
 

 

 

  �� قطاع املوسيقىدعم املشاريع الثقافية والفنية

  2014لسنة لدورة الثانية نتائج ا

 

 

أ��ت �جنة دراسة طلبات العروض ا�خاصة باملشاريع الثقافية والفنية �� قطاع املوسيقى 

 ملف 135  ععد اطالع وفحص 2014والفنون ال�وريغرافية أشغالها بالنسبة للدورة الثانية لسنة 

تتوزع حسب املجاالت التالية :  

 

 59  :     انتاج املوسيقي •

 13 :   املوسيقياملنتوج ترو�ج وتوزيع  •

 46 :  واملهرجانات ا�جهو�ة والوطنية والدوليةالتظاهراتوتنظيم  •

 4  : الوطنية وا�جهو�ة والدولية املشاركة �� املهرجانات •

  6  : اقامات الفنية •

  7 :ة ال�وريغرا��الفنون استعراضية و •

 

 2013 ماي 13 ه املوافق ل1434 رجب 2 الصادر �� 2.12.513قتضيات املرسوم رقم وطبقا لم

  والقرار املش�ك  لوز�ر الثقافة ووز�ر اقتصاد واملالية رقم املتعلق بدعم املشاريع الثقافية والفنية

) بتحددد كيفية دعم املوسيقى واغنية 2014أبر�ل8 (1435 م  جااد  اخرة 8 صادر �� 1330.14

 أحاد عيدون  : والفنون استعراضية وال�وريغرافية  �عل  ال�جنة امل�ونة م  السيدات والسادة

بلعيد الع�اف  شكيب  سا�كة القادري  محاد الز�ات   إلهام لوليدي  فائزة الطلباوي رئيسا 

 وفق 2014  أعضاء  ع  نتائج الدورة الثانية لسنة العاص�ي  بوشتة ابراهي�ي ومحاد جبارة

. �جداول املرفقةا

و�ناء ع�� ذلك دتع�ن ع�� املبدع�ن والفنان�ن واملقاوالت والو�االت وا�جاعيات  أ�حاب 

  زنقة غاندي الر�اط) إلتاام 1اعاال املدعاة  أن دتصلوا باددر�ة الشوون ادار�ة واملالية (

   اجراءات القانونية وادار�ة.
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 انتاج املوسيقيدعم  مجال

 الدعم املمنوح بالدرهماملشروع اسم املستفيد 

 120.000 إنتاج معزوفات موسيقية موالي هشام التلمودي

 100.000غا�ي أ إنتاجحاتم ادار 

Megafiesta140.000  أغا�ي إنتاجم�ارطا لطيفة    ابراهيم بر�ات 

 100.000 إنتاج معزوفات موسيقية رشيد الركرا�ي شركة روتاال

 100.000إنتاج أغا�ي جمعية املبادرة الفنية وال��بو�ة الغاوي محمد 

 100.000إنتاج  أغا�ي  با�� أسامة  للموسيقي والفن STD COMشركة 

Créativité de l’audiovisuel 120.000إنتاج  أغا�ي  الطاهر الكالف 

Elyte prod150.000غا�ي أ  إنتاج العلوي   يوسف 

 100.000 لألطفالغا�ي أ إنتاج  سناء العمري جمعية �ورال املغرب

quadrichromie180.000 إنتاج معزوفات موسيقية  سعيد الشراي�ي 

 140.000   أغا�يإنتاج ليمام سعيد

 70.000 إنتاج معزوفات موسيقية تيكرو�ن ا�حق عبد

 110.000  أغا�يإنتاج القدم��ي   وسيم world wide consult &   négoce شركة  

Art vision150.000  أغا�يإنتاج عدنان  السنا�ي 

 150.000  أغا�يإنتاج توفيق فاخر Cameleonشركة  

 Coquelicot prod100.000 أغا�ي إنتاج �حلو  النعمان 

Société BANI MUSIQUE 100.000  أغا�ي إنتاج ا�حس�ن العسري 

 150.000  أغا�يإنتاج ادري��ي محمود

 2.180.000  املجموع

 

 مجال ترو�ج وتوزيع املنتوج املوسيقي

 الدعم املمنوح بالدرهم املشروع اسم املستفيد 

ألبوم غنائي للفنان�ن، سعيد هي�ل، ترو�ج  سمحمد العلوي شركة "أضواء املدينة"  

 إيمان الوادي، إيمان الوط�ي، ملياء الزايدي

120.000 

arte vision  280.000 ترو�ج ألبوم غنائي للستا�ي وكر�مة �وتة السنا�ي عدنان 

Chada Prod   لعبد الوهاب الد�ا�� ين غنائيينلبومترو�ج أ رشيد حايك 

  والبش�� عبدو

390.000 

Société dolce production   

 �خطا�يمحمدا

ترو�ج جولة فنية للفنان�ن امازيغي�ن ا�حس�ن 

 أمراك��ي وفاطمة تاشتوكت

80.000 

 870.000  املجموع
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مجال دعم تنظيم املهرجانات والتظاهرات ا�جهو�ة والوطنية والدولية 

       املمنوح بالدرهم الدعم املشروع عنوان املستفيد اسم

ومواو�ل تقاسيم مهرجان   الكبوري أشرف                      4/3 جاز جمعية  250.000 
 . مواهت تحت اضواء �� ايام التكر�ميةنوا�� فاطمة                     جمعية شذى البيضاء

 البيضاء

50.000 

جمعية ع�ن سبيلة للفنون الشعبية بدبدو 

ع�� ا�حمداوي 

 103كرى ذحياء إمهرجان العالوي العاشر"

ملعركة علوانة" 

200.000 

 70.000 املهرجان الوط�ي للوتار ال�خص عبد هللا              جمعية املغرب العميق

 150.000الدورة الرا�عة  "مهرجان املهاجر"بايح  حميدوابداع        نرزاف للثقافة إجمعية 

 Vibrer la musique classique 100.000  فر�د بنسعيدجمعية اوركس��ا الفلهارمونية املغر�ية

                  جمعية منار العيون لل��ات والطرب ا�حسا�ي 

 سعيد الشرادي

دعم جولة فنية با�جماعات القرو�ة �جهة 

العيون بوجدور الساقية ا�حمراء 

80.000 

Association EAC-L’Boulvart cp 20100              

 املغراوي حميد

Festival « le tremplin » 19 – 21 Septembre 

2014   

120.000 

 100.000 2014خمس  اندلسيات صالح الدين السمار                      جمعية ر�اط الفتح 

   MTA Events                               130.000  امللتقى الدو�� للم�حونيات الدورة الرا�عة حكيم الشرقاوي 

ا�جمعية العلمية العروسية للعمل اجتما�� والثقا��          

 نبيل بركة

 150.000  4مهرجان ماطا الدورة 

 150.000  1مهرجان أ�افر��ا الدورة  مؤسسة ا�ادير ثقافات                   سعيد املطيع

 1.550.000  املجموع

 

مجال املشاركة �� املهرجانات ا�جهو�ة والوطنية والدولية 

ال ��يء 

 مجال اقامات الفنية

 الدعم املمنوح بالدرهمعنوان املشروع اسم املستفيد 

Association l’E.A.C L’Boulevardاملغراوي حميد  Residence hip hop Maroc-Mauritanie-Sénégal 100.000 

 

مجال الفنون استعراضية والكوريغرافية 

 الدعم املمنوح بالدرهمعنوان املشروع  اسم املستفيد

 30.000 با�� املدينة العتيقةالوردي  سعيد        جمعية خر��� املعاهد الفنية 

Association  Compagnie En’corps         محمد ام�ن بودر�قة Tourmaline 160.000 

 100.000 ، عرض للرقص املعاصرجسديعثمان سالمي                       فروديت جمعية أ

 290.000  املجموع
 



  �� قطاع املوسيقىدعم املشاريع الثقافية والفنية

  2014لسنة لدورة الثانية نتائج ا

 

135  :مجموع طلبات عروض مشاريع الدعم �� قطاع املوسيقى والفنون الكوريغرافية  

39       :مجموع املشاريع املدعمة   

96  : مجموع املشاريع غ�� املنتقاة  

  ده4.990.000  :مجموع املبالغ املخصصة لدعم املشاريع �� قطاع املوسيقى والفنون الكوريغرافية

 

: طاع املوسيقى والفنون الكوريغرافيةبق أهم املشاريع  

 إنتاج معزوفات موسيقية لشركة روتاال لرشيد الركرا�ي  •

 إنتاج أغا�ي �جمعية املبادرة الفنية للفنان محمد الغاوي  •

  للفنان يوسف العلوي  Elyt Prodإنتاج  أغا�ي لشركة  •

 إنتاج أغا�ي لألطفال �جمعية كورال املغرب لسناء العمري  •

  للفنان سعيد الشراي�ي Quadrichromieإنتاج معزوفات موسيقية ملؤسسة  •

  للفنان �عمان �حلو  Coquelicot Prodإنتاج أغا�ي لشركة  •

 إنتاج أغا�ي للفنان�ن محمود ادري�يي وسعيد امام. •

 وعبدالوهاب الد�ا��  للفنان�ن البش�� عبدو Chada Prodترو�ج ألبومات غنائية لشركة  •

 4/3مهرجان تقاسيم ومواو�ل �جمعية جاز  •

  املهرجان الوط�ي للوتار �جمعية املغرب العميق �سطات  •

 مهرجان املهاجر �جمعية إنرزا  للثقافة وابداع •

•  Vibrer la musique classique جمعية اركس��ا الفيالرمونية املغر�ية�  

  جولة فنية با�جماعات القرو�ة باألقاليم ا�جنو�ية �جمعية منار العيون لل��اث والطرب ا�حسا�ي •

•  Festival Le tremplin de l’association Le Boulevard/ 

• Residence Hip Hop Maroc-Mauritanie-Senegal de l’association Le Boulevard 

 dolce productionجولة فنية للفنان�ن امازيغي�ن ا�حس�ن أمراك�يي وفاطمة تاشتوكت لشركة  •

 با�� املدينة العتيقة �جمعية خر��� املعاهد الفنية •


