
 

 : مجال االقامات الفنية-1

مبلغ الدعم املمنوح 

 بالدرهم
ت .ر اإلسم و النسب املدينة املشروع   

25.000 

إقامة فنية بمتحف الفن املعاصر اإلفريقي املعدن 

 بمراكش 

 2022أكتوبر    31إلى    01من  

 

 الحسيمة
 1 بدرالحمامي 

60.000 
 La Ruche 2022إقامة فنية  

 بوسكورة و املعاريف بالدارالبيضاء بلعسيالت نواحي  

 

الدارالبيض 

 اء

 2 جمعية املرصد 

150.000 

 بيينالي مدارس الفن باملنطقة املتوسطية

BIENNALE DES ECOLES D’ART EN 

MEDITERRANEE 

 بتطوان  2022نونبر    27إلى    21من  

 

 تطوان

جمعية شوف 

 للشرائط املرسومة 
3 

في مجال االقامات الفنية   املمنوح  لغمجموع مب 235.000  

 

 : مجال تنظيم املعارض والصالونات -2

 

مبلغ الدعم املمنوح 

 بالدرهم
 ر.ت  اإلسم و النسب املدينة املشروع 

200.000 

تنظيم إقامة فنية و معرض جماعي تحت 

 عنوان"تراث بالدي" 

 بمؤسسة مسجد الحسن الثاني  2022أكتوبر  

 الدارالبيضاء

لتعبئة جمعية أركان 

الفن والحفاظ على  

 التراث

1.  

 

170.000 

 

 LE FLATTA  -تنظيم الدورة السادسة ملهرجان  

2022 

 - تطوان و الحسيمة خالل فترة يونيو    –بطنجة  

 2022شتنبر  

 طنجة 
للثقافة   90جمعية زنقة  

 بطنجة 
2.  

200.000 

 MAC Aاملعرض الدولي للفن   املعاصر   تنظيم  

EXPO 2022 

بمتحف دار الفن   2022أكتوبر  من يونيو إلى  

 املعاصر بأصيلة 

  .3 حمعية الفن والثقافة  الدارالبيضاء

 

60.000 

تنظيم معرض تشكيلي فردي للفنان أحمد األمين 

 بأكادير   « le sous-sol Art Gallery »برواق  

 2022يوليوز    09يونيو إلى    09من  

 اكادير
 رواق

le sous-sol art gallery 
4.  



املمنوح مبلغ الدعم  

 بالدرهم
 ر.ت  اإلسم و النسب املدينة املشروع 

 

70.000 

تنظيم معرض تشكيلي جماعي تحت عنوان "املؤنث 

ALMUĀNAT    برواق " MINE D’ART 

 2022أكتوبر    23إلى    10من  

 الدارالبيضاء
جمعية النساء من أجل  

 املدنية واملواطنة 
5.  

42.000 

إلى تنظيم معرض جماعي تحت عنوان " من اليد  

 األرض, من األرض إى اليد" 

 2022يونيو    05ماي إلى    20من  

Galerie Athar   الرباط 

 املحمدية
 جمعية

ATELIER ATHAR ART 
6.  

180.000 

تنظيم الصالون الوطني للفنانين التشكيلين 

 والبصريين الشباب بالدارالبيضاء 

 2022شتنبر    30إلى    15من  

 الدارالبيضاء
جمعية الفنون الجميلة 

 التضامنية املغرب
7.  

200.000 
إنجاز مشروع فني رقمي يبرز أعمال الفنانة الراحلة 

 شعيبة 
 الدارالبيضاء

جمعية الثقافة 

 املعاصرة 
8.  

 

75.000 

تنظيم معرض الفنان الراحل مكي مغارة تحت 

 عنوان " نظرات استبطانية حول املكي مغارة"

بمركز الفن الحديث   2022نونبر    11إلى    07من  

 بتطوان 

 مارتيل
مؤسسة املكي مغارة 

 للفنون والثقافة و التراث 
9.  

40.000 

تنظيم الدورة األولى للملتقى الدولي للفنون و 

 الثقافة "جربارة"

 برواق قصر الباهية بمراكش 

 2022دجنبر    31نونبر إلى    10من  

 مراكش
AEROTOON 

sarl شركة 
10.  

50 000 
Festival International de la photographie 

 2022ماي    27-31

االروقة 

الوطنية  

 بالرباط 

الجمعية املغربية 

 للصورة
11.  

20 000 
 معرض جماعي 

 2022ماي    31  -24

رواق  محمد 

 الفاس ي 
ابط فنية    .12 جمعية رو

20 000 
 معرض فردي حول فن الكاريكاتور 

 يوليوز   15يونيو    22

رواق محمد 

 الفاس ي 
  .13 عبد اللطيف العيادي 

40 000 
 - معرض فردي إنغمار

 Immersion    2022يونيو    18  -5

رواق باب 

 الرواح
  .14 فؤاد الشردودي

 يوليوز   15يونيو    22-معرض فردي   000 40
رواق باب 

 الرواح
  .15 عبد الرحمان وردان



مبلغ الدعم املمنوح 

 بالدرهم
 ر.ت  اإلسم و النسب املدينة املشروع 

70 000 
 للفوتوغرافيا  ملتقيات الرباط

 

رواق باب 

رواق   -الرواح

 محمد الفاس ي 

الجمعية املغربية للفن 

 الفوتوغرافي 
16.  

 2022نونبر    06  – اكتوبر    23  -معرض فردي   000 20
رواق محمد 

 الفاس ي 
  .17 نزهة بناني

 2022نونبر    17  -08معرض فني   000 20
رواق محمد 

 الفاس ي 
  .18 مونية بوطالب

 مجال تنظيم املعارض والصالونات  املمنوح في مجموع مبلغ الدعم  1.517.000

 

 : التشكيلية و البصرية  صالونات الفنون مجال املشاركة في معارض و   -3

 

مبلغ الدعم املمنوح 

 بالدرهم
 ر.ت  اإلسم و النسب املدينة املشروع 

 

20.000 

 املشاركة في معرض فن الحفر ببلباوو 

11º Feria Internacional de Grabado y Arte 

sobre Papel, FIG Bilbao 2022. 

  2022نونبر    27إلى    24من  

 

 الدارالبيضاء
 1 خالد البكاي

35.000 

 املشاركة في الصالون الدولي 

ART SHOPPING PARIS 

PARIS Carrousel du Louvre  

 2022  أكتوبر  23إلى    21من  

 

 الدارالبيضاء
تابتكريم    2 

 

30.000 

املشاركة باملهرجان الدولي للفوتوغرافيا بالرباط  

RABAT LUMIERE 2022 

   2022ماي    31إلى    27من  

 

 الرباط
 3 املصطفى مسكين

85.000 

 

 مجموع مبلغ الدعم في مجال املشاركة في معارض و صالونات  الفنون التشكيلية و البصرية 

 

 

 

 

 



 : مجال اقتناء األعمال الفنية - 4

 الرقم الترتيبي  اإلسم و النسب املدينة

  .01 شعيبالبرقي سال 

  .02 يوسف باملهدي مكناس

  .03 نبيل باهيا  القنيطرة  

  .04 فؤاد معزوز تمارة 

  .05 محمد الزبير الناجب الجديدة

  .06 عبدالعزيز ازغاي القنيطرة

  .07 نورالدين فاتحي  املحمدية

  .08 احمد األمين  ازمور 

  .09 مونير دحان  سال 

  .10 عبدالكريم االزهر  ازمور 

  .11 محمد مالي  الدارالبيضاء

  .12 املهدي مفيد الدارالبيضاء

  .13 عبدهللا الهيطوط  سال 

  .14 حفيظ مربو  اكادير

  .15 نوال السقاط  الدارالبيضاء

  .16 توفيق شيشاني  الدارالبيضاء

  .17 سيدي محمد الدبدوبي طنجة 

  .18 محمد قنيبو  تازة 

  .19 ستيرة امليلودي   تمارة 

  .20 نورالدين ورحيم الصويرة

  .21 عبدالرحمان بنانة الدارالبيضاء

  .22 محسن طرار الدارالبيضاء

  .23 يونس بابرايم تمارة 

  .24 عبدالرحيم نضلح تيزنيت 

  .25 نورالدين الغماري  تطوان

  .26 ربح كاس ي اكادير

  .27 امين اواملكي الرباط 

  .28 عبدالعزيز عبدوس  الدارالبيضاء



مبلغ الدعم املمنوح 

 بالدرهم
 املدينة املشروع 

  .29 ارحيمو العرود  طنجة 

  .30 مصطفى ايت بوكيوض  اكادير

  .31 رشيد طالب اسفي 

  .32 محمد همهوج  بوزنيقة 

  .33 عميروش بنيونس القنيطرة

  .34 بالل الشريف تطوان

  .35 حسن البخاري  سال 

  .36 ابراهيم حمامي  وجدة

  .37 نورالدين األحرش  تمارة 

  .38 ضناءالهدروجي  طنجة 

  .39 صالح الطيبي 

  .40 املصطفى النافي القنيطرة

  .41 عبدالفتاح الهراوي  بنجرير 

  .42 سيدي محمد املنصوري االدريس ي  الرباط 

  .43 سعيد مسليم سطات

  .44 رشيد السراج مراكش

  .45 انس كرموج القنيطرة

  .46 فتيحة بوملان  اسفي 

  .47 عبداملالك بومليك الرباط 

  .48 فاطمة الزهراء املرجاني الرباط 

  .49 الدينمونيا نجم   الدارالبيضاء

  .50 محمد الشريفي  تمارة 

  .51 نورالدين نوري  تطوان

  .52 محمد حافظي  سال 

  .53 حسن نديم مراكش

  .54 الحسين ايت الطالب مراكش

  .55 محمد الرعاد  الصويرة

  .56 محمد عبدالصمد الكوكبي  سال 

  .57 موناة شراط الخطاب الدارالبيضاء

  .58 البكاي املكاوي  وجدة



مبلغ الدعم املمنوح 

 بالدرهم
 املدينة املشروع 

  .59 عبداللطيف نايت عدي سال 

اني املحمدية   .60 عبداالله الشاهدي الوز

  .61 منية تويس الرباط 

  .62 عبداللطيف الدريس ي  سطات

  .63 اشراق بوعود  سال 

  .64 عبدالعزيز الغراز  اكادير

  .65 املصطفى غزالني املحمدية

  .66 عبداملالك برهيس الصويرة

  .67 سعيد حصبان الدارالبيضاء

  .68 سليمان الدريس ي الصويرة

  .69 مصطفى روملي الدارالبيضاء

  .70 عبدالوحدامزيلن  ايت ملول 

  .71 حمزة امحيمدات  سال 

  .72 الشيخ زيدور  فاس 

  .73 اسماعيل احندوز  اكادير

  .74 جعفر عاقيل الرباط 

  .75 سهام حلي الناظور 

  .76 البصير امال الدارالبيضاء

  .77 رشيدة تويجري  مراكش

  .78 الورداس يعصام الدين   الرباط 

  .79 عبدالجليل سولي  تاونات

  .80 احمد الحياني  الدارالبيضاء

  .81 عبدالعزيز اصالح  اكادير

  .82 محمد رض ى ملنادي  مراكش

  .83 محمد ارغيوي  الدارالبيضاء

  .84 سكينة جوال فاس 

  .85 عبدالحميد بلحميدي  الدارالبيضاء

  .86 الطيب نضيف  كلميم 

  .87 حسن ابارو  اكادير

  .88 الهام الصوفي تمارة 



الدعم املمنوح مبلغ  

 بالدرهم
 املدينة املشروع 

  .89 عزيز بنجة  تطوان

  .90 محمد الونطي  الناظور 

  .91 محمد نوجمي مكناس

  .92 عبدالحميد اوالد حدو  الحسيمة

  .93 عبدالغني ويدة  مراكش

  .94 زكرياءالتمالح  الرباط 

  .95 عبدالقادر املليحي  اصيال

  .96 وفاء التازي  الرباط 

  .97 موالي ادريس جبران مراكش

  .98 محمد غزولة تطوان

  .99 نافع بن كريش تطوان

  .100 فيصل احميشان  اكادير

  .101 فاطمة بوسعيد  سال 

  .102 صابرين لحرش تطوان

  .103 الحسين بوبلغيتي  بوملان 

  .104 ادريس معروفي  مراكش

  .105 فوزية شفيق  سال 

  .106 مصطفى بلقاض ي اكادير

 املجموع 1.625.000

 


