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و المجال الصحراوي الحسانيافة الثق ، الوثائقیة حول التاریخ 4  األفالم الروائیة و   
 المستفیدة من التسبیق على المداخیل (مرتبة بشكل تنازلي حسب قیمة المبلغ الممنوح)

 

 مبلغ الدعم المخرج شركة اإلنتاج عنوان الفیلم 
 الدورة بالدرھم

 األفالم الطویلة (قبل اإلنتاج)
 1 000,00 000 7 نبركةسھیل ب جالز لإلنتاج حلم الخلیفة 1

موروكو فیلم  فریكو 2
 1 000,00 400 4 مراد الخودي سرفیس

مدینا لإلنتاج  دقات القدر 3
 1 000,00 200 4 دمحم الیونسي السمعي البصري

 3 000,00 200 4 سعد الشرایبي دیس فیلم 3 المیمات اثالت 4
 3 000,00 100 4 دمحم عھد بنسودة 7أفالم  نوبة العشاق 5

 3 000,00 000 4 دمحم مفتكر شامة فیلم خریف التفاح 6
 2 000,00 700 3 دمحم فكران أووز فیلم الجولة األخیرة 7

طنجرین سینما  مرجانة 8
 1 000,00 600 3 جمال السویسي سرفیس

 3 000,00 500 3 دمحم أمین بنعمراوي أزیر لإلنتاج العبور 9
 2 000,00 500 3 غاطدمحم الك السترادا برود أحالم صغیرة 10
 2 000,00 400 3 مصطفى فاكر مزودة فیزون التوفري 11
 3 000,00 200 3 دمحم أمین مونة ن.س.سیني اللكمة 12

 3 000,00 000 3 دمحم نظیف أومان لإلنتاج نساء الجناح ج 13
 2 000,00 800 1 أولفي كوسماك أومان لإلنتاج رحل 14
 2 000,00 600 1 سیزاربابلو  ـوراڭأ نداء الصحراء 15

 األفالم القصیرة (قبل اإلنتاج)
 2 000,00 180 ـيڭـراڭھشام الر نیوالین لإلنتاج یما 16
 3 000,00 180 ھندة أولمدن سیني سرفس حیاة من ورق 17
 3 000,00 165 لینا أعریوس دریم كاتشر أزرق 18
19 Ferraille 3 000,00 145 ـنونيڭكریمة  إلیبسیس 

 جانا برود عذر 20
دالل طنطاوي 

 1 000,00 130 العراقي

 2 000,00 120 الحسین الشاني ألطیركوم الكابوس د الما 21 
 األفالم الطویلة (بعد اإلنتاج)

 2 000,00 200 1 رشید الوالي كالپ لإلنتاج نوح 22
 2 000,00 500 مصطفى آشاور آدام برو دوار كونكسیون 23
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 مبلغ الدعم المخرج شركة اإلنتاج عنوان الفیلم 
 الدورة بالدرھم

ا جوینینغ میلتیمیدی البرئ 24
 2 000,00 400 فھد لشھب سیرفیسیس

 األفالم الطویلة (كتابة و إعادة كتابة السیناریو)
 2 000,00 80 عبد الھادي الفقیر أ.ب.س برود ولد لكالب 25
 2 000,00 60 عبد القادر لقطع سینیتلیما مامفاكینش 26
 2 000,00 60 إسماعیل العراقي مونفلوري لإلنتاج زنقة كونطاكط 27
 2 000,00 60 نوفل البراوي برود 4كاما  الفریخ 28
 1 000,00 60 رشید حمان سطوریز عزیزة و المرآة الزرقاء 29

 1 000,00 60 دمحم أمین مونة ن.س.سیني اللكمة 30

إیماكو قیلم  حي بن یقظان 31
 3 000,00 50 مومن السمیحي أنترناسیونال

سیني سین  نعیمة أیت لھنا 32
ونالأنترناسی  

عبد الكریم 
 1 000,00 50 الدرقاوي

 1 000,00 50 ابراھیم الشكیري رمال بیكتشرز ارجع 33

نیوجینریشن  غسق 34
 1 000,00 50 لیلى التریكي بیكتشرز

 األفالم الوثائقیة حول التاریخ، الثقافة و المجال الصحراوي الحساني (قبل اإلنتاج)

الشیخ ماء العینین رسالة  35
دمحم فاضل شیخ ماء   أصول لإلنتاج دفكر و جھا

 1 000,00 200 1 العینین

  لبنى الیونسي  الشاوي برود ربع قرن في الجحیم 36
 1 000 000,00 1 

 2 000,00 900 سعید ربیع رؤى لإلنتاج الحائط 37

أ.ب خالدي  مرحبا في الجحیم 38
 1 000,00 900 فرید الرڭراڭي للتواصل

 1 000,00 900 حسن بوفوس ونفوزي فیزی أبناء السحاب 39

توفا عاشقة اللون و  40
 الصحراء

س.ز یمامة 
 2 000,00 800 مریم عدو لإلنتاج

أ.ب خالدي  أبناء الصحراء 41
 2 000,00 800 حكیم قبابي للتواصل

 3 000,00 700 لحسن مجید رحاب برود حیاة مجاورة للموت 42

 حنین الجذور 43
 

بریم تایم كوم 
 برود
 

 ئد المفتاحيدمحم را
 700 000,00 2 

 2 000,00 600 مھدي السالمي لجواد فیزیون ھجیج العیس 44 
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 مبلغ الدعم المخرج شركة اإلنتاج عنوان الفیلم 
 الدورة بالدرھم

طیرسزمور  الدیار 45
 2 000,00 600 ربیع الجوھري برودیكسیون

 3 000,00 500 علي والداه أطالل فیزیون خیمة رڭ 46

 ني (إعادة الكتابة)األفالم الوثائقیة حول التاریخ، الثقافة و المجال الصحراوي الحسا

*الصحراء بعیون أمریكیة 47  إبداع لإلنتاج 
 

 الطاھر العبدالوي
 50 000,00 2 

 2 000,00 50 رشید زكي ساڭیة برو صوت الوطن 48
 3 000,00 50 عالل العالوي سینما أند موفیز آفیوس 49

50 Poussière d’or 3 000,00 50 دمحم العبودي سومبالن فیلم 
یدات الصحراءس 51   3 000,00 50 الطاھر العبدالوي السطرادا برو 

52 
الصحراء من خالل تجارة 

و  18القوافل في القرنین 
19 

 3 000,00 50 یاسین آیت فقیر إبداع العیون

53 
الشرفاء الرڭیبات من جبل 
 2 000,00 50 قویدر بناني یور لإلنتاج العلم إلى الساقیة الحمراء

صحراءحراس ال 54   1 000,00 40 محاسین الحشادي آبیل أفالم 

     000,00 790 68   المجموع 

 
  الدعم حسب الفئة لمبالغ ملخص جدول

  
 000,00 200 55  األفالم الطویلة (قبل اإلنتاج)
 000,00 100 2  األفالم الطویلة (بعد اإلنتاج)

 000,00 580  إعادة كتابة السیناریو)و   األفالم الطویلة (كتابة
 000,00 920  األفالم القصیرة (قبل اإلنتاج)
 0,00  األفالم القصیرة (بعد اإلنتاج)
 000,00 600 9  األفالم الوثائقیة (قبل اإلنتاج)

 000,00 390  إعادة كتابة السیناریو)و  األفالم الوثائقیة (كتابة
 00, 000 790 68  المجموع

                                                
  وقع بین المخرج و كاتب السیناریو تم إلغاء دعم ھذا المشروع نظرا لخالف  *


