاء سرحيةال املاألجي 121
عال م ما فال

م  يف
شان  105000 4 عبد الكب ن

122 10  Mentions الدار البيضاء
Driss et 
Mehdi 

Marocologie
 105000 4مولنخلة أحمد توفيق 

ف شمس  123 الدار البيضاء مح
اينة ...   ألف 

اينة   و
بابطة  105000 4 حسن ل

وط يضاءالدار الب مسرح البيضاء 124  105000 4 توفيق ناديري  الر

زرة الدار البيضاء شركة طوب إيفنت لإلنتاج  125 دي العرا  دار ا  105000 4 محمد م

ري الدار البيضاء مسرح االيام  126 يد  ذا ز الق ف  105000 4 عبد ا

س  شامة الدار البيضاء أقواس  127 ق ق  105000 4 عبد ا

ات 128 بيضاءالدار ال مسرح بر
الفرملية  
 والدكتور 

اتأمينة برح  105000 4 )ال (بر

129 
رجان لتنمية اإلنتاج الف   امل

بوي   والثقا وال
اري  ساء عازات الدار البيضاء  105000 4 املصطفى عب

بار الدار البيضاء سيج الفنون والثقافة 130  105000 4 محمد اجبون عند من 

اية جلول اءالبيضالدار  مسرح الشعب تواصل 131  105000 4 ميلود ا  ح

وميدي للفن والثقافة 132 سليمان  ال ي سبعة رجال ب  105000 4 الشر السارو

مدية شارع الفن لإلبداع 133  ا
قاعة االنتظار 

1 
 105000 4 رضا قدا

وميدي  134 مدية اليت   105000 4 احمد شر  نجمة ا

ور  135 مدية للمسرح الز شورات ا  105000 4 محمد عنقاوي  الع

يع اإلبداع  136 ديدة  ر  ا
اسمع يا عبد  

 السميع 
 105000 4 سعيد كرامو 



ديدة  مدينة ارت  137  ا
صندوق  
 الفراجة

 105000 4عبد الرحمان السماك

بية  138 ديدة  حوار للفنون و ال  105000 4 محمد زطان comواجس. ا

 الزمامرة  آرتاين  139
ا وال  واش حن
 ما

ار  105000 4 سعيد ب

ة  مكناس عبد اإللھ العبدي  140  105000 4 عبد اإللھ العبدي  الدار الكب

141 
نما   نادي املرآة للمسرح والس

 واملوسيقى 
ي علوي  بورسوت فاس   105000 4 حسن مرا

ف فاس لفنون العرض  142 سال ... لكالم  فاس  مح ي احمد ا  105000 4 الرضوا

نما واملسرحب الاملوا 143  105000 4 عبد اللطيف زو ة مر  ذات فاس  شابة للس

س  144  فاس  خمسة وخم
شاروخان  
ان  مارو

 105000 4 محمد عزام 

ن املتحدين  145 ي ا ن ملرابطي  فالش باك فاس  الف  105000 4 ام

 105000 4 عبد العا فر  2x1 آزرو  آرت  7 146

نما 147  ارفود  املشعل للمسرح والس
زلة   م
تو   املدي

ق بديار   105000 4 عبد ا

 مراكش  تاغنجا لفنون الفرجة 148
زوج من  
اجة  ا

 105000 4 يوسف آيت منصور 

149 
املسار للتواصل واإلبداع الف  

 والثقا 
ن  مشا ماجا مراكش   105000 4 نادية مسك

يب املسر  150  105000 4 عادل املنصوري باي جيلو باي  مراكش  ا

وميديا 151  105000 4 محمد بن املقدم باب املدينة  اكش ر م النادي الف املراك 

يل الصاعد  152  مراكش  ا
ف  الك
ون   املس

 105000 4 عبد هللا معاوي 

 مراكش  نجوم الوفاء للمسرح 153
ا  تزوج ما قال

 ليا
يمة  105000 4 أحمد ال

 مراكش  املرأة للفنون  154
شيخات 

ادي  أ
ور   105000 4 لطيفة عن

مراء مراكش  155  مراكش  خشبة ا
راقص  
 الصيف 

 105000 4 الوليد مزوار 

 105000 4 رضوان خمران  التابوت مراكش  دوز التمسرح  156

 مراكش  ورشة اإلبداع دراما 157
اللعب فيھ  

 وفيھ
 105000 4 عبد العزز بوزاوي 



 105000 4 محمد النميلة  با مفرج مراكش  الوفاء املسرحية 158

امية (مسرح الطفل)  159  110000 4 محمد ناصف  بوخياليضاءالدار الب ا

س (مسرح الطفل)  160 اية شادي تازة العليا مسرح التاس  110000 4 محمد بل  ح

161 
س للطفولة والشباب (مسرح  فوان

 الطفل) 
ش  عيد ميالد العيون   90000 4 ر مط

162 
بية والفنون  البوادر الثقافية لل

 ح الطفل) (مسر 
سامحالدار البيضاء  90000 4 سكينة درابيل     ال

163 
س للغناء والرقص والفن   وال ال

 املسر (مسرح الطفل) 
يم وارفعناشمس الض الدار البيضاء  90000 4 إبرا

164 
بية والفن   واملسرح (مسرح  الكرم لل

 الطفل) 
الدار البيضاء

و   ودي و
والثعلب  
تال  ا

طاب  90000 4 ناجم ا

165 
افة (مسرح مسرح الغد للفن والثق 

 الطفل) 
الدار البيضاء

رحلة الكنوز  
 الثالثة

ادي حذيفة  90000 4 عبد ال

166 
يثم للثقافة و الفن (مسرح  أبو ال

 الطفل) 
 ب مالل 

محمود و  
مسعود   
نود   غابة ال

ادي فال  90000 4 عبد ال

وميديا (مسرح الطفل)   167 ث ل ب مال ناس ال ب اء ا  90000 4 توفيق املداري الو

اديما (مسرح الطفل)  168  90000 4 حسن املشناوي  شرشلون  مراكش  مسرح ا

169 
مسرح أيوب سمسمة (مسرح  

 الطفل) 
ة مراكش   90000 4 حياة غافري  جرادة ما

170 
جمعية املنتدى املغري للتواصل  

 (مسرح الطفل) 
 مراكش 

لوان   نون ال
 مدينة  

 األحالم 

عيدي  ة ا  90000 4 نز

171 
ملسرح الطفل (مسرح   سعيدةماما 

 الطفل) 
 تطوان

املكتبة  
 الزدانية

رشال  90000 4 سعيدة ال

 90000 4 كر إدرس  ع إدرس  طنجة كر إدرس(مسرح الطفل)  172

 الراط  الفانوس (مسرح الطفل)  173
ستان ع  

 معسول 
 90000 4 اإلدر مرم 

موع:    ا
19.630.000  

م    در

 

 



 التشكيلية والبصرية لفنون عم اد    -2  

 صنف اقتناء اللوحات التشكيلية      1.2

الرقم 
تي  ال

 املدينة إسم الفنان 

ي 1 مدية   مصطفى غزال  ا

يوسف 2 ن ب  الراط  محمد أم

 الدار البيضاء  عبد القادر لعرج  3

يعبد ا 4  فاس  ل الدمنا

 الدار البيضاء  عبد الرحمان وردان  5

 طانطان  سن الراكب ا 6

في  7  أزمور   حمزة ا

 اسفي  عمر وردان 8

 الدار البيضاء  محمد ما  9

يطوط 10 ديدة   عبد هللا ال  سال ا

ادير   محمد السنو 11  أ

ي 12 راسا  الدار البيضاء  يوس ا

 ازمور   ديبا عبد هللا ال 13

 مراكش حسن نديم  14

 فرسا  حكيم غزا  15

 سال  حسن بوخاري  16

 الراط  محمد االدر املنصوري 17

يع 18  تطوان  عادل ر

راح  19  العيون   توفة ال

 سال  عبد العزز السيد  20

ان 21  مراكش   صالح بنج

رة  نورالدين اورحيم  22  الصو

يمر 23  البيضاء الدار  مراد ا

 مراكش   نور الدين الشاطر 24



ادي مرد 25 ادير   عبد ال  أ

 مراكش   ما شفيق االدر 26

ت   إسماعيل احندوز  27  تزن

ام العرا  28  الدار البيضاء  إل

 البيضاء الدار  عبد الكرم غطاس  29

 سال  فؤاد الشردودي 30

واك 31  الراط  محمد عبد الصمد ال

 ---------  الكرم فراس عبد  32

 تطوان  بوعبيد بوزد  33

ور  محمد  34  الدار البيضاء  ب

ن  35  ازمور   أحمد األم

 الدار البيضاء  ش امال  36

ي  37  الدار البيضاء بوشعيب فال

ن  38 يم أيت حن  الدار البيضاء إبرا

 تطوان  نوار عبد السالم  39

 مراكش   عزز كيباري   40

ي  41 و  الراط  أحمد 

 مراكش   ادرس املعرو   42

 تطوان  ابا محمد ب 43

وسيغ  44  تارودانت  رحمة ا

 الراط  رضا بودينة  45

مدية   نور الدين فات   46  ا

ادير   بوكيوض مصطفى ايت   47  أ

 الدار البيضاء  عبد الرحمان رحول  48

 الدار البيضاء  مبارك عمان   49

بو  مح 50  تازة   مد قن

 الراط  حمزة محيمدات  51

ادير   رضوان شلف  52  ا



 فرسا  بوشعيب موال  53

 الدار البيضاء عبد العزز عبدوس  54

ي  55  سال  مديحة الصبا

 الدار البيضاء خالد نضيف  56

 سال  توفيق خالد  57

ادير   حفيظ مارو  58  ا

 شفشاون  نور الدين الغماري  59

 القنيطرة  عزز ازغاي   60

   عبد العزز لوغراز 61

يو 62 وشب  القنيطرة  س عم

غة  63  الراط  ميلود نو

 وجدة   ادرس الرحاوي  64

 الدار البيضاء سن بخ  65

دي مفيد 66  الدار البيضاء امل

 الدار البيضاء ملياء بلول  67

 الراط  جعفر عقيل  68

ي  69 شا  برشيد  توفيق الش

يوي  70 ن بل  فاس  ياس

 خربكة   محمد تايرت   71

رة  مصطفى الروم  72  الصو

 فاس  الشيخ زدور   73

 الدار البيضاء كرم تابت   74

 وارزازات  ع جود  75

س عبد املالك  76 رة  برغ  الصو

 سال  الشرقاوي السالمي  77

ي شعيب   78  الدار البيضاء ال

 الدار البيضاء جارد   احمد 79

سن  80 ان  عشيق   إنز



ادير   ز اوصالح عبد العز  81  ا

باري كنتور  82  برشيد  الت

بط 83  ب مالل  عبد الغ ب

 شفشاون  عمر سعدون  84

 فاس  محمد كرش  85

ف   86  مراكش   يوسف الك

 تمارة   فؤاد معزوز   87

 الدار البيضاء  يوسف عتبان  88

 الدار البيضاء  سعيد الرا  89

ا   90 و  الدار البيضاء عمر 

 تازة   محمد الشرفي  91

ادير   مصطفى بلقا  92  أ

 البيضاء الدار  سعيد حوسبان    93

 تطوان  نافع بن كرش  94

ان  95  مراكش   ادرس ج

 جرادة  محسن الرحاوي   96

 الدار البيضاء خالد أطلس 97

ستا 98  -------  ن  محمد 

 مراكش   رشيد إغ   99

ا مونية الطوس  100  ط الر

 الدار البيضاء  أسية جالب  101

 الراط  وفاء التازي   102

 الدار البيضاء  بوش أمينة بن  103

ي  104 يا  الدار البيضاء  أحمد ا

ي   105 ن اومل  الراط  أم

ن أسلمان 106  تطوان  أم

دي   107  دار البيضاء ال احمد بو

 ازمور   أحالم ملسفر  108



ا 109  الدار البضاء  ن  عبد الرحمان د

اري   110  الدار البيضاء  شفيق الزو

افظي محمد  111  سال  ا

 الراط  محمد كيليطو 112

ادي كيباري   113  مراكش عبد ال

 الدار البيضاء لي الشرقاوي   114

ة  115  الراط  ميلود ست

ي مو 116 ا  الدار البيضاء  الز

رة  محمد زوزاف  117  الصو

 الراط  وى جانا سل 118

 تطوان  محمد غوزولة  119

 فاس  الصاعاد ل  120

 طنجة  رشيد الوطا   121

اي   122  وجدة   خالد الب

 طنجة  عبد الفتاح بال  123

 الدار البيضاء  رشيد باخوز  124

ق ارزمة  125   سال عبد ا

وب حومان  126  عقوب املنصور  م

 ر البيضاء الدا موسيك محمد  127

ادير   خديجة األبيض 128  أ

 الدار البيضاء  الع  مرم  129

د  130 يعة الشا  سطات  ر

ع   131  تطوان  محمد بوزو

 الدار البيضاء  محسن طرار  132

موع   2.298.500 ا

  
 
 



 لتشكيلية والبصرية التي تنظمها أروقة العرض المتخصصة دعم معارض الفنون ا    2.2  

الرقم 
تي ا  ل

 املدينة املشروع حامل املشروع
الدعم  مبلغ 
م  املمنوح  بالدر

1 Galerie ABLA ABABOU 

Carte blanche à Fouad 
Bellamine « une nouvelle 

génération  « 

 100.000 الراط 

2 Galerie DAR D’ART 
مد معرض للفنان مح

 املنصوري االدر 
 60.000 طنجة 

3 Nouiga galerie  60.000 الراط   ما معرض ج   

4 
Galerie Jouets 

d’artistes(exposition 
collective) 

 noir sur blanc 50.000 مراكش

  

5 
  

Ambre et lumière 
الدار  

 البيضاء 
120.000 So art galerie 

  

6 
  Exposition du peintre 

AHMED AMRANI 
 50.000 طنجة 

Galerie kent 

7 
  Exposition individuelle 

« au non des miens » 
Hassan Bourkia 

 250.000 مراكش
Comptoir des mines 

8 
  

Exposition la vague 
blanche 

 Galerie 38 160.000 البيضاء 

  

ال تنظيم املعارض مجموع مبلغ الدعم املمنو   850.000.00 ح 

 
 
 
 
 



  
 ني وفنون العرض والفن الكوريغرافياألغادعم الموسيقى و  - 3

  املدينة  املسؤول   حامل املشروع رقم امللف
مبلغ الدعم  

املمنوح 
م)   (بالدر

 80.000  تطوان  يوسف أتول   يوسف أتول   1
2 Société SIFER EVENT 90.000  وجدة  يوسف سيفر 
 90.000 القصر الكب   عبد السالم الساح   م الساح عبد السال  3

 110.000 الدار البيضاء  خليل اسيوالن  ى الفيض والثقافةمنتد جمعية 4

يم ابنحماد  5 يم ابنحماد   موالي إبرا   موالي إبرا
اشتوكة آيت  

ا   با
90.000 

6 
معية املغرية لفنون األداء  ا

  والعرض 
 90.000 الدار البيضاء  محمد موقيت

7 Société AWSIMAGE  ي ان  محمد صوا  100.000  انز
 80.000  تطوان  من بنعمرأي  مرأيمن بنع 8
راق 9 امي ا راق  ال امي ا  90.000  تطوان  ال

ي 10 ي  حسن اليعقو  60.000  تطوان  حسن اليعقو
ت 11 ت  شرفة كرس  80.000  خنيفرة  شرفة كرس
12 Société ILIANA PROD  ام رزوق ا إل  120.000  طالر
13 Société IM Five 5  120.000 الدار البيضاء عماد العل 
اجب   إيمان قرقيبو   إيمان قرقيبو  14  130.000  ا

م 15   موالي نور الدين السبا فا
نور الدين السبا  موالي 

م   فا
 120.000  الراط

ي   جمعية الفنون العصرة  16  80.000  الداخلة   مصطفى السوا

17 
ي للثقافة  جمعية مجمو  عة أيت العا

  والفن 
ي  90.000  ايت ملول   عبد هللا العا

اث الف  18  80.000  أسفي  سن بورقي   جمعية األمل إلحياء ال

اثجمعية  19 ت   بوجمعة ب   أدرنان للثقافة وال ن  100.000  ت



20 
ف أمنية لإلبداع  جمعية مح

  والتواصل
 140.000 الدار البيضاء  ندير عبد اللطيف

ن املغارة  21  180.000  الراط  عبد العا الغاوي   جمعية نادي الفنان
سعيد  22 سعيد   الة ب  70.000  شفشاون   الة ب

بية والثقافةجمعية  23  80.000  القنيطرة  فاطمة حداد   واة الفن لل

 140.000 الدار البيضاء  سعيد ليمام  سعيد ليمام 24
 160.000 اءالدار البيض   حاتم ادار   حاتم إدار  25
 80.000  شفشاون   حنان مضيان  حنان مضيان 26
ادير ية إجمع 27 ن و ادير   سن أسرار   غ  60.000  أ

28 
ن االطلس جمعية  و أحواش تاس

  الكب
 100.000 الدار البيضاء  ع بوندي

اري   جمعية األوثار للثقافة والفنون  29  140.000 الدار البيضاء  سم ا
 120.000  تطوان  فتيحة افزان  فتيحة افزان 30
 150.000 ضاءالبي الدار  فاطمة بانو  فاطمة بانو 31
 140.000 الدار البيضاء  املصطفى ناجد  املصطفى ناجد 32
 60.000  الراط  نصر هللا مكري   نصر هللا مكري  33

34 
يون للموسيقى   جمعية راب ف

  واإلبداع 
ن ادير   فوالن بوحس  100.000  أ

 80.000  الراط  رشيد كسراوي   رشيد كسراوي  35
ي سعيدالرص  جمعية البالل للثقافة و الفن  36  130.000 الدار البيضاء  ا

37 
لود للموسيقى و   ل ا جمعية أ

  املسرح والرحالت
 70.000 الدار البيضاء  طارق خلدي 

38 
ي امنات  سا يمدح للطرب ا

لميم شات    ع
 50.000  لميم  يمدح سالم

ي 39 يطار   طارق   160.000 الدار البيضاء  ق 

امة ال 40 ي   فنيةجمعية مسناوة ل  80.000 الدار البيضاء  ميلود وحدا

ن بنحبي  جمعية روح مكناس 41  80.000  مكناس  ياس



42 
جمعية دار املدنيات للعود و نون 

  الطرب 
ي   80.000  الراط  يوسف املد

 100.000  سال   يوسف جلزم   يوسف جلزم  43
 100.000  الراط  يوسف العلوي   ة إليت برودشرك  44
 140.000  سال   الرحمان زرزو بد ع   و عبد الرحمان زرز  46
ب أسامة 47 ب أسامة  ز  150.000 الدار البيضاء  ز
 80.000  الراط  محمد ر زني   محمد ر زني  48
 100.000  تطوان  جميلة الزواق   جميلة الزواق  49
 140.000  تطوان  عادل إكال  عادل إكال 50
شة  51 شة   حمد هللا رو  40.000  خنيفرة  حمد هللا رو
 100.000  وجدة   رضا بوشناق   رضا بوشناق  52
ي 53 ي  عصام السرحا  140.000  تطوان  عصام السرحا
ى 54 تار ح ى  ا تار ح  140.000  خنيفرة  ا
 100.000  الراط  عبد العا الواشري   عبد العا الواشري  55
يةعبد  56 امل دي ية  ال امل دي  100.000  الراط  عبد ال
 60.000  العيون   عيد الشراديس  اديسعيد الشر  57
 110.000  شفشاون   مرم شقرون   مرم شقرون  58
 110.000 الدار البيضاء  عزز بنم   عزز بنم  59
 180.000  الراط  رشيد البحر   MORI PRODشركة  60
 110.000 لبيضاءالدار ا  سعيد  مسكر   سعيد  مسكر  61
ن  62 ق تيكرو ن   عبد ا ق تيكرو  100.000 ضاءالبي الدار  عبد ا

ور   MEHDI MAHJOUR PRODشركة  63  100.000  الراط  أحمد م

64 CHICHUNG VISION  و ان   فاطمة شا  60.000  انز
 60.000  وجدة   رشيد املا   جمعية الكندي للموسيقى 65

66 
 أودادن لإلشعاع الف وجمعية 
  الثقا 

 60.000 الدار البيضاء  خالد الفوه 

راء تا 67  70.000  الراط  خديجة فال   نتاجيم لإل شركة 
 100.000  الراط  سعيدة فكري   سعيدة فكري  68
 80.000 الدار البيضاء  توفيق سرحان  توفيق سرحان 69



يلة عبدالوي معن  70 يلة   ن  100.000  الراط  عبدالوي معن ن

71 
الشباب للبدائل جمعية ملتقى 

  الثقافية  
 50.000  الراط  مو نصر

 80.000  مكناس  عبد العا االجراوي   االجراوي عا عبد ال 72

 120.000 الدار البيضاء  محمد لطفي الشراي   الفدرالية الوطنية للفنون والثقافة 73

ب ياصر 74 ب ياصر  ز  100.000 الدار البيضاء  ز
 110.000  تطوان  العزز بوحدادة  عبد  عبد العزز بوحدادة  75
 60.000  طنجة   الشط عبد هللا  عبد هللا الشط 76
ي   منتدى الفن واإلبداع املغري 77 يم ز  60.000  مكناس  إبرا
لو  78 لو   عمان  مدية   عمان   160.000  ا
79  Société Culture Help    راوي  100.000  تمارة   غيتة ال

80 
م لالعمال جمعية نجوم السال  

 االجتماعية
 120.000 الدار البيضاء  امينة مجيد

81 
م  عية املغرية للتواصل مع  ا

ضارات  ا
ي ن ترا  60.000 الدار البيضاء  ام

سيمة   محمد رفعات  محمد رفعات  82  60.000  ا
 140.000  خنيفرة  أوعبود محمد   محمد أوعبود  83
84 Amin prod  ن  120.000  تمارة   امسعدي ام
85 ROTALA SARL   180.000  الراط  عبد العزز حف 
86 Francky kanza musica  Franck nkanza   60.000  الراط 
ش  87 ش   كرم فن  180.000  سال   كرم فن
88 Sté Megafiesta  100.000  الراط  لطيفة مقارطا 

89 
ا السانفونية املغرية   جمعية أوركس

  OSMAللموسيقى األصيلة 
ات يم بر  140.000  لراطا  إبرا

اف  90 اف  بلعيد األ  60.000  الراط  بلعيد األ
 140.000 الدار البيضاء  محمد الكناوي   حمد الكناوي م 91
ي 92 ي  محمد الشرا  140.000  الراط  محمد الشرا
شة  93 ب شة   أحمد ل ب  180.000 الدار البيضاء  أحمد ل



 100.000 الدار البيضاء  فاطمة انفلوس  فاطمة انفلوس 94
ا عمر  95  100.000  العيون   عمر فخر الدين   جمعية أوركس
ميد حكم  ميد حكم بد اع  96  80.000  الراط  عبد ا
 150.000  شفشاون   محمد عبارة  جمعية أبواب الشاون  97
ادير   احمد بيدوا  TRAM PRODUCTIONشركة  98  80.000  أ
 70.000 الدار البيضاء  سن بجديكن  PROVISOUNDشركة  99

لو  CINETELEMAشركة  100 دي   80.000 الدار البيضاء  محمد امل
 80.000  الراط  حمزة لبيض زة لبيضحم 101

102 
د املتوسطي  الديمقراطي  جمعية املع

 للتنمية
ن الرش  180.000  طنجة   ياس

اق  103 اق  لي ال  140.000 الدار البيضاء  لي ال
توف Up productionشركة  104 دي ش  100.000 دار البيضاءال  امل
دي لزرق  105 دي لزرق  امل  160.000  سال   امل

106 
مؤسسة أطلس ماروك للعمل 

 السوسيو ثقا 
 140.000  سال   عبد العزز الراب 

107 
معية املغرية لدعم العمل  ا

 الثقا واالجتما 
ي  180.000  سال   عبد الواحد التطوا

 90.000 الدار البيضاء  اديعبد الفتاح الن جمعية فضاء اإلبداع  108
بوب  109 بوب  يوسف ل  120.000  مكناس  يوسف ل
 140.000  سال   محمد الغاوي  محمد الغاوي  110

111 
جمعية ليا األندلس للموسيقى  

 والفنون األصيلة
ي  80.000  سال   عبد السالم السفيا

112 Norte.Company.Sarl  60.000  تطوان جمال العاقل 
 80.000  الراط  أنور الناصري  أنور الناصري  113
 80.000  يطرةالقن  شام فطو شام فطو 114
اوي  115 اوي  خالد ال ادير   خالد ال  120.000  أ
د الفنية 116  100.000  الراط  سعيد الوردي جمعية خر املعا
 30.000 الدار البيضاء  عتبان يوس  عتبان يوس  117
وري جمعية اللمة للفن والثقافة  118  60.000 الدار البيضاء  مراد امل



119 
لوان مار بية و و للجمعية ال

 الثقافة
 60.000  خربكة   محمد اعبدي

120 Association  col’jam  80.000 الدار البيضاء  أحالم املرس 
ي  121 ا ي  محمد فر ا ديدة   محمد فر  40.000  سال ا
افية 122  40.000  الراط  دى الرا جمعية األقدام ا
 60.000  الراط  السالميعثمان  عثمان السالمي 123
زجمعي  124 ام  ة  اوفر بو  100.000  سال   يوسف ان

125 
اج للبحث  الثقافة  جمعية ف

 املغرية العميقة
 100.000  الراط  إيمان تكيطو

 100.000  مراكش  توفيق أزديو   توفيق أزديو  126
شام  127 شام   فاتح   60.000  الراط  فاتح 
 50.000  خنيفرة  عبد العزز العباس   العزز العباس عبد  128
 50.000  خنيفرة  عبد العزز موحو   عبد العزز موحو  129
رة   جيل الغيوان الرقراق 130  80.000  سال   عبد اإلاله ا
 180.000  الراط  محمد حسن لع  Aiki Kaiجمعية  131
غروت  132 غروت  فاطمة  ادير   فاطمة   50.000  أ

133 
س ماسة للموسيقى   جمعية الروا

  والفنون الشعبية
 50.000  ادير أ   سجمعية الروا

 80.000  بوجدور   صالح الدين الركي صالح الدين الركي 134
يون سليمان الصفروي  135  60.000 الدار البيضاء  سليمان الصفروي  ف
يم خوخ  جمعية تيفاون سوس  136 ادير   إبرا  50.000  أ
 100.000  القنيطرة  محمد بوطروش بوطروش محمد  137

138 
ون لفن اجمعية االصالة  مل

 واألندل والسماع واملديح 
كيم  100.000  مكناس  رشيد 

139 
ا للتنمية  جمعية ساكنة األ

 والتضامن  
ا  ي سيمة   رشيد ان  60.000  ا

140 
اكيواز للتنمية واالعمال جمعية 

 االجتماعية 
ت  مصطفى فضيل  50.000  تزن

ادي االدر 141 ادي االدر عبد ال  50.000  تنغ  عبد ال
 50.000  طاطا  محمد صالوت محمد صالوت 142



 50.000  تيفلت  عزز خ  عزز خ  143
 50.000  خنيفرة  فاطمة مساعف  فاطمة مساعف    144
ادير   عزز عزي  عزز عزي  145  50.000  ا
ادير   حميد بايح  حميد بايح  146  50.000  ا

موع  14.000.000 ا
 
 


