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ويبـــــتص    

 
، التي نشرت على الموقع 2015تضمنت النسخة اإللكترونية للحصيلة السينمائية لسنة 

، خطأ في ميزانية المسلسالت التلفزية 2016مارس  06للمركز السينمائي المغربي بتاريخ   اإللكتروني

 .تم تصحيحها ،(5المغرب )الصفحة 

 .أرجو أن تتقبلوا اعتذارنا
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 اإلنتاج المغربي .1

 (القصيرة األشرطة, التلفزية األفالم, التلفزية المسلسالت, الطويلة األشرطة) المغربي اإلنتاج . أ

 الطويلة األشرطة .1

 مبلغ الدعم المخرج العنوان  
مساهمة الشركة 

 المنتجة
 الميزانية بالدرهم

)*( 

 000,00 150 6 000,00 050 2 000,00 100 4 عز العرب علوي دوار البوم 1

 000,00 600 000,00 600 - هشام العسري جاهلية 2

 000,00 875 4 000,00 625 1 000,00 250 3 محمد إسماعيل إلى حد األمل 3

 000,00 450 6 000,00 150 2 000,00 300 4 أحمد المعنوني يد فاطمة 4

 000,00 500 1 000,00 500 000,00 000 1 أوليفي الكس الس ميموزا 5

 000,00 600 1 000,00 600 1 - رشيد الحزمير نتات إراد إيساولالكلمة لها /  6

 000,00 500 2 000,00 500 2 - فهد لشهب البرئ 7

 000,00 000 10 000,00 000 10 - يوسف بليطل المسيرة 8

 000,00 400 5 000,00 800 1 000,00 600 3 أحمد بايدو الشرف األكبر 9

 000,00 700 5 000,00 900 1 000,00 800 3 ليلى كيالني شيوع 10

 جمال عفينة 11
ياسين ماكرو 

 موروكو
4 700 000,00 2 350 000,00 7 050 000,00 

 000,00 150 6 000,00 050 2 000,00 100 4 هشام العسري األقزام 12

 000,00 70 000,00 70 - لحسن بولحسن الفيزا الغرض 13

 000,00 000 3 000,00 000 3 - عبد العزيز أوسيح إسيكل 14

 000,00 90 000,00 90 - أحمد نطاما بيلوان و بوسالم أخراز 15

 إدواش 16
عبد العزيز 
 اليزيدي

- 70 000,00 70 000,00 

 000,00 100 000,00 100 - أحمد باجود الحاج إزوي 17

 000,00 80 000,00 80 - أحمد نطاما قمشيش تافاسكا لكريدي 18

 000,00 100 000,00 100 - نصير أمين أبو تمانت إرزاكن 19

 000,00 60 000,00 60 - سعيد باحوس الكوكم نتمغاريين 20

 000,00 60 000,00 60 - سعيد باحوس تميليالي ؤفقير 21

 000,00 500 2 000,00 500 2 - محمد عهد بنسودة بحثا عن السلطة المفقودة 22

 000,00 500 4 000,00 500 1 000,00 000 3 جيهان البحار في بالد العجائب 23

 000,00 250 5 000,00 750 1 000,00 500 3 حميد بناني ليالي جهنم 24

 البير 25
عبد العزيز 
 خوادير

- 1 800 000,00 1 800 000,00 

 000,00 500 2 000,00 500 2 - رشيد الوالي نوح 26

 000,00 250 5 000,00 750 1 000,00 500 3 حكيم بلعباس عرق الشتا 27

 000,00 650 7 000,00 550 2 000,00 100 5 فوزي بنسعيدي الحارس 28

 
 000,00 055 91 000,00 105 47 000,00 950 43   المجموع
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 التسبيق مبلغ مجموع هي بالدرهم الميزانية المداخيل، على التسبيق من المستفيدة للشركات بالنسبة -)*( 
 الميزانية. ثلث األقل على يمثل الذي و المنتجة الشركة مساهمة على المداخيل و

 في بها يصرح التي هي بالدرهم الميزانية المداخيل، على التسبيق من المستفيدة الغير للشركات بالنسبة -
 التصوير. رخص طلب استمارة

 
 المسلسالت التلفزية .2

 
 الميزانية بالدرهم المنتج المخرج العنوان

 هشام جباري الوريث الوحيد 1
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
5 981 024,10 

 ابراهيم شكيري السيدة الحرة 2
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
12 500 000,00 

تي في 1مدي  سعيد الناصيري األسرة في جميع حاالتها 3  1 240 912,31 

صورياد  ادريس روخ حبال الريح 4 2M  7 671 840,00 

 ركية الطاهيري حميمو و حمزة 5
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
1 441 440,00 

6 
عبد السالم  -تاريخنا فخرنا 

 بن مشيش
تي في 1مدي  ابـڭيونس الر  1 421 406,30 

7 
المنصور  -تاريخنا فخرنا 

 الذهبي
تي في 1مدي  أنور معتصم  1 421 406,30 

تي في 1مدي  أنور معتصم السيدة الحرة -تاريخنا فخرنا  8  1 421 406,30 

9 
طارق بن  -تاريخنا فخرنا 

 زياد
تي في 1مدي  أنور معتصم  1 421 406,30 

صورياد  عبد الحي العراقي مقطوع من شجرة 10 2M  5 000 000,00 

تي في 1مدي  أنور معتصم ألف ليلة و ليلة 11  9 462 250,00 

 مصطفى أشور ناس نقرة و نحاس 12
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
5 935 328,10 

 ياسين فنان انسولين -ساعة في الجحيم  13
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
396 599,14 

 لميس خيرات ماما-ساعة في الجحيم  14
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
396 599,14 

 مراد الخودي مونإكس -ساعة في الجحيم  15
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
396 599,14 

 ياسين فنان وعدي 16
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
8 905 171,20 

صورياد  شوقي العوفير يوميات نجمة و قمر 17 2M  1 987 283,20 
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 ياسين فنان حياتي 18
 الشركة الوطنية لإلذاعة

و التلفزة   
8 414 649,60 

19 
المسيرة  -تاريخنا فخرنا 

 الخضراء
تي في 1مدي  معتصم أنور  1 421 406,30 

20 
خناتة بنت   -تاريخنا فخرنا 

 بكار
تي في 1مدي  نوال بوطالب جوطي  1 421 406,30 

21 
موالي   -تاريخنا فخرنا 

 اسماعيل
تي في 1مدي  ابـڭيونس الر  1 421 406,30 

 540,03 679 79     المجموع  

 
 األفالم التلفزية .3

 

 
 الميزانية بالدرهم المنتج المخرج العنوان

 سعيد آزار شهادة حياة  1
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 005 067,00 

 شوك السدرة 2
شفيق محمد 
 السحيمي

الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 800 000,00 

صورياد  مراد الخودي نذوب 3 2M  1 259 967,28 

 محمد سالوت كذبة الصديق 4
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 020 320,00 

 المهر / الصداق 5
محمد شريف 

 الطريبق
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 200 000,00 

 عرس الدم 6
 بشرى بلعواد

 يونس كانبوج و 
صورياد  2M  1 296 541,20 

 هشام العسري نهار زوين 7 
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 200 000,00 

 بوليتيكا 8
 معدور خالد

 محمد بوزݣوو  
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 140 000,00 

 سناء و البهلوان 9
محمد شريف 

 الطريبق
صورياد  2M 1 000 000,00 

 عبد الرحيم مجد سانكا 10
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 000 000,00 

 عبد هللا تكونة السطاجير 11
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 000 000,00 

صورياد  زكية الطاهيري الزوج المثالي 12 2M  1 146 255,00 

 حكيم قبابي وصال 13
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 015 000,00 
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 الترقية 14
محمد عبد 

 رحمان التازيلا
صورياد  2M 980 000,00 

 مصطفى أشور بوسالم في المدينة 15
الوطنية الشركة 

 لإلذاعة و التلفزة
1 020 611,20 

 صمت الذاكرة 16
عبد السالم 
 الكالعي

صورياد  2M 800 000,00 

 علي مجبود نون نسوة 17
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

300 000,00 

 ياسين فنان سوء فهم 18
الشركة الوطنية 
 لإلذاعة و التلفزة

1 027 152,00 

 913,68 210 19     المجموع  

 
 األشرطة القصيرة .4

 
 المنتج المخرج العنوان

زسيرفيس غميلتيميديا جوينين نرجس الطاهيري % حب99آدم  1  

 بلو ثري برود عثمان الناصيري في مكان آخر 2

 نيو أوريزون لإلنتاج منصف النزهي الفستان 3

برود كاڤ فاطمة أكالز الوشم 4  
 أزود غوباريالهواري  يةڭالقضية في الطا 5
 أوديانس بلوس جوليان فور عالل 6
 أوبان أفيلم يان ماري فاجت آمال 7
لإلنتاج بمراكش البصرية للفنونالعليا المدرسة  فرانشسكا دوكا أمار 8  
 المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري يونس شاهبي غير طبيعي 9

 أزاليا لإلنتاج كاميليا آزار اختناق 10

 زيزكوم الشرقي عمور اعترافات فنانيين 11
 عليان لإلنتاج مريم التوزاني آية 12

 مونت فلوري لإلنتاج المهدي عزام بولون 13

 جانا برود حنان وردة همسات 14
 المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري محسن السعيدي اعتراف 15
 كود نيو كوم نادية لمحايدي اتصال 16
 هابي برود الزهرانيركاري  حبل 17
 أمال برود أيوب العياسي قشة قصيرة 18
 ألط ميديا يونس جداد جنحة الصمت 19
 سعد أفالم عبد الفتاح آيت تحباست سيدة القلوب 20
بمراكش البصرية للفنونالعليا المدرسة  وليد المسناوي ميل 21  
بمراكش البصرية للفنونالعليا المدرسة  عزيز الصغير الربيع األخير 22  

 أفالم الغد كريمة كوبير وراء الجدار 23
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 تازيري لإلنتاج محمد بوزݣو جهتين لنفس الحياة 24
بمراكش البصرية للفنونالعليا المدرسة  يوسف شيكي تنافر 25  
ـــل برود ميدياݣإ لحسن آيت حمو أو عدي شاشة سوداء 26  
لإلنتاج بمراكش البصرية للفنونالعليا المدرسة  عالء أكعبون البيضاء 27  
 سيدر برود حكيم قبابي البداية -طمس  28
 ميديا كولكت هناء إدبركة استغالل 29
 هابي برود منصيف مالزي فاميليا 30
 المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري سكينة أبولولة أربع عيون 31
 إبيسيتا محسين نظيفي أخ في الدم 32
 ميديا كولكت فؤاد عزمي بأربع أزمنة جنازة 33
 نيو الين لإلنتاج يـڭراڭهشام الر نداء ترانغ 34
 نو إسباص أرت لإلنتاج جروم تورني حنان 35
 أمال برود أحمد زيتوني حياة 36
 دريم بكتشر زكاريا نجيب حجحوج 37
 أرسيستم لإلنتاج ندى الشرقاوي كيف نحب المغرب 38
 أوز أفالم عبد الرزاق الزيتوني ...... المللكان يا ما كان . 39
 المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري محمد رضا كوزي ما ال نهاية 40
 مونداست لإلنتاج عزيز التازي تلقين 41
بمراكش البصرية للفنونالعليا المدرسة  ياسمين حديمي جار 42  
 أنونز أفالم إيادين بروتون أنا مغربي 43
 فايينا برود عبد هللا الزروالي إبنيأريد  44
 ميديا كولكت هشام شكدال لعبة الورق 45
 مال برود سعيد سليماني تصادم 46
 أكادير ميديا بدر عبد اإلاله خالد 47
 المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري لمياء المتقي الشيئ 48
والسمعي البصريالمعهد المتخصص للسينما  ياسين أوزي ربطة العنق 49  
 بوشتى فيزيون عبد هللا الزروالي الشراهة 50
 سيدر برود عبد اإلاله زرات الغسيل الكبير 51
 زاك لإلنتاج لبنى شكالت موت الحياة 52
 أكادير ميديا عبد هللا الزروالي ليلة الخيانة 53

 أرسيستم لإلنتاج رامي فجاجي الرغبة المتجاوزى 54

 إيماج فكتوري رزقي محمد الزقاق األم 55

 أزاليا لإلنتاج حميد زيان الموجة 56

 مساف لإلنتاج عادل إيسويتي لحظات صمت 57
بمراكش البصرية للفنونالعليا المدرسة  جويل بورشي الدفاع الباطني 58  
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 الفئة حسب المغربية اإلنتاجات ميزانية . ب

 الميزانية بالدرهم الفئة

 000,00 055 91 األشرطة الطويلة

 540,03 679 79 المسلسالت التلفزية

 913,68 210 19 األفالم التلفزية

 453,71 945 189 المجموع

 
 المنتجيين طرف من فقط معلنة ألنها اإلعتبار بعين مأخودة غير القصيرة األشرطة ميزانيات: مالحظة

 التصوير رخص بطلب الخاصة االستمارة على
 
 

 اإلنتاجات األجنبية المصورة بالمغرب .2

 و اإلشهارات,  التلفزية المسلسالت, القصيرة األشرطة, الطويلة األشرطة) األجنبية اإلنتاجات . أ

 (التلفزية األفالم

 الطويلة األشرطة .1

 العنوان  
 الشركة المنفذة

 لإلنتاج
 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج

 568,29 656 6 أمريكية تود فيليبس زاك لإلنتاج األسلحة و الرجال 1

ريزقصبة فيلم طنج جيش من شخص واحد 2  139,83 760 11 أمريكية الري تشارلز 

3 
رحلة بيلي لين مشيا على 

 األقدام
ن فيلمود  627,85 274 29 إنجليزية إنغ لي 

 329,00 505 فرنسية جوليان كليرك آش فيلم  لصوص 4

 418,45 840 15 إنجليزية دانيال بيرك آش فيلم دمشق حماية 5

 آبيل أفالم يمكنك سماعي من أي مكان 6
فيليب -جان

  مارتن
 986,64 505 بلجيكية

 679,87 502 8 هندية روهيت داوان آش فيلم  ديشوم 7

ريزقصبة فيلم طنج إيما بعد منتصف الليل 8  
تورستن جيم 

 فيشر
 357,18 280 ألمانية

ن فيلمود العالج باللعب 9  635,00 375 4 إيطالية ترافيس ريان 

 237,87 706 4 فرنسية محمد حمدي أݣـورا البقرة 10
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 806,06 165 1 فرنسية فريد بنتومي أݣـورا سام 11

 زاك لإلنتاج طوريس 12
كريستوفر ماك 

 كويري
 291,17 282 أمريكية

ن فيلمود العاصفة 13  725,00 540 11 إنجليزية مايكل بي 

لإلنتاج زدريم ميكير جميلة 14  
جين جورج ݣي 
 فان دي فيلد

 000,00 550 هولندية

 أݣـورا عائلتي أحبتك 15
جيروم كوموندر 
 و أالن كورنو

 516,88 861 فرنسية

 164,26 636 فرنسية ديدي نيون عليان فيلم الزنديق 16

ريزقصبة فيلم طنج األصفر الطائر 17  000,00 250 33 أمريكية أليكسندر مورز 

 756,32 419 أمريكية إيان أولز آبيل أفالم دو فيكسر 18

 000,00 402 3 فرنسية جونتان بار عليان فيلم قصة ماكس و ليون المجنونة 19

ريزقصبة فيلم طنج نيل هيلتون 20  213,00 213 9 سويدية طارق صالح 

 452,67 729 143       المجموع  

 
 األشرطة القصيرة .2

 العنوان  
 الشركة المنفذة

 لإلنتاج
 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج

   يوم عجيب في مراكش 1
 سارة آيت
 بنعبد هللا

 000,00 50 أمريكية

طنجيرقصبة فيلم  2015استمرارية  2  470,00 206 ألمانية أومير فاست 

 687,27 645 فرنسية رومان كيروت عليان فيلم لبول الغامض الرحلة األخير 3

فيلمكورنر  حب و طبخ 4  000,00 110 أمريكية روني جورج 

 000,00 550 إيطالية أليسيو موزي  موروكو موفي ݣروب طوب جير إيطاليا 5

لإلنتاج زدريم ميكير انتقام 6  700,00 254 إنجليزية صوفي أوسطان 

 000,00 750 فرنسية ݣنوني كريمة أݣـورا وارد 7

 000,00 800 إنجليزية بن مول إيمير فيلم إعدام جولوس و جزوس 8

 578,00 350 ألمانية ستيفان كويستن آش فيلم ورة بيزنطةطأس 9

 476,00 404 ألمانية ستيفان كويستن آش فيلم براكين قوية 10

 000,00 850 إنجليزية بن ريد إيمير فيلم كليوباتر 11

 911,27 971 4       موعجالم  
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 اإلشهارات .3

 العنوان  
 الشركة المنفذة

 لإلنتاج
 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج

 389,00 594 فرنسية لييا أميال  فيديو راما سنوات بلو للطيران 10 1

2 
بوهو : الصيف الحار 

 ت.ف.س
 غميلتيميديا جوينين

زسيرفيس  
ليود أندرود 

 جون
 000,00 220 إسبانية

3 
اخطوط الجوية اإلنجليزية/ 

 المتنافس
لإلنتاج زدريم ميكير  

ؤيليام أالن 
 مرغان

 593,54 91 إنجليزية

 000,00 300 2 فرنسية تيري بوارو فيديو راما كنال سات / المعركة 4

 151,31 279 فرنسية خوان لوفيراس عليان فيلم فندق 5

فيلم موروكوريف  كوكا كوال : الماعز و الرحل 6  000,00 350 إسبانية نوتشو كايان 

 394,65 496 أمريكية خوانا دانيلسون نيو دستريكت إلوص: حياتي ، قصتي 7

ن فيلمود أربعة -عشرة  -أربعة  8  000,00 000 5 أمريكية جون ريكا 

يرقصبة فيلم طنج هوندا : المغامرة الحقيقية 9  000,00 460 إسبانية مات فريتويل 

 000,00 550 أمريكية ستيف ماب آش فيلم طرق الحلم الالمنتهية 10

ن فيلمود جوديت جونس 11  000,00 750 سويدية هنري ساندكرت 

 فيديو راما كايمو : الهواتف 12
ياسين ماكرو 

 موروكو
 750,00 143 فرنسية

 فيديو راما كايمو : األخوات 13
ياسين ماكرو 

 موروكو
 750,00 143 فرنسية

ن فيلمود كووبي 14  000,00 440 فرنسية واطارو نشينو 

ن فيلمود كووبي : مذاق الخضر 15  043,51 388 فرنسية تيتسوما ماكي 

16   KFC 000,00 700 فرنسية أرنو ديفور آش فيلم دجاج كنتاكي 

17 
  KFC  دجاج كنتاكي خدمة

 التوصيل
 000,00 400 لبنانية جاد عيد آش فيلم

 244,00 149 إنجليزية أرمون أطار موروكو فيلم لإلنتاج روفر : المغربتجربة الند  18

 موروكو فيلم لإلنتاج ميكروسوفت لوميا 19
ويليام 

 ويليامسون
 500,00 287 إنجليزية

 500,00 807 أمريكية إكريك جوانر آش فيلم 10ميكروسوفت يوندوز  20

 000,00 000 2 أمريكية كريس روبنو زاك لإلنتاج محتوى زيت المغرب 21

 زاك لإلنتاج الميزان الجديد : العاصفة 22
جوني 
 هاردستاف

 000,00 000 1 أمريكية

 000,00 635 فرنسية لورانس دانمور أݣـورا بالي تيكس 23

24 
مقابلة كرة السلة : حارس 

 ليمين
يرقصبة فيلم طنج  

فرانسنس 
 ميلدمي

 500,00 577 ألمانية

يرقصبة فيلم طنج سبار فيجي 25  
ماتياس 
 لوتزندورف

 000,00 560 نمساوية

 آش فيلم طلب جدي 26
برايان هيل 
 شون سفيري

 000,00 210 هولندية
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 000,00 660 فرنسية شون سفيري أݣـورا تيفال 27

 500,00 637 لبنانية مارك كرم آش فيلم تيفال 28

 500,00 423 فرنسية براي غريغوري عليان فيلم الصحراء : البث الضخم 29

 000,00 219 1 نرويجية مارتان ويرنر حاتيمي لإلنتاج تين برنست 30

لإلنتاج زدريم ميكير توي 31  055,20 865 ألمانية باركر إلرمان 

 500,00 782 إنجليزية ديدي بوبيش أݣـورا فالنتينا 32

 موعجالم  
   

24 121 371,21 

 
 المسلسالت التلفزية .4

 العنوان  
 الشركة المنفذة

 لإلنتاج
 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج

كا فيلم  أ.د 1  

سيارون 
دوملي/طوني 
ميتشل/بريان 
كيللي/روبرت 

 إيفان

 594,87 178 36 إنجليزية

 000,00 720 مصرية رؤوف عبد العزيز دعاء لإلنتاج ألف ليلة و ليلى 2

 329,23 296 2 فرنسية ألكساندر كورتز عليان فيلم في خدمة فرنسا 3

 000,00 345 هولندية هانرو سميتسمان سينيتيليما القضية 4

ن فيلمود الملحمة 5  160,26 716 76 أمريكية بيتر هورتن 

 000,00 610 1 إيطالية بنيامينو كاتينا سينيتيليما 45فريق العمل  6

كا فيلم  مدير الليل 7  587,14 352 إنجليزية سوزان بيير 

كا فيلم  طاغية 8  
-هوردرݣينت 

 بايتن
 139,37 635 22 أمريكية

ن فيلمود نوبل 9  824,30 635 10 نرويجية بير أالف سورانس 

10 
اليوم القطبي / شمس منتصف 

 الليل
 008,12 750 فرنسية مانس مرليند أݣـورا

 129,80 240 16 فرنسية أنطوان شفرولي آش فيلم  مكتب ألساطير 11

 000,00 000 10 إنجليزية جون فورتنبيري كا فيلم ݣافالن 12

ما تكنولوجيڭسيـ العالج بالتزحلق 13  453,00 026 2 فرنسية باتيست ماكونتي 

 226,09 506 180       المجموع  
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 األفالم التلفزية .5

 
 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنفذة لإلنتاج العنوان

 أݣـورا انتقام 1
نيكوالي 
 ميولرشون

 606,52 065 7 ألمانية

ن فيلمود 2رمز عيسى  2  
نيكوالس ݣربن/ 
 كارل هندمارش

 000,00 000 6 إنجليزية

 
 المجموع

   
13 065 606,52 
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 الفئة حسب األجانب المنتجين طرف من بالمغرب المستثمرة الميزانية . ب

 الميزانية بالدرهم الفئة

 452,67 729 143 األشرطة الطويلة

 911,27 971 4 األشرطة القصيرة

 371,21 121 24 اإلشهارات

 226,09 506 180 المسلسالت التلفزية

 606,52 065 13 األفالم التلفزية

 567,76 394 366 المجموع
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  2015 إلى 2010 من بالمغرب األجنبية اإلنتاجات عدد تطور . ت

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 20 27 21 25 9 14 األشرطة الطويلة

 11 6 4 8 12 14 األشرطة القصيرة

 32 30 30 26 20 27 اإلشهارات

 13 12 6 3 5 3 المسلسالت التلفزية

 2 0 0 1 6 4 األفالم التلفزية

 78 75 61 63 52 62 المجموع

 
 2015 و 2010 بين بالمغرب األجنبية اإلنتاجات عدد تطور
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 اإلحصائيات الخاصة باإلنتاج .3

 عدد رخص التصوير الممنوحة . أ

 أجنبي مغربي الفئة  

 20 31 طويل شريط 1

 2 18 شريط تلفزي 2

 11 123 قصير شريط 3

 0 3 شريط متوسط 4

 82 62 وثائقي 5

 0 1 سلسلة تلفزية 6

 257 85 ربورتاج 7

 104 29 برنامج تلفزي 8

 0 48 منوعات 9

 11 26 كليب 10

 32 166 إشهار 11

 0 3 سكيتش 12

 0 3 سلسلة هزلية 13

 12 28 فيلم مؤسساتي 14

 1 10 كبسولة ربورتاج 15

 13 23 مسلسل تلفزيوني 16

 0 1 مسرحية 17

 545 660 المجموع  
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  :68عدد رخص مزاولة المهنة الممنوحة 

  287العمومي للسينماتوغرافيا المغربية: عدد األعمال المسجلة بالسجل 

:  قصير ، شريط2، سلسلة هزلية : 18:  مسلسل تلفزيوني، 15: شريط تلفزي، 43:  طويل )شريط
، 17:  كليب، 2:  ربورتاج، 18:  وثائقي، 2، األفالم الوثائقية الدرامية: 2:  شريط متوسط، 128

 (1: مسرحية، 1: سكيتش، 2: برنامج تلفزي، 34غنائية:  منوعات

  :34عدد رخص مزاولة تنفيذ اإلنتاج الممنوحة 

 بصفة مؤقتة ( 16و  بصفة نهائية 18)
 
 

 2015و  2010تطور رخص التصوير الممنوحة بين  . ب

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 660 661 647 732 756 718 اإلنتاج المغربي

 545 631 651 699 715 734 اإلنتاج األجنبي

 
 اإلنتاج المغربي و األجنبيتطور 
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 الممنوحة المهنية التعريف بطائق عدد . ت

 2015إلى  2010المدروسة من  الملفات عدد .1

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 
المعدل 
 السنوي

عدد الملفات 
 المدروسة

198 197 243 149 244 343 229 

 
 

 2015إلى  2010الممنوحة من  البطائق عدد .2

 

 
 المعدل السنوي 2015 2014 2013 2012 2011 2010  

 41 59 42 32 49 34 31 إخراج 1

 33 41 33 29 32 28 33 إنتاج 2

 19 26 25 11 12 23 17 صورة 3

 12 17 25 7 8 11 1 صوت 4

 11 9 10 10 13 5 19 ديكور 5

 10 17 10 5 10 13 7 مالبس 6

 2 3 2 1 1 2 2 حالقة 7

 9 12 11 6 11 6 7 مكياج 8

 11 11 11 12 10 13 11 إنارة 9

 5 7 3 3 2 6 11 آليات 10

 5 7 6 2 6 3 3 توضيب 11

 1 1 1 0 0 2 2 مؤثرات خاصة 12

 159 210 179 118 154 146 144 مجموع البطائق الممنوحة

يشمل مخرجي األفالم 
السينمائية، أفالم الفيديو و 

 األفالم الوثائقية

11 8 14 13 16 35 16 

 5 9 4 4 4 3 5 يشمل مدراء اإلنتاج 
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 2015 و 2010 بين بطائق التعريف المهنية الممنوحة عدد تطور

 
 
 

 )مرتبة بشكل تنازلي حسب قيمةالمبلغ الممنوح(المستفيدة من التسبيق على المداخيل   األفالم .4

 األفالم الطويلة قبل اإلنتاج - أ
 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
اإيقاعات تمزغ طارق اإلدريسي 000 500 4 3  1 

 
 2 مباركة محمد زين الدين 000 500 4 2

 
 3 ميكا اسماعيل فروخي 000 200 4 2

 
 4 لحاجات محمد آشور 000 800 3 2

 
 5 أمر عاجل محسن البصري 000 800 3 1

 
 6 عرق الشتا حكيم بلعباس 000 500 3 2

 
 7 ليالي جهنم حميد بناني 000 500 3 2

 
 8 أصوات الصحراء داوود أوالد السيد 000 500 3 3

 
 9 مواسم العطش حميد الزوغي 000 500 3 3

 
 10 الحنش ادريس المريني 000 500 3 3

 
 11 ولولة الروح عبد اإلله الجواهري 000 400 3 1

 
 12 تاج الموسم محمد حسيني 000 300 3 1

0
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  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
 13 االنتفاضة األخيرة الجياللي فرحاتي 000 200 3 1

 
  المجموع 000,00 200 48

 
 

 األفالم الطويلة بعد اإلنتاج: - ب
 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
 14 خنيفسة الرماد سناء عكرود 000,00 300 1 2

 
 15 الفروج عبد هللا توكونة 000,00 300 1 2

 
 16 الحمالة سعيد الناصري 000,00 300 1 3

 
 طارق اإلدريسي 000,00 700 2

: كسر 59-58الريف 
 الصمت

17 

 
  المجموع 000,00 600 4

 
 دعم إعادة كتابة سيناريو األفالم الطويلة: - ت

 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
4الحافلة رقم  حسن بنجلون 000,00 80 3  18 

 
 19 إمراة في الظل عبد الحق الشعبي 00, 000 60 1

 
 20 أن تكون رجال زكريا الزهراني 000,00 40 2

 
2 

40 000,00 
 

 21 السيد المجهول عالء الدين الجم

 
  المجموع 000,00 220
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 دعم كتابة سيناريو األفالم الطويلة: - ث
 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
3 

 22 لم ينته الفيلم مريم آيت بلحسن 00, 000 60

 
 23 المجرمين عبد الهادي الفقير 00, 000 60 3

 
  المجموع 000,00 120

 
 

 األفالم القصيرة قبل اإلنتاج - ج
 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
من الحب   99% آدام نرجس الطاهري 000,00 160 2  24 

  المجموع 000,00 160 

 
 األفالم القصيرة بعد اإلنتاج - ح
 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
 25 مناديل بيضاء فريد الركراكي 000,00 200 2

 
3 

180 000,00 
 

 26 نداء ترانغ هشام الركراكي

 
 27 سيدة القلوب عبد الفتاح آيت تحباست 000,00 150 3

 
 28 وسيط موالي الطيب بوحنانة 000,00 120 3

 
 29 دنيا جنان فاتن محمدي 000,00 120 2

 30 العلبة إدريس صواب 000,00 100 2 

  المجموع 000,00 870 
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)مرتبة  مشاريع األفالم الطويلة الوثائقية حول التاريخ، الثقافة و المجال الصحراوي الحساني .5
 الممنوح(المبلغ  بشكل تنازلي حسب قيمة

 
 األفالم الوثائقية قبل اإلنتاج: - أ

 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
 1 العائدة فريدة بورقية 000,00 000 1 3

 
 حسن خر 000,00 900 2

محمية أوسرد بين الصحراء 
 و المحيط

2 

 
 خالد إبراهيمي 000,00 900 3

... رحلة في مكامن  أمكار
الصحراويالجمال   

3 

 
 4 أم شكاك أحمد بوشلكة 000,00 850 3

 
 سعيد أزار 000,00 800 3

الزوايا واألضرحة 
 بالصحراء

5 

 
 أسماء المدير 000,00 800 3

ركب الشوق... من 
 الصحراء إلى مكة

6 

 
 جنان فاتن محمدي 000,00 800 2

طاطا، العيون، تومبوكتو ... 
 حديث الكثبان

7 

 
زيانحميد  000,00 800 2  8 خناثة بنت بكار 

 
 9 قافلة الشاي عبد اإلله زيراط 000,00 700 2

 
  المجموع 000,00 550 7

 
 األفالم الوثائقية قبل اإلنتاج: - ب

 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
58إكوفيون الصحراء  رحال بوبريك 000,00 500 3  

10 

 المجموع 000,00 500 
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 دعم إعادة كتابة سيناريو األفالم الوثائقية : - ت
 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
 خالد إبراهيمي 000,00 80 1

... رحلة في مكامن  أمكار
 الجمال الصحراوي

11 

 
 محمد الشريف الطريبق 000,00 80 2

الشيخ ماء العينين رسالة فكر 
 و جهاد

12 

 13 المغرب الصحراوي حسن بوفوس 000,00 80 2 

 3 
60 000,00 

 
 14 أطفال طالتهم يد النسيان نوفل براوي

  المجموع 000,00 300 

 
 دعم كتابة سيناريو األفالم الوثائقية: - ث

 

  عنوان الفيلم المخرج مبلغ الدعم بالدرهم الدورة مالحظات

 
 عبد الواحد أينيش 000,00 60 3

الحساني، الفنانون ذاكرة 
 أشوار و أمداح

15 

 المجموع 000,00 60 
 

 
 

 جدول ملخص لمبالغ الدعم حسب الفئة
 

 000,00 200 48 األفالم الطويلة )قبل اإلنتاج(

 000,00 600 4 األفالم الطويلة )بعد اإلنتاج(

 000,00 220 األفالم الطويلة )إعادة كتابة السيناريو(

 000,00 120 السيناريو(األفالم الطويلة )كتابة 

 000,00 160 األفالم القصيرة )قبل اإلنتاج(

 000,00 870 األفالم القصيرة )بعد اإلنتاج(

 000,00 850 6 األفالم الوثائقية )قبل اإلنتاج(

 000,00 500 األفالم الوثائقية )بعد اإلنتاج(

 000,00 300 األفالم الوثائقية )إعادة كتابة السيناريو(

 000,00 60 األفالم الوثائقية )كتابة السيناريو(

 000,00 580 62 المجموع
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 1980اإلحصائيات المتعلقة باألعمال األولى منذ  .6
 
 األعمال األولى التي حصلت على التسبيق على المداخيل - أ
 

 سنة الدعم

عدد األفالم 
الطويلة 

الحاصلة على 
 الدعم

منها األعمال 
 األولى

نسبة 
األعمال 
 األولى

 المخرجين المستفدين

1980 8 3 38% 
محمد عبد الرحمان التازي، عبد اللطيف 

 عشوبة، حكيم النوري

1981 9 6 67% 
محمد التازي بنعبد الواحد، محمد الركاب، 
محمد العبازي، حسن المفتي، حميد بن 

 الشريف، فريدة بورقية

 ادريس المريني 100% 1 1 1982

 مصطفى الخياط 100% 1 1 1983

1984 7 5 71% 
الطيب الصديقي، محمد أبو الوقار، أحمد 
ياشفين، عبد هللا الزروالي، أحمد قاسم 

 أكدي

 نجيب الصفريوي 50% 1 2 1985

 سعيد سودة 25% 1 4 1986

 فريدة بنليزيد 50% 1 2 1987

 سعد الشرايبي، عبد القادر لقطع 40% 2 5 1988

1989 3 0 0%   

 بنانيالعربي  33% 1 3 1990

1991 2 0 0%   

1992 6 0 0%   

 محمد لطفي 33% 1 3 1993

1994 2 0 0%   

 عبد الكريم الدرقاوي، نبيل عيوش 33% 2 6 1995

 داوود اوالد السيد 14% 1 7 1996

 عبد المجيد الرشيش، محمد اسماعيل 40% 2 5 1997

1998 8 4 50% 
أحمد بوالن، عمر الشرايبي، جمال 

 ادريس شويكةبلمجدوب، 

 نور الدين لخماري، عبد الحي العراقي 29% 2 7 1999

 اسماعيل فروخي، فوزي بنسعدي 29% 2 7 2000

 كمال كمال 25% 1 4 2001
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2002 11 4 36% 
محمد الحسيني، حسن غنجة، ياسمين 

 قصاري، حسن لكزولي

2003 12 5 42% 
سهيل و عماد النوري، محمد العسلي، 

النجار، حكيم  سعيد الناصري، نرجس
 بلعباس

 لحسن زينون، سعيد السميحي 22% 2 9 2004

2005 11 4 36% 
ليلى الكيالني، عزيز السالمي، زكية 

 الطاهري، حميد الزوغي

2006 9 4 44% 
اسماعيل السعيدي، محمد الشريف 

الطريبق، جيروم كوهن أوليفار، حميد 
 فريدي

2007 14 7 50% 
محمد مفتكر، مريم باكير، نسيم العباسي، 

محمد عهد بنسودة، سعاد البوحاطي، 
 محمود فريطس، أحمد زياد

 سلمى بركاش، هشام العسري 18% 2 11 2008

2009 15 4 27% 
طاال حديد، عز العرب العلوي لمحارزي، 

 محمد نظيف، هشام عيوش

2010 17 7 41% 

خديجة السعيدي لوكلير، رشيد الوالي، 
البراوي، محمد عبد السالم كالعي، نوفل 

أمين بنعمراوي، عبد هللا فركوس توكونة، 
 محمد منخار

2011 19 4 21% 
عثمان الناصري، نور الدين دوكنة، محمد 

 علي المجبود، هشام عين الحياة

2012 14 10 71% 

ابراهيم الشكيري، يوسف بريطل، يوسف 
فاضل، يونس الركاب، ياسين فنان ، مراد 

الجباري،  الخودي، محمد القيسي، هشام
 جواد غالب، حسن الدحاني

2013 18 4 22% 
أحمد بايدو، عزيز سعد هللا،سعيد خالف، 

 فريد اللقيمي

2014 19 7 37% 
محمد البدوي، مليكة المنوك، ياسين 
ماركو ماروكو، جيهان البحار، حميد 

 باسكيط، عادل الفاضيلي، محمد نصرات 

 الجوهريسناء عكرود، عبد اإلله  12% 2 17 2015
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 األعمال األولى التي استفادت من الدعم و حصلت على جوائز بالخارج - ب
 
 
 

 

 المخرج عنوان الفيلم

عدد 
الجوائز 
المجصل 
 عليها

سنة الحصول 
 على الجائزة

الجائزة الكبرى 
للمهرجان 
 الوطني

 

 تاغونجة 1
عبد اللطيف 

 عشوبة
2 1980 

 

 لال الشافية 2
محمد التازي 
 بنعبد الواحد

3 1982 
 

3 
حالق درب 

 الفقراء
1983و  1982 2 محمد الركاب  

 

 1985 1 ادريس المريني بامو 4
 

 1984 1 الطيب الصديقي الزفت 5
 

 شمس 6
نجيب 

 الصفريوي
1 1987 

 

7 
باب السماء 

 مفتوح
1989و  1988 2 فريدة بنليزيد  

 

1998و  1997 3 نبيل عيوش مكتوب 8  
 

9 
باي باي 
 السويرتي

اوالد داوود 
 السيد

2 1998 
  

10 
علي، ربيعة و 

 اآلخرون
 2000 1 أحمد بوالن

  

 منى صابر 11
عبد الحي 
 العراقي

1 2002 
  

 الرحلة الكبرى 12
اسماعيل 
 فروخي

2006و  2005 8  
  

 2003 4 فوزي بنسعيدي ألف شهر 13
  

2006و  2005 25 ياسمين قصاري الراقد 14 جائزة الدورة  
 الثامنة 

 2004 1 حسن لكزولي تينجا 15
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 أبواب الجنة 16
سهيل و عماد 

 النوري
2007و  2006 2  

  

17 

فوق الدار 
البيضاء، المالئكة 

 ال تحلق
2005و  2004 7 محمد العسلي  

  

   2008 1 لحسن زينون عود الورد 18

   2009 2 ليلى الكيالني أماكننا الممنوعة 19

   2009 3 عزيز السالمي حجاب الحب 20

 3 زكية الطاهري رقم واحد 21
2008 ،2009  
2010و     

 أحمد كاسيو 22
اسماعيل 
 السعيدي

1 2011 
  

 زمن الرفاق 23
محمد الشريف 

 الطريبق
1 2011 

  

2012و  2011 6 نسيم العباسي ماجد 24    

2011و  2010 4 محمد مفتكر البراق 25  

جائزة الدورة 
لسنة  11

2010 

 موسم لمشاوشة 26
عهد  محمد

 بنسودة
1 2010 

  

 2008 1 سعاد البوحاطي فرنسية 27
  

2012و  2011 2 سلمى بركاش الوتر الخامس 28    

29 
أندرومان، من 

 فحم و دم

عز العرب 
العلوي 
 لمحارزي

2013و  2012 7  

  

30 
األندلس، 
 مونامور

 2011 1 محمد نظيف
  

   010 2 1 هشام عيوش شقوق 31

 خنشة د الطحين 32
خديجة السعيدي 

 لوكلير
3 2012 

  

 مالك 33
عبد السالم 
 كالعي

1 2013 
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 2013 1 نوفل البراوي يوم و ليلة 34
  

 وداعا كارمن 35
محمد امين 
 بنعمراوي

1 2013 
  

 - 0 طاال حديد إطار الليل 36

 16الدورة  
للمهرجان 

الوطني للفيلم) 
2015) 

 
أعمال أولى، حصلت على عدة جوائز بالخارج، بنسبة فيلم هي  35فيلم منتج  98خالصة: من ضمن 

%36. 
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 التوزيــــــــــــــــــــــــــــع
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 التوزيع . إحصائيات1
 

 حصة موزعي األفالم وحصة سوق التوزيع المسجلة  -أ  
 
 

 حصة السوق عدد األفالم شركة التوزيع 

 %45,33 68 ميكاراما المغرب 1

 %17,33 26 مراكش اسبيكتاكل 2

 %8,00 12 أفالم المغرب الحديث 3

 %8,00 12 يونس 4

 %6,67 10 األمين اإلستثمار العقاري 5

 %6,67 10 الشركة السينمائية لشمال إفريقيا 6

 %4,00 6 4قناة  7

 %2,67 4 أكورا 8

 %0,67 1 محمد فيلم انترناشيونال 9

 %0,67 1 لوكس فيلم 10

 %100 150 المجموع 

 

 
 2015و  2010مابين سنة DVD احصائيات التوزيع الخاصة  ب -ب

 

 
 

 2015 و 2010بين سنة  ماVCD  وDVD   بيان األقراص المدمجة المطبوعة

 
 
 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

   VCDطبع األقراص 

  DVDطبع األقراص 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 DVD 776 263 163 609 143 385 202 350 132 750 49 500 طبع األقراص

 VCD 2 449 103 1 664 000 1 128 000 791 658 721356 517 400 طبع األقراص
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 2015و  2010إحصائيات التأشيرات الموزعة ما بين سنة -ت
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 160 137 152 137 194 135 تأشيرات سينمائية )تجارية(

 456 275 441 356 1 173 3 165 3 تأشيرات السمعي البصري

 746 1 921 1 621 1 404 1 417 1 439 1 تأشيرات ثقافية

 362 2 333 2 214 2 897 2 784 4 739 4 المجموع

 
 
 

 2015و  2010 بين و الثقافية الموزعة ما  (DVD, VCD)تأشيرات السينمائية التجارية، السمعي البصري
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 الستغـــــــــــــــــــــــــاللا
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 . إحصائيات االستغالل 1
 
 أفالم مغربية في عرضها األول بالقاعات  - أ

 

 تاريخ العرض األول المخرج سنة اإلنتاج عنوان الفيلم 

 يناير 14 سعيد الناصري 2014 الحمالة 1

 فبراير 11 فركوس توكنة عبد الحق 2014 الفروج 2

 مارس 4 محمد اليونسي 2014 الوشاح األحمر 3

 مارس 4 محمد الكغاط 2014 رهان 4

5 
 فورمطاج

 
 مارس 25 مراد الخودي 2013

 أبريل 8 عبد الكريم الدرقاوي 2014 مخالب الماضي 6

 أبريل 22 سناء عكرود 2014 خنيفسة الرماد 7

 ماي 13 محمد مفتكر 2014 جوق العميين 8

 شتنبر 3 طال حديد 2014 ليلة نصف مفتوحة 9

 شتنبر 9 عبد القادر اقطع 2014 نصف السماء 10

 شتنبر 23 ادريس مريني 2014 عايدة 11

 اكتوبر 14 جروم كوهن الفار 2014 جوق نصف الليل 12

 أكتوبر 21 محمد البدوي 2014 سليمان 13

 اكتوبر 28 يونس الركاب 2014 األوراق الميتة 14

 نونبر 11 كمالكمال 2013 الصوت الخفي 15

 نونبر 18 ياسين فنان 2014 كاريانبوليوود 16

 دجنبر 16 يوسف بريطل 2014 الشعبية 17

 دجنبر 30 سعيد حالف 2015 مسافة ميل 18
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 .2015و  2010عدد التذاكر ومداخيل الشباك في الفترة مابين -ب
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 348 842 1 647 643 1 533 792 1 294 011 2 542 248 2 829 535 2 عدد التذاكر

المداخيل 
 بالدرهم

72 504 044 68 051 518 69 172 682 74 850 832 66 726 466 74 462 995 

 
 .2015و  2010بين سنة  احصائيات عدد التذاكر ما

 
 

 .2015و  2010بين سنة  احصائيات عدد المداخيل بالدرهم ما
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 االرتياد الشهري على القاعات -ت
 
 

 الشهر عدد التذاكر

 يناير 947 176

 فبراير 735 188

 مارس 125 184

 أبريل 848 173

 ماي 911 151

 يونيو 814 88

 يوليوز 875 102

 غشت 521 168

 شتنبر 940 124

 أكتوبر 490 154

 نونبر 994 172

 دجنبر 148 154

 
 بيان ارتياد القاعات السينمائية شهريا
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)الترتيب حسب عدد التذاكر( الثالثين األولى لمختلف الجنسياتشباك تذاكر األفالم  -ث   
  

الفيلم جنسية بالدراهم المداخيل  رالتذاك عدد  الفيلم عنوان    

 1 الفروج 060 100 838,12 214 3 المغرب

 2 الحمالة 535 95 296,44 548 3 المغرب

الواليات المتحدة 
 األمريكية

4 717 165,20 93 692 
 : مهمة صعبة
 روكناتيون

3 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 4 سبيكتر 007 075 66 176,52 765 2

 5 جوق العميين 872 47 196,64 496 1 المغرب

 6 رهان 802 43 802,21 370 1 المغرب

الواليات المتحدة 
 األمريكية

7فاسط / فوريوز  699 43 724,64 296 2  7 

المغرب -فرنسا منتصف الليلجوق  258 40 413,50 334 1   8 

 9 جديد مغامرأالدا 785 33 160,73 528 1 فرنسا

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 10 لمينيو 085 33 679,54 484 1

3 تاكين 740 32 055,00 622 1 فرنسا  11 

الواليات المتحدة 
بريطانيا -األمريكية   

 12 ديفيرسيو 587 31 878,61 456 1

 13 خنيفسة الرماد 938 29 970,98 980 المغرب

الواليات المتحدة 
 األمريكية

1 337 193,48 29 006 
الهجرة: اآللهة 

 والملوك
14 

 15 وشمة الماضي 180 26 2661,80 88 المغرب

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 16 سطار وورز 890 23 216,00 294 1

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 17 بريمونسيو 532 22 488,00 994

 18 كاريان بوليوود 512 22 383,18 833 المغرب

2 بروف 470 21 521,00 954 فرنسا  19 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

1 223 161,00 20 294 
أفنجيرس : حقبة 

 أولترون
20 
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الواليات المتحدة 
 األمريكية

 21 سباي 758 18 442,00 735

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 22 جوراسيك وارد 283 18 015,00 111 1

الواليات المتحدة 
استراليا -األمريكية   

 23 مادماكس 992 17 491,70 683

الواليات المتحدة 
 األمريكية

2 دفرجونت 141 17 308,00 825  24 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 25 ساناندرياس 008 17 029,32 671

الواليات المتحدة 
 األمريكية

نسنيبر اميركا 804 16 848,19 810  26 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 27 جبتير 562 16 606,91 926

الواليات المتحدة 
 األمريكية األمريكية

809 416,00 16 272 
سكونت نيونس دو 

 كراي
28 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 29 سندريون 192 16 475,93 797

 30 فرمطاج 183 16 588,76 695 المغرب

  المجموع 207 029 1 204,40 402 43 

 
 

من حيث  الحظيرةمجموع ٪ من 19 يمثلونفي المركز األول والثاني  ينالمصنف مين مغربيينلفي
 .٪ من إيرادات شباك التذاكر16الحضور و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2015  الحصيلة السينمــائية لسنة  -المركز السينمائي المغربي  41

 

 شباك إيرادات األفالم المغربية -ج
 

 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر عنوان الفيلم 

 838,12 214 3 060 100 الفروج 1

 296,44 548 3 535 95 الحمالة 2

 196,64 496 1 872 47 جوق العميين 3

 802,21 370 1 802 43 رهان 4

 413,50 334 1 258 40 جوق منتصف الليل 5

 970,98 980 938 29 خنيفسة الرماد 6

 661,80 882 180 26 وشمة الماضي 7

 383,18 833 512 22 كاريان بوليوود 8

 588,76 695 183 16 فورمطاج 9

 082,22 441 761 12 عايدة 10

 522,15 374 440 10 نصف السماء 11

 833,00 286 090 8 حب الرمان 12

 750,51 229 831 6 األوراق الميتة 13

 510,25 94 395 5 المنسيون 14

 280,00 108 049 5 خنشة ديل الطحين 15

 892,92 183 886 4 الشعيبية 16

 297,36 43 597 4 سارة 17

 695,32 85 463 3 سريراألسرار 18

 851,67 93 932 2 الصوت الخفي 19

 872,00 40 698 2 موشومة 20

 552,98 14 596 2 3 فيها الملح والسكر 21

 945,00 85 467 2 إطارالليل 22
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 822,81 30 269 2 كالب الدوار 23

 847,92 30 253 2 غضب 24

 244,00 75 210 2 سليمان 25

 397,69 40 149 2 عاشقة الريف 26

 397,69 40 104 2 عين النسا 27

 552,40 42 072 2 البايرة 28

 860,00 37 997 1 يما 29

 625,89 22 910 1 القمراألحمر 30

 319,87 26 638 1 مالك 31

 160,00 50 540 1 خارج التغطية 32

 639,64 13 406 1 األندلس مونامور 33

 727,00 20 170 1 عيد ميالد 34

 694,17 33 125 1 يوم وليلة 35

 729,98 21 941 لعبة الحب 36

 619,10 35 892 مسافة نصف ميل 37

 899,46 20 760 حجاب الحب 38

 340,00 17 750 نساء في مرايا 39

 003,26 18 736 جناح الهوى 40

 180,00 14 685 رقصة الوحش 41

 225,00 14 656 طريق إلى كابول 42

 285,00 27 653 قصة الناس 43

 260,00 15 642 الخونة 44

 775,12 3 566 حد الدنيا 45

 234,76 4 548 الوترالخا مس 46
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 000,00 10 500 زينب زهرة أغمات 47

 796,61 9 463 زمن اإلرهاب 48

 110,00 10 445 مالئكة الشيطان 49

 047,07 4 429 دستان كروازي 50

 840,00 8 382 باي نايتكازا  51

 405,00 7 318 المغضوب عليهم 52

 685,00 5 262 أكاديربومباي 53

 090,00 5 213 خلف األبواب المغلقة 54

 785,00 3 147 إكس شمكار 55

 270,00 1 112 حمى 56

 880,00 1 94 تونزا 57

 745,00 1 71 الوشام األحمر 58

 505,00 33 البحرمن ورائكم 59

 500,00 25 حدود 60

 763,22 161 17 711 529 المجموع 
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 حسب جنسية الفيلم تشباك اإليرادا-ح
 اإلحصائيات -1

 

 البلد األصلي
عدد 
 األفالم

 عدد التذاكر
النسبة المئوية 
بالنسبة لمجموع 
 الحظيرة السينمائية

المداخيل 
 بالدراهم

النسبة المئوية بالنسبة 
لمجموع الحظيرة 

 السينمائية

الواليات المتحدة 
 االمريكية

100 796352 43.22 37 642344 50.55 

 المغرب
 

60 529711 28.75 17 161763 23.05 

 فرنسا
 

39 75606 4.10 4 046067 5.43 

 مصر
 

22 90 599 4.92 2 640479 3.55 

 الهند
 

31 117155 6.36 2 588033 3.48 

 جنسيات أخرى
 

54 232 925 12.64 10 384309 13.95 

 
 المجموع

 
306 1 842 348 100% 74 462 995 100% 

 
 حسب الجنسية 2015 و 2010 بين ما المسجلة اإلحصائيات-2

 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 الواليات 1مرتبة 
 المتحدة
 األمريكية
47% 

 المتحدة الواليات
 األمريكية
44% 

 المتحدة الواليات
 األمريكية
51% 

 المتحدة الواليات
 األمريكية
44% 

 الواليات
 المتحدة
 األمريكية
47% 

 الواليات
 المتحدة
 األمريكية
50% 

 مصر 2مرتبة 
20% 

 المغرب
17% 

 المغرب
28% 

 المغرب
34% 

 المغرب
24% 

 المغرب
23% 

 المغرب 3مرتبة 
17% 

 مصر
11% 

 فرنسا
11% 

 مصر
5% 

 فرنسا
8% 

 فرنسا
5% 

 الهند 4مرتبة 
6% 

 الهند
8% 

 مصر
5% 

 الهند
4% 

 الهند
6% 

 مصر
3% 

 فرنسا 5مرتبة 
2% 

 فرنسا
1% 

 الهند
2% 

 فرنسا
2% 

 مصر
4% 

 الهند
3% 

 %13 %11 %11 %3 %19 %8 أخرى

 
 



 

 

 2015  الحصيلة السينمــائية لسنة  -المركز السينمائي المغربي  45

 

 القاعات السينمائية: -2
 )حسب ترتيب المداخيل(: 2015دجنبر  31القاعات السينمائية النشيطة إلى غاية  - أ

 المدينة اسم القاعة 
عدد 
 الشاشات

الة عدد 
العرض 
 الرقمية

 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر
متوسط 
سعر 
 التذكرة

شباك 
التذاكر 
 المعلوماتية

1 
مجمع 

 ميكاراما
 X 53 921 216 34 174 736 14 14 الدار البيضاء

 65 126 315 9 403 144 1 1 الدار البيضاء ايماكس 2
 

3 
مجمع 

 ميكاراما
 X 52 834 629 8 551 167 9 9 مراكش

4 

 ميكاراما
أمبير 
 /لوكس

 X 38 990 422 3 435 91 3 3 فاس

 X 39 470 665 2 925 70 1 1 الرباط النهضة 5

 32 387 930 1 638 57 0 1 الرباط الملكي 6
 

 X 31 660 903 1 429 62 1 1 مراكش لوكيليزي 7

 X 21 564 314 1 123 59 1 1 الدار البيضاء لوتيسيا 8

 X 36 180 316 1 967 37 1 1 الدار البيضاء النكس 9

 X 37 820 295 1 950 31 1 1 طنجة روكسي 10

  34 580 981 176 28 1 1 الدار البيضاء ريالتو 11

 21 647 968 804 46 1 1 مركش مبروكة 12
 

13 
مجمع ادن 

 كلوب
 X 26 210 894 689 33 3 3 الدارالبيضاء

  30 258 681 038 23 1 1 تطوان أبيندا 14

15 
الفن قاعة 
 السابع

 X 18 340 639 486 33 1 1 الرباط

 X 21 170 586 969 26 1 1 مزاكش المسيرة 16

 الدار البيضاء ريتز 17
1 

 
1 14 191 474 295 35 X 

 X 35 085 434 990 12 1 1 الدار البيضاء أ.ب.س 18
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 ستفيدة من الدعم الخاص بالرقمنةالسينمائية المالقاعات -ب 
 

 عدد الشاشات المدينة اسم القاعة 
عدد الة 
العرض 
 الرقمية

مبلغ  الدعم 
 بالدرهم

 000 784 1 1 مراكش المسيرة 1

 000 784 1 1 المجموع

 
 
 

19 
 ريف

 
 X 33 730 419 672 12 1 1 الدار البيضاء

20 
 موريطانيا

 
  13 662 419 447 31 0 1 طنجة

21 
 اسبانيول

 
 28 051 329 939 11 1 1 تطوان

 

22 
 كاميرا

 
 21 785 323 375 14 0 1 مكناس

 

23 
 بارديز

 
  28 662 288 212 10 0 1 الرباط

24 
 أ.ب.س.

 
  19 984 261 594 13 0 1 مكناس

25 
 الملكي

 
  8 033 219 936 28 0 1 الدار البيضاء

26 
 الريف

 
 X 17 277 150 074 8 1 2 طنجة

27 
 لوباري

 
  15 334 98 393 6 0 1 طنجة

28 
 رويال

 
  8 011 85 563 10 0 1 وجدة

29 
 صحرا

 
  4 723 44 570 12 1 1 أكادير

30 
 داوليز

 
  13 580 33 675 1 1 1 مكناس

  20 626 19 978 1 1 سال هوليوود 31

 995 462 74 348 842 1 48 57 المجموع
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 مستغلي القاعاتحصة سوق  -ت
 

 عدد التذاكر القاعة
حصة 
 السوق

عدد 
 الشاشات

حصة 
السوق 
 حسب
 الشاشات

عدد 
 المقاعد

حصة 
السوق 
حسب 
 المقاعد

 %0.00910 832 6 %2.390 26 %62.14 745 269 46 مجمع ميكاراما

 %0.06255 200 %12.510 1 %12.51 126 315 9 ايماكس

 %1.00494 725 %3.580 1 %3.58 470 665 2 النهضة

 %0.00199 302 1 %2.590 1 %2.59 387 930 1 الملكي

 %0.00342 749 %2.560 1 %2.56 660 903 1 كوليزي

 %0.00188 010 1 %1.900 1 %1.90 564 413 1 لوتيسيا

 %0.00172 032 1 %1.770 1 %1.77 180 316 1 النكس

 %0.00220 792 %1.740 1 %1.74 820 295 1 روكسي

 قاعات اخرى
(23) 

8 353 043 11.22% 24 0.468% 17 256 0.00065% 

  898 29  57 %100 995 462 74 المجموع

 
 مداخيل قاعة الفن السابع -ث 

 

 الجنسية المداخيل بالدرهم عدد التذاكر الموزع الفيلم

 المغرب 233440.00 11873 الشاوي برودكسيون الفروج

 المغرب–فرنسا 119720.00 6072 سلمان فيلم جوق نصف الليل

 المغرب 83320.00 4341 شاما فيلم جوق العميين

 المغرب 73640.00 3690 برودفان  عايدة

 المغرب 36180.00 1857 يونس الحمالة

 المغرب 31610.00 1675 4قناة  يما

 المغرب 30700.00 1663 4قناة  خنشةديال الطحين

 المغرب 15920.00 865 بنطكرال فيلم القمر األحمر

 فرنسا 920.00 92 المعهد الفرنسي ديبان

 فرنسا -المغرب 910.00 91 فدوى مروب الحمى

 فرنسا 870.00 87 المعهد الفرنسي فلي اوف لوف

 بلجيكا -فرنسا 840.00 84 المعهد الفرنسي ريالطي

 فرنسا 820.00 82 المعهد الفرنسي الهروب الجميل

في مرة مقبلة سوف اهدف 
 القلب

 فرنسا 790.00 79 المعهد الفرنسي

 فرنسا 790.00 79 المعهد الفرنسي لسطركال
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 فرنسا 780.00 78 المعهد الفرنسي او ابدا االن

 670.00 67 المعهد الفرنسي التحقيق/البحث
لوكسانبورك 

 بلجيكا

 فرنسا 650.00 65 المعهد الفرنسي من يعيش

 فرنسا 640.00 64 المعهد الفرنسي تنفس

 فرنسا 590.00 59 المعهد الفرنسي المقاومة في المنطقة

بلجيكا -فرنسا 530.00 53 المعهد الفرنسي مريالند  

 اليابان 510.00 51 المعهد الفرنسي حكاية االميرة ككوية

 490.00 49 المعهد الفرنسي غرام 1001
-ألمانيا  -نرويج

 فرنسا

 فرنسا 480.00 48 المعهد الفرنسي لقطة ساخنة

 فرنسا 430.00 43 المعهد الفرنسي فرنسي

 فرنسا 430.00 43 المعهد الفرنسي فن فقدان الداكرة

 فرنسا 410.00 41 المعهد الفرنسي  العهد الجديد

 فرنسا 390.00 39 المعهد الفرنسي فانسو ليس له موازين

 فرنسا 370.00 37 المعهد الفرنسي التحف

 فرنسا 340.00 34 المعهد الفرنسي الجديد

 فرنسا 620.00 31 المعهد الفرنسي هللا يبارك فرنسا

 األرجنتين 290.00 29 المعهد الفرنسي رفوجيدو

 فرنسا 250.00 25 المعهد الفرنسي سنة 14على 

  340.00 639 486 33 المجموع
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 ات ـــــــــــــــــــــــــــاملهرجان
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 التظاهرات السينمائية المنظمة بالمغرب  .1

والتظاهرات التي استفادت من الدعم المقدم من قبل لجنة دعم تنظيم  المهرجانات - أ

 المهرجانات السينمائية

 

 المهرجانات من فئة )أ( .1

 
 المهرجانات من فئة )ب( .2

  

 

 

 
 الفترة المكان المهرجان

مبلغ الدعم 

 بالدرهم

دورة لجنة 

 الدعم
 المستفيد

للمهرجان  15الدورة    .1

 الدولي للفيلم بمراكش
 يوليوز 000 000 11 دجنبر 12 -4 مراكش

مؤسسة المهرجان 

الدولي للفيلم 

 بمراكش

للمهرجان  16الدورة   .2

 الوطني للفيلم
 مارس 5500000 فبراير 28 -20 طنجة

المركز السينمائي 

 المغربي

 الفترة المكان المهرجان 
مبلغ الدعم 

 بالدرهم

دورة لجنة 

 الدعم
 المستفيد

3.  
     13الدورة 

لمهرجان  الفيلم 

 القصير المتوسطي

 طنجة
5 – 10 

 أكتوبر
 المركز السينمائي المغربي يوليوز 000 000 2

4.  

لمهرجان     21الدورة  

تطوان الدولي لسينما 

بلدان البحر األبيض 

 المتوسط 

 تطوان
 –مارس 28

 أبريل 4
 مارس 000 200 1

مؤسسة مهرجان تطوان 

الدولي لسينما بلدان البحر 

 األبيض المتوسط

5.  
   18 الدورة 

لمهرجان   السينما 

 اإلفريقية

 خريبكة
12 – 19  

 شتنبر
 يوليوز 000 200 1

مؤسسة مهرجان السينما 

 اإلفريقية

6.  
للمهرجان   9الدورة 

 سال الدولي لفيلم المرأة 

28  

 03 –شتنبر

 أكتوبر

 جمعية أبي رقراق يوليوز 000 200 1
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 المهرجانات من فئة )ج( .3

 الهيئة المنظمة
دورة لجنة 

 الدعم
 المهرجان المكان الفترة المبلغ الممنوح

 

جمعية التنشيط 

الثقافي و الفني 

 باألقاليم الجنوبية

 الداخلة نونبر 23-19 000 400 يوليوز  
للمهرجان  6الدورة 

 الدولي للسينما بالداخلة
7.  

نادي مارتيل 

 للسينما والثقافة
 مارتيل دجنبر 20-15 000 400 يوليوز  

لمهرجان  15الدورة 

مارتيل الدولي للسينما 

المغربية  

 واإليبيروأمريكية

8.  

جمعية سيني 

 مغرب
 وجدة أبريل 11-7 000 300 مارس

للمهرجان  4الدورة 

المغاربي للفيلم الروائي 

 القصير  بوجدة

9.  

 مكناس مارس 25-20 000 250 مارس جمعية عائشة  

للمهرجان  14الدورة 

الدولي لسينما التحريك 

 مكناس

10.  

جمعية الثقافة ·

والتربية بواسطة 

 السمعي البصري

 000 250 مارس
04-09 

 ماي
 أكادير

للمهرجان  7الدورة 

الدولي للشريط الوثائقي 

 باكادير

11.  

جمعية المبادرة 

 الثقافية
 أكادير نونبر 14-10 000 250 يوليوز  

لمهرجان   12الدورة  

السينما و الهجرة 

 بأكادير

12.  

جمعية زاكورة 

 للفيلم عبر

 الصحراء

 زاكورة دجنبر 20-17 000 220 يوليوز  

للمهرجان  12الدورة 

الدولي للفيلم 

 عبرالصحراء زاكورة

13.  

مركز الذاكرة   

المشتركة من أجل 

 الديمقراطية و السلم 

 الناضور  ماي  10-05 200000 مارس

للمهرجان  4الدورة 

الدولي لسينما الذاكرة 

 المشتركة 

14.  

الجمعية المغربية 

للدراسات 

اإلعالمية و األفالم 

 الوثائقية

 أصيال أكتوبر  17-14 000 150 يوليوز  

لمهرجان  3الدورة 

أوربا الشرق للفيلم 

 الوثائقي بأصيال

15.  

 الرباط نونبر 07-03  000 150 يوليوز جمعية رباط الفتح

لمهرجان    5الدورة 

الرباط للفيلم القصير 

 المغربي الرباط

16.  
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 سطات نونبر 28-24 000 150 يوليوز جمعية الفن السابع

للمهرجان   9الدورة 

الوطني لفيلم الهواة 

 بسطات

17.  

جمعية النادي   

 السينمائي
 الفنيطرة ماي 23-20 000 130 مارس

لمهرجان   9الدورة 

سبو للفيلم القصير  

 القنيطرة

18.  

 
 التظاهرات السينمائية .4

 الهيئة المنظمة
دورة لجنة 

 الدعم
 المهرجان المكان الفترة المبلغ الممنوح

 

النادي السينمائي    

 سيدي قاسم
 000 100 مارس

 14 – 81 

 ماي
 سيدي قاسم

لملتقى   16الدورة 

سيدي قاسم للسينما 

 المغربية سيدي قاسم

19.  

جمعية جبال ميديا 

للبحث السمعي 

 البصري

 000 100 يوليوز  
9 – 13 

 شتنبر
 شفشاون

لمهرجان   4الدورة 

لفيلم شفشاون الدولي 

 الطفولة

20.  

جمعية البربجة للفنون 

 والثقافة
 000 100 يوليوز  

21-24 

 أكتوبر 
 الجديدة

لمهرجان    5الدورة 

 الجديدة السينمائي
21.  

 000 100 يوليوز جمعية فنون و مهن
15 – 18 

 دجنبر

الدار 

 البيضاء

للمهرجان  8الدورة 

 الدولي لفيلم الطالب
22.  

نادي السينما         

 واإلعالموالتوثيق 
 مكناس ماي 10 –06 000 90 مارس

لمهرجان   5الدورة

مكناس الدولي لسينما 

 الشباب مكناس

23.  

جمعية أنفاس للمسرح 

 والسينما
 بلقصيري ماي 10 – 8  000 90 مارس

لملتقى   9الدورة

مشرع بلقصيري 

 السينمائي 

24.  

جمعية المهرجان 

 الدولي للفيلم الوثائقي
 000 90 يوليوز  

23 – 26 

 دجنبر
 خريبكة

للمهرجان  7الدورة

 الدولي للفيلم الوثائقي
25.  

نادي الشاشة للطفولة 

 والشباب بأزرو
 000 80 يوليوز  

 يوليوز 30

 غشت 02-

-أزرو

 افران

لمهرجان  17الدورة 

العالم العربي للفيلم 

 القصير

26.  

جمعية نادي إيموزار 

 كندر
 000 80 يوليوز  

12 – 15 

 نونبر

إيموزار 

 كندر

لمهرجان   12الدورة

 سينما الشعوب
27.  
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محترفي كوميديا 

لمسرح العرائس 

 واالبداع 

 000 75 مارس
 –أبريل  30 

 ماي 03
 ايت ملول

لمهرجان   8الدورة

سوس الدولي للفيلم 

 القصير  

28.  

 000 75 يوليوز   جمعية النور
20 – 24  

 أكتوبر
 طنجة

                8الدورة 

للمهرجان الدولي 

 للفيلم 

29.  

جمعية الشاشة          

 الفضية
 000 70 مارس   

 13 – 15 

 مارس
 كرسيف

للملتقى    3الدورة 

الوطني لسينما 

 الهامش 

30.  

جمعية اندي         

 فيلم
 000 70 مارس

 –مارس  26 

 مارس 29
 الرباط

لمهرجان  9الدورة 

 اندي فيلم  
31.  

جمعية إبداع          

الفيلم المتوسطي 

 المغربي

 000 70 مارس
03 – 06 

 يونيو
 فاس

لملتقى   20الدورة

 الفيلم المغربي 
32.  

الجامعة الوطنية 

لألندية السينمائية 

 بالمغرب

 000 70 يوليوز  
 –يوليوز  28

 غشت 1
 المحمدية

للجامعة    7الدورة

الصيفية للسينما و 

 السمعي البصري

33.  

 سال أبريل 6–4 000 60 مارس  جمعية رؤى المستقبل
للمهرجان    4الدورة

 الوطني لفيلم التلميذ 
34.  

المرصد المغربي 

 للصورة الوسائطية
 طنجة أبريل 07-03 000 60 مارس 

لملتقى  2الدورة  

كاب سبرطيل لسينما 

 الشمال والجنوب 

35.  

الجمعية الجعفرية 

 لالنماء القروي
 سيدي بنور ماي 09 –06 000 60 مارس 

للخيمة    7الدورة

 العوناتالسينمائية 
36.  

جمعية أصالة للفنون      

 و العلوم
 بلجيكا   ماي 10-09 000 60 مارس

لمهرجان   2الدورة

الفيلم المغربي "نجمة 

 كريستال " لييج 

37.  

جمعية    تال سمطان   

 للبيئة و التنمية
 شفشاون  ماي  30-27 000 60 مارس

للملتقى   7الدورة

الوطني للفيلم القصير 

 هواة 

38.  

جمعية األمل للتعايش     

 و التنمية 
 السعيدية غشت 29-25 000 60 مارس

لمهرجان  1الدورة

 السعيدية السينمائي 
39.  
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النادي السينمائي 

 لسيدي عثمان
 أبريل 19-16 000 50 يوليوز  

سيدي 

-عثمان 

الدار 

 البيضاء

لملتقى   3الدورة

سيدي عثمان للسينما 

 المغربية

40.  

 جمعية مهرجان أسا 

السينمائي للطفولة            

 و الشباب

 أسا الزاك    ماي 05-02 50000 مارس

لمهرجان   3الدورة

أسا الوطني لسينما 

 الصحراء

41.  

جمعية مهرجان    

 ثقافات وفنون الجبال
 بني مالل ماي 10 - 7  000 50 مارس

مهرجان   2الدورة

   تاصمييت للسينما 

 و النقذ        

42.  

 000 50 يوليوز   والتنميةجمعية التربية 
27 – 31 

 أكتوبر
 وززازات

لمهرجان   2الدورة

 القصبة للفيلم القصير
43.  

جمعية الفيلم الوثائقي 

 لزاكورة 
 000 50 يوليوز

19 – 21 

  نونبر
 زاكورة 

    4الدورة

للمهرجان الدولي 

 للفيلم الوثائقي   

44.  

جمعية نبراس العتمة 

 للفنون الجميلة
 000 50 يوليوز  

17 – 20 

 دجنبر
 طاطا

للمهرجان  4الدورة

الوطني لسينما 

 الواحة

45.  

مركز الجنوب للفن 

 السابع
 000 50 يوليوز 

25 – 27 

  دجنبر
 كلميم

لملتقى   4الدورة

 الفيلم الوثائقي  
46.  

مؤسسة حد كورت 

 للثقافة والتنمية
 000 40 مارس

 24 – 26 

 أبريل
 حد كورت

لملتقى حد  8الدورة 

كورت للسينما 

 والشباب 

47.  

جمعية التضامن للتنمية 

 والهجرة
 وجدة ماي 10-7  000 40 مارس 

للمهرجان    4الدورة

المتوسطي للسينما 

 والهجرة   

48.  

جمعية األنشطة  

 السينمائية التربوية 
 خريبكة   ماي  10-08 30000 مارس

   5الدورة 

للمهرجان الوطني 

للفيلم الوثائقي 

 التربوي 

49.  

 

 

جمعية  نادي  الطليعة  

 السينمائي
 30000 يوليوز  

 –يوليوز  29

 غشت  01

سيدي    

 سليمان

لمهرجان     8الدورة

 السينما و التربية
50.  
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جمعية المواهب   

الشابة للسينما و  

 المسرح

 30000 يوليوز  
02-04 

 أكتوبر
 فاس 

للملتقى     4الدورة

الوطني أيام فاس 

 للتواصل السينمائي

51.  

 000 30 يوليوز   جمعية سيرفيس آر
25 – 27 

 دجنبر
 مكناس

لملتقى   5الدورة

مكناس السينمائي 

 للفيلم القصير

52.  

جمعية بانوراما  

 للثقافة و التنمية 
 ابن جرير  أبريل  07-04 20000 مارس  

لمهرجان   2الدورة

 للسينماابن جرير 
53.  

جمعية منتدى العهد 

 الجديد للسينما والثقافة
 000 20 يوليوز  

15 – 19 

 نونبر
 الرباط

لمهرجان  7الدورة 

بصمات لسينما 

 اإلبداع 

54.  

 المجموع بالدرهم 000 660 27

 
 

ملحوظة:   
 

شهر يناير منحت لجنة دعم المهرجانات السينمائية أيضا دعما  لتظاهرة سينمائية لم تنعقد وتأجلت إلى 
، ويتعلق األمر ب:2016  

 
 
  

جمعية مهرجان الرباط الدولي للثقافة و  

 الفنون
 الرباط 000 500 يوليوز

المهرجان الدولي  

 لسينما المؤلف
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 التظاهرات التي لم تستفد من صندوق الدعم  - ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المكان الدورة التاريخ
 مهرجانات، تظاهرات، أيام

 و أسابيع سينمائية
 

مارس 14 – 11  1 تظاهرة "السينما والمرأة" القنيطرة 12 

مارس 21 – 18  2 المهرجان الدولي لسينما الطفل الدار البيضاء 3 

أبريل 12 – 10  3 المهرجان السينمائي تنغير 3 

أبريل 25 – 23  4 المهرجان الوطني للفيلم التربوي فاس 14 

أبريل  27 – 24  5 مهرجان إيصورا السينمائي الحسيمة 1 

يونيو 27 – 26  6 الليلة البيضاء للسينما وحقوق اإلنسان الرباط 4 

يوليوز 26 – 23  7 ملتقى بنسليمان السينمائي بنسليمان 1 

غشت 12 – 08  8 المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي الدار البيضاء 10 

نونبر 06 – 02 نورغ"المهرجان الدولي للفيلم األمازيغي "إسني  اكادير 9   9 

نونبر 10 – 06  10 المهرجان الدولي للفيلم األمازيغي الدار البيضاء 1 

نونبر 11 – 09  العيون 1 
المهرجان الوطني للفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ 

 والمجال الصحراوي الحساني
11 

نونبر 26 – 23  12 المهرجان الدولي لمدارس السينما تطوان 1 

دجنبر 19 – 17  13 المهرجان الجامعي الدولي لسينما الشباب ورزازات 1 

دجنبر 26 – 24  14 ملتقى السينما واإلبداع الفني األمازيغي سيدي قاسم 4 
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 التظاهرات المنظمة بالمغرب من قبل الهيئات الدبلوماسية بتعاون مع المركز السينمائي المغربي- ت
 

  
 

 السينمائية  المنظمة بالخارجمشاركة السينما المغربية في المهرجانات  .2

 الئحة المهرجانات األجنبية التي شارك فيها الفيلم المغربي في المسابقة الرسمية . أ
 

 التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة
 

 وداعا كارمن)ف.ط(
 حمى)ف.ط( 
 يا خيل هللا)ف.ط( 

 يوم وليلة)ف.ط(
 زيرو)ف.ط( 
 فوهة)ف.ق( 

–يناير  15
 فبراير 02

 بلغاريا 7
مهرجان صوفيا ألفالم الشرق األوسط وشمال 

 إفريقيا )مينار( )تكريم السينما المغربية(
1.  

 ياخيل هللا)ف.ط(
 –فبراير  06
 مارس 08

25 
الواليات المتحدة 

 األمريكية
  .2 مهرجان الفيلم اإلفريقي ببورتالند 

 وداعا كارمن)ف.ط(
 ياخيل هللا)ف.ط(

 زيرو)ف.ط( 

19 – 25 
 فبرلير

  .3 أسبوع السينما اإلفريقية بأثينا اليونان 4

 هم الكالب)ف.ط( 
 حمى)ف.ط(

 الوشاح األحمر )ف.ط(
 من ماء ودم )ف.ق( 

 –فبراير  28
 مارس 07

  .4 مهرجان السينما اإلفريقية بواكادوكو بوركينا فاصو 24

البحر من 
 ورائكم)ف.ط(

16 -21   
 مارس

  .5 مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية مصر 3

 وداعا كارمن)ف.ط(
 كليوباترا أاللة)ف.ق(

 حمى)ف.ط(
 مول الكلب )ف.ق(

البحر من 
 ورائكم)ف.ط(

20 -29   
 مارس

  .6 المهرجان الدولي ألفالم الشرق سويسرا 10

أسابيع سينمائية مهرجانات ،دورات و المكان التاريخ  
 

فبراير  26 – 22  1 أسبوع الفيلم البريطاني الرباط 

ماي 11 – 05  2 مهرجان األفالم الصينية الرباط 

 3 أسبوع السينما األنغولية الرباط نونبر   25 – 23

 4 دورة  السينما األرجنتينية الرباط دجنبر  09 – 06
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 وداعا كارمن )ف.ط(
البحر من 

 ورائكم)ف.ط(
 جيش اإلنقاذ)ف.ط( 

21 – 28 
 مارس

  .7 مهرجان السينما اإلفريقية بقرطبة اسبانيا 12

 الطفل والخبز )ف.ق(
البحر من 

 ورائكم)ف.ط(

 –أبريل  29
 كندا 31 ماي 03

المهرجان الدولي للسينما "نظرات من إفريقيا" 
 بمونلاير

8.  

 سليمان )ف.ط(
 –أبريل  30

 ماي  09
17 

جمهورية 
 الدومينكان

  .9 المهرجان الدولي للفيلم بسانت دومينكي

 جوق العميين)ف.ط(
 من ماء ودم)ف.ق(  

03 – 12 
 يونيو

  .10 مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الجزائر 8

 حمى)ف.ط(
08 – 14 

 يونيو
  .11 مهرجان سينما الجنوب بغرناطة اسبانيا 9

البحر من 
 ورائكم)ف.ط(

18 – 25 
  .12 مهرجان "الشاشات السوداء" بياوندي الكامرون 19 يوليوز

 الراعية)ف.ق(
09 – 15 

 غشت
  .13 الهواة بقليبيةالمهرجان الدولي لفيلم  تونس 30

 جوق العميين )ف.ط(
 –غشت  27
  .14 مهرجان أفالم العالم بمونتلاير كندا 39 شتنبر 07

 : المسابقة الدولية
 جوق العميين)ف.ط(

 من ماء ودم)ف.ق( 
  : العربي مسابقة الفيلم

 الشعيبية)ف.ط(
 نصف السماء)ف.ط(

02 – 08 
 شتنبر

 مصر 31
البحر مهرجان اإلسكندرية السينمائي لدول 

 المتوسط
15.  

 جوع كلبك)ف.ط(
10 – 20  

 شتنبر
  .16 المهرجان الدولي للفيلم بطورنطو كندا 40

 من ماء ودم)ف.ق(
19 – 25  

  .17 المهرجان الدولي للفيلم ببومباي الهند 3 شتنبر

 كاريان بوليوود )ف.ط(
 دوار السوليما)ف.ق(

02 – 06 
  .18 مهرجان مالمو للسينما العربية السويد 5 أكتوبر

 وداعا كارمن)ف.ط( 
 جوق العميين)ف.ط(

-58الريف 
 )وثائقي(59

 دوار السوليما)ف.ق(
 حدود)ف.ط(

07 – 19 
 أكتوبر

  .19 مهرجان الفيلم العربي بفاماك فرنسا 26

 الطفل والخبز)ف.ق(
08 – 16 

  .20 المهرجان الدولي للفيلم ببيروت لبنان 15 أكتوبر

 حمى)ف.ط(
14 – 18 

 أكتوبر
  .21 الدولي للفيلم العربي بقابسالمهرجان  تونس 1
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 دوار السوليما)ف.ق(
 الراعية)ف.ق(

رحلة في الصندوق  
 )ف.ق(

23 – 26 
 أكتوبر

  .22 المهرجان الدولي للفيلم القصير بنواكشوط موريتانيا 10

 جوق العميين)ف.ط(
البحر من  

 ورائكم)ف.ط(
 مول الكلب)ف.ق( 

05 – 16 
 نونبر

 األرجنتين 5
األمريكي الالتيني للفيلم المهرجان الدولي 

 العربي ببوينس إيريس
23.  

 البارك)ف.ق(
06 – 13 

 نونبر
  .24 مهرجان السينما المتوسطية بروما إيطاليا 21

البحر من 
 ورائكم)ف.ط(

06 – 13 
 نونبر

  .25 مهرجان السينما اإلفريقية ببالد أبط فرنسا 13

 حمى)ف.ط(
08 – 15 

 نونبر
  .26 للفيلم بالغوسمهرجان إفريقيا الدولي  نيجيريا 5

 إطار الليل)ف.ط(
البحر من 

 ورائكم)ف.ط(

11 – 20 
 نونبر

  .27 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مصر 37

 جوق العميين)ف.ط(
17 – 21  

 نونبر
  .28 المهرجان الدولي للفيلم ببروكسيل بلجيكا 1

 جوق العميين)ف.ط(
21 –28  

 نونبر
  .29 أيام قرطاج السينمائية تونس 26

 الرماد)ف.ط(خنيفيسة 
03 – 09 

 دجنبر
  .30 مهرجان الفيلم المتوسطي بعنابة الجزائر 1

 حوت الصحرا)ف.ق(
05 – 08 

 دجنبر
  .31 مهرجان صور السينمائي الدولي للفيلم القصير لبنان 2

 أسير األلم)وثائقي(
05 – 10 

 دجنبر
  .32 المهرجان الدولي للفيلم بدلهي  الهند 4

 آية والبحر)ف.ق(
 جوع كلبك)ف.ط(

 حجاب الغيرة)ف.ق(
 ثقل الظل)وثائقي(  

09 – 16 
 دجنبر

12 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
  .33 المهرجان الدولي للفيلم بدبي

 
 

 الئحة المهرجانات األجنبية التي شارك فيها الفيلم المغربي خارج المسابقة الرسمية . ب
 

  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

المغلقة خلف األبواب 
 )ف.ط(

06 – 12 
 يناير

 الكونغوبرازافيل 2
المهرجان اإلفريقي لسينما المرأة 

 ببرازافيل
1.  

البحر من 
 ورائكم)ف.ط(

05 – 15 
 فبراير

  .2 مهرجان برلين السينمائي الدولي ألمانيا 65
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 وداعا كارمن)ف.ط(
04 – 30 

 مارس
  .3 مهرجان الفرنكوفونية بأوسلو النرويج 

 نساء ونساء)ف.ط(
08 – 12 

 مارس
  .4 أسبوع فيلم المرأة األردن 3

 براق)ف.ط(
10 – 30 

 مارس
  .5 مهرجان الفرنكوفونية ببكين الصين 20

  .6 أسبوع الفرنكوفونية بوارسو بولونيا  مارس 11 وداعا كارمن)ف.ط(

بنت  خوانيتا
 طنجة)ف.ط(

  مارس 12
جمهورية 
 الدومينكان

  .7 مهرجان الفرنكوفونية بسان دومينكي

 الكالب)ف.ط(هم 
 إطار الليل)ف.ط(

 النهاية )ف.ط(
البحر من  

 ورائكم)ف.ط( 

12 – 21 
 مارس

  .8 أيام بيروت السينمائية )ضيف مميز( لبنان 8

 الوتر الخامس)ف.ط(
16 – 20 

 مارس
  .9 أسبوع الفرنكوفونية بكواطيماال كواطيماال 

 حياة قصيرة)ف.ق(
 الهدف)ف.ق(

 صرخة بلعمان)ف.ق(
 فوهة)ف.ق(

 ريكالج)ف.ق( 

16 – 21 
 مارس

  .10 أسبوع الفرنكوفونية بكواالمبور ماليزيا 

 وداعا كارمن)ف.ط(
16 -26   

 مارس
  .11 مهرجان الفرنكوفونية بلشبونة البرتغال 

  .12 مهرجان الفرنكوفونية بالقاهرة مصر  مارس 16 على الحافة)ف.ط(

 براق)ف.ط(
18 – 28 

 مارس
  .13 بستراسيورغأسبوع الفرنكوفونية  فرنسا 

  .14 يوم الفرنكوفونية بهانوي الفيتنام  مارس 21 وداعا كارمن)ف.ط(

الطريق إلى 
 كابول)ف.ط(

  .15 مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بأثينا اليونان 16 مارس 23

 زيرو)ف.ط(
24 – 31 

 مارس
  .16 مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بروما إيطاليا 6

 وداعا كارمن)ف.ط(
 السفر الكبير)ف.ط(

 خيل هللا)ف.ط( يا
 ألف شهر)ف.ط(

 روك القصبة)ف.ط(
 على الحافة )ف.ط(

مارس  31
 أبريل 15–

  .17 بانوراما السينما المغربية بسان دوني فرنسا 10
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البحر من 
 ورائكم)ف.ط(

15 – 22 
 أبريل

  .18 مهرجان آفاق بعمان األردن 

 حمى)ف.ط(
02 – 03 

 ماي
  .19 مهرجان "غوري سينما" بدكار السنغال 1

 البايرة)ف.ط(
26 – 31 

 ماي
  .20 مهرجان السينمات اإلفريقية بأنجي فرنسا 15

 براق)ف.ط(
29 – 30 

 ماي
 كندا 

يوم إفريقيا بمعهد الدراسات اإلفريقية 
 بجامعة كارلتون

21.  

 إطار الليل)ف.ط(
06 – 12 

 يونيو
  .22 الفيلم الفرنسي العربي بعمان األردن 21

 هم الكالب)ف.ط(
09 – 13 

 يونيو
 السنغال 15

المهرجان السينمائي "الصورة والحياة" 
 بدكار

23.  

هم المغضوب 
 عليهم)ف.ط(

 الكالب)ف.ط( 
 روك القصبة)ف.ط(

24 – 28 
 يونيو

  .24 أسبوع السينما العربية بروساريو األرجنتين 1

 وداعا كارمن)ف.ط(
األندلس 

 مونامور)ف.ط(
في انتظار 

 بازوليين)ف.ط(
 ماجد)ف.ط( 

 -يوليوز 
 غشت

  .25 مهرجان أوليمب بطيسالونيك اليونان 44

 وداعا كارمن)ف.ط(
06 – 13 

 يوليوز
  .26 مهرجان الفيلم العربي بعمان  األردن 5

 الصوت الخفي)ف.ط(
غشت  12
– 12 

 شتنبر
 البرازيل 10

مهرجان السينما العربية بصاو باولو، 
ريودي جانيرو، بيلو أوريزونتي و 

 فيكتوريا
27.  

البحر من 
 ورائكم)ف.ط(

  شتنبر 26
الواليات المتحدة 

 األمريكية
  .28 معرض الفن المعاصر بنيويورك

 شاشة سوداء)ف.ق(
خلف األبواب 
 المغلقة)ف.ط(

شتنبر  30
– 03 

 أكتوبر
 بلجيكا 4

مهرجان الفيلم العربي ببروكسيل "أفالم 
 الجنوب"

29.  

 الزيرو)ف.ط(
03 – 09 

 أكتوبر
  .30 مهرجان الفيلم العربي برام هللا فلسطين 1

 ماجد)ف.ط(
06 – 08 

 أكتوبر
 األردن 

االحتفال باليوبيل الفضي لمؤسسة عبد 
 الحميد شومان

31.  

 العلبة)ف.ق(
12 – 17 

 أكتوبر
  .32 مهرجان القاهرة الدولي للسينما مصر 37

- 58الريف 
 )وثائقي(59

14 – 18 
 أكتوبر

  .33 المهرجان الدولي للفيلم العربي بقابس تونس 1
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البحر من ورائكم 
 )ف.ط(

 دوار السوليما)ف.ق(
 حدود)ف.ط(

 السراب)ف.ط(
 وشمة)ف.ط( 

 )ف.ق(14الذاكرة 
03 – 08 

 نونبر
 اسبانيا 9

مهرجان السينما العربية والمتوسطية 
 ببرشلونة

34.  

 تكريم نبيل عيوش
 علي زاوا)ف.ط(
 يا خيل هللا)ف.ط(
 أرضي)وثائقي(

 

06 – 15 
 نونبر

 البرتغال 15
مهرجان الفيلم "إسطوريل" بلشبونة 

 )تكريم المخرج نبيل عيوش(
35.  

 داالس)ف.ط(
04 – 11 

 دجنبر
  .36 المهرجان الدولي للفيلم ببروكسيل بلجيكا 15

 جوق العميين)ف.ط(
18 – 24 

 دجنبر
 الجزائر 

أيام الفيلم العربي المتوج على هامش 
تظاهرة "قسطنطينة عاصمة الثقافة 

 "2015العربية للعام 
37.  

 

.أسابيع السينما المغربية المنظمة  بالخارج من قبل السفارات المغربية والجمعيات المغربية بتعاون  ت
 مع المركز السينمائي المغربي

 

  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 تكريم السينما المغربية
 العيون الجافة)ف.ط(
 موت للبيع )ف.ط(
 أرضي)وثائقي(

 الممنوعة)وثائقي(أماكننا 
 روك القصبة)ف.ط(

 زيرو)ف.ط(
 أمال)ف.ق(

 حياة قصيرة)ف.ق(
 فوهة)ف.ق(

 اليد اليسرى)ف.ق(
 مختار)ف.ق(

 اسبانيا 2 يناير 29 – 13
دورة السينما وحقوق اإلنسان 

 ببرشلونة
1.  

 ألمانيا  أبريل 26 – 20 زينب زهرة أغمات)ف.ط(
األسبوع الثقافي المغربي 

 ببرلين 
2.  

 فورمطاج)ف.ط(
 مالك)ف.ط(

 )ف.ط( ااݣس 

  .3 أسبوع الفيلم المغربي بلييج بلجيكا  ماي 10 –09
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 الصوت الخفي)ف.ط(

 البحث عن زوج امرأتي)ف.ط(
 جوق العميين)ف.ط( مالك)ف.ط( 
 الصوت الخفي)ف.ط( 

  .4 أيام الفيلم المغربي بعمان األردن  غشت 06 – 03

 عايدة)ف.ط(
 داالس)ف.ط(

 ماكان)ف.ط(كان يا 
 جوق العميين)ف.ط(
 إطار الليل)ف.ط(

 رهان)ف.ط(
 من ماء ودم )ف.ق(

 انطروبيا)ف.ق(
 رحلة في الصندوق)ف.ق(

 حوت الصحرا)ف.ق(
 جمعة مباركة)ف.ق(

 ريكالج)ف.ق(

  .5 أسبوع الفيلم المغربي بأبيدجان الكوت ديفوار 2 غشت 29 – 24

 تكريم السينما المغربية
المالئكة ال في الدارالبيضاء، 

 تحلق)ف.ط(
 كازا نيكرا)ف.ط(

 جوق العميين)ف.ط(
 يا خيل هللا )ف.ط(

 العيون الجافة)ف.ط(
 موت للبيع)ف.ط(

 أماكننا الممنوعة)وثائقي(
 روك القصبة)ف.ط(

 أمال)ف.ق(
 بطاقة بريدية)ف.ق(
 حياة قصيرة)ف.ق(
 اليد اليسرى)ف.ق(

 صرخة بلعمان)ف.ق(
 حوت الصحرا)ف.ق(

 ليلتهن)ف.ق(
 فوهة)ف.ق(

تنغير القدس: أصداء 
 المالح)وثائقي( 

 كولومبيا 3 شتنبر 29 – 01
دورة السينما وحقوق االنسان 
ببوغوطا                   و 

 ميدانيي

6.  

 عايدة)ف.ط(
 13 –نونبر  30

 دجنبر
 بلغاريا 2

األيام الثقافية المغربية 
 ببلغاريا

7.  
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 األفالم المغربية المتوجة بالخارج .3

 األفالم الطويلة المتوجة في الخارج .أ 

 التظاهرة عدد الجوائز المخرج عنوان الفيلم 
البلد 
 المنظم

الجائزة المحصل 
 عليها

 4 هشام عيوش حمى 1

مهرجان السينما 
 اإلفريقية بواكادوكو

 07 –فبراير  28 
 مارس

بوركينا 
 فاصو

جائزة المهر 
الذهبي ينينغا 
 الجائزة الكبرى

الدولي للفيلم المهرجان 
 الشرقي

 مارس   29- 20
 الجائزة الثانية سويسرا

مهرجان السينما 
 اإلفريقية بقرطبة

 يونيو 14 – 8
 اسبانيا

الجائزة الفضية 
"الحمرا ء 
 الفضية"

المهرجان الدولي للفيلم 
 العربي بقابس

 أكتوبر 18 – 14
 تونس

جائزة الواحة 
 الفضية

 4 محمد مفتكر جوق العميين 2

مهرجان وهران 
 الدولي للفيلم العربي

 يونيو 12 – 03 
 الجزائر

"الوهر الذهبي" 
 الجائزة الكبرى

المهرجان الدولي للفيلم 
 ببروكسيل

 نونبر  21 – 17 
 بلجيكا

جائزة أحسن 
 إخراج

جائزة أحسن 
 ممثل

 أيام قرطاج السينمائية
 نونبر   28– 21

 التانيت الذهبي تونس

 3 هشام العسري البحر من ورائكم 3

مهرجان األقصر 
 للسينما اإلفريقية

 مارس   21- 16 
 مصر

جائزة لجنة 
 التحكيم الخاصة

المهرجان الدولي 
للسينما "نظرات من 
 إفريقيا" بمونلاير

 ماي 03 –أبريل  29

 كندا

 الجائزة الكبرى

جائزة أحسن 
 ممثل

 1 هشام العسري هم الكالب 4

مهرجان السينما 
 اإلفريقية بواكادوكو

 07 –فبراير  28 
 مارس

بوركينا 
 فاصو

جائزة أحسن 
 صورة

 1 ياسين فنان كاريان بوليوود 5

مهرجان مالمو للسينما 
 العربية

 أكتوبر 06 -02
 السويد

جائزة لجنة 
 التحكيم الخاصة
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 األفالم القصيرة المتوجة في الخارج .ب 

 

 البلد المنظم التظاهرة عدد الجوائز المخرج عنوان الفيلم 
الجائزة 
المحصل 
 عليها

1.  
 من ماء ودم

عبد اإلله 
 الجوهري

1 

مهرجان السينما 
 اإلفريقية بواكادوكو

 07 –فبراير  28
 مارس

بوركينا 
 فاصو

الجائزة 
 الكبرى

2.  
 1 كمال لزرق مول الكلب

المهرجان الدولي 
 للفيلم الشرقي

 مارس   29- 20
 سويسرا

الجائزة 
 الكبرى

3.  
 1 أسماء المدير السوليمادوار 

المهرجان الدولي 
للفيلم القصير 
 بنواكشوط

 أكتوبر 26 – 23

 موريتانيا
الجائزة 
 الكبرى

4.  
 1 رندة معروفي البارك

مهرجان السينما 
 المتوسطية بروما

 نونبر 13 – 06 
 إيطاليا

جائزة 
 سيرفانطيس

5.  
 أسير األلم

بوشعيب 
 المسعودي

1 

المهرجان الدولي 
 للفيلم بدلهي

 دجنبر 10 – 05
 الهند

الجائزة 
 الكبرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 عبد هللا الطايع جيش اإلنقاذ 6

مهرجان السينما 
-21 اإلفريقية بقرطبة

 مارس 28-
 أحسن فيلم  اسبانيا

 نصف السماء 7
عبد القادر 

 لقطع
1 

مهرجان اإلسكندرية 
السينمائي لدول البحر 

 المتوسط
 شتنبر 08 – 02 

 مصر

جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة 
ضمن مسابقة 
 األفالم  العربية
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 إقامة كتابة السيناريو

 بمدينة إفران 
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.V إقامة كتابة السيناريو بمدينة إفران 

 

 
 جياللي فرحاتيو  دانييل ج. سويسا

 
اإلشكالية وبدعم من مؤسسة غالبا ما يؤاخذ على الفيلم المغربي ضعف السيناريو. لمعالجة هذه 

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، تقرر تنظيم إقامة لكتابة السيناريو بمدينة إفران موجهة باألساس إلى 
 المخرجين المغاربة المستفيدين من التسبيق على المداخيل بغية الرفع من جودة وتحسين كتابة السيناريو.

 
إلى  07بإفران وذلك من  ا سينمائيا بجامعة االخوين( مخرج12ولهذه الغاية، التأم اثنا عشر )

، وخالل هذه الفترة عمل ثمانية من المخرجين وكتاب السيناريو من بينهم سبعة أجانب على يونيو 13
 تأطير المخرجين المغاربة قصد مساعدتهم على تحسين كتابة مشاريعهم.

 
مشروع إضافة إلى جلسة للتقييم وتضمن برنامج العمل عدة جلسات فردية بمعدل خمسة لكل 

 ضمت المؤطرين والمخرجين على السواء.
 

على ضوء هذه اإلقامة، تمت مواكبة كل مخرج من طرف مؤطر وذلك على مدار عدة شهور 
 إلى غاية االنتهاء من كتابة مشروع السيناريو. 

 
للفيلم بمراكش ونظرا للنجاح الذي حققته هذه العملية، تقرر بمعية مؤسسة المهرجان الدولي 

 تنظيم هذه اإلقامة سنويا.
 

 وفيما يلي الئحة المشاريع التي استفادت من هذه اإلقامة:
 
 "جمال عفينا" لياسين ماركو ماروكو -1

 "خطوة وراء الشمس" لنرجس النجار -2

 "بورن آوت"  لنورالدين لخماري -3

 "والدي لم يمت" لعادل الفاضلي -4

 "رجال الليل" لعبد السالم الكالعي -5

 لرؤوف الصباحي "حياة" -6
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 "دموع الرمال" لعزيز السالمي -7

 "ثلج ناعم" لجيهان البحار -8

 "ولولة الروح" لعبد اإلله الجواهري -9

 "الثورة االخيرة"لجياللي فرحاتي -10

 "إكليل الموسم" لمحمد حسيني -11

 "مسألة عاجلة" لمحسن بصري -12

 : قائمة بأسماء مؤطري كتابة السيناريو
 

 : المدير الفني
 جان لوك أورميير: منتج وكاتب سيناريو 
 

 المؤطرون:

 رفاييل ديسبلشين: كاتب سيناريو 

 إيف أولمان: كاتب سيناريو 

 أنييس ميرلي: مخرج وكاتب سيناريو 

 جيروم بوجور: كاتب سيناريو 

 جان دينيزو: مخرج وكاتب سيناريو 

 فيليب السري: مخرج وكاتب سيناريو 

 بياتريس كولمبي: كاتبة سيناريو 

 نييل ج. سويسا: مخرجة وكاتبة سيناريودا 
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 املركز السينمائي املغربي

 و ترويج السينما املغربية بالخارج
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VIالمغربيــة بالخــــــارج . المركز السينمــــائي المغربــــي و التعريــف بالسينمـــــا 

 
 السينمائي انــــــان كــــمهرج

 
 لدوليا انـــــان كـــدف من المشاركة في مهرجــــاله . أ

 
 

، 2006دأب المركز السينمائي المغربي، منذ سنة 

على إقامة جناح خاص به بالقرية الدولية لمهرجان 

إلى التعريف بالسينما المغربية، و  "كـــــان"، يهدف أساسا

منتجي األفالم تعزيز مكانة المملكة كوجهة سينمائية لدى 

 .األجنبية

و في هذا الصدد، تم تهييئ و إعداد دليل لإلنتاج 

السينمائي، و كذا توفير األشرطة اإلعالنية لألفالم المغربية 

قصد مشاهدتها في عين المكان، عبر دعامة فيديو، لفائدة 

كم تم إهداء  .مبرمجي المهرجانات الزائرين، من مقتنيي أو

زائري الجناح المغربي، تضم كل  ، لفائدةUSB مفاتيح

  .معلومات الكتيب و كذا األشرطة اإلعالنية لألفالم

 
ويعد هذا الجناح إطارا مميزا للتواصل و الترويج           

للمغرب كوجهة لإلنتاجات األجنبية، حيث تم إصدار كتيب 
وتم توفير خزانة  .خاص يوضح مزايا التصوير بالمغرب

ها بعين المكان، من خالل محطة صور، يمكن االطالع علي
 .تفاعلية رقمية حسب رغبات المنتجين األجانب

 

و أخيرا، يساعد المركز السينمائي المغربي السينمائيين و المنتجين المنفذين المغاربة المتواجدين 

بـمهرجان كــــان، على عقد عالقات مع األجانب حيث يحتضن الجناح مجموعة من االجتماعات و 

 .اللقاءات المهنية

كما يسهل أيضا المركز السينمائي المغربي اإلقامة للمهنيين المغاربة، من خالل توفيره للسكن  

 .طيلة أيام المهرجان و ذلك حسب شروط انتقاء معينة

 

.  
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 عدد الزيارات للجناح المغربي . ب
 

 
 

 عدد الزيارات

2015 2014 

436 268 

% 6862, + 

  
 حسب الفئةعدد الزيارات  . ت

 

 النسبة المئوية الفئة

 % 82,00 اإلنتاج

 % 10,00 المهرجانات

 % 7,00 التوزيع

 % 1,00 آخرون )صحافيين، تالميذ.........(

 % 100,00 المجموع
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 املختـــــــــــــــــــــــــــــــبر
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VII. المختبـــر 
 

 السينما المغربية سنة من ارشيف 100رقمنة مشروع . 1 
 

بعد اتخاذ مجموعة من التدابير في مجال حفض األرشيف التي من شانها اعداد ارضية مالئمة 
سنة من  100للدخول في مشروع الرقمنة ، اطلق المركز السينمائي المغربي في اكتوبر مشروع رقمنة 

للتوصيات حول هذا الموضوع اثناء الملتقى الوطني  ارشيف السينما المغربية عبر مراحل، و ذلك تبعا
 .2012حول السينما الذي انعقد في اكتوبر 

 
من قبل المجلس  2014حيز التنفيذ وفقا للقرار الذي اتخذ في دجنبر  لقد دخل هذا المشروع     

تحويل االداري للمركز السينمائي المغربي من اجل الحفاض على الذاكرة الوطنية المصورة و ذلك ب
االرشيف المصور الى ارشيف رقمي ، لضمان حمايته و الرقي بصيانته و االطالع عليه في كل وقت و 

 حين ووضعه رهن إشارة المهتمين به .
 
 35ان هذه العملية تتضمن رقمنة ارشيف الفيلم المصور على الشريط السلبي و االيجابي من فئة   
دقيقة ، فيما مجموعه  100و تضم كل وحدة وحدة  40ملم )صورة و صوت( موزعة على  16و

روبورتاج اخباري، باالضافة الى عدد من  150فيلما روائيا و 20فيلما وثائقيا و 70دقيقة تهم  4000
 النسخ التي ال تتوفر على شريط اصلي سلبي )نكاتيف(.

 
 1905بين في الفترة ما   من هنا فان المرحلة األولى من الخدمات سوف تضم الوثائق المصورة  

ستتم عملية الرقمنة بمختبر المركز السينمائي المغربي  2016، و ابتداء من شهر مارس 1940و سنة 
 التي سيتجند لها كل التقنيين بالمختبر خاصة بعد الدورة التدريبية بايطاليا ) روما ( لفائدة بعضهم .

 
 األفالم المعالجة بالمختبر .2

 
 األفالم الطويلة

 

 العنوان المخرج األعمال المنجزة

 غرام و إنتقام الدرقاوي عبد  الكريم ميكساج

 بارا قيسي محمد ميكساج

 باسطا الدحاني حسن ميكساج

 اإلحباط إسماعيل محمد ميكساج

 قرطاجنة لعسري هشام ميكساج
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لقصيرةا  األفالم 
 

 العنوان المخرج األعمال المنجزة

 أريد اللعب المعنوني محمد نسخة رقمية

رباله رضوان نسخة رقمية  
 مذكرة كاذبة

 

 إخلع همو ايت أدي نسخة رقمية

 ليلة بيضاء منير نورالدين نسخة رقمية

 موقف سيارات رويني محمد نسخة رقمية

 نسخة رقمية
 

 كعب ابراهيمي أشرف

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 لعبة ورق شجدل هشام

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 جنازة أربعة  فصول عزمي فؤاد

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 إستغالل إدبركة هناء

 نسخة رقمية
 

 خالد بدر عبداإلله

 نسخة رقمية
 

 ايت حسين مريم
 لي ضربتو ايدو

 نسخة رقمية
 

 ابراهيمي أشرف
 تقاعد

 نسخة رقمية
 

 ابراهيمي أشرف
 تسفنت يا دنين

 نسخة رقمية
 

 حميمصة محمد
 رايس
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 إنتاج مشترك
 

 العنوان المخرج البلد االعمال المنجزة

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 

 ربت في باماكو شيخ عمر سيسوكو مالي

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 

ونابر كوت ديفوار ليأو  كاجابر إفريقي   

ومهنا روجر بنين توضيب  عودة الملك 

 

 أفالم أجنبية
 

  فيلم جزائري 
 

 

 العنوان المخرج االعمال المنجزة

 الوهراني لييس سالم العنونة

 

 

 شريط إعالني

 

 العنوان المخرج االعمال المنجزة

 اسلة بوالن أحمد ميكساج
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  2014اتمام االفالم المنجزة سنة 

 
الطويلة   األفالم 

 

 العنوان المخرج االعمال المنجزة

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 
 الفروج )فركوس( تغونة عبدهللا

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 
 الوشاء األحمر ليونسي محمد

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 
 رهان الكغاط محمد

 نسخة رقمية
 تصحيح ا أللوان

 
 خنيفيسة الرماد عكرود سناء

 
 

 وثائقي

 

 العنوان المخرج االعمال المنجزة

أرض القيم الذهب، واد قويدر بناني توضيب  

 
 أيضا  

 
  تحويل أفالم األرشيف للمعاينة 
 تحويل األفالم لفائدة المهرجانات

 


