
 

 

   التظاهرة السينمائية   المدينة الجهة المنظمة الدورة الدعم الممنوح

 1 مهرجان الفيلم القصير المتوسطي طنجة المركز السينمائي المغربي 15 2.000.000

 العيون المركز السينمائي المغربي 3 2.000.000
لفيلم الوثائقي حول الثقافة امهرجان 

والتاريخ والمجال الصحراوي 

 الحساني

2 

 3 المهرجان الدولي لفيلم  للمرأة  سال جمعية أبي رقراق 11 1.200.000

1.200.000 20 
مؤسسة مهرجان السينما 

 اإلفريقية
 4 مهرجان السينما اإلفريقية  خريبكة

1.100.000 22 
جمعية مهرجان الرباط الدولي 

 للثقافة و الفنون
 الرباط

مهرجان الرباط الدولي لسينما 

 المؤلف
5 

 6 مهرجان السينما و الهجرة  اكادير جمعية المبادرة الثقافية 14 280.000

250.000 6 
مركز الذاكرة المشتركة من 

 أجل الديمقراطية والسلم
 الناضور

المهرجان الدولي للسينما والذاكرة 

 المشتركة 

 

7 

200.000 14 
جمعية زاكورة للفيلم عبر 

 الصحراء
 زاكورة

المهرجان الدولي للفيلم 

 الصحراء عبر
8 

150.000 6 
جمعية رباط الفتح للتنمية 

 المستديمة
 الرباط

مهرجان الرباط للفيلم القصير  

 المغربي
9 

100.000 9 
 لألنديةالجامعة الوطنية 

 السينمائية بالمغرب
الدار 

 البيضاء
 10 الجامعة الصيفية للسينما

 11 مهرجان واد نون السينمائي كلميم جمعية الشباب المبدع 7 100.000

  



 

   التظاهرة السينمائية   المدينة الجهة المنظمة الدورة الدعم الممنوح

 12 المهرجان الوطني لفيلم الهواة سطات جمعية الفن السابع  11 100.000

 ورزازات منتدى الجنوب للسينما و الثقافة 3 100.000
المهرجان الجامعي الدولي لسينما 

 الشباب
13 

 14 سيني بالج الهرهورة الهرهورة الجمعية المغربية للفن بال حدود 2 100.000

 جمعية نادي ايموزار للسينما 14 80.000
ايموزار 

 كندر
 15 مهرجان سينما الشعوب

 16 المهرجان الدولي لسينما المدارس   تطوان بدايات للفن والسينما 3 80.000

75.000 10 
جمعية النور لقدماء تالميذ 

 ثانوية السبتي
 17 مهرجان طنجة الدولي للفيلم طنجة

70.000 5 
المغربية للدراسات الجمعية 

 اإلعالمية و األفالم الوثائقية
 طنجة

مهرجان أوربا الشرق للفيلم 

 الوثائقي 
18 

 19 األيام  السينمائية لدكالة بالجديدة الجديدة جمعية البريجة للفنون والثقافة 7 70.000

 20 المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي  خريبكة جمعية مهرجان الفيلم الوثائقي 9 70.000

60.000 4 
جمعية التربية و التنمية فرع 

 ورزازات
 21 ملتقى القصبة للفيلم القصير  ورزازات

 22 مهرجان طنجة زوم  طنجة جمعية شبكة طنجة زوم 6 60.000

60.000 6 
جمعية التضامن للتنمية 

 والهجرة
 وجدة

المهرجان المتوسطي للسينما 

 والهجرة
23 

50.000 19 
والشباب  نادي الشاشة للطفولة

 بأزرو
ازرو / 

 إفران
مهرجان األرز العالمي للفيلم 

 القصير
24 

 25 ملتقى بنسليمان السينمائي بنسليمان جمعية لوميير السينمائية 2 50.000

 السعيدية جمعية األمل للتعايش والتنمية 3 50.000
مهرجان السعيدية السينمائي سينما 

 بال حدود
26 

50.000 4 
الدولي جمعية المهرجان 

 للسينما والبحر
 27 المهرجان الدولي للسينما والبحر مير اللفت

50.000 6 
جمعية جبال ميديا مجموعة 

 البحث السمعي البصري
 شفشاون

مهرجان شفشاون الدولي لفيلم 

 الطفولة و الشباب
28 

 جمعية أنفاس للمسرح والسينما 11 50.000
مشرع 

 بلقصيري
 29 ملتقى مشرع بلقصيري السينمائي 

 مكناس جمعية سيرفيس أر 6 50.000
ملتقى مكناس السينمائي للفيلم 

 القصير
30 

50.000 3 
محترف سوس للتنشيط الثقافي 

 والتربوي
 ايت باها

مهرجان بيوكرى الوطني لسينما 

 الفيلم القصير-الشباب
31 

  المجموع بالدرهم   9.905.000

 


