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 المحتوى
 

 

 

 

 

 السينمائية األعمال إنتاج دعم -
 السينمائية المهرجانات تنظيم دعم -
 السينمائية القاعات إنشاء و وتحديث رقمنة دعم -
 األجنبية التلفزية األعمال و الطويلة السينمائية األفالم -

 بالمغرب المصورة
 وحةالتصويرالممن رخص -
 المركز مختبر طرف من المعالجة القصيرة و الطويلة األفالم -

 المغربي السينمائي
 نتاجهاإ في المغربي السينمائي المركز ساهم التي األفالم -
 األفالم وتوزيع السينمائية القاعات ستغاللإ -
 الوطنية السينمائية التظاهرات أجندة -
 السينمائية القافلة عروض -
 بالمغرب المنظمة جنبيةاأل السينمائية التظاهرات -
 الدولية المهرجانات في المغربية السينما مشاركة -
 الدولية بالمهرجانات المتوجة المغربية األفالم -
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بتوسيع الدعم العمومي المخصص للقطاع السينمائي الوطني ليشمل، إضافة  3102تميزت سنة 

نات السينمائية و دعم رقمنة وتحديث و إنشاء دعم تنظيم المهرجا إلى دعم إنتاج األعمال السينمائية،

بتحديد شروط  3103غشت   01الصادر في  2.12.235طبقا لمقتضيات المرسوم رقم  القاعات السينمائية

و مساطر دعم إنتاج األعمال السينمائية ورقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات 

 .السينمائية
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 السينمائية األعمال إنتاج دعم
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بلغت التسبيقات على المداخيل المخصصة لدعم اإلنتاج السينمائي الوطني خالل الدورات الثالث للجنة 

ل وبعد اإلنتاج ب، ويهم هذا الغالف التسبيقات على المداخيل ق60.000.000,00، 3102الدعم برسم سنة 

 إعادة كتابة السيناريو. بة ودعم كتا إضافة إلى منحة

 

 1مشروع فيلم طويل و 01، 3102درست لجنة صندوق دعم اإلنتاج السينمائي الوطني خالل سنة 

أفالم أخرى قصيرة مرشحة للتسبيق على  2أفالم طويلة و 4مشاريع أفالم قصيرة. كما شاهدت لجنة الدعم 

 .طلب دعم إعادة كتابة السيناريوة ومرشح لمنحة الجودطويل المداخيل بعد اإلنتاج، وفيلم 

 

 6و بعد اإلنتاج(،   1 و قبل اإلنتاج 04فيلم طويل )   30وفي أعقاب أشغالها، قررت اللجنة منح التسبيق ل

وقد منحت أيضا دعم كتابة مشروع سيناريو فيلم طويل  .وفيلمين بعد اإلنتاج( قبل اإلنتاج 4أفالم قصيرة) 

 أفالم طويلة.   4ودعم إعادة كتابة السيناريو ل 

 :ةويمكن تفصيل هذه المعطيات حسبما هو وارد في الجداول التالي

 

  : 3102 األولى الدورة خالل  المداخيل على التسبيق من المستفيدة األفالم
 

 اإلنتاج : قبلالتسبيقات على المداخيل 

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج اإلنتاج شركة النوع الفيلم عنوان
 4.300.000,00 محمد الكغاط كالب برود كسيون ويلط رهان مثير

 4.100.000,00 سعيد خلف أوم برود طويل  ائيذمسافة ميل بح

 3.600.000,00 فريد لكيمي سادين برودكسيون طويل  القلب الغارق

 200.000,00 عبد االله الجواهري دعاء برودكسيون قصير ماء ودم

 12.200.000,00 المجموع   

 

 

 ت على المداخيل بعد اإلنتاج :التسبيقا

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج اإلنتاج شركة النوع الفيلم عنوان
 000,00 500 1 محمد حميدي أكور  طويل  ولد في مكان ما

 80.000,00 عبد السالم الكالعي قصبة فيلم قصير التوظيف

 000,00 .1.580 المجموع   
 

 دعم إعادة كتابة السيناريو:

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج اإلنتاج شركة النوع لفيلما عنوان
 000,00. 50 سناء عكرود أطلونتيك سيني  طويل إطار فارغ

 50.000,00 المجموع   
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 : 1022 الثانية الدورةخالل  مستفيدة من التسبيق على المداخيلاألفالم ال

 
 التسبيقات على المداخيل قبل اإلنتاج :

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج  اإلنتاج شركة نوعال الفيلم عنوان
 4.500.000,00 طالل السلهامي أوفرلوك فيلم طويل  عاشوراء

 4.300.000,00 أحمد المعنوني أماليف لإلنتاج طويل  يد فاظمة

 4.100.000,00 أحمد بوالن بوالن أوبرين لإلنتاج طويل  ليلى

 3.500.000,00 طريبق محمد الشريف كليبر فيلم  طويل  افراح صغيرة

 130.000,00 هندا أولمودن أبيل أفالم   قصير بال رصيد

 120.000,00 عبد اإلله زيرات إكستريم ميديا قصير مشاهد 2االنتظار 

 110.000,00 المهدي الخوضي ماحال فيلم قصير عقول مرتشية

 16.760.000,00 المجموع 

 
 

 دعم إعادة كتابة السيناريو:

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج  اإلنتاج شركة النوع مالفيل عنوان
 50.000,00 إسماعيل السعيدي فيلم  D  2 طويل من الظلمات إلى النور

 50.000,00 ربيع الجوهري وارزازات أكسيون طويل ثريا الطير الحر

 المجموع   
100.000,00 

 

 : 1022لثة الثا الدورةخالل  مستفيدة من التسبيق على المداخيلاألفالم ال

 
 التسبيقات على المداخيل قبل اإلنتاج :

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج  اإلنتاج شركة النوع الفيلم عنوان
 5.400.000,00 نور الدين لخماري ز  ك  طويل بورن أوت 

 5.100.000,00 فوزي بن سعيدي ألين برودكسيون طويل الحارس

 4.100.000,00 هشام العسري بان برودكسيون طويل األقزام

 3.300.000,00 نسيم عباسي مونديست برودكسيون طويل  عمي

 3.250.000,00 محمد إسماعيل فيديو راما طويل  إلى نهاية األمل

 3.000.000,00 عبد الكريم الدرقاوي سيني سين أنترناسيونال طويل  أظافر الماضي

 3.000.000,00 إسماعيل السعيدي بروديكسيون 2د  طويل  ملكة الرمال

 180.000,00 إدريس كايدي بروديكسيون 2نيو الين   قصير الرصيف

 150.000,00 مصطفى كريميج ساتورن أند سيرفيس قصير الخاتم

 100.000,00 عالل العالوي سينما أند موفيز قصير العتبة 

 27.580.000,00 المجموع 
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 اإلنتاج : بعدالتسبيقات على المداخيل 

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج  اإلنتاج شركة لنوعا الفيلم عنوان
 800.000,00 أحمد بايدو ستورم برودكسيون طويل  )أغرابو( القارب

 400.000,00 عزيز سعد هللا أوسيان فيلم طويل  زمن اإلرهاب

 300.000,00 نبيل عيوش عليان لإلنتاج  وثائقي ارضي

 100.000,00 سعيد خالف سيني سين أنترناسيونال  قصير اصطدام

 1.600.000,00 المجموع 

 

 

 

 

 كتابة و إعادة كتابة السيناريو:  دعم

 

 بالدرهم الدعم مبلغ المخرج  اإلنتاج شركة النوع الفيلم عنوان
 65.000,00 جيهان البحار جو فيلم طويل إيرين

 65.000,00 محمد نظيف أومان بروديكسيون طويل النزيالت

 المجموع   
130.000,00 
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دعم تنظيم المهرجانات 

 السينمائية
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، 3102يناير  00السينمائية منذ إحداثها بتاريخ  المهرجانات و التظاهرات  تنظيم دعم منحت لجنة

جمعية عاملة في القطاع السينمائي كدعم لمساعدتها  44درهم استفاد منها  27.525.000,00دعما بقيمة   

تظاهراتها السينمائية، إضافة إلى دعم المركز السينمائي المغربي لتنظيم الدورة  في تنظيم مهرجاناتها أو

 لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجة. 00للمهرجان الوطني للفيلم والدورة  04

طلب مرشح  للدعم، واستقبلت  23(، درست اللجنة 3102فيما يخص الدورة األولى )مارس  -

الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم أمام أعضاء اللجنة،  منظمي المهرجانات و التظاهرات

 درهم.  11.995.000,00مهرجانا وتظاهرة بمبلغ  21لتقرر دعم 

طلب مرشح  للدعم، واستقبلت  31(، درست  اللجنة 3102فيما يخص الدورة الثانية )يوليوز  -

اللجنة،  منظمي المهرجانات و التظاهرات الذين عرضوا مشاريع مهرجاناتهم أمام أعضاء

 درهم.  15.530.000,00مهرجانا وتظاهرة بمبلغ  31لتقرر دعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحصــيلة السينمـْائية 1023

 

 المركز السينمائي المغربي 10

 

 : 1022مارس  -األولى  الدورةخالل  مستفيدة من الدعمال المهرجانات والتظاهرات السينمائية
 

 الفئة الهيئة المنظمة المهرجان

المبلغ 

المخصص للدعم 

 بالدرهم

  6.500.000,00 )أ( المركز السينمائي المغربي بطنجة فيلملمهرجان الوطني لل 04الدورة 

  1.300.000,00 )ب( مؤسسة مهرجان السينما اإلفريقية       بخريبكة  مهرجان السينما اإلفريقيةل 06الدورة 

مهرجان  تطوان الدولي لسينما بلدان البحر األبيض ل 01الدورة 
 المتوسط         

ي لسينما بلدان البحر مؤسسة مهرجان  تطوان الدول
 األبيض المتوسط

 1.000.000,00 )ج(

لمهرجان مرتيل الدولي للسينما المغربية           02الدورة 
 واإليبيروأمريكية

 600.000,00 )ج( نادي مارتيل للسينما والثقافة

 500.000,00 )ج( جنوبيةجمعية التنشيط الفني و الثقافي باألقاليم ال مهرجان الدولي للسينما بالداخلةل 4الدورة 

 300.000,00 )ج( جمعية الفن السابع  سطات لمهرجان الوطني لفيلم الهواة 1الدورة 

 مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية لمهرجان الدولي "سينما الذاكرة المشتركة"  الناضور 3الدورة 
 والسلم

 300.000,00 )ج(

 200.000,00 )ج( جمعية المبادرة الثقافية  بأكادير مهرجان"السينما والهجرة"ل 01الدورة  

 200.000,00 )ج( جمعية الثقافة والتربية بواسطة السمعي البصري    أكاديرالمهرجان الدولي للشريط الوثائقي  0الدورة 

 100.000,00 تظاهرة جمعية النور  مهرجان سينما نا طنجةل  6الدورة 

 100.000,00 تظاهرة جمعية سيني مغرب   لم الروائي القصير وجدةلمهرجان المغاربي للفيل 3الدورة 

 100.000,00 تظاهرة جمعية فنون ومهن   لمهرجان الدولي لفيلم الطالب الدار البيضاء 6الدورة  

 80.000,00 تظاهرة النادي السينمائي      مهرجان سبو الفيلم القصير القنيطرةل  1الدورة 

 70.000,00 تظاهرة جمعية النادي السينمائي قاسم للسينما المغربية مهرجان سيديل 04الدورة 

 60.000,00 تظاهرة محترفي كوميديا لمسرح العرائس جمعية ملتقى سوس الدولي للفيلم القصير ايت ملولل  6الدورة 

 50.000,00 تظاهرة جمعية إبداع الفيلم المتوسطي المغرب ملتقى الفيلم المغربي  فاس  ل 04الدورة 

 50.000,00 تظاهرة جمعية القبس للسينما والثقافة   الراشديةبمهرجان السينمائي الجامعي ل  4الدورة 

 50.000,00 تظاهرة جمعية مهرجانات بني عمار  للسينما والثقافة ملتقى زرهون الوطني لسينما القريةل  1الدورة 

 50.000,00 تظاهرة ضاء اإلبداع للسينما والمسرحجمعية ف لمهرجان الوطني للفيلم التربوي بفاس  03الدورة 

 50.000,00 تظاهرة نادي السينما والتوثيق و اإلعالم  مهرجان مكناس الدولي لسينما الشباب ل  2الدورة 

 50.000,00 تظاهرة جمعية  جبال ميديا مجموعة البحث السمعي البصري مهرجان شفشاون  الدولي لفيلم الطفولة والشباب  ل  3الدورة 

 30.000,00 تظاهرة جمعية هاندي فيلم الرباطبمهرجان هاندي فيلم  ل  1الدورة 

 30.000,00 تظاهرة جمعية رباط الفتح لمهرجان الدولي لفيلم الحيوان والبيئة الرباط 1الدورة 

 30.000,00 تظاهرة جمعية أنفاس للمسرح والسينما مهرجان مشرع بلقصيري السينمائيل  1الدورة 

 30.000,00 تظاهرة جمعية تال سمطان للبيئة والتنمية المهرجان الوطني للفيلم القصير هواة شفشاون 0لدورة ا

 30.000,00 تظاهرة نادي السينما والثقافة     مهرجان الفيلم القصير اآلسيوي المغاربي تيسةل  6الدورة 

 25.000,00 تظاهرة لثقافة والتنميةمؤسسة حد كورت ل ملتقى حد كورت للسينما والشباب   ل 6الدورة 

 20.000,00 تظاهرة جمعية تودرت لمهرجان الدولي للسينما والبحر مير اللفت  0الدورة 

 20.000,00 تظاهرة جمعية الفيلم الوثائقي زاكورةبلمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي  3الدورة 

 20.000,00 تظاهرة جمعية الجعفرية لإلنماء القروي العونات  إقليم سيدي بنوربخيمة السينمائية لل  0الدورة 

 20.000,00 تظاهرة جمعية نادي الطليعة  سيدي سليمانبمهرجان السينما والتربية ل  1الدورة 

 20.000,00 تظاهرة جمعية المشعل للثقافة والفن    الرباطبعبور" "لمهرجان الوطني للفيلم هواة  2الدورة 

 10.000,00 تظاهرة جمعية منتدى العهد الجديد للسينما والثقافة الرباطبلسينما اإلبداع  مهرجان بصمات ل 0الدورة 
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 : 1022يوليوز  -الثانية  الدورةخالل  مستفيدة من الدعمال المهرجانات والتظاهرات السينمائية
 

 الفئة الهيئة المنظمة المهرجان
المبلغ المخصص 

 للدعم بالدرهم

 11.000.000,00 )أ( مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش لدولي للفيلم بمراكشمهرجان الل 02الدورة 

 2.000.000,00 )ب( المركز السينمائي المغربي  مهرجان الفيلم القصير المتوسطي بطنجةل  00الدورة 

  1.200.000,00 )ب( جمعية أبي رقراق سال  الدولي لفيلم المرأة سال مهرجانلل 1الدورة 

 500.000,00 )ج( جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة و الفنون بالرباط مهرجان الدولي لسينما المؤلفل 01الدورة 

  بخريبكة مهرجان الدولي  للفيلم الوثائقيلل 0الدورة 
   

 جمعية المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي
 100.000,00 تظاهرة

 100.000,00 تظاهرة جمعية زاكورة للفيلم عبر الصحراء بزاكورة مهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراءلل 01الدورة 

 100.000,00 تظاهرة جمعية البريجة للثقافة و الفنون أليام السينمائية الدولية بدكالة الجديدة 2الدورة 

 60.000,00 تظاهرة نادي إيموزار للسينما مهرجان سينما الشعوب إيموزار كندرل 01الدورة 

ان العالم العربي للفيلم العربي القصير مهرجل 00الدورة 
 افران -ازرو

 جمعية نادي الشاشة للطفولة و الشباب
 50.000,00 تظاهرة

 جامعة الصيفية للسينما و السمعي البصريلل 0الدورة 
 بالدارالبيضاء والمحمدية

 الجامعة الوطنية لألندية السينمائية بالمغرب
 50.000,00 تظاهرة

 50.000,00 تظاهرة جمعية أزار سيدي افني ني الدولي لسينما الجنوبمهرجان افل 0الدورة 

 لمهرجان الدولي إسني  ن ورغ 1الدورة 
 للفيلم  األمازيغي 

 جمعية اسني ن ورغ   اكادير
 50.000,00 تظاهرة

 50.000,00 تظاهرة مؤسسة سينمار مهرجان الفيلم المغربي  روتردام  هوالندال 4الدورة 

 الشرق للفيلم –جان أوروبا مهرل 0الدورة 
 الوثائقي أصيلة

 الجمعية المغربية للدراسات اإلعالمية
 و األفالم الوثائقية 

 50.000,00 تظاهرة

مهرجان الدولي للسينما و الهجرة  اوتريخت لل 0الدورة 
 هوالندا

 مؤسسة التواصل للثقافة و اإلعالم
 50.000,00 تظاهرة

 30.000,00 تظاهرة جمعية الشباب المبدع كلميم يمهرجان كلميم السينمائل 4الدورة 

 30.000,00 تظاهرة جمعية   سيرفيس ار  مكناس مكناسبملتقى السينمائي  ل 2الدورة 

 20.000,00 تظاهرة جمعية رباط اإلخوة للتنمية ملتقى   طانطان الوطني للشباب السينمائي ل 0الدورة 

 20.000,00 تظاهرة جمعية نبراس العتمة للفنون الجميلة طاطا بطاطا لمهرجان الوطني لسينما الواحةل  3الدورة 

 20.000,00 تظاهرة الجمعية المغربية لنقاد السينما بطنجة تظاهرة سينمائيون و نقادل 1الدورة 
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دعم رقمنة وتحديث و إنشاء 

 القاعات السينمائية
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رقمنة وتحديث و إنشاء القاعات السينمائية في   دعم لجنة معتاجت 3102يناير  00منذ إحداثها بتاريخ 

 4.940.000,00بمبلغ  دورة واحدة في شهر يوليوز لتقرر منح دعم الرقمنة لثمان قاعات سينمائية

 درهم. 
  

 ئحة القاعات السينمائية المستفيدة من دعم الرقمنةال
 

 المدينة القاعة اسم 
 للدعم المخصص المبلغ

 بالدرهم
 837.000,00 الدارالبيضاء نكسال 0

 756.000,00 تطوان أبيندا 3

 756.000,00 مراكش كوليزي 2

 693.000,00 الدارالبيضاء الريف 4

 540.000,00 الدارالبيضاء ريتز 0

 504.000,00 تطوان اسبنيول 6

 459.000,00 الدارالبيضاء أ ب س 1

 395.000,00 مكناس الدوليز 4

 4.940.000,00  المجموع 
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 الطويلة السينمائية األفالم

 األجنبية التلفزية األعمال و 

 بالمغرب المصورة
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سلسالت تلفزية،       6أفالم قصيرة، ،و 4فيلما طويال و  30تصوير  3102احتضن المغرب خالل سنة 

 ت تلفزية.ربورتاجا 243فيلما إشهاريا و  21فيلما وثائقيا وكذا  12و 

درهم وذلك كما هو  220.886.830,00و قد وصل المبلغ المستثمر بالمغرب من خالل هذه االنتاجات  

 : مبين أسفله

 

 بالمغرب : األفالم األجنبية المصورة
 

 

 

 المخرج الجنسية عنوان الفيلم
الميزانية 
 بالدرهم

 الميزانية
 بالدوالر

CAPTAIN SABRETOOTH انجلترا LISA GAMLEM 17 250 000,00 
2 078 313,25 

DIE MAMBA النمسا 
ALI SAMADI 

AHADI 
4 448 000,00 

535 903,61 

EL NIÑO اسبانيا DANIEL MONZON 1 500 000,00 180 722,89 

EXODUS انجلترا RIDLEY SCOTT 8 300 000,00 
1 000 000,00 

GOODBYE DUBAI ألمانيا 
HANSJORG 

THURN 
8 050 000,00 

969 879,52 

LE GRAND HOMME فرنسا SARA LEONOR 920 000,00 
110 843,37 

LES LUMIERES DE 
L'EUROPE 

 BORIS LOJKINE 3 360 000,00 فرنسا
404 819,28 

LITTLE BRIDES كندا BADR BEN HIRSI 12 450 000,00 
1 500 000,00 

MEU PASSADO ME 
CONDENA 

 البرازيل
JULIA SALLES DE 

REZEDE 
150 830,00 

18 172,29 

OPEN DESERT ألمانيا ROBERT KRAUSE 10 640 000,00 
1 281 927,71 

YVES SAINT LAURENT فرنسا JALIL LESPERT 3 000 000,00 
361 445,78 

TU NE MARCHERAS 
JAMAIS SEUL 

 YANNICK SAILLET 5 000 000,00 فرنسا
602 409,64 

SONG ONE 
الواليات المتحدة 

 األمريكية
KATE BARKER 

FROYLAND 
166 000,00 

20 000,00 

THE SOUL OF THE SPY روسيا 
VLADIMIR 
BORTKO 

4 980 000,00 
600 000,00  

LOIN DES HOMMES فرنسا 
DAVID 

OELHOFFEM 
13 200 000,00 

1 590 361,45 

NECKAN اسبانيا GONZALO TADIA 489 000,00 
58 915,66 

HOTEL PARADISIAQUE النمسا SIGI ROTHEMUND 17 250 000,00 
2 078 313,25 

LA IGNORANCIA DE LA 
SANGRE 

 اسبانيا
MANUEL GOMEZ 

PEREIRA 
2 070 000,00 

249 397,59 
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L’AMOUR NE 
PARDONNE PAS 

 إيطاليا
STEFANO 

CONSIGLIO 
241 500,00 

29 096,39 

L’INFILTRE هوالندا CHARIF KORVER 241 500,00 
29 096,39 

UNTITLED ANDREW 
NICCOL PROJECT 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

ANDREW NICCOL 2 490 000,00 
300 000,00 

   116 196 830,00 
13 999 618,07 

 

 المصورة بالمغرب: السلسالت التلفزية -
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجنسية المخرج عنوان الفيلم
الميزانية 
 بالدرهم

 والرالميزانية بالد

ATLANTIS 
JUSTIN 

MOLOTNIKOV 
 265,06 566 1 000,00 000 13 انجلترا

HOLLYOAKS LATER STEVE BRETT 144,58 36 000,00 300 انجلترا 
KABOUL KITCHEN 

/(DEUXIEMESAISON) 
FREDERIC 
BERTHE 

 120,48 530 2 000,00 000 21 فرنسا

THE HONOURABLE 
WOMAN 

HUGO BLICK 301,20 325 1 000,00 000 11 انجلترا 

TYRANT GIDEON RAFF 
لواليات ا

المتحدة 
 األمريكية

24 900 000,00 3 000 000,00 

HOMELAND 
DANIEL 

MINAHAN 

الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

34 500000,00 4 156 626,51 

   104 700 000,00 104 700 000,00 
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 رخص التصويراملمنوحة
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 رخصة تصوير مصنفة كالتالي: 1031ما مجموعه  3102خالل سنة المركز،  منح
 

 أجنبية عمالأ مغربية عمالأ صنف

 30  طويلة أفالم
11 cinéma / 6 vidéo 

31 

 04 101 قصيرة أفالم

 00 11 متوسطة أفالم

 10 13 وثائقية أفالم

 33 10  تلفزيونية أفالم

 00 33 تلفزيونية مسلسالت

 36 30 تلفزية سلسالت

 00 13 سكيتش

 00 30 كوم سيت

 33 33 مسرحية

 003 10 ربورتاج

 31 33 وروبورطاجات كبسولة

 110 43 تلفزيونية برامج

 03 110 إشهارية وصالت

 11 13 مؤسساتية أفالم

 33 80 منوعات

 11 38 كليبات
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األفالم الطويلة و القصيرة 

املعالجة من طرف مختبر املركز 

 السينمائي املغربي
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 00من إنتاج مشترك، و  خمسةفيلما طويال من ضمنها  21، 3102عالج المركب السينمائي خالل سنة 

 : فيلما قصيرا، وذلك كما هو موضح أسفله

 
 األفالم الطويلة المعالجة من طرف مختبر المركز السينمائي المغربي

 

 شغال المطلوبةاأل شركة اإلنتاج المخرج عنوان الفيلم 
2 

 عبد هللا المصباحي القدس باب المغاربة
المركز الدولي للتلفزة 

 واالتصال
Conformation DCP 

 Conformation DCP كازا صور أنور المعتصم فبراير 91فجر  1

 Conformation DCP كورنر فيلم سعيد س الناصري كان يا ما كان 2

4 
لإلنتاج بورقية فريدة بورقية زينب زهرة أغمات  

Conf-EtlNum-MX-

DCP 

 Conformation DCP أوسيون فيلم عزيز سعد هللا زمن اإلرهاب 5

 MX-DCP عاميري لإلنتاج التيجاني الشريكي تصنت لعظماك 6

 LES FILMS SELMON Kinescopage أيولين طراوري أنا زفيرا 7

 CINEKAP Kinescopage أالن كوميس اليوم 8

9 Le grand kilapy يزي كامبواز DAVID & GOLIA Kinescopage 

20 One man's show Aduaka Newton IfeanyI GRANIT FILM Kinescopage 

 Kinescopage فيديو ميديا محمد اليونسي بن إكس 22

 EtlNum-Mixage ستراتيس فيلم نوفل صاحب الطابع الزيارة 21

22 
 رؤوف الصباحي الفردي

الشركة الوطنية لإلذاعة 

تلفزةوال  
Tirage 

24 
 إبراهيما توري خيوط العنكبوت

المركز الوطني للسينما 

 بمالي
Tirage 

 Tirage إيماجو فيلم مومن السميحي الطنجاوي 25

 Tirage مزوضة فيزيون محمد مرنيش واك واك أتيري 26

 Sous titrage برود أكسيون سهيل وعماد نوري 3فيها الملحة والسكر  27

 Sous titrage عليان لإلنتاج بيل عيوشن ياخيل هللا 28

 Sous titrage موتون روج عبد السالم الكالعي مالك 29

7األفالم  محمد عهد بنسودة وراء األبواب المغلقة 10  Sous titrage 

 Sous titrage دوغ بيكشير نور الدين دوكنة خارج التغطية 12

 Sous titrage ميد فيلم أنتير محمد دياب 6,7,8 11

 Mixage بنتركيلة حسن بنجلون القمر األحمر 12

 Mixage هي كوم سعيد الناصري سارة 14

15 Dakar trottoirs ميديا تيك كوم هوبير البا ناضو Montage Son - MX 

16 
 JFK كمال كمال الصوت الخفي

Post-

synchronisation 

 Mixage أيت ز لإلنتاج حميد الزوغي بولنوار 17

 إيماجو فيلم مومن السميحي لمتمردةالطفولة ا 18
Tirage- sous 

titrage 

19 
أو أسطورة الليل 44  إيماجو فيلم مومن السميحي 

Tirage- sous 

titrage 

 Conformation DCP ستورم برود أحمد بايدو أغرابو 20
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 األفالم القصيرة المعالجة من طرف مختبر المركز السينمائي المغربي

 

 األشغال المطلوبة شركة اإلنتاج رجالمخ عنوان الفيلم 
 91لحظة من الحياة ) 2

 دوالرات(
 ورزازات أكسيون ربيع سعيد

DCP 

 DCP إيفي لإلنتاج حكيم قبابي الشارب 1

 DCP قصبة فيلم منير عبار الهدف 2

4 
Sidamos عبد هللا زروق 

Organisme Ghdamos- 

Libye 
Kinescopage 

 Kinescopage برودتيلي  فاتن جنان محمدي الحب  5

 Kinescopage تيلي برود حكيم قبابي كابوتشينو 6

7 L'âme ميد برود يوسف بريطل Kinescopage 

8 
 محمد إسماعيل  1الشقة 

NEW TECH et 

multimedia 
Mixage 

9 
 سيني ديما رشيد زكي تنكمل

Confo-Tirage-Sous 

titrage 

20 
Al ghira ou les adultes تيلي برود عبد االله زيراط 

Confo-Tirage-Sous 

titrage 

22 
 دونا لإلنتاج يونس الركاب أنا

Confo-Tirage- 

Sous titrage 

21 
 نيو تيك عبد االله زيراط خالص

Confo-Tirage 

-Sous titrage 

 Kinescopage نيو أوريزون فاتن جنان محمدي صرخة بلعمان 22

24 Des éthiques à vendre يكجوهرة ط ربيع سعيد Kinescopage 

25 
 كوروم برود إسماعيل لعوج اإلخوة واألخوات

Confo-Tirage- 

Sous titrage 
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 المعالجة من طرف مختبر المركز السينمائي المغربي الوصالت اإلشهارية لألفالم

 
 األشغال المطلوبة شركة اإلنتاج المخرج عنوان الفيلم 

 KINESCOPAGE قية برودبور فريدة بورقية زينب زهرة أغمات 2

وصلة المهرجان الدولي  1

 لفيلم التحريك بمكناس

المهرجان الدولي لفيلم  
 التحريك بمكناس

KINESCOPAGE 

 KINESCOPAGE مصبرات مكناس  وصلة عائشة 2

 KINESCOPAGE لوكوس فيلم نبيل لحلو شوف الملك في القمر 4

 KINESCOPAGE أوسيون فيلم سعد هللا عزيز زمن اإلرهاب 5
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األفالم التي ساهم املركز 

 السينمائي املغربي في إنتاجها
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دول، ساهم د من الاتفاقيات اإلنتاج المشترك والتبادل السينمائي الموقعة مع عد في إطار تفعيل
 في إنتاج األفالم التالية : 3102المركز خالل سنة 

 

 
 البلد  اإلنتاج شركة المخرج عنوان الفيلم

 البنين  مديرية السينما  روجي ناهوم عودة الملك

 الجزائر  رسالة برود عمار طريبش تاريخ بال أجنحة

 الكوت ديفوار  السيناريو سيمون بييرندجوك جزيرة الشيوخ

 نيجيريا  كرانيت أفالم أدواكا نيوتن إيفيانيي وان مان شاو

 البرتغال  و كولياسدافيد  زيزي كامبوا  كيالبي األكبر
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القاعات السينمائية  ستغاللا

 وتوزيع األفالم
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 القاعات السينمائية على النحو التالي: ستغاللايمكن إجمال أنشطة توزيع األفالم و  

 

 إحصائيات االستغالل السينمائي

 
 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر السنة
3100 

 

1.850.155 57.059.682,00 

3103 

 

2.011.294 69.172.682,00 

3102 

 

1.792.533 74.850.832,11 

 
 



 الحصــيلة السينمـْائية 1023

 

 المركز السينمائي المغربي 27

 

 

 استغالل القاعات السينمائية

 

 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر اسم القاعة المدينة
 

 

 

 

 

 الدارالبيضاء

 

 40.228.926,00    750.968 ميكارامامجمع 

 2.006.198,00 57.936 نك ال

 1.101.395,00 51.121 لوتيتيا

 3.267.258,00 49.550 إيماك 

 973.555,00 37.194 مجمع إيدن كلوب

 1.251.146,00 36.485 ريالتو

 869.715,00 24.849 ريتز

 203.933,44 22.775 الملكي

 587.343,00 16.781 أ.ب.س

 579.390,00 16715 الريف

 

 

 مراكش

 9.608.845,00 181.291 ميكارامامجمع 

 1.588.776,00 58.217 لوكيليزي

 863.674,56 42.992 مبروكة

 450.980,00 20.541 المسيرة

 2.813.676,44 87.992 الملكي الرباط

 706.220,00 37.686 قاعة الفن السابع

 368.342,00 15.856 فيروز 

 514.230,00 12.165 النهضة

 

 

 طنجة 

 

 765.642,00 50.427 لوباري 

 964.780,00 36.034 سيروك

 155.544,00 11.576 موريطانيا

 53.588,56 3.445 الريف 

 

 فاس

 2.529.076,30 62.944 أمبير / لوك 

 252.335,00 8.683 ريك 

 

 مكناس

 603.865,00 29.888 كاميرا

 207.596,50 12.368 أ.ب.س

 11.274,00 570 داوليز

 

 تطوان

 623.139,66 23.367 أبنيدا

 510.032,63 17.084 إسبانيول

 1006363,00 16660 هوليود سال

 37.095,02 7.320 صحرا أكادير

 74.850.832,11 1.792.533 المجموع
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 شباك إيرادات األفالم المغربية

 
 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر عنوان الفيلم 

    531,00 653 4    993 140 زيرو 1

    981,12 315 5    003 97 الطريق إلى كابول 2

    022,81 087 3    718 93 يا خيل هللا 3

    877,65 197 2    907 53 يوم و ليلة 4

    836,09 876 1    933 50 البايرة 5

    672,46 954    979 34 مالك 6

    157,72 484 1    833 33 روك القصبة 7

    279,00 998    575 32 سارة 8

    175,00 108 1    364 31 عليهمالمغضوب  9

    540,00 643    582 14 ولد في مكان ما 10

    138,43 409    960 13 زمن اإلرهاب 11

    433,66 407    563 13 كالب الدوار 12

    595,00 273    901 8 القمر األحمر 13

    716,92 126    890 8 ماجد 14

    899,38 202    370 7 لعبة الحب 15

    209,08 111    631 6 عاشقة الريف 16

    024,00 165    359 6 عين النسا 17

    390,56 131    162 6 األحرار 18

    711,95 117    532 5 موشومة 19

    028,00 224    933 4 يما 20

    039,15 109    917 4 3فيها الملحة والسكر  21

    530,60 91    858 4 ماروكي في باريس 22

    480,00 131    296 4 خارج التغطية 23

    635,00 84    207 4 حجاب الحب 24

    799,60 81    810 3 ماروك 25

    813,42 44    204 3 وليدات كازا 26

    707,48 31    197 3 أكادير بومباي 27

    705,00 164    072 3 السراب 28

    493,00 61    986 2 ذاكرة الطين 29

    572,60 33    708 2 سميرة في الضيعة 30

    920,00 43    292 2 شوف الملك في القمر 31

    240,00 39    272 2 فينك اليام 32

    513,44 31    935 1 الدار الكبيرة 33

    648,40 21    705 1 موت للبيع 34

    745,00 49    546 1 نانسي والوحش 35

    800,09 26    311 1 عودة االبن 36

    520,00 43    273 1 إيكس شمكار 37
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    506,00 19    261 1 جناح الهوى 38

    303,43 21    041 1 واك واك اتيري 39

    027,22 7    005 1 الحلم المغربي 40

    576,61 20    881 حياة اآلخرين 41

    528,00 43    835 أرضي 42

    715,18 3    754 الخطاف 43

    340,00 10    482 والد البالد 44

    165,00 11    361  وراماألندلس مون 45

    620,00 2    131 أشالء 46

    100,00 2    105 ميغيس 47

    25.722.264,05    633 722 المجموع 

 

 

 

 شباك اإليرادات حسب جنسية الفيلم

 

 عدد التذاكر عدد األفالم البلد األصلي

النسبة المئوية بالنسبة 

لمجموع الحظيرة 

 السينمائية

المداخيل 

 بالدراهم

النسبة المئوية 

بالنسبة لمجموع 

 الحظيرة السينمائية

الواليات المتحدة 

 االمريكية
111 6436331 00,83 33.045.608,05 44,15 

 34,36 25.722.264,05 40,31 722.633 47 المغرب

 5,27 3.944.962,82 7,4 132.534 19 مصر

 3,38 2.529.568,23 5,3 95.053 13 الهند

 2,01 1.502.075,82 1,74 31.223 23 فرنسا

من جنسيات 

 أخرى
31 168.863 

9,42 8.106.353,14 10,83 
 %100 74.850.832,11 %100 1.792.533 244 المجموع
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 عات السينمائية الوطنيةالعرض األول للفيلم المغربي بالقا

1023 

 
 عنوان الفيلم المخرج سنة اإلنتاج تاريخ العرض األول

يناير 11  السراب طالل السلهامي 3101 

فبراير  16  يا خيل هللا نبيل عيوش 3103 

مارس  16  المغضوب عليهم محسن البصري 3100 

مارس  31  البايرة محمد عبد الرحمان التازي 3102 

أبريل 12  مالك عبد السالم الكالعي 3102 

ماي 10  كالب الدوار مصطفى الخياط 3101 

ماي 33  زمن اإلرهاب عزيز سعد هللا 3100 

غشت  04  ميغي  جمال بلمجدوب 3101 

شتنبر 14  لعبة الحب إدري  اشويكة 3116 

شتنبر 04  روك القصبة ليلى المراكشي 3102 

أكتوبر 11  أرضي نبيل عيوش 3101 

أكتوبر 06  يوم وليلة  نوفل براوي 3102 

أكتوبر 21  القمر األحمر حسن بنجلون 3102 

دجنبر 00  سارة سعيد الناصري 3102 

دجنبر 30  يما  رشيد الوالي 3102 
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 شباك تذاكر األفالم الثالثين األولى

 
 المداخيل بالدراهم عدد التذاكر جنسية الفيلم عنوان الفيلم

 4.653.531,00    140.993        المغرب زيرو

 5.315.981,12 97.003 المغرب الطريق إلى كابول

 3.087.022,81 39.718 المغرب يا خيل هللا

 2.197.877,65 53.907 المغرب يوم وليلة

 1.876.836,09 50.933 المغرب البايرة

 1.706.532,17 47.120 مصر على جثتي

Fast & furious 6 2.007.276,00 39.625 الواليات المتحدة االمريكية 

 954.672,46 34.979 المغرب مالك

 1.484.157,72 33.833 المغرب روك القصبة

 998.279,00 32.575 المغرب سارة

 1.108.175,00 31.364 المغرب المغضوب عليهم

Insaisissable 1.413.206,84 28.062 الواليات المتحدة/ فرنسا 

Gravity 1.374.630,99 .72.27 الواليات المتحدة/ بريطانيا 

Chennai express 859.670,24 27.718 الهند 

Very Bad trip 3 1.029.120,01 27.001 الواليات المتحدة االمريكية 

Man of Steel 660.115,81 24.680 الواليات المتحدة/ كندا 

Jap Tak Hai Jaan 1.059.735,00 21.620 الهند 

Gatsby le Magnifique 1.059.735,00 21.454 تحدة/ أسترالياالواليات الم 

Jack Reacher 1.089.110,04 20.181 الواليات المتحدة االمريكية 

Iron Man 3 1.322.685,00 19.067 الواليات المتحدة االمريكية 

Les Schtroumpfs 2 767.612,79 19.000 الواليات المتحدة االمريكية 

Race 2 393.925,84 18.515 الواليات المتحدة االمريكية 

After Earth 813.856,17 16.627 الواليات المتحدة االمريكية 

Happiness Therapy 902.475,00 16.077 الواليات المتحدة االمريكية 

Jack Le Chasseur de 

Geants 

 الواليات المتحدة االمريكية
15.112 709.127,13 

 643.540,00 14.582 المغرب ماولد في مكان 

Evasion  756.439,66 14.389 الواليات المتحدة االمريكية 

 409.138,43 13.960 المغرب زمن اإلرهاب

 540.730,00 13.899 مصر تيتة رهيبة

Die Hard : Belle 

Journée pour Mourir  

 الواليات المتحدة االمريكية
13.782 746.673,00 
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 توزيع األفالم واستغالل القاعات السينمائية
 

 

 األفالم السينمائية–أ 
 

 قام كما ،"المستوردة األفالم سجل" في أجنبيا فيلما 136 بتسجيل المغربي السينمائي المركز قام

 تأشيرة 1.621و ،طويلة مغربية ألفالم 23 منها السينمائية لألفالم تجاري استغالل تأشيرة 152  تسليمب

  .الجنسيات مختلف من ألفالم ثقافي  استغالل

 

 الفيديو دعاماتم والبرامج السمعية البصرية المسجلة على األفال–ب 
 

 : التالية العمليات بإنجاز المركز أقام

 "المستوردة األفالم سجل" فيDVD  وVCD   أقراص أجنبية أفالم 780.1 تسجيل -

 . VCD   أقراص على  728و  DVD أقراص على مسجلة أفالم استغالل تأشيرة .87 منح -

 

 VCD8  أقراص350 202  و DVDأقراص658 791  مبخت المركز قام كما
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أجندة التظاهرات السينمائية 

 الوطنية
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تظاهرة سينمائية وطنية أشرفت عليها جمعيات مغربية وهي كالتالي: 66تنظيم  3102عرفت سنة   

 

 المكان الدورة التاريخ
أيام لقاءات، مهرجانات،  

و أسابيع سينمائية   
 

يناير 02 – 00  ملتقى سينما الهامش جرسيف 0 

 

0 

يناير 02 – 00  مهرجان الفيلم الوثائقي كلميم 0 

 

3 

فبراير 11 – 10  المهرجان الوطني للفيلم طنجة 04 

 

2 

فبراير 31 – 33  المهرجان الدولي للسينما  الداخلة 4 

 

4 

مارس 12 – 10  المهرجان الدولي للفيلم القصير تزنيت 3 

 

0 

مارس 14 – 10  ملتقى الفيلم المغربي فاس 04 

 

6 

مارس 06 – 02  المهرجان الدولي للسينما والبحر مير اللفت 0 

 

1 

مارس 31 – 33  المهرجان الدولي لسينما التحريك مكناس 03 

 

4 

مارس 21 – 32 مهرجان تطوان الدولي لسينما   تطوان 01 

 بلدان البحر األبيض المتوسط

1 

مارس 21 – 36 لرباطا 1  مهرجان هاندفيلم " السينما        

 و اإلعاقة"

01 

مارس 21 – 36  مهرجان الفيلم العلمي مراكش 4 

 

00 

مارس 20 – 31  الملتقى الدولي للفيلم الوثائقي  زاكورة 3 

 

03 

ابريل 11 – 12  المهرجان السينمائي الجامعي الراشيدية 4 

 

02 

أبريل 11 – 16  نما اإلبداعمهرجان بصمات لسي الرباط 0 

 

04 

أبريل  02 – 11  المهرجان الوطني لفيلم الهواة  سطات 1 

 

00 

أبريل 01 – 04  ملتقى السينما و التربية الرباط 4 

 

06 

أبريل 01 – 06  ابن جرير 0 

 

 01 األيام السينمائية للهواة 

أبريل 30 – 04 المهرجان المغاربي للفيلم   وجدة 3 

 الروائي القصير

04 

أبريل 32 – 30  ملتقى السينما والشباب حد كورت 6 

 

01 
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أبريل  34 – 33 المهرجان الدولي للشريط  اكادير 5 

 الوثائقي

 

31 

أبريل  31 – 33 المهرجان الدولي"السينما          الناظور 3 

 و الذاكرة المشتركة"

 

30 

أبريل  34 – 30  المهرجان السينمائي طنجة 6 

 

 

33 

ماي  14 – 10 لمهرجان الدولي لفيلم الحيوان   ا الرباط 1 

 و البيئة

23 

ماي 14 – 13 العونات / سيدي  0 

 بنور

 الخيمة السينمائية

 

 

24 

ماي 10 – 13  المهرجان السينمائي مشرع بلقصيري 1 

 

 

25 

ماي 00 – 14  المهرجان الدولي لفيلم الطالب الدار البيضاء 6 

 

26 

ماي 00 –11 التربوي المهرجان الوطني للفيلم فاس 03   

 

27 

ماي 02 –11  مهرجان السينما المغربية سيدي قاسم 04 

 

28 

ماي 03 –01  الملتقى الوطني لسينما القرية زرهون 1 

 

29 

ماي 03 –01 ملتقى سوس الدولي للفيلم  ايت ملول 6 

 القصير

 

21 

ماي 04 – 00  مهرجان سبو للفيلم القصير القنيطرة 1 

 

20 

ماي 04 – 06 رجان الوطني للفيلم القصير المه شفشاون 0 

 هواة

23 

ماي 36 – 33 تاونات -تيسة  6  مهرجان الفيلم القصير اآلسيوي  

 المغاربي

22 

ماي 30 – 32  المهرجان الدولي لسينما الشباب مكناس 2 

 

24 

ماي 36 – 32  مهرجان السينما و التربية سيدي سليمان 1 

 

20 

يونيو 14 -13 سينما للالمهرجان الدولي  مرتيل 02 

ةوااليبروأمريكي ةالمغربي  

26 

المهرجان الوطني لفيلم الهواة  الرباط 2 00 - 06 يونيو

 "عبور"

21 
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القصير  المهرجان الدولي للفيلم الدار البيضاء 01 00 - 01 يونيو

 و الشريط الوثائقي

24 

 مهرجان السينما اإلفريقية خريبكة 06 22 - 29 يونيو

 

21 

 مهرجان السينما االجتماعية طنجة 3 21 - 29 يونيو

 

41 

الليلة البيضاء للسينما و حقوق  الرباط 3 24 - 29 يونيو

 المرأة

40 

يوليوز 12 – 10 المهرجان الدولي لفيلم حقوق  الرباط 1 

 اإلنسان

43 

يوليوز 11 – 14 المهرجان الدولي لفيلم الطفولة  شفشاون 3 

 والشباب

42 

غشت 04 -00 ان العالم العربي للفيلم مهرج أزرو / إيفران 00 

 القصير

44 

غشت 32 -01 الملتقى الوطني للشباب  طان طان 0 

 السينمائي

40 

غشت 21 – 31  المهرجان الدولي للفيلم القصير الواليدية 3 

 

46 

شتنبر 11 - 14  الدار البيضاء 0 

 المحمدية

الجامعة الصيفية للسينما 

 والسمعي البصري

41 

شتنبر   34 - 32 لمهرجان الدولي لفيلم المرأةا سال 1   

 

44 

شتنبر   34 - 32 مهرجان "إسني ن ورغ" الدولي  اكادير 1 

 للفيلم األمازيغي

41 

أكتوبر 10 –شتنبر  31  01 

 

 01 المهرجان الدولي لسينما المؤلف الرباط

أكتوبر 11 – 14  مهرجان كلميم السينمائي كلميم 4 

 

00 

أكتوبر 03 – 11 يلم القصير مهرجان الف طنجة 00 

 المتوسطي

03 

أكتوبر 36 – 32 الشرق للفيلم  –مهرجان أروبا  أصيلة 0 

 الوثائقي 

02 

اكتوبر 31 – 34  األيام السينمائية الدولية لدكالة الجديدة 2 

 

04 

نونبر 13 –أكتوبر  21  المهرجان الدولي لسينما الجنوب سيدي إفني 0 

 

55 

نونبر 11 – 10 ي لسينما الواحةالمهرجان الوطن طا طا 3   

 

56 

نونبر 11 – 10  مهرجان "السينما والهجرة" اكادير 01 

 

01 

نونبر 01 – 11  مهرجان سينما الشعوب إيموزار كندر 01 

 

04 
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نونبر 06 – 03 الملتقى الجهوي للسينما وحقوق  القنيطرة 3 

 اإلنسان

59 

عبر  لفيلملالمهرجان الدولي  زاكورة 01 01 - 34 نونبر

 الصحراء

60 

نونبر 32 – 31  60 المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي خريبكة 0 

 63 اللقاء السنوي "سينمائيون ونقاد" طنجة 1 33 - 34 نونبر

دجنبر 11  –نونبر   31   62 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مراكش 02 

دجنبر 14  –نونبر   21  64 مهرجان سينما الناشئة طنجة 6 

دجنبر 04 – 02 كناسم 2   60 الملتقى السينمائي     

دجنبر 31 – 31 ملتقى السينما واإلبداع  سيدي قاسم 3 

 األمازيغي

66 
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 عروض القافلة السينمائية
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 ال التي األقاليم في سيما وال جمهورها إلى السينما تقريب إلى الرامية المركز سياسة إطار في 

 والفنية الثقافية واللقاءات المهرجانات برامج إغناء إلى والسعي جهة، من سينمائية قاعات على تتوفر

 جولة، 11  ب 3102 سنة خالل السينمائية القوافل قامت أخرى، جهة من المملكة تراب عبر والمنظمة

 :التالي الجدول في موضح ماهو حسب
 

 

 

 المكـان الـمنظم التاريخ 
 القنيطرة السينمائي النادي  ايرين 05 إلى 03 من 1

 الرباط السابع الفن قاعة اإلنسان لحقوق الوطني المجلس يناير 01 2

عرض شريط "ماروكي في  يناير 04 3
 باريس" لسعيد الناصري

 الدار البيضاء

 طنجة للفيلم الوطني المهرجان فبراير 00 إلى 07 من 4

 الداخلة خلةللدا الدولي المهرجان فبراير 21 إلى 22 من 5

 الرباط السابع الفن قاعة اإلنسان لحقوق الوطني المجلس مارس 12فبراير إلى  34من  6
 وجدة جمعية التضامن للتنمية و الهجرة مارس 12إلى  10من  7

 فاس ملتقى الفيلم المغربي مارس 4إلى  10من  8

النادي السينمائي تظاهرة "السينما  مارس 06إلى  04من  1
 " و المرأة

 القنيطرة

 الرباط السابع الفن قاعة اإلنسان لحقوق الوطني المجلس مارس 04 01
المهرجان الدولي لفيلم التحريك  مارس 31إلى  31من  00

 بمكناس

 مكناس

مهرجان هاندي فيلم " السينما  مارس 21إلى  36من  03
 واإلعاقة"

 

 قاعة الفن السابع الرباط

 قاعة الفن السابع الرباط اإلنسان لحقوق الوطني المجلس مارس 20و  34 02

 زاكورة المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي مارس 20إلى  31من  04

 الرشيدية جمعية القبس للثقافة والسينما أبريل 11إلى  12من  00

 الدارالبيضاء أمسية الفيلم القصير أبريل 10 06

 الرباط مهرجان سينما بصمات أبريل 11إلى  11من  01

 سطات المهرجان الوطني لفيلم الهواة  أبريل 02إلى  11من  04

جمعية أجيال من أجل التنمية  أبريل 03إلى  01من  01
 والتضامن

 الرباط

 ملتقى "السينما والتربية" أبريل 01إلى  04من  31
الجمعية المغربية لتدريس اللغة 

 الفرنسية وآدابها 

 الرباط

 بنجرير السينمائية للهواة األيام أبريل 01إلى  06من  30

 وجدة المهرجان المغاربي للفيلم القصير أبريل 30إلى  04من  33

 حد كورت ملتقى السينما والشباب أبريل 32إلى  30من  32

المهرجان الدولي "السينما  أبريل 34إلى  33من  34
 والذاكرة المشتركة"

 الناضور

 الرباط اإلنسان لحقوق الوطني المجلس أبريل 34إلى  30من  30

 سيدي بنور –العونات  الخيمة السينمائية ماي 4إلى  3من  36

 مشرع بلقصيري الملتقى السينمائي ماي 0إلى  3من  31

 الدارالبيضاء قادرينجمعية  ماي 2 34

 فاس المهرجان الوطني للفيلم التربوي ماي 00إلى  1من 31

 سيدي قاسم مهرجان السينما المغربية  ماي 02إلى  1من 21
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 تيسة مجموعة من األفالمعرض  ماي 00على  01من  20

 القنيطرة مهرجان سبو للفيلم القصير ماي 04إلى  00من  23

جمعية حركة الشباب للتنمية  ماي 01إلى  01من  22
 المحلية

 خنيفرة

مهرجان الفيلم القصير المغاربي  ماي 36إلى  33من  24
 واألسيوي

 تاونات -تيسة 

 سيدي سليمان مهرجان السينما والتربية ماي 36إلى  32 من 20

 قاعة الفن السابع الرباط اإلنسان لحقوق الوطني المجلس يونيو 3ماي إلى  21من  26

 المغربية للسينما الدولي المهرجان يونيو 4على  3من 21
 وااليبروأمريكية

 مارتيل

 الرباط دارا الفنون يونيو 01إلى  4من  24

 قاعة الفن السابع الرباط جمعية المشعل يونيو 06إلى  02من  21

 قاعة الفن السابع الرباط المعهد الفرنسي يونيو 00 41

المهرجان الدولي للفيلم القصير    يونيو 06إلى  00من  40
 و الشريط الوثائقي

 الدار البيضاء

 المحمدية مهرجان ثقافات المغرب العربي يونيو 01 43

 تاونات جمعية تاونات للتنمية والتضامن يونيو 33إلى  04من  42

 خريبكة مهرجان السينما اإلفريقية يونيو 31إلى  33من  44

الليلة البيضاء للسينما و حقوق  يونيو 31إلى  34من  40
 المرأة

 الرباط

يوليوز 1على  4من  46 المهرجان الدولي لفيلم الطفولة  
 والشباب

 شفشاون

 الناضور والحسيمة عرض "ميغيس" يوليوز 33إلى  01من  41

مهرجان العالم العربي للفيلم  غشت 04إلى  00من  44
 القصير

 أزرو / إيفران

 طان طان الملتقى الوطني للشباب السينمائي غشت 32إلى  01من  41

 الواليدية المهرجان الدولي للفيلم القصير غشت 21إلى  31من  01

شتنبر 1على  4من  00 ة للسينما والسمعي الجامعة الصيفي 
 البصري

 

 الدار البيضاء
 المحمدية

 طان طان اإلنسان لحقوق الوطني المجلس شتنبر 1على  4من  03

 الخميسات جمعية تويزي شتنبر 02 02

 الدار البيضاء النادي السينمائي سيدي عثمان شتنبر 31 04

 المهرجان الدولي لفيلم المرأة شتنبر 34على  32من  00
 

 سال

 قاعة الفن السابع الرباط اإلنسان لحقوق الوطني المجلس شتنبر 31إلى  36من  06

أكتوبر 0شتنبر إلى  31من  01  الرباط المهرجان الدولي لسينما المؤلف 

أكتوبر 03إلى  1من  04  طنجة المتوسطي القصير الفيلم مهرجان 

أكتوبر 36إلى  32من  01  
 

 

الشرق للفيلم  –مهرجان أروبا 
ي الوثائق  

 أصيلة

اكتوبر 31على  34من  61  الجديدة األيام السينمائية الدولية لدكالة 

نونبر 3أكتوبر إلى  21من  60  المهرجان الدولي لسينما الجنوب 
 

 سيدي إفني

 قاعة الفن السابع الرباط اإلنسان لحقوق الوطني المجلس نونبر 2اكتوبر على  20من  63

 اكادير سينما والهجرة"مهرجان "ال نونبر 1إلى  0من  62

 مهرجان سينما الشعوب نونبر 01إلى  1من  64
 

 إيموزار كندر
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 الدار البيضاء عرض فيلم "حالق درب الفقراء" نونبر 02 60

نونبر 06إلى  03من  66 الملتقى الجهوي للسينما وحقوق  
 اإلنسان

 القنيطرة

نونبر   34إلى  01من  61 المهرجان الدولي للفيلم عبر  
صحراءال  

 زاكورة

نونبر 32إلى  31من  64  خريبكة المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي 

دجنبر 1نونبر إلى  31من  61  مراكش المهرجان الدولي للفيلم بمراكش 

 سيدي قاسم ملتقى السينما واإلبداع األمازيغي دجنبر 31إلى  31من  11
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ائية األجنبية التظاهرات السينم

املنظمة بتعاون مع املركز 

 السينمائي املغربي
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نظم المركز السينمائي المغربي بتعاون  في إطار التبادل الثقافي بين مختلف التجارب السينمائية، 

يما مع السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة ببالدنا والمراكز الثقافية األجنبية عدة تظاهرات نوجزها ف

 يلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العرض مكان التاريخ التظاهرة 
 الرباط – السابع الفن قاعة أبريل 01 إلى 04 من البرتغالية السينما أسبوع 0
 بطنجة السينمائية الخزانة أكتوبر 22 إلى 27 من الكوري الفيلم مهرجان 3

 فاس– بندري  العزيز عبد مركب
 بخريبكة الثقافي المركب

 الرباط - السابع الفن قاعة  نونبر 7 إلى أكتوبر 28 من ةسبانيإلا السينما دورة 2

 الرباط – السابع الفن قاعة نونبر 8 إلى أكتوبر .2 من الصيني الفيلم أسبوع 4

 بطنجة السينمائية الخزانة
 بخريبكة الثقافي المركب

" سينيإيطاليا" اإليطالي الفيلم أسبوع 0

 بالمغرب
  الرباط - بعالسا الفن قاعة نونبر 00 إلى 03 من

 الرباط – السابع الفن قاعة نونبر 30 إلى 01 من البريطاني الفيلم أسبوع 6

 – مومن سيدي الثقافي المركب

 الدارالبيضاء

 مراكش - الداوديات الثقافة دار
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مشاركة السينما املغربية في 

 املهرجانات الدولية
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تظاهرة سينمائية دولية كما هو مبين في  042م المغربي في بحضور الفيل 3102تميزت سنة  

 الجدول التالي:

 

(1022) مشاركة السينما المغربية في المهرجانات الدولية  

 التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة
 سبرينغ المهرجان الدولي للفيلم  ببالم الواليات المتحدة األمريكية 34 يناير 00 – 2 يوميات طفولة

 المهرجان الدولي للفيلم  ببون الهند 00 يناير 01 – 01 أندرومان من دم وفحم

 خوانيتا بنت طنجة
 عودة االبن

 األحرار 

 مهرجان السينما العربية "أفالم" ببروكسيل بلجيكا 3 يناير 04 – 00

 النهاية
 خنشة ديال طحين

 يوميات طفولة

 المغاربية عن بعد وعن قرب مهرجان السينما فرنسا 06 يناير 31 – 00

 األندلس مونامور
 جناح الحب

مهرجان صوفيا للفيلم بمنطقة الشرق األوسط وشمال  بلغاريا 0 يناير 20 – 01
 إفريقيا 

 األندلس مونامور
 يا خيل هللا

 مهرجان الفيلم العربي بشيربورجواز فرنسا 2 يناير 31 – 32

 3 –يناير  32 يا خيل هللا
 فبراير

 المهرجان الدولي للفيلم بروتردام نداهوال 43

 0 –يناير  36 يوميات طفولة
 فبراير

 المهرجان الدولي للفيلم  الرقمي بنيو دلهي 1001 الهند 

 المهرجان الدولي للفيلم القصير بكليرمون فيرون فرنسا 20 فبراير 1 – 0 اللعنة

 لسينمائي في أدنبرةمهرجان الشرق األوسط ا اسكتلندا  فبراير 30 – 1 يا خيل هللا

 يوميات طفولة
 اللعنة

 المهرجان الدولي ألفالم الحب بمونس بلجيكا 31 فبراير 33 – 00

 الوتر الخامس
 األندلس مونامور

 

 مهرجان الفيلم اإلفريقي بأثينا اليونان 3 فبراير 34 – 30

 يا خيل هللا
 أندرومان من دم وفحم

 جناح الهوى
 األندلس مونامور

 موشومة
 لة األخيرةاللي

 اليد اليسرى

 13 –فبراير  32
 مارس

 مهرجان السينما اإلفريقية بواكادوكو   بوركينا فاصو 32
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 موت للبيع
 الحافة

 كلم 14,4المهرجان الدولي   اسبانيا 3 مارس 33و  0،4

 موت للبيع
 حياة قصيرة

 أيام الفيلم الفرانكوفوني ببودابيست هنغاريا 2 مارس 11 – 10

 المهرجان الدولي للفيلم الحقوق اإلنسان سويسرا 00 مارس 01 – 10 ويةنساء بدون ه

 طامبيرالمهرجان الدولي للفيلم ب فلندا 42 مارس 01 – 16 نساء بدون هوية

 أندرومان من دم وفحم
 

 مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بقطر قطر 0 مارس 02 – 1

 رنكوفوني بأوصلومهرجان الفيلم الف النرويج  مارس 04 – 11 كازا نيكرا

 ألف شهر
 نامبر وان

 الدار الكبيرة 

 أيام الفيلم الفرنكوفوني بفيينا النامسا  مارس 00 – 04

 أسبوع الفيلم الفرنكوفوني ببيرن سويسرا  مارس 34 – 00 يا خيل هللا

 مهرجان  فرانكوفيلم بروما إيطاليا 2 مارس 33 – 00 الحافة

 الحافة
 يا خيل هللا
 موت للبيع

 هةفو

 أيام بيروت السينمائية  لبنان 1 مارس 34 – 00

 األندلس مونامور
 الوتر الخامس

 

 مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بهانوي الفيتنام  مارس 01 – 00

 المهرجان الدولي بفريبورغ سويسرا 31 مارس 32 – 06 يوميات طفولة

 يا خيل هللا
 فوهة

 إلفريقيةمهرجان األقصر للسينما ا مصر 3 مارس 34 – 00

 أسبوع الفيلم الفنكوفوني بزغرب كرواتيا  مارس 34 – 04 جوهرة

 علي زاوا
 األندلس مونامور

 الوتر الحامس
 

 برازيلياالفركفونية ب أسبوع البرازيل 06 مارس 34 – 04
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 لقاءات سينمائية بمعرض بروفانس فرنسا 32 مارس 31 – 01 األندلس مونامور

 محطة المالئكة
 ? موشيفين ماشي يا 

 الفركفونية بليماحفل  البيرو 04 مارس 31

 أسبوع السينما الفرانكفونية بسانتياغو الشيلي 04 مارس 34 - 31 كل ماتريده لوال

 أيام الفيلم الفرنكوفوني ببوخاريست رومانيا  مارس 34 – 33 المغضوب عليهم

 خنشة ديال طحين
 يوميات طفولة

 0 –مارس  33

 مارس
 السينمائي بأليس إيطينيرانسمهرجان  فرنسا 20

 حفل الفرانكفونية ببكين الصين 04 مارس 30 األندلس مونامور

 1 –مارس  34 األندلس مونامور

 مارس
 مهرجان السنما المتوسطية بلونيل فرنسا 31

 األندلس مونامور
 الدا الكبيرة

 الوتر الخامس

 فيلنيوسالفركفونية بحفل  ليتوانيا  مارس 20 – 31

 مهرجان الفيلم القصير والوثائقي ببلغراد صربيا 61 أبريل 6 – 3 األخيرةالليلة 

 مهرجان الفيلم اإلفريقي بنيويورك الواليات المتحدة االمريكية 31 أبريل 1 – 2 موت للبيع
 

 على الحافة
 الليلة األخيرة

 مهرجان "بيردز آي فيو" السينمائي بلندن أنجلترا 6 أبريل 01 – 2

 النهاية
 ة األخيرةالليل

 مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بأثينا وتيسالونيك اليونان 04 أبريل 01 – 14

 خويا
 موت للبيع

 يوميات طفولة
 خنشة ديال طحين

 بانواما السينما المغاربية  بسان دوني فرنسا 4 أبريل 30 – 4

 المهرجان الدولي للفيلم الفرانكوفوني بطورونطو كندا 06 أبريل 04 – 0 موشومة

 براق
 اللعنة

 الليلة األخيرة
 اليد اليسرى

 بكدانسك مهرجان الفيلم اإلفريقي بولونيا 4 أبريل 04 – 00
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 ماروكي في باريس
 الطريق إلى كابول

 يوم وليلة
 فوهة

 الطريق إلى الجنة
 ألوان الصمت

 تنغير القدس: أصداء المالح
 

 فالمهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجني سويسرا 4 أبريل 30 – 03

 المهرجان الدولي للفيلم بهيوستن الواليات المتحدة األمريكية 46 أبريل 30 – 03 خلف األبواب المغلقة

 األندلس مونامور
 الليلة األخيرة

 غالي

 ة بأنجياإلفريقي سينمامهرجان ال فرنسا 04 أبريل 30 – 06

 الليلة األخيرة
 

 فريقي بستوكهولماإل المهرجان الدولي للفيلم السويد 02 أبريل 30 – 33

 المهرجان الدولي لفيلم التراث "ذاكرة المتوسط" تونس 0 أبريل 31 – 32 همسات األعالي

 16 –أبريل  36 المغضوب عليهم

 ماي
المهرجان الدولي للسينما "نظرات من إفريقيا"  كندا 31

 بمونلاير

 فبراير 01فجر 
 أغرابو
 الفردي

 حياة اآلخرين
 األندلس مونامور

 من دم وفحم أندرومان
 كازا نيكرا

 الوتر الخامس
 السمفونية المغربية

 براق
 واش عقلتي على عادل

 ما تريده لوال؟
 ماجد

 

 14   -أبريل  31

 ماي
 اللقاءات الكامرون 4

 
 اإلفريقية للسمعي البصري )ادو( بدواال 

 يوميات طفولة
 الليلة األخيرة

سيوية واألمريكية مهرجان السينما اإلفريقية واأل إيطاليا  ماي 01 – 4
 الالتينية بميالنو

 األندلس مونامور
 مالك

 نساء بدون هوية
 أنتروبيا

 رصيف القدر  
 أندرومان من دم وفحم

 خنشة الطحين
 براق
 اللعنة
 الغابة

 الرحلة الكبرى 

 مهرجان السينما العربية بأمستردام هوالندا 0 ماي 01 – 4
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 رجان الفيلم الوثائقي بفارسوفيامه بولونيا 01 ماي 01 – 01 نساء بدون هوية

 مهرجان الدولي السينمائي ]اووغواي أورغواي 20 ماي 01 – 06 يوميات طفولة

 المهرجان الدولي للفيلم بكان   فرنسا 66 ماي 36 – 00 هم الكالب
 فقرة "السينما المستقلة"

 1 –ماي  06 يا خيل هللا

 يونيو
 بسياتل الدولي للفيلمالمهرجان  الواليات المتحدة األمريكية 21

 ماجد
 الوصية

 طفل القمامة
 حياة قصيرة

 يدور
 رقصة مع أسمهان

 ج
 فوهة

 المنحوتة
 باسم والدي

 أمواج الزمن
 الليلة

 مهرجان السينما  المغربية ببولونيا إيطاليا 0 ماي 30 – 34

 أندرومان من دم وفحم
 أشالء

 يوم إفريقيا بكوا المبور ماليزيا  ماي 30

 ةعلى الحاف
 موت للبيع

 يوميات طفولة
 الهدف

 الطريق إلى الجنة
 

 3 –ماي  34

 يونيو
 اللقاءات الدولية للسينماءات العربية بمرسيليا فرنسا 0

 03 –ماي  34 يا خيل هللا

 يونيو
 أيام السينما األوربية بتونس  تونس  31

 على الحافة
 

 34 –ماي  31

 يونيو
من أجل إفريقيا" " هن سينمائيات" مؤسسة "نساء  اسبانيا 

 بمدريد

 ألف شهر
 العيون الجافة

 محطات المالئكة
 زيرو

 يا خيل هللا
 مالئكة الشيطان
 أماكننا الممنوعة

 دورة السينما المغربية بمدريد اسبانيا  يونيو 1 – 0

 مهرجان السينما العربية بسيول كوريا 6 يونيو 1 – 0 يا خيل هللا
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 أندرومان من دم وفحم
 اليد اليسرى

 لليلة األخيرةا

 المهرجان الدولي للسينما والسمعي البصري ببوروندي بوروندي 0 يونيو 04 -1

 أندرومان من دم وفحم
 

 مهرجان "ربيع السينما العربية" فرنسا 2 يونيو  00 – 4

 موت للبيع
 
 

 اللقاءات السينمائية لبجاية الجزائر 00 يونيو 04 -4

 مهرجان أفالم منتصف الليل ندافنل 4 يونيو 06 – 03 نساء بدون هوية

الجائزة الدولية للفيلم الوثائقي والروبورتاج المتوسطي  فرنسا 01 يونيو 33 – 01 نساء بدون هوية
 )بريماد( بمرسيليا

 زيرو
 مالك

 يوميات طفولة
 نساء بدون هوية

 خارج التغطية
 تنغير القدس: أصداء المالح

 البحث عن زوج امرأتي
 الهدف

 الحياة يوم،
 طروبياأن

 فوهة
 أخطاء متعمدة

 

 مهرجان الفيلم بضفتي المتوسط ببيتو فرنسا 4 يونيو 31 – 31

 األندلس مونامور
 السراب

 أشالء
 أغرابو

 المهرجان الثقافي المغربي بتولوز فرنسا  يونيو 21 – 34

 دورة السينما المغربية بقرطبة اسبانيا  يونيو 31 كازا نيكرا

 يا خيل هللا
 زيو

 الهدف

 درع السينما الفرنكوفونية السنغال 0 يونيو 31

 أندرومان من دم وفحم
 

 الوصية
 

 1 –يونيو  31

 يوليوز
 بزنجبار المهرجان الدولي للفيلم تانزانيا 31

 12 –يوليوز  31 يا خيل هللا

 غشت
 مهرجان الفيلم العربي بعمان األردن 2

 اللعنة
 

 بسراييفو لي للفيلمالمهرجان الدو البوسنة والهرسك 01 غشت 34 – 06
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 القصير والوثائقي ببيزرين المهرجان الدولي للفيلم كوسوفو  غشت 30 – 01 نساء بدون هوية

 المهرجان  الدولي األفالم القصيرة بصاو باولو البرازيل 34 غشت 21 – 33 الليلة األخيرة

 13 –غشت  33 عارض أفالم

 شتنبر
 المهرجان الدولي لألفالم بمونتلاير كندا 23

 موت للبيع
 روك القصبة

 مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بأنغوليم فرنسا 6 غشت 31 – 32

 المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية تونس 34 غشت 20 – 30 و أنا

 المغضوب عليهم
 نساء بدون هوية
 ألوان الصمت 
 القدس...أبنادم

 مهرجان مالمو للسينما العربية السويد 2 شتنبر 4 – 3

 مهرجان تورنتو السينمائي الدولي  كندا 24 شتنبر 00 -0 القصبة روك

 مهرجان السينما اإلفريقية في المهجر بباريس فرنسا 2 شتنبر 4 – 6 خلف األبواب المغلقة

 أرضي
 الليلة األخيرة

 ملتقى هرقلة السينمائي تونس 1 شتنبر 00 – 6

 المهرجان الدولي للفيلم هارليم نيويورك  يكيةالواليات المتحدة األمر 4 شتنبر 00 – 00 عارض أفالم

 األندلس مون نامور
 العيون الجافة

 مهرجان الفيلم بصقلية إيطاليا 6 شتنبر 01 – 03

 ألف شهر
 سميرة في الضيعة

 فين ماشي يا موشي
 ياخيل هللا

 مالك
 زيرو

 الموشومة
 الطريق إلى كابول

 الوتر الخامس
 

 وع السينما المغربية بأبيدجانأسب الكوت ديفوار  شتنبر 32 – 06

 المهرجان الدولي للموسيقى والفيلم ببارما إيطاليا  شتنبر 34 – 32 الوصية

 المغضوب عليهم
 ألوان الصمت 

 

 مهرجان وهران للفيلم العربي الجزائر 1 شتنبر 21 – 32
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 02 –شتنبر  30 نساء بدون هوية

 أكتوبر
 مهرجان أفالم المرأة بمرسيليا فرنسا 4

 محاولة فاشلة لتعريف الحب
 زيرو

 هم الكالب
 تنغير القدس: أصداء المالح

 10 –شتنبر  36

 أكتوبر
 مهرجان الفيلم بهانبورغ ألمانيا 30

 14 –شتنبر  31 الهدف

 أكتوبر
 المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بنامور بلجيكا 34

 األندلس مونامور
 بيع الموت

 ن فيلم يا هللا شباب بليشيمهرجا إيطاليا 2 أكتوبر 6 – 2

 مهرجان صورة التنوع والمساواة فرنسا 2 أكتوبر 6 – 2 خويا

 بيع الموت
 ياله من عالم رائع

 ألف شهر

 مهرجان فيلم الجنوب العالمي بأوسلو النرويج 33 أكتوبر 04 – 14

 مهرجان األفالم "بعيون النساء" بغزة فلسطين 2 أكتوبر 6 – 0 ألوان الصمت

 المهرجان الدولي للفيلم بفورتي إيطاليا 01 أكتوبر 03 – 0 األخيرة الليلة

 مهرجان بغداد السينمائي الدولي العراق 0 أكتوبر 01 – 6 و أنا

 زيرو 
 مالك

 هم الكالب
 الباية

 الهدف أنتوبيا
 اللعنة
 فوهة

 يوم وليلة نساء بدون هوية

 لقاء األفالم المغاربية فرنسا  

 ياخيل هللا
 مالك

 اد الخشنةاألي
 مغربي في باريس

 

مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول البحر األبيض  مصر 31 أكتوبر 04 – 1
 المتوسط

 موشومة
 موت للبيع

 محاولة فاشلة لتعريف الحب
 فبراير 01فجر 

 مالك 
 أنطروبيا

 الهدف

 مهرجان الفلم العربي بفاماك فرنسا 34 أكتوبر 30 – 11
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 مالك
 اللعنة

 مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي الواليات المتحدة األمريكية 41 برأكتو 34 – 01

 المهرجان الدولي للفيلم ببيطالوما الواليات المتحدة األمريكية 0 أكتوبر 02 – 00 خلف األبواب المغلقة

 دورة السينما بالبيت العربي بمدريد اسبانيا  أكتوبر 02 – 00 الجامع

 مالك 
 زيرو

 مهرجان سيني الما بنيس فرنسا  أكتوبر 31 – 00

 محاولة فاشلة لتعريف الحب
 هم الكالب

 األندلس مونامور
 الراقد

 مهرجان السينما اإلفريقية بقرطبة إسبانيا 01 أكتوبر 01 – 00

 األندلس مونامور
 ماجد

 المغضوب عليهم

 لقاءات سينمائية بمنطقة مارين أورليون فرنسا 4 أكتوبر 33 – 06

 علي زاوا
ئكة ال تحلق فوق الدار المال

 البيضاء
 العيون الجافة
 ذاكرة معتقلة

 كازا نيكرا
 أمل

 حياة قصيرة
 الليلة األخيرة

 الطريق إلى الجنة
 مختار

 اليد اليسرى

 األسبوع الدولي للسينما ببلد الوليد إسبانيا 04 أكتوبر 36 – 01
 )السينما المغربية، ضيفة الشرف(

 مهرجان الفيلم القصير بنواكشوط وريتانيام 4 أكتوبر 31 – 32 ألوان الصمت

 أيام ثقافية مغربية على هامش القمة العربية اإلفريقية الكويت  أكتوبر   31 – 01 األندلس مونامور

 حمى
 الرحلة الكبرى

 13 –أكتوبر  34

 نونبر
 مهرجان أبو ظبي السينمائي اإلمارات العربية المتحدة 1

 المهرجان الدولي لسينما المرأة بفلورنس إيطاليا 20 أكتوبر 21 – 30 خنشة ديال طحين

 هم الكالب
 المرأة والكاميرا

 مهجان السينما المتوسطية بمونبولييه فرنسا 20 نونبر 3 – 30
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 مهرجان الفيلم العربي بواشنطن الواليات المتحدة األمريكية 04 نونبر 2 – 30 الطنجاوي

 2 –أكتوبر  36 األندلس مونامور

 نونبر
 مهرجان الفيلم اإلفريقي بميونيخ ألمانيا 31

 16 –أكتوبر  21 يوميات طفولة

 نونبر
 المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني بشتوتكارت ألمانيا 31

 خويا
 المغضوب عليهم

 المهرجان الدولي للفيلم الالتيني ببوينس إيريس األرجنتين 2 نونبر 00 – 10

 يا خيل هللا
 على الحافة
 بة والمدلرسةالمرأة الشا

 مهرجان الفيلم اإلفريقي بلندن أنجلترا  نونبر 01 – 0

 ياخيل هللا
 أندرومان من دم وفحم

 زيرو
 الوتر الخامس

 فوهة
 الليلة األخيرة

 أنطروبيا
 في الطريق إلى الجنة

 نساء بدون هوية
 

 مهرجان السينما المغاربية  بالجزائر  الجزائر 0 نونبر 14 – 12

 األحرار
 ياخيل هللا

 الطريق إلى كابول
 بيع الموت

 أرضي
 الليلة األخيرة

 مهرجان الفيلم المغربي بمونلاير كندا 3 نونبر 02 – 11

 هم الكالب
 مالك
 فوهة

 الهدف
 اللعنة

 مهرجان السينما اإلفريقية بمنطقة أبط فرنسا 00 نونبر 04 – 4

 فين ماشي يا موشي؟
 خوانيتا بنت طنجة

 ذاكرة معتقلة
 نمالئكة الشيطا

األسبوع الثقافي العربي بمكسيكو سيتي "دورة السينما  المكسيك  نونبر 00 – 14
 المغربية"

 هم الكالب
 تنغير القدس : أصداء المالح

 الليلة األخيرة
 

 مهرجان السينما اإلفريقية ببيزونسون فرنسا 02 نونبر 01 – 11
 

 مهرجان سينما الضاحية فرنسا 4 نونبر 32 – 02 الحال

 األخيرةالليلة 
 

 المهرجان الدولي للفيلم القصير بالمباييكي البيرو 01 نونبر 06 – 02
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 الليلة األخيرة
 

 02 نونبر 01 – 02
 

 مهرجان الفيلم "الفالي" بلوس أنجلوس الواليات المتحدة األمريكية

 الليلة األخيرة
 

 دييغو مهرجان الفيلم العربي بسان الواليات المتحدة األمريكية 3 نونبر 01 – 00

 زيرو
 الليلة األخيرة

 أندرومان من دم وفحم
 

 مهرجان السينما اإلفريقية بفيرون إيطاليا  22 نونبر 34 – 00

 المهرجان الدولي للفيلم األطفال والشباب بمدريد اسبانيا 01 نونبر 32 – 04 يوميات طفولة

 يما
 الليلة األخيرة

 

 امهرجان الفيلم بباستي فرنسا 20 نونبر 32 – 04

 الليلة األخيرة
 

 المهرجان الدولي للفيلم القصير بإزمير تركيا 04 نونبر 34 – 01

 زيرو
 هم الكالب

 نساء بدون هوية
 الهدف

 أنتروبيا
 فوهة

 اللقاء السينمائي المغاربي بمعهد العالم العربي بباريس فرنسا  نونبر 30 – 31

 ياخيل هللا
 نامبر وان

 تنغير القدس : أصداء المالح
 

 01 –نونبر   31

 دجنبر
 لقاءات السينماءات العربية بستراسبورغ فرنسا 3

 المهرجان الدولي للفيلم بكاوا الهند 44 نونبر 30 – 30 خلف األبواب المغلقة

 مهرجان سنيموندو بروما إيطاليا 2 نونبر 36 – 30 بيع الموت

 يوميات طفولة
 حمى

 روك القصبة

 لم الفرنسي العربي بنوازي لوسيكمهرجان الفي فرنسا 3 نونبر 21 – 33

 مهرجان الدوحة السينمائي قطر  نونبر 21 – 36 يوميات طفولة

 األيام الثقافية المغربية بلندن بريطانيا  دجنبر 10 ياخيل هللا

مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما  مصر  دجنبر 14 ياخيل هللا
 بالقاهرة
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 روك القصبة
 هللاياخيل 

 األندلس مونامور
 هم الكالب

 الطريق إلى كابول
 خنشة ديال طحين

 جيش اإلنقاد
 روك القصبة

 

 مهرجان السينما المتوسطية ببروكسيل بلجيكا 02 دجنبر 03 – 10

 هم الكالب
 سرير األسرار
 روك القصبة
 وداعا كارمن

 الصوت الخفي
 

 الدولي للفيلم بدبيالمهرجان  اإلمارات العربية المتحدة 01 دجنبر 04 – 16

 أيام الفيلم القصير والوثائقي بمستغانم  الجزائر 3 دجنبر 00 – 11 نحو حياة جديدة

 دورة السينما العربية بقرطبة اسبانيا  دجنبر 31 الجامع
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األفالم املغربية املتوجة 

 باملهرجانات الدولية
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جائزة كما هو مبين  00في المهرجانات الدولية والقارية بحصولها على  توج حضور  السينما المغربية

 أسفله: 

 
 ( 1022)  األفالم المغربية المتوجة بالمهرجانات الدولية

 

 المخرج عنوان الفيلم 
نوع 

 الفيلم
 البلد المنظم التظاهرة

الجائزة المحصل 

 عليها
مهرجان الدولي للفيلم ال طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 0

 بروتردام
 فبراير 13 –يناير  32

جائزة التحكيم  هوالندا

 الشباب

المهرجان الدولي للفيلم  طويل إبراهيم فريطح يوميات طفولة 3

 الرقمي بنيو دلهي
 فبراير 0 –يناير  36

 أحسن فيلم روائي الهند

 مهرجان الدولي للفيلمال قصير فيصل بوليفا اللعنة 2

القصير كليرمون 

 فيرون
 اير فبر 1 – 0

 تنويه خاص فرنسا

للمهرجان الدولي  قصير فيصل بوليفا اللعنة 4
 ألفالم الحب بمونس

 فبراير 33 – 00

جائزة أحسن فيلم  بلجيكا

 قصير

مهرجان السينما  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 0

 اإلفريقية بواكادوكو
 13 –فبراير  32

 مارس

جائزة أحسن  بوركينا فاصو

 سيناريو

مهرجان السينما  قصير فاضل شويكة اليد اليسرى 6

 اإلفريقية بواكادوكو
 13 –فبراير  32

 مارس

جائزة "الموهبة  بوركينا فاصو

 الصاعدة"

 مهرجان الدولي للفيلمال طويل محمد العبودي نساء بدون هوية 1
 بطامبير

 مارس 01 – 16

 تنويه خاص فلندا

مهرجان "بوردز آي  طويل ليلى الكيالني على الحافة 4

 و" بلندنفي
 أبريل 01 – 2

 أحسن فيلم أنجلترا

 طويل نوفل البراوي يوم وليلة 1
 

للمهرجان الدولي للفيلم 
 الشرقي بجنيف

 أبريل 30 -03

 الجائزة الفضية سويسرا

للمهرجان الدولي للفيلم  طويل محمد عهد بنسودة خلف األبواب المغلقة 01
 بهيوستن

 أبريل 30 -03

الواليات 

المتحدة 

 يةاألمريك

جائزة لجنة 

 التحكيم

مهرجان السينما  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 00

 اإلفريقية  بأنجي
 أبريل 30 – 06

جائزة أحسن فيلم  فرنسا

 قصير

مهرجان السينما  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 03

اإلفريقية واألسيوية 

واألمريكية الالتينية 

 بميالنو

لم جائزة أحسن في إيطاليا

 قصير

مهرجان الدولي للفيلم ال طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 02
 بسياتل

 يونيو 1 –ماي  06

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

جائزة أحسن 

 مخرج

 جائزة الجمهورالواليات لمهرجان الدولي للفيلم ا طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 04
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 بسياتل
 يونيو 1 –ماي  06

المتحدة 

 األمريكية
 ان من دم وفحمأندروم 00

 
لمهرجان الدولي ا طويل عزالعرب العلوي

للسينما والسمعي 
 ببوجومبورا البصري
 يونيو 04 – 1

دور جائزة أحسن  بروندي

 رجالي

مهرجان الدولي ال طويل فاضل شويكة اليد اليسرى 06
للسينما والسمعي 

 ببوجومبورا البصري
 يونيو 04 – 1

 

جائزة أحسن فيلم  بروندي

 قصير

الجائزة الدولية للفيلم  طويل محمد العبودي اء بدون هويةنس 01
الوثائقي والروبورتاج 
المتوسطي )بريماد( 

 بمرسيليا
 يونيو 33 – 01

الجائزة الكبرى  فرنسا

فران  تلفزيون 

 رهانات متوسطية

مهرجان الفيلم بضفتي  طويل إبراهيم فريطاح يوميات طفولة 04
 المتوسط ببوتو

 يونيو 31 – 31

جائزة الفيلم  فرنسا

 الطويل

مهرجان الفيلم بضفتي  قصير عمر مولدويرة فوهة 01
 المتوسط ببوتو

 يونيو 31 – 31

جائزة الفيلم  فرنسا

 االقصير

المهرجان الدولي للفيلم  طويل محمد العبودي نساء بدون هوية 31
القصير والوثائقي 

 ببريزرين
 غشت  30 – 01

جائزة حقوق  كوسوفو

 اإلنسان

 فوزي بنسعيدي للبيعموت  30
 

مهرجان الفيلم  طويل
 الفرنكوفوني بأنغوليم

 غشت 31 – 32

 جائزة اإلخراج فرنسا

 الحسين شاني و أنا 33
 

المهرجان الدولي لفيلم  قصير
 الهواة بقليبية

 غشت 20 – 30

الجائزة الثالثة  تون 

 )الصقر النحاسي(

سينما مهرجان مالمو لل طويل محسن البصري المغضوب عليهم 32
 العربية

 شتنبر 14 – 13

جائزة لجنة  السويد

 التحكيم الخاصة

مهرجان مالمو للسينما  طويل محمد العبودي نساء بدون هوية 34
 العربية

 شتنبر 14 – 13

 تنويه خاص السويد

مهرجان مالمو للسينما  قصير أسماء المدير ألوان الصمت 30
 العربية

 شتنبر 14 – 13

ي أفضل فيلم روائ السويد

 قصير

 نجاة جالب عارض أفالم 36
 

المهرجان الدولي لفيلم  قصير
 هارليم نيويورك

 شتنبر 00 – 00

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

 أفضل فيلم قصير

 عالل العالوي الوصية 31
 

المهرجان الدولي  قصير
 للموسيقى والفيلم ببارما

 شتنبر 34 – 32

جائزة لجنة  إيطاليا

 التحكيم الخاصة

 طويل محسن البصري غضوب عليهمالم 34
 

مهرجان وهران للفيلم 
 العربي

 شتنبر 21 – 32

جائزة لجنة  الجزائر

 التحكيم الخاصة

لقاء أفالم المرأة  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 31
 المتوسطية بمرسيليا

 02 –شتنبر  30

 أكتوبر

 جائزة الجمهور فرنسا
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اإلسكندرية  مهرجان طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 21
السينمائي لدول البحر 

 األبيض المتوسط 
 أكتوبر 04 – 11

جائزة أحسن  مصر

 سيناريو

مهرجان اإلسكندرية  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 20
السينمائي لدول البحر 

 األبيض المتوسط
 أكتوبر 04 – 11

جائزة اإلبداع  مصر

 الفني

العربي  مهرجان الفلم طويل ليلى المراكشي روك القصبة 23
 بفاماك

 أكتوبر 30 – 11

 جائزة الجمهور فرنسا

محاولة فاشلة لتعريف  22

 الحب
مهرجان الفلم العربي  طويل حكيم بلعباس

 بفاماك
 أكتوبر 30 – 11

جائزة لجنة  فرنسا

 التحكيم

 هم الكالب 24
 

مهرجان السينما  طويل هشام العسري
 اإلفريقية بقرطبة

 أكتوبر 01 – 00
 

أحسن فيلم  جائزة اسبانيا

 روائي طويل

مهرجان السينما  قصير هودا بنيمينا الطريق إلى الجنة 20
 اإلفريقية بقرطبة

 أكتوبر 01 – 00
 

جائزة أحسن فيلم  اسبانيا

 روائي قصير

مهرجان الفيلم اإلفريقي  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 26
 بلندن

 نونبر 01 – 0

جائزة الفيلم  المملكة المتحدة

 صيرالق

 أندرومان من دم وفحم 21
 

مهرجان  السينما  طويل عزالعرب العلوي
 المغاربية بالجزائر

 نونبر 14 – 12
 

جائزة أفضل دور  الجزائر

 نسائي

نور الدين  زيرو 24

 لخماري
مهرجان  السينما  طويل

 المغاربية بالجزائر
 نونبر 14 – 12

جائزة أحسن  الجزائر

 سيناريو

لمهرجان  السينما  طويل يوشنبيل ع ياخيل هللا 21
 المغاربية بالجزائر

 نونبر 14 – 12
 

 األمياس الذهبي الجزائر

ياسين ماركو  أنطروبيا 41

 موروكو
مهرجان  السينما  قصير

 المغاربية بالجزائر
 نونبر 14 – 12

 األمياس الذهبي الجزائر

مهرجان  السينما  طويل محمد العبودي نساء بدون هوية 40
 الجزائرالمغاربية ب

 نونبر 14 – 12

الجائزة الكبرى  الجزائر

 للفيلم الوثائقي

 هم الكالب 43
 

مهرجان  السينما  طويل هشام العسري
 اإلفريقية بمنطقة أبط

 نونبر 04 – 4

جائزة لجنة تحكيم  فرنسا

 التالميد

عبد السالم  مالك 42

 الكالعي
مهرجان  السينما  طويل

 اإلفريقية بمنطقة أبط
 رنونب 04 – 4

 تنويه خاص فرنسا

مهرجان  السينما  قصير عمر مولدويرة فوهة  44
 اإلفريقية بمنطقة أبط

 نونبر 04 – 4

 تنويه خاص فرنسا

 هم الكالب 40
 

مهرجان السينما  طويل هشام العسري
 اإلفريقية ببيزونسون

 نونبر 01 – 11

جائزة "خفقة  فرنسا

 القلب" للجمهور



 الحصــيلة السينمـْائية 1023

 

 المركز السينمائي المغربي 61

 

مهرجان السينما  قصير نيمريم التوزا الليلة األخيرة 46
 اإلفريقية ببيزونسون

 نونبر 01 – 11

جائزة لجنة  فرنسا

 التحكيم  

تنغير القدس: أصداء  41

 المالح
 

 

مهرجان السينما  طويل كمال هشكار
 اإلفريقية ببيزونسون

 نونبر 01 – 11

الجائزة الكبرى  فرنسا

 للفيلم الوثائقي

مهرجان فيرونا للسينما  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 44
 اإلفريقية

 نونبر 34 – 00

 الجائزة الكبرى أيطاليا

 أندرومان من دم وفحم 41
 

مهرجان فيرونا للسينما  طويل عزالعرب العلوي
 اإلفريقية

 نونبر 34 – 00

الجائزة األولى في  أيطاليا

فئة موازية "خلف 

 األسوار"
نور الدين  زيرو 01

 لخماري
للسينما مهرجان فيرونا  طويل

 اإلفريقية
 نونبر 34 – 00

 تنويه خاص أيطاليا

 هم الكالب 00
 

المهرجان الدولي للفيلم  طويل هشام العسري
 بدبي

 دجنبر 04 – 16
 

اإلمارات 

 العربية المتحدة
جائزة أحسن دور 

 رجالي

 هم الكالب 03
 

المهرجان الدولي للفيلم  طويل هشام العسري
 بدبي

 دجنبر 04 – 16

اإلمارات 

 عربية المتحدةال
جائزة لجنة 

 التحكيم الخاصة

محمد أمين  وداعا كارمن 02

 بنعمراوي
المهرجان الدولي للفيلم  طويل

 بدبي
 دجنبر 04 – 16

اإلمارات 

 العربية المتحدة
 تنويه خاص

االمهرجان الدولي للفيلم  طويل ليلى المراكشي روك القصبة 04
 بدبي

 دجنبر 04 – 16

اإلمارات 

 دةالعربية المتح
 تنويه خاص

عبد اللطيف  نحو حياة جديدة 55

 أمجكاك
أيام الفيلم القصير  قصير

 والوثائقي بمستغانم
 دجنبر 00 – 11

 الجائزة الكبرى الجزائر

 

 

 
 

 

 


