
  
  

  عبدو عند الموحدينعبدو عند الموحدين
ABDOU CHEZ LES ALMOHADES  
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  هاي كوم و إم إم إسهاي كوم و إم إم إس : إنتاج 
  سعيد الناصريسعيد الناصري : إخراج 

  سعيدالناصريسعيدالناصري : سيناريو 
  إيريك بيكلييطوإيريك بيكلييطو : تصوير 
  عبد الرحيم مجدعبد الرحيم مجد : مونتاج 
  كريم الروندةكريم الروندة : صوت
  نورينوري : موسيقى
  ..اني، سعيد الناصري، صالح الدين بنموسى، لبنى خيرياني، سعيد الناصري، صالح الدين بنموسى، لبنى خيريعبد اهللا العمرعبد اهللا العمر : تشخيص

    
يقضي عبدو كل أوقاته في مضايقة السياح زوار مدينة مراكش والتحايل عليهم حيث يبيع لهم كل يقضي عبدو كل أوقاته في مضايقة السياح زوار مدينة مراكش والتحايل عليهم حيث يبيع لهم كل  : ملخصملخص

تقرر الشرطة يوما إلقاء القبض على عبدو، وخالل مطاردة جنونية يصادف هذا تقرر الشرطة يوما إلقاء القبض على عبدو، وخالل مطاردة جنونية يصادف هذا . . مايصادفهمايصادفه
  ......به باحثون أمريكيون يقومون بتجريب جهاز إلعادة الزمنبه باحثون أمريكيون يقومون بتجريب جهاز إلعادة الزمناألخير موقعا أثريا مهجورا يوجد األخير موقعا أثريا مهجورا يوجد 

 
Production  : HI-COM & MMS 
Réalisation : Saïd Naciri 
Scénario  : Saïd Naciri 
Image  : Eric Biglietto 
Montage  : Abderrahim Mejd 
Son : Karym Ronda 
Musique  : Nouri 
Interprétation
  

: Abdellah Lamrani, Saïd Naciri, Salaheddine Benmoussa, Loubna 
Khairi. 

   
SSyynnooppssiiss : Abdou, jeune délinquant, passe son temps à harceler les 

touristes de la ville de Marrakech en leur vendant tous ce qui lui 
passe par la main, un jour, la police décida de l’arrêter. Lors 
d’une poursuite frénétique, Abdou croise un site de chercheurs 
américains entrain de tester une nouvelle machine à remonter le 
temps sur des monuments délaissés… 

 
 

 
 
 
 



 

  
  

  أركانةأركانة
ARGANA  
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  . . ، دين فيلم، دين فيلمزمان لإلنتاجزمان لإلنتاج: إنتاج 
  حسن غنجةحسن غنجة: إخراج 

    حسن غنجةحسن غنجة، ، فاطمة شبشوبفاطمة شبشوب: سيناريو 
  لوكا لوبارينيلوكا لوباريني: تصوير 
    فاطمة مساعد، ياسين بنعطيةفاطمة مساعد، ياسين بنعطية: مونتاج 
  وفرييوفرييأأونطوان ونطوان أأ: صوت

  يونس ميكرييونس ميكري: موسيقى
دو بنمسعود، أسماء الحضرمي، محمد المروازي، يونس ميكري، عبد دو بنمسعود، أسماء الحضرمي، محمد المروازي، يونس ميكري، عبد ثريا جبران، حميثريا جبران، حمي: تشخيص

  . . حيم منياريحيم منياريررالال
    

بعد وفاة زوجها أمغار المغتال على يد المستعمر، تقاوم تامغارت مؤمرات الخائن حمو بعد وفاة زوجها أمغار المغتال على يد المستعمر، تقاوم تامغارت مؤمرات الخائن حمو    ملخصملخص
الذي يتفاوض سرا من أجل صفقة مشبوهة تقضي بشق طريق تخترق القرية و تجتث الذي يتفاوض سرا من أجل صفقة مشبوهة تقضي بشق طريق تخترق القرية و تجتث 

  ............أشجار األركانأشجار األركان
 

Production   : Zaman Production, Dune Films 
Réalisation  : Hassan Rhanja 
Scénario  : Fatima Chebchoub, Hassan Rhanja 
Image  : Luca Luparini 
Montage  : Fatima Mousaid, Yassine Benatia  
Son : Antoine Ouvrier 
Musique  : Younes Megri 
Interprétation  : Touria Jabrane, Hamidou Benmassoud, Asmae El 

Hadrami, Mohamed Merouazi, Younes Megri, Abderrahim 
Maniari.  

   
SSyynnooppssiiss  Après la mort de son mari Amghar, tué par les colons, 

Tamghart résiste aux manœuvres de traître Hammou qui 
négocie discrètement, en dépit des villageois, l’élimination 
de l’arganier pour passer une route, mais la lutte 
acharnée de Rachid de Retour au village après de longues 
études à l’étranger met fin aux magouilles diaboliques de 
Hammou . 

 
 



 
 



 

  
  

  طريق العياالتطريق العياالت
DEUX FEMMES SUR LA ROUTE  
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  فضاء لإلنتاج فضاء لإلنتاج : إنتاج 
  فريدة بورقيةفريدة بورقية: إخراج 

  يوسف فاضليوسف فاضل: سيناريو 
  كمال الدرقاويكمال الدرقاوي: تصوير 
  مارسيال فيكيروا مارسيال فيكيروا : مونتاج 
  باتريس مينديزباتريس مينديز: صوت
  يونس مكرييونس مكري: موسيقى
  منى فتو، عائشة ماه ماه، محمد خوييمنى فتو، عائشة ماه ماه، محمد خويي: تشخيص

    
ه إلى شمال المغرب حيث يحبس زوجها من أجل قضية لها عالقة باالتجار ه إلى شمال المغرب حيث يحبس زوجها من أجل قضية لها عالقة باالتجار تقرر أمينة التوجتقرر أمينة التوج  ملخصملخص

سيمكنها من لقاء اللة رحمة، امرأة مسنة سيمكنها من لقاء اللة رحمة، امرأة مسنة التي تقلها التي تقلها بالمخدرات، لكن عطبا يصيب السيارة بالمخدرات، لكن عطبا يصيب السيارة 
  ......تتوجه هي األخرى للشمال للتأكد من عدم وفاة إبنها عند عبوره إلى أوروباتتوجه هي األخرى للشمال للتأكد من عدم وفاة إبنها عند عبوره إلى أوروبا

 

Production   : Espace Production  
Réalisation  : Farida Bourquia 
Scénario  : Youssef Fadel 
Image  : Kamal Derkaoui 
Montage  : Marcela Figueroa  
Son : Patrice Mendez 
Musique  : Younes Megri 
Interprétati
on  

: Mouna Fettou, Aîcha Mahmah, Mohamed Khouyi. 

   
SSyynnooppssiiss  Amina tente de rejoindre le Nord où son mari est 

emprisonné pour une affaire de drogue. La panne 
mécanique de son véhicule lui a permis de 
rencontrer Lalla Rahma une vielle dame qui doit 
également se rendre au Nord pour s’assurer que son 
fils n’est pas mort en franchissant le détroit … 

 
 
 



 
 



 
  

  الدراجةالدراجة
LE VELO  
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  ديابازون للتواصلديابازون للتواصل: إنتاج 
  حميد فريديحميد فريدي: إخراج 

  حميد فريديحميد فريدي: سيناريو 
  فريد فاليفريد فالي: تصوير 
  السعدية ناصفالسعدية ناصف: مونتاج 
  كريم الروندةكريم الروندة: صوت

  كريم السالويكريم السالوي: موسيقى
  نيدير، جالل طاللنيدير، جالل طاللنوال وداد، سهام أسيف، حميد نوال وداد، سهام أسيف، حميد : تشخيص

    
  ..وفاة رجل ليست سوى مسألة أيام بل ساعاتوفاة رجل ليست سوى مسألة أيام بل ساعات  ملخص

مسألة انعدام مسألة انعدام : : بنتيه، طالبة وطفلة معاقة ذهنيا، يترقبون عقب هذه الوفاة حصول مأساة أكبر بنتيه، طالبة وطفلة معاقة ذهنيا، يترقبون عقب هذه الوفاة حصول مأساة أكبر 
العدل داخل المجتمع والذي تكرسه عدم المساواة باسم الدين، بين الرجال والنساء في مجال العدل داخل المجتمع والذي تكرسه عدم المساواة باسم الدين، بين الرجال والنساء في مجال 

  ......اٌإلرثاٌإلرث
 

Production : Diapason Communication 
Réalisation  : Hamid Faridi 
Scénario  : Hamid Faridi 
Image  : Fred Vallet 
Montage  : Saadia Nacif 
Son : Karim Ronda 
Musique  : Karim Saloui 
Interprétation  : Naoual Widad, Siham Assif, Hamid Nidder, Jallal Talal. 

   
SSyynnooppssiiss  La mort d’un homme est une question de jours voire d’heures. 

Ses filles, une jeune étudiante et une enfant handicapée mentale 
(trisomique) voient pourtant venir un drame encore plus grave : 
celui d’une injustice flagrante q’une société n’hésite pas à mettre 
en œuvre au nom d’une inégalité, religieusement admise, entre 
les hommes et les femmes, en matière d’héritage… 

 
 

 
 

 



 
 

  
  الحلم المغربيالحلم المغربي

MOROCCAN DREAM 
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  برافو لإلنتاجبرافو لإلنتاج : إنتاج 
  جمال بلمجدوبجمال بلمجدوب : إخراج 

  علي السماعيعلي السماعي : سيناريو 
  إيريك بيكلييطوإيريك بيكلييطو : تصوير 
  عبد الرزاق دميريعبد الرزاق دميري : مونتاج 
  معز الشيخ محمدمعز الشيخ محمد : صوت

  سعيد وعبد الواحد العزيزي العلويسعيد وعبد الواحد العزيزي العلوي : موسيقى
  رشيد الوالي، محمد مشموم، عبد اهللا المصباحي، مريم الراوي، عمر السيدرشيد الوالي، محمد مشموم، عبد اهللا المصباحي، مريم الراوي، عمر السيد : تشخيص

    
 سعيد، شاب مغربي يقطن بالخارج يحل بقرية بجبال األطلس المغربي الختيار شبان يجعل :: ملخصملخص

 .منهم مستقبال أبطاال في ألعاب القوى
  .حادث يؤدي إلى إصابة الجميع بحمى الحلم بالذهب واألمل في حياة أفضل

 
Production   : Bravo Production 
Réalisation  : Jamal Belmejdoub 
Scénario  : Ali Smai 
Image  : Eric Biglietto 
Montage  : Abderrazzak Doumiri 
Son : Moez Cheikh M’Hamed 
Musique  : Said et Abdelwahed El Azizi El Alaoui. 
Interprétation
  

: Rachid El Ouali, Mohamed Mechmoum, Abdellah Lamsabhi, 
Meryem Raoui, El Housseine Dejjiti, Omar Essayad. 

   
SSyynnooppssiiss : Saïd, un jeune marocain résidant à l’étranger débarque dans 

un village du Haut Atlas marocain pour recruter des jeunes 
qui seront de futurs champions d’athlétisme. Très vite la 
fièvre de l’or et l’espoir d’une vie meilleure vont s’emparer 
des villageois. 

 
 

 
 

 



 

  
                  نانسي والوحشنانسي والوحش

NANCY ET LE MONSTRE 

 

9900  mmnn  //  22000077  

 
 

  آر إيزناس لإلنتاج  آر إيزناس لإلنتاج  : إنتاج 
  محمود فريتسمحمود فريتس: إخراج 

  محمود فريتسمحمود فريتس: سيناريو 
  فاضل شويكة فاضل شويكة : تصوير 
  نجود جدادنجود جداد: مونتاج 
  توفيق مكرازتوفيق مكراز: صوت

  مود فريتسمود فريتسمحمح: موسيقى
لين ادريسي، هشام بهلول، أحمد العيشي،فاطمة الزهراء بناصر، حسناء طمطاوي، سعاد لين ادريسي، هشام بهلول، أحمد العيشي،فاطمة الزهراء بناصر، حسناء طمطاوي، سعاد ووماجدماجد: تشخيص

  ..خويي ، عبد الصمد مفتاح الخيرخويي ، عبد الصمد مفتاح الخير
    

بسبب جمالها األخاذ تصبح بسبب جمالها األخاذ تصبح . . تقرر نعيمة مغادرة البيت والعمل كراقصة في إحدى الحاناتتقرر نعيمة مغادرة البيت والعمل كراقصة في إحدى الحانات: ملخصملخص
  ..للموت إثر ذلك في ظروف غامضةللموت إثر ذلك في ظروف غامضةنعيمة محل اهتمام شخصيات مهمة تتعرض نعيمة محل اهتمام شخصيات مهمة تتعرض 

  ..منصف، عميد الشرطة الشاب، يفتح تحقيقا في الموضوع يتوخى منه استجالء الحقيقةمنصف، عميد الشرطة الشاب، يفتح تحقيقا في الموضوع يتوخى منه استجالء الحقيقة
 

Production   : Arts et Zness Prod. 
Réalisation  : Mahmoud Frites 
Scénario  : Mahmoud Frites 
Image  : Fadil Chouika 
Montage  : Njoud Jaddad 
Son : Tawfiq Mekraz 
Musique  : Mahmoud Frites 
Interprétation  : Majdouline Idrissi, Hicham Bahloul, Ahmed El Aichi, 

Fatima Zohra Bennacer, Hasna Tamtaoui, Souad 
Khouyi, Abdessamad Meftah El Kheir. 

   
SSyynnooppssiiss  Naïma décide de fuir la maison et travaille comme 

danseuse dans un cabaret. Très belle, elle est 
courtisée par d’importantes personnalités qui 
trouvent la mort dans des conditions inexpliquées. 
Moncef, un jeune commissaire, mène 
inlassablement l’enquête pour dévoiler la vérité. 

 
 



 
 

  
                تيليالتيليال

TILILA 
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  مزوضة فيزيونمزوضة فيزيون : إنتاج 
  محمد مرنيشمحمد مرنيش : إخراج 

  محمد مرنيشمحمد مرنيش : سيناريو 
  محمد بوكرينمحمد بوكرين : تصوير 
  عادل مصليعادل مصلي : مونتاج 
  محمد تيمومسمحمد تيمومس : صوت
  سعيد مرنيشسعيد مرنيش : موسيقى
  ..زاهية زهيري، عمر الطالبي، فاطمة السوسي، عبد اهللا بوساكزاهية زهيري، عمر الطالبي، فاطمة السوسي، عبد اهللا بوساك : تشخيص

    
، فتاة يغرر بها أحد أبناء الدوار فيفقدها عذريتها، يعدها بالزواج إلصالح ، فتاة يغرر بها أحد أبناء الدوار فيفقدها عذريتها، يعدها بالزواج إلصالح قة الصويرةقة الصويرةمنطمنط : 

  ..الوضع لكنه ال يفي بوعدهالوضع لكنه ال يفي بوعده
يأخد أخ الفتاة علما بالحادث فيقرر قتلها ألنه يعتبر ذلك مساسا بشرف العائلة، لكن القدر يأخد أخ الفتاة علما بالحادث فيقرر قتلها ألنه يعتبر ذلك مساسا بشرف العائلة، لكن القدر 

   ... ... يخبئ لها مصيرا آخريخبئ لها مصيرا آخر
 

Production   : M’Zouda Vision 
Réalisation  : Mohamed Mernich 
Scénario  : Mohamed Mernich 
Image  : Mohamed Bougrine 
Montage  : Adil Moussali 
Son : Mohamed Timoumes 
Musique  : Saïd Mernich 
Interprétation  : Zahia Zahri, Omar Talbi, Fatima Soussi, Abdellah 

Boussak. 
   
SSyynnooppssiiss : Dans la province d’Essaouira, une fille perd sa virginité 

après avoir été séduite par un jeune du douar qui lui avait 
promis le mariage, mais sans tenir compte de sa 
promesse. 
Prenant connaissance de cet événement, et considérant 
qu’elle a déshonoré sa famille, son frère décide de la tuer, 
mais un autre sort lui a été réservé… 

 
 



 


