
2013االمهھررجاناتت االسيینمائيیة االمنظظمة في االمغرربب في   
 

٬2، أأصبح تنظظيیمم االمهھررجاناتت وواالتظظاهھھھررااتت االسيینمائيیة خاضعا للمررسوومم ررقمم 2013منن سنة  اانططالقا -12  17االصاددرر في  325-
االماليیة ٬، وواالقرراارر االمشترركك لووززيیرر ااالتصالل االناططقق االررسمي باسمم االحكوومة وواالووززيیرر االمنتددبب لددىى ووززيیرر ااالقتصادد وو2012غشتت 

12االمكلفف بالميیززاانيیة ررقمم  ٬، االمحدددد لشررووطط وومعايیيیرر ووإإجررااءااتت صررفف االددعمم االمخصصص 2012شتنبرر  ٬19، االصاددرر في 2492-
لتنظظيیمم االمهھررجاناتت  االسيینمائيیة.   

خاللل  ٬27.525.000، ووقدد منحتت مبلغا إإجماليیا يیقددرر بب 2013يینايیرر  15تمم إإحددااثث لجنة االددعمم لتنظظيیمم االمهھررجاناتت االسيینمائيیة في 
مووسميینن.  

 
1. عمم لتنظظيیمم االمهھررجاناتت االسيینمائيیة (مررتبة ووفقق منحى تناززلي االمهھررجاناتت وواالتظظاهھھھررااتت االتي ااستفاددتت منن منح صنددووقق االدد 

حسبب مبلغ االددعمم)  
 
 
 

االمهھررجاناتت  االمكانن  االددووررةة  االفتررةة  االددعمم  
االممنووحح  
منن صنددووقق  

االددعمم 
بالددررهھھھمم  

االمووسمم االمستفيیدد   

1  مهھررجاناتت منن فئة أأ -
نوونبرر إإلى  29 13 مررااكشش ي للفيیلمم بمررااكششاالمهھررجانن االددوول 1

 ددجنبرر 07
مؤؤسسة االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم  2 11.000.000

 بمررااكشش
 االمرركزز االسيینمائي االمغرربي 1 6.500.000 فبرراايیرر  09إإلى  1 14 ططنجة االمهھررجانن االووططني للفيیلمم 2

2  مهھررجاناتت منن فئة بب -
 12إإلى  07 12 ططنجة مهھررجانن االفيیلمم االقصيیرر االمتووسططي 3

 تووبررأأك
 االمرركزز االسيینمائي االمغرربي 2 2.000.000

 29إإلى  22 16 خرريیبكة مهھررجانن االسيینما ااالفرريیقيیة  4
 يیوونيیوو

 لسيینمامؤؤسسة مهھررجانن اا 1 1.300.000
 ةااإلفرريیقيی

 28إإلى  23 07 الس االمهھررجانن االددوولي لفيیلمم االمررأأةة 5
 شتنبرر

 جمعيیة أأبي ررقررااقق 2 1.200.000

3  مهھررجاناتت منن فئة جج -
 30إإلى  23 19 تططوواانن ددوولي للسيینما االمتووسططيیةاالمهھررجانن اال 6

 ماررسس
مؤؤسسة االمهھررجانن االددوولي  1 1.000.000

 بتططوواانن للسيینما االمتووسططيیة
االمهھررجانن االددوولي للسيینما االمغرربيیة وو  7

 ااإلبيیرروو أأمرريیكيیة
 08إإلى  02 13 مررتيیلل

 يیوونيیوو
االنادديي االسيینمائي مررتيیلل للسيینما  1 600.000

 وواالثقافة
شتنبرر إإلى  27 19 االررباطط يینما االمؤؤلففاالمهھررجانن االددوولي لس 8

 أأكتووبرر 05
جمعيیة االمهھررجانن االددوولي للررباطط  2 500.000

 للثقافة وواالفنوونن
 27إإلى  22 04 االددااخلة االمهھررجانن االددوولي للسيینما 9

 فبرراايیرر
جمعيیة االتنشيیطط االثقافي وواالفني  1 500.000

 ألقاليیمم االجنووبب
 13 إإلى 09 07 سططاتت االمهھررجانن االووططني لفيیلمم االهھووااةة 10

 أأبرريیلل
 جمعيیة االفنن االسابع 1 300.000

االمهھررجانن االددوولي لسيینما االذذااكررةة  11
 االمشترركة

 27إإلى  22 02 االناظظوورر
 أأبرريیلل

مرركزز االذذااكررةة االمشترركة  1 300.000
 للدديیمقررااططيیة وواالسلمم

 09إإلى  05 10 أأكادديیرر مهھررجانن "االسيینما وواالهھجررةة" 12
 نوونبرر

 جمعيیة االمباددررةة االثقافيیة 1 200.000

أأبرريیلل إإلى  28 06 أأكادديیرر  هھررجانن االددوولي للفيیلمم االووثائقياالم 13
 مايي 04

جمعيیة االثقافة وواالترربيیة بووااسططة  1 200.000
 االسمعي االبصرريي

4  االتظظاهھھھررااتت االسيینمائيیة -
25 6 ططنجة االمهھررجانن االسيینمائي 14  جمعيیة االنوورر 1 100.000 أأبرريیلل 28-
18 2 ووجددةة االمهھررجانن االمغارربي لألفالمم االقصيیررةة 15  جمعيیة سيیني مغرربب 1 100.000  أأبرريیلل 21-
08 6 االدداارر االبيیضاء االمهھررجانن االددوولي لفيیلمم االططالبب 16  جمعيیة فنوونن وومهھنن 1 100.000 مايي 11-
20 5 خرريیبجة االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم االووثائقي 17 جمعيیة االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم  2 100.000 نوونبرر 23-

 االووثائقي
االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم عبرر  18

  االصحررااء
19 10 ززااكووررةة جمعيیة ززااكووررةة للفيیلمم عبرر  2 100.000 نوونبرر 24-

 االصحررااء
24 3 االجدديیددةة ااأليیامم االسيینمائيیة االددووليیة لددكالة 19 جمعيیة االبرريیجة للثقافة وواالفنوونن  2 100.000 أأكتووبرر 27-

 بالجدديیددةة



15 7 االقنيیططررةة مهھررجانن سبوو للفيیلمم االقصيیرر 20  االنادديي االسيینمائي 1 80.000 مايي 18-
09 14 سيیدديي قاسمم هھررجانن االسيینما االمغرربيیةم 21  جمعيیة االنادديي االسيینمائي 1 70.000 مايي  13-
10 6 آآيیتت ملوولل ملتقى سووسس االددوولي للفيیلمم االقصيیرر 22  جمعيیة محتررفف كووميیدديیا لمسررحح االعرراائسس 1 60.000 مايي  12-

07 10 إإيیمووززاارر كنددرر مهھررجانن سيینما االشعووبب 23 يینمائي جمعيیة االنادديي االس 2 60.000 نوونبرر 10-
 إليیمووززاارر

5 18 فاسس ملتقى االفيیلمم االمغرربي 24 جمعيیة إإبددااعع االفيیلمم االمتووسططي  1 50.000 ماررسس 8-
 االمغرربب

03 8 االررااشيیدديیة االمهھررجانن االسيینمائي االجامعي 25  جمعيیة االقبسس للسيینما وواالثقافة 1 50.000 أأبرريیلل 07-
10 7 ززررهھھھوونن االملتقى االووططني لسيینما االقرريیة 26 جمعيیة مهھررجاناتت بني عمارر  1 50.000 مايي  12-

 للسيینما وواالثقافة
09 12 فاسس االمهھررجانن االووططني للفيیلمم االترربوويي 27 جمعيیة فضاء ااإلبددااعع للسيینما  1 50.000 مايي 11-

 وواالمسررحح
23 3 مكناسس االمهھررجانن  االددوولي لسيینما االشبابب 28  نادديي سيینما االتووثيیقق ووااإلعالمم 1 50.000 مايي 25-
فوولة االمهھررجانن االددوولي لفيیلمم االطط 29

 وواالشبابب
04 2 شفشاوونن جمعيیة ميیدديیا جبالل للبحثث  1 50.000 يیووليیووزز 07-

 االسمعي االبصرريي
15 15 أأززرروو/ إإفرراانن مهھررجانن االعالمم االعرربي للفيیلمم االقصيیرر 30 جمعيیة االنادديي االسيینمائي للططفوولة  2 .50.000 غشتت 18-

 وواالشبابب
االجامعة االصيیفيیة للسيینما وواالسمعي  31

 االبصرريي
االدداارر االبيیضاء  - 

 حمدديیةاالم
5 04  االجامعة االووططنيیة لنوواادديي االسيینما 2 50.000 شتنبرر 07-

االمهھررجانن االددوولي بإيیفني لسيینما  32
 االجنووبب

أأكتووبرر 30 1 سيیدديي إإيیفني -02 
 نوونبرر

 جمعيیة آآززااررتت 2 50.000

االمهھررجانن االددوولي إإسني نووررغغ للفيیلمم  33
 ااألماززيیغي

23 3 أأكادديیرر جمعيیة إإسني نووررغغ للفيیلمم  2 50.000 شتنبرر 28-
 ماززيیغيااأل

–مهھررجانن أأووررووبا  34 االشررقق للفيیلمم  
 االووثائقي

23 1 أأصيیلة االجمعيیة االمغرربيیة للددررااساتت  2 50.000 أأكتووبرر 26-
 ااإلعالميیة ووااألفالمم االووثائقيیة

26 7 االررباطط مهھررجانن هھھھاندديي فيیلمم (سيینما ووإإعاقة) 35  جمعيیة هھھھاندديي فيیلمم 1 30.000 ماررسس 30-
االمهھررجانن االددوولي لفيیلمم االحيیوواانن  36

 يیئةوواالب
01 9 االررباطط  جمعيیة ررباطط االفتح 1 30.000 مايي 04-

02 7 مشررعع بلقصيیرريي االملتقى االسيینمائي "سيینما ووأأددبب" 37  جمعيیة أأنفاسس للمسررحح وواالسيینما 1 30.000 مايي 05-
االمهھررجانن االووططني للفيیلمم االقصيیرر  38

 للهھووااةة
16 5 شفشاوونن  جمعيیة تالسمططانن للبيیئة وواالتنميیة 1 30.000 مايي 18-

االفيیلمم االقصيیرر االمغارربي  مهھررجانن 39
 ااآلسيیوويي

22 6 تيیسا  نادديي االسيینما وواالثقافة 1 30.000 مايي 26-

04 4 كلميیمم مهھررجانن كلميیمم للسيینما 40  جمعيیة االشبابب االمبددعع 2 30.000 أأكتووبرر 07-
13 3 مكناسس االملتقى االسيینمائي للفيیلمم االقصيیرر 41  جمعيیة االخددماتت االفنيیة 2 30.000 ددجنبرر 14-
21 6 حدد كووررتت ما وواالشباببملتقى االسيین 42 مؤؤسسة حدد كووررتت للثقافة  1 25.000 أأبرريیلل 23-

 وواالتنميیة
13 1 ميیرر لفتت االمهھررجانن االددوولي لسيینما االبحرر 43  جمعيیة تووددااررتت 1 20.000 ماررسس 16-
29 2 ززااكووررةة االمهھررجانن االددوولي للفيیلمم االووثائقي 44  جمعيیة االفيیلمم االووثائقي لززااكووررةة 1 20.000 ماررسس 31-
02 5 االعووناتت/سيیدديي بنوورر لسيینمائيیةاالخيیمة اا 45  جمعيیة االجعفرريیة للتنميیة االقرروويیة 1 20.000 مايي 04-
مهھررجانن االسيینما 46 23 7 سيیدديي سليیمانن االترربيیة-  جمعيیة نادديي االططليیعة االسيینمائي  1 20.000  مايي 26-
االمهھررجانن االووططني لفيیلمم االهھووااةة  47

 "عبوورر"
11 3 االررباطط  ثقافة وواالفننجمعيیة االمشعلل لل 1 20.000 يیوونيیوو 16-

19 1 ططانن ططانن االمهھررجانن االووططني للشبابب االسيینمائي 48  جمعيیة ررباطط ااإلخووةة للتنميیة 2 20.000 غشتت 23-
05 2 ططاططا االمهھررجانن االووططني لسيینما االووااحاتت 49 جمعيیة نبررااسس االعتمة للفنوونن  2 20.000 نوونبرر 09-

 االجميیلة
22 9 ططنجة االملتقيیاتت االسنوويیة "سيینمائيیيینن وونقادد" 50  االجمعيیة االمغرربيیة لنقادد االسيینما 2 20.000 نبررنوو 24-
06 5 االررباطط مهھررجانن سيینما بصماتت 51 منتددىى االعهھدد االجدديیدد للسيینما  1 10.000 أأبرريیلل 09-

 وواالثقافة
 27.525.000 االمبلغ ااإلجمالي للددعمم االممنووحح منن صنددووقق االددعمم بالددررهھھھمم

 
 

ملحووظظة:   
 

غيیرر أأنهھ لمم يیتمم تنظظيیمهھما. وويیتعلقق ااألمرر بب:يینن٬، يینن أأخرريیتظظاهھھھررتيینن سيینمائيیتلضا منحتيینن نمائيیة أأيیيیقددمتت لجنة ددعمم تنظظيیمم االمهھررجاناتت االس   
 
 
 
 
 



االمستفيیدد  
 

االمووسمم  
منحة صنددووقق االددعمم 

بالددررهھھھمم  

 
االمكانن  

 
االتظظاهھھھررااتت  

مؤؤسسة سيینيیمارر  2  50.000 ررووترردداامم  مهھررجانن االفيیلمم االمغرربي "سيینيیمارر"   

جمعيیة تووااصلل لإلعالمم وواالثقافة  2  50.000 أأووترريیختت  االمهھررجانن االددوولي "االسيینما وواالهھجررةة"   

 


