
 

 إنتاج وترويج األعمال املسرحية: مجال    ـ 1

 : مشروعا 41 قبول     

 ر.ت.  حامل املشروع املدينة عنوان املسرحية  املبلغ املمنوح بالدرهم

 1 مسرح الفانوس  الرباط  شادية و األسد  160000

 2 جيهان شاكري  مراكش الحلوى املرة  160000

 3 املنتدى املغربي للتواصل والتنمية  الدار البيضاء أنجل ولسعة النحل 140000

 4 نادي األضواء للثقافة والفن  الدار البيضاء مجد و لين  140000

 الخميسات جرادة مالحة 140000
األلفية الثالثة للثقافة والتنمية وفنون 

 العرض
5 

 6 مسرح أيوب "سمسمة"  مراكش لويزة الصغيرة  140000

 7 أنفاس للمسرح والثقافة الداخلة  هدارة ماوكلي الصحراء  140000

 8 إسباس للثقافة والفنون  السمارة  العائد 180000

 9 جذور للفنون الدرامية والثقافة  كلميم  اشتقاب لنتخاب 180000

 10 أكبار للثقافة والفنون  اشتوكة ايت باها  أمان نمارور  180000

 11 أريف للثقافة والتراث  الحسيمة ماليطا 200000

200000 
أحدهما عار و اآلخر بلباس 

 السهرة
 12 الريف للمسرح األمازيغي  الحسيمة

 13 نادي الحسيمة للمسرح الحسيمة تخريف ثنائي  190000

 14 أوراس للمسرح األمازيغي  الحسيمة حمو النتريت  200000

 15 يوبا لإلبداع املسرحي  الناضور  يني ايشارزن تاغنانت  190000

180000 joyeux anniversaire 16 اللمة للفن و الثقافة الدار البيضاء 

 الدار البيضاء بورتريه 190000
غرناطة لتنمية اإلنتاج الفني والتنشيط 

 الثقافي
17 

 18 تكدة للمسرح والفنون الشعبية  الدار البيضاء الطنز العكري  190000

 19 مسرح أطلنتيس الدار البيضاء حب بالقياس  190000

 20 محمد بوتخريز  الدار البيضاء الريح  200000



 ر.ت.  حامل املشروع املدينة عنوان املسرحية  املبلغ املمنوح بالدرهم

 21 أرتيميس للفنون  الدار البيضاء غيتة  200000

 22 نسيج الفنون و الثقافة  الدار البيضاء ال هنا لهيه 200000

 23 للثقافات والفنون أكون   الرباط  حدائق األسرار 200000

 24 أثر للفن والثقافة  الرباط  عنقود الريح 180000

 25 زينب الناجم الرباط  الكارسون  170000

 26 مسرح أفروديت الرباط  ما تبقى لكم  170000

200000 le voyage  27 نحن نلعب للفنون  الرباط 

 28 مسرح سفر  تمارة  حكايا السيرورا  140000

 Corps’scène 29 سال  شمس 200000

 30 املشهد املسرحي القنيطرة ثقوب  160000

 31 املرأة للفنون  مراكش أستاذة فوق العادة  140000

 32 مسرح تانسيفت مراكش سرح مسجونك  200000

 S.E.K PROD 33 مراكش همس 180000

 34 روح طنجة  لال غيتة 190000

 35 حركة طنجة  لسان الحيط  180000

 36 الشامات  مكناس النورس 190000

 37 بابل للثقافة والفن  فاس  الكراس ي 200000

 38 حوار للفنون و التربية  الجديدة مقال افتتاحي 190000

190000 
الكوميسير بوطاهر واملفتش 

 بوعالم 
 39 كاين آرت  الزمامرة

 40 آفاق الجنوب للفنون الدرامية  أكادير أيام العز  180000

 Coopérative ART FRIENDS 41 أزرو جوججوج ف   200000

 مجموع غالف الدعم  000 350 7

 

 



 الوطنية:  ـ مجال الجوالت املسرحية2

 مشروعا:  26قبول  

املبلغ املمنوح  

 بالدرهم
 ر.ت.  حامل املشروع املدينة عنوان العرض

 D &R production 1 طنجة  احتفالية الصعلوك  180000

 2 سين مسرح البيضاءالدار   خالتي شامة 180000

 3 ثيفسوين للمسرح  الحسيمة شاطارا 200000

 4 أكاديمية تياترو  الدار البيضاء بوغطاط 180000

 5 منتدى أنفاس للثقافة و الفنون  والد تايمة نجمة حادة  200000

 6 مسرح النون والفنون  الفقيه بنصالح تشكبيلة 150000

 7 أدوار للمسرح الحر كلميم  نصراني في تراب البيضان  180000

 8 أوديسا للثقافة والفن العيون  مراد شرتات 150000

 9 تاغنجا لفنون الفرجة  مراكش أمي الحاجة  180000

 10 أكواريوم  الرباط  القناع 200000

 11 ستيلكوم  الرباط  نايضة تو 200000

 12 الفرجة الفضاء األورو متوسطي لفنون   الحسيمة ارفيهم نجحا  180000

 13 فركانيزم  سال  19الجايحة   180000

 stylo prod 14 فاس  حياة املامون  200000

 15 مؤسسة أرض الشاون للثقافات شفشاون  قاسم و الضاوية  150000

 16 طقوس آرت  الرباط  حمام العياالت 200000

200000 le couloir  17 أوريكا ايفنت الرباط 

 18 24زووم   البيضاءالدار   طريق البوز  150000

 19 ذاكرة القدماء ذاكرة مدينة  خريبكة بريندا 150000

 20 سوار للثقافة والفن شيشاوة  بامهاود 180000

 21 النورس للفن والثقافة  سال  كرنفال  150000

 22 مادس للثقافة و الفنون  العيون  ملهيدن راسو بارد 150000

 23 محترف الفن األصيل الدار البيضاء املجدوبية 180000



املبلغ املمنوح  

 بالدرهم
 ر.ت.  حامل املشروع املدينة عنوان املسرحية 

 24 الخامية الدار البيضاء سندريال 200000

 25 تراجيكوميدرا للمسرح  مراكش سحر الغرام 180000

 26 أوالد لبالد  بوجدور  زواج قاصرتين و ام عازبة  150000

الدعم مجموع غالف   000 600 4  
 

 

 


