
 

 

التحمالت دفتر إطار في الدعم من المستفيدة المشايع الئحة  

الثانيالشطر  – 8102 موسم – ماسة سوس بجهة الثقافيين والتنمية التنشيط مشاريع بدعم الخاص  

 

 فتح وبعد. ماسة سوس بجهة الثقافيين والتنمية التنشيط مشاريع بدعم الخاص التحمالت دفتر وإعماال لمقتضيات الثقافية للتنمية الجهوية يجيةاالسترات تفعيل إطار في

 8102 أكتوبرو شتنبر ريشه بين ما اجتماعات ثمانية المـشـاريع وانتـقاء لدراسـة المشتركة اللجـنة عقدت الملفات؛ لتلقي المحددة اآلجال واستيفاء الترشيح باب

 لتنتهي المشروع، وجودة واإلداري القانوني الجانب حيث من( 040) مشروعا وأربعون وواحد مـــائة عن يزيد ما اللجنة تـدارســـت حيث الجهة، مجلس بمـقـر

 .درهم 9770111011 الدورة لهذه المرصود الدعم بلغ حيث المرشحة؛ المشاريع من %01 يناهز ما أي مشروعا، 28 دعم إلى

 وشرح بالدعم علقةالمت العقود على التوقيع قصد الجهة؛ بمقر الثقافية للتنمية ماسة سوس مركز إدارة مع التواصل أسفله الالئحة في المذكورة بالجمعيات نهيب لذلك

 الوثائق شروع،للم والمالي األدبي التقرير) المركز بمقر ةالتالي الوثائق إيداع المرجو فعليا أنشطتها نظمت التي للجمعيات وبالنسبة االستفادة، ومساطر شروط

 تثبت ائقوث عليها، مصادق أو أصلية بنكية شهادة عليه، مصادق القانوني الملف النشاط، صور أو أشرطة يتضمن قرص وبرامج، ملصقات من بالنشاط المتعلقة

 (. المشروع إنجاز

  



 الرقم الصنف المشروع صاحب المشروع اإلقليم الجماعة

  أنزا ديناصورات آلثار األثري الموقع تنشيط AMORS العلمي والبحث للتوجيه المغربية الجمعية أكادير إدا وتنان نزاأ

 

 مشاريع مهيكلة

 مشاريع 8

 

 

1 

 2 متحف وتجهيز تطوير دوش الحبيب ملول ايت انزكان داحو أوالد

 3 للقراءة مفتوح ثقافي فضاء تهيئة االجتماعية واالعمال للثقافة اغبولة جمعية تزنيت دةالركا

 الرياضةو الثقافية االجتماعية للتنمية توياك افا جمعية تزنيت بونعمان

 والبيئة

 وارد تنمية بمركب الثقافية اللقاءات فضاء تاهيل

 توياك

4 

 5 الثقافية لألنشطة قاعة بناء استكمال تتقسبي الوحدة جمعية باها ايت اشتوكة بلفاع

 6 سنوي ثقافي برنامج- بالمسارح الفرق توطين الفن بصمات جمعية ملول ايت انزكان ملول ايت

 7 ماسة بتاريخ للتعريف للصور معرض احداث والتعاون للتنمية ماست ن تمغارت جمعية باها ايت اشتوكة ماسة

 8 بالجهة" قديما اإلنارة" التراثي بالمعرض جولة االنارة راثت جمعية ملول ايت نزكانا نزكانا

  ماسة تاريخ حول كتاب نشر الحسين بو الزيت  باها اشتوكة ايت ماسة

 تنمية المضامين الثقافية

 مشاريع 5

 

 

9 

 10 "ماسة ذاكرة" حليالم التراث لتوثيق بوابة احداث لوالتواص والتكوين للتنمية الشباب منتدى جمعية باها ايت اشتوكة ماسة

 11 " اكودار كليب"  ثقافية اغنية والفن للثقافة امازالن جمعية ملول ايت نزكانا انزكان

 12 بماسة البحرية األماكن أسماء عن وثائقي فيلم بومصر عبد الواحد اباه ايت شتوكة ماسة

ملول أيت انزكان انزكان للتراث كناوة جمعية  بالفرقة الخاصة تالتجهيزا بعض في مساهمة   01 

 الفنون لمعرض" مونوغرافيا" كاتلوغ انجاز اصالح عبد العزيز ملول ايت انزكان ملول ايت

 التشكيلية

 الفن التشكيلي

 مشاريع 4

04 

 

 01 الجداريات فن مهرجان االجتماعية والتنمية للشباب الجديد األفق جمعية اداوتنان اكادير اكادير



 16 1 الدورة التشكيلية للفنون االلوان ملتقى الفنون ةحرك جمعية تزنيت تزنيت

 لىع والمحافظة والفن للثقافة االبداع صناع جمعية طاطا طاطا

 البيئة

 17 ابطاط للفنون ايسوتار لربيع الدولي الملتقى

  الشباب لسينما نوميديا الوطني المهرجان للفنون اكادير جمعية اداوتنان كاديرأ اكادير

 

 

 السينما

 مشاريع 6

 

18 

 19 ابعةالس دورته في للجميع للسينما الدولي المهرجان السينمائية للثقافة تزنيت جمعية تزنيت تزنيت

 20 ويجيالتر الفيلم القصير دورة للفلم اكادير مهرجان االجتماعية للتربية المواهب جمعية اداوتنان اكادير اكادير

 21 للسينما الوطني تايمة أوالد مهرجان والسينما للمسرح اللالظ منتدى جمعية تارودانت تايمة والدأ

 22 1 الدورة القصير للفلم انزكان مهرجان والمسرح للسينما انزور محترف جمعية ملول ايت نزكانا نزكانا

 23 الشباب لسينما الوطني اكادير مهرجان نوالف للثقافة النصر جمعية اداوتنان اكادير تيكوين

  بالجهة مسرحية جولة الدرامي والبحت التكوين معمل جمعية اداوتنان ديراكا اكادير

 

 

 المسرح وفنون الشارع

 مشاريع 10

 

 

 

 

 

48 

 25 الثالثة الدورة الضحك مهرجان والرياضة للثقافة المناهل جمعية ملول ايت انزكان انزكان

 26 والمسرح لألنشودة السادس تقىالمل رياضةوال والثقافة والتربية للتنمية جمعية التواصل طاطا طاطا

 27 فارقةاأل دورة للمسرح الدولي الصداقة مهرجان المستقبل افاق جمعية ملول ايت انزكان الدشيرة

 28 الثالثة الدورة الكوميديا مواهب مهرجان ملول ايت مواهب جمعية ملول ايت انزكان أيت ملول

 29 والتكويني المسرحي الملتقى الشاملة للتنمية رالخي مفاتيح جمعية اداوتنان اكادير الدراركة

 30 الدرامية للفنون الثاني انزكان ملتقى الفني لإلبداع توالفت جمعية أيت ملول انزكان انزكان

 31 االمازيغي المسرح فنون حول التكويني الملتقى والتنمية للثقافة اغبوال جمعية اداوتنان اكادير اكادير

 32 الضحك مهرجان االجتماعية والتنمية للثقافة تيفاوت جمعية ملول يتا انزكان انزكان

 33 االحترافي للمسرح ابداعات مهرجان سوس افاق جمعية ملول ايت انزكان انزكان



  السادس للرواية أكادير ملتقى الجنوب أدباء رابطة اداوتنان اكادير كاديرأ

 

 

 الملتقيات األدبية 

 مشاريع 7

 

 رهما د 000 82

 

34 

 35 ثقافية جلسات وكاك سيدي زاوية الثقافي االشعاع جمعية تزنيت أكلو

 36 رالقصي للقصة السابع الوطني تارودانت ملتقى الروداني سليمان ابن مبدعي جمعية تارودانت تارودانت

 والثقافية االجتماعية لألعمال الهالل جمعية طاطا تسينت

 والفن والرياضية

 هللا عبد االمازيغي للشاعر الثقافي األسبوع

 حفيضي

37 

 38 الشعبي والثرات للشعر سايسأ مهرجان واالبداع للشعر اسايس جمعية ملول ايت انزكان ملول يتأ

 تاء صالون" السابع دبياأل كروزسانت صالون والفنون للثقافة سانتاكروز جمعية باها ايت اشتوكة باها ايت اشتوكة

 "بسوس التأنيث

39 

 40 الفني لإلبداع عكاظ مسابقة تماعيةاالج للتنمية المعرفة جمعية ملول ايت انزكان ملول ايت

  الثالثة دورته في الطفل انشودة مهرجان الكفاءات لتنمية األفق جمعية ملول ايت انزكان ملول ايت تمزارت

 

 

 الطفولة والشباب

 مشروعا 12

 

 

 

 

 

41 

 42 المبدع للشباب امالل لملتقى الخامسة الدورة للتنمية ارسموكن تمونت جمعية تزنيت رسموكةأربعاء 

 نوالتضام المستدامة والتنمية للثقافة بداية جمعية اداوتنان اكادير اداوتنان

 والبيئة

 ويذ لألطفال والسوسيوثقافية الحقوقيةالقافلة 

 بالقرى الخاصة االحتياجات

43 

 44 1 الدورة الطفل مهرجان والتنشيط للتربية جسور جمعية اداوتنان اكادير أكادير

 45 القروي للطفل تيفاوين مهرجان والتخييم التربية رواد معيةج طاطا طاطا

 46 الصغير باألطلس للطفل الثقافي المهرجان البيئة على والمحافظة للتنمية تاركة جمعية تارودانت تيسفان جماعة

 47 8 الدورة اغير افال شباب منتدى والتوعية للثقافة اغير افال جمعية تزنيت اغير افال

 48 0 الدورة الطفل ألغنية الوطني المهرجان والتكوين للثقافة نماء جمعية   اداوتنان اكادير أكادير

 49 االمازيغي الطفل مسرح مسابقة الكبرى الملتقيات شباب جمعية تارودانت ايغرم

 ادلوالتب والتنشيط للتربية الشباب صوت جمعية باها ايت اشتوكة بيوكرى

 الثقافي

 50 الشباب لموسيقى ناتنابي خليوها مهرجان



 51 12 الدورة المبدع الشباب ملتقى تزنيت فرع تاماينوت منظمة تزنيت تزنيت

 52 اسيل لشباب والرياضي الثقافي األسبوع للتنمية ازورز جمعية تارودانت نسندالن تدسي جماعة

  اغيروريز لدوار والفنية الثقافية األيام التربوية للتنمية اغيروريز جمعية تزنيت تاسريرت

 

 

 

 وأنشطة مختلفة مهرجانات

 مشروعا 01

 

 

53 

 54 األول اسغين اكادير ملتقى والتعاون للتنمية الفتح جمعية طاطا اقايغان

 55 السحرية لأللعاب الدولي اكادير مهرجان الخفة ايادي أصدقاء محترف جمعية اداوتنان اكادير اكادير

 56 الثقافية تدارت دوار قافلة ملول ايت والتضامن للبيئة الخير ةجمعي ملول ايت انزكان أيت ملول

 57 التضامنية الفنية القافلة والتنشيط والثقافة للتربية البنين ام جمعية تزنيت تزنيت

 ةالدور والفنون االمازيغية للشعر اينوراز مهرجان والفن للثقافة ينورازإ جمعية اداوتنان اكادير اكادير

01 

58 

 والسماع للمديح الوطني سوس اورارن ملتقى والسماع للمديح ترانيم جمعية ملول ايت انزكان زكانان

 الروحية والقصيدة

59 

 60 الشارع موسيقى مهرجان والتعاون للتنمية بنسركاو افاق جمعية اداوتنان اكادير اكادير

 61 بالدشيرة ازوان لمهرجان 18 الدورة الفني لالبداع اكابارن جمعية ملول ايت انزكان الدشيرة

 62 لمهارة مهرجان لمهارة لكناوة لهنا تمونت جمعية تارودانت لمهارة جماعة

 الجمعيات كنفدرالية -افوس تامونت جمعية اداوتنان اكادير اكادير

 بالجنوب االمازيغية

 63 العصرية االمازيغية لالغنية" تيروبا" مسابقة

 64 المجموعات لموسيقى اسايس ملتقى الغنائية المجموعات اتحاد ةجمعي ملول ايت انزكان انزكان

 65 8 النسخة الصيفي تغازوت مهرجان والبيئة للتنمية تغازوت ن ايزوران جمعية اداوتنان اكادير تغازوت

 60 8 النسخة اجماك لفن ودرار دو مهرجان للتنمية وركان اكاليون جمعية باها ايت اشتوكة  وادريم ايت

 ظةوالمحاف الفالحي والتعاون للتنمية امجكاكن جمعية تزنيت تازروالت مجكاكنا

 البيئة على

 67 ياالمازيغ التراث واحياء والفني الثقافي المهرجان



 والحضاري الثقافي للموروث توزونين مهرجان والتعاون للتنمية توزونين جمعية طاطا أقا

 8 الدورة

68 

 69 0 لدورةا االفريقية للثقافات الدولي تزنيت ملتقى الثقافية للتنمية العنين ماء الشيخ جمعية تزنيت تزنيت

 70 األولى الدورة اجماك فن مهرجان والتعاون للتنمية تويزي جمعية باها ايت اشتوكة وادريم ايت جماعة

 71 نتمغارين الموكار والتعاون للتنمية اخليفن توريرت جمعية تزنيت المولود تافراوت

 72 الروايس لفن بلعيد الحاج ملتقى الروايس لفن بلعيد الحاج مؤسسة جمعية تزنيت جانو

 73 تيبوزار اسمكان مهرجان الشعبية للفنون تيبوزار كناوة جمعية تزنيت المعدر جماعة

 74 والتراث للثقافة اركان مهرجان تويزي جمعية اداوتنان اكادير الدراركة

 75 والفنون للثقافة انزكان مهرجان بانزكان التنموية الجمعيات فدراليات ملول ايت انزكان انزكان

 76 8 النسخة امزاور انموكار والتعاون للتنمية امزاور جمعية تارودانت عبد هللا ايت جماعة

 77 1 الدورة اجكال مهرجان االجتماعي والتعاون للتنمية زينا جمعية تزنيت انزي

 78 "حواشا رقصة" التسينتي للفلكلور األول الملتقى النسوية االمل جمعية طاطا تيسنت

 79 السابعة الدورة تمزكو مهرجان والتعاون للتنمية تمزكو جمعية تزنيت أنزي

 80 8 النسخة انمودا ملتقى افردا تيفاوت جمعية تزنيت أربعاء الساحل

 81 1 الدورة اناروز مهرجان والثقافة للتنمية اناروز جمعية اداوتنان اكادير أكادير

 82 8 النسخة الواحات ربيع مهرجان والتنمية التربية جمعية طاطا تيسنت


