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 حملتوىا
 

 

 

 

 

 ألافالم املستفيدة من التسبيق على املداخيل -

املصورة  ألاجنبيةألافالم السينمائية الطويلة و ألافالم التلفزية  -

 باملغرب

 املمنوحة التصوير رخص  -

ألافالم الطويلة و القصيرة املعالجة من طرف مختبر املركز  -

 السينمائي املغربي

 في انتاجها املركز السينمائي املغربي ألافالم التي ساهم -

 استغالل القاعات السينمائية وتوزيع ألافالم -

 أجندة التظاهرات السينمائية الوطنية -

 عروض القافلة السينمائية -

 باملغربلسينمائية ألاجنبية املنظمة التظاهرات ا -

 مشاركة السينما املغربية في املهرجانات الدولية -

 ألافالم املغربية املتوجة باملهرجانات الدولية -
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ألافالم املستفيدة من التسبيق 

 على املداخيل
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بلغت التسبيقات على المداخيل المخصصة لدعم اإلنتاج السينمائي الوطني خالل الدورات الثالث 

، ويهم هذا الغالف التسبيقات على المداخيل قل 56.530.000,00، 2102للجنة الدعم برسم سنة 

 وبعد اإلنتاج إضافة إلى منحة إعادة كتابة السيناريو.

 

 6مشروع فيلم طويل و 84، 2102اإلنتاج السينمائي الوطني خالل سنة  درست لجنة صندوق دعم

أفالم أخرى قصيرة مرشحة للتسبيق  5أفالم طويلة و 5مشاريع أفالم قصيرة. كما شاهدت لجنة الدعم 

 على المداخيل بعد اإلنتاج، وفيلم واحد مرشح لمنحة الجودة.

 

قبل اإلنتاج وفيلم واحد بعد  01فيلم طويل )  08وفي أعقاب أشغالها، قررت اللجنة منح التسبيق ل 

 .اإلنتاج(، وفيلمين قصيرين قبل اإلنتاج

 ول التالي:اويمكن تفصيل هذه المعطيات حسبما هو وارد في الجد

  : 2102 الدورة ألاولىاملستفيدة من التسبيق على املداخيل  خالل  ألافالم

 الدعم بالدرهممبلغ  املخرج شركة إلانتاج النوع عنوان الفيلم
5.600.000,00 

 3.950.000,00

 3.800.000,00

 2.500.000,00

150.000,00

  16 000 000,00    

 

 

1021

 

 مبلغ الدعم بالدرهم املخرج شركة إلانتاج النوع عنوان الفيلم
 6 000 000,00 

 H4 500 000,00

 44 300 000,00

 4 000 000,00

 3 500 000,00

200.000,00

 000.00 500 22 املجموع  

 

 مبلغ الدعم بالدرهم املخرج شركة إلانتاج  النوع عنوان الفيلم
 1 200 000,00 

000,00 200 1املجموع
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 مبلغ الدعم بالدرهم املخرج شركة إلانتاج  النوع عنوان الفيلم
 100 000,00 

80 000,00

000,00 180املجموع

 
 

 

 مبلغ الدعم بالدرهم املخرج شركة إلانتاج النوع عنوان الفيلم

000,00 300 4 هشام الجباري  أونسا ميديا فيلم طويل دموع ابليس

 000,00 200 4 محمد اليونس ي ميلتيميديا  سيرفيس طويل الوشاح ألاحمر

000,00 100 4 ادريس ملريني إنتاج كوم طويل عايدة

000,00 000 4 ادريس شويكة كينوشوك لإلنتاج طويل فداء

 16.600.000,00املجموع

 مبلغ الدعم بالدرهم املخرج شركة إلانتاج  النوع عنوان الفيلم

000,00 50 جيهان البحار دعاء لإلنتاج طويل عصا موس ى

000,00 50املجموع
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 ألافالم السينمائية الطويلة

و ألافالم التلفزية ألاجنبية  

 املصورة باملغرب
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 1و ، واحد أفالم قصيرة، وفيلم تلفزيوني 8فيلما طويال و  25تصوير  2102احتضن المغرب خالل سنة 

 فيلما وثائقيا وكذا أفالما إشهارية وربورتاجات. 011و  مسلسالت تلفزية،

و قد وصل المبلغ المستثمر بالمغرب من خالل هذه االنتاجات تالث مائة و اثنى عشر مليون و خمس مائة 

 : ( وذلك كما هو مبين أسفله100,00 511 312احدى عشر ألف و مائة درهم )و 

  

 

EXIT MARRAKECH 000,00 835 14 كارولين لينك أملانيا 

INTERSECTION 000,00 925 18 ماركونيدافيد  فرنسا 

KUNDUZ 000,00 175 5 رايموند لي أملانيا 

THE PHYSICIAN 000,00 375 39 فيليب ستولز أملانيا 

VIVE LA France 00, 000 000 6 ميشيل يون  فرنسا 

PARIS A TOUT PRIX 000,00 800 5 ريم خيريس ي فرنسا 

CAPTAIN PHILLIPS 000,00 500 6 بول كرينكراس أمريكا 

LAND 000,00 284 5 جون ويليام فان إفيك هولندا 

A THOUSAND TIMES GOOD NIGHT 000,00 200 7 إريك بوبي فرنسا 

DESERT DANCER 000,00 000 15 ريشارد رايموند بريطانيا 

SITE 146 000,00 000 20 كريكوري  لوفاسور  أمريكا 

COMPLICIT 000,00 800 2 نيال ماك كورميك بريطانيا 

DOORS OPEN 000,00 210 مارك إيفانز بريطانيا 

DROLE DE FAMILLE 150,00 509 4 كريستوف دوشون  فرنسا 

GRAND DEPART 000,00 90 نيكوال ميرسيي فرنسا 

I TRAVEL ALONE 000,00 260 دوناتيال بوتي إيطاليا 

L'ARMEE DU SALUT 000,00 000 3 عبد هللا تاال فرنسا 

L'AVISEUR 000,00 100 جوليان لوكلير فرنسا 
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LES GAMINS 000,00 000 3 أنطوني مارسيانو فرنسا 

MIRAGE 00, 000 000 20 نتالي مارشاك فرنسا 

MISERERE 950,00 287 2 سيلفان وايت فرنسا 

ONLY LOVERS LEFT ALIVE 000,00 800 5 جيم يارموش أملانيا 

ORANGE PEOPLE 000,00 460 هانا أزوالي هاسفاري  إسرائيل 

IL Y A ENCORE UNE CHANCE 000,00 230 هولجر هاس أملانيا 

EN QUELQUE PART 000,00 770 12 محمد حميدي فرنسا 

 

COVERT AFFAIRS THIS NOT 
AMERICA/  Hello Stranger 

 000,00 200 1 فرنسا أالن كروكر

GAME OF THRONE/SEASON III 000,00 500 40 بريطانيا دان مينهان 

LA BIBLE  000,00 000 65 بريطانيا سبنسركريستوفر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE BONNE LEÇON 000,00 200 6 فرنسا برونو غارسيا
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 املمنوحة رخص التصوير
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21021341

 36 أفالم طويلة 
18 cinéma / 18 vidéo 

25 

 01 10 أفالم تلفزيونية 

 08 111 أفالم قصيرة

 00 02 أفالم متوسطة

 111 61 أفالم وثائقية

 00 02 مسلسالت تلفزيونية

 313 111 ربورتاج

 111 66 برامج تلفزيونية

 01 111 منوعات

 10 18 كليبات

 26 134 وصالت إشهارية

 00 18 سكيتش

 00 04 سيت كوم

 11 14 أفالم مؤسساتية

 00 11 كبسولة وروبورطاجات

 03 12 سلسالت تلفزية
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األفالم الطويلة و القصرية املعاجلة من 

 طرف خمترب املركز السينمائي املغربي
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 20فيلما طويال من ضمنها فيلمان من إنتاج مشترك، و  12، 2102المركب السينمائي خالل سنة  عالج

 فيلما قصيرا، وذلك كما هو موضح أسفله:

 

 األشغال المطلوبة شركة اإلنتاج المخرج عنوان الفيلم 
-CONFO-MIXAGE إيماجو فيلم السميحيمومن  طنجاوي  2

TIRAGE-SOUS 
TITRAGE 

-CONFO-MIXAGE لوكوس فيلم نبيل لحلو شوف امللك في القمر 1
TIRAGE-SOUS 

TITRAGE 

 KINESCOPAGE اوسيون فيلم سعد هللا عزيز السيناريو 3

الشركة الوطنية لإلذاعة و  رؤوف الصباحي الفردي 4

 التلفزة
CONFO-MIXAGE-

TIRAGE 

 KINESCOPAGE سيفاب ابراهيما طوري شبكة العنكبوت 5

 KINESCOPAGE إيماج فاكتوري ابراهيم الشكيري  الطريق إلى كابول  6

 TIRAGE-SOUS شكيب فيلم مصطفى الخياط كالب الدوار 7
TITRAGE 

 TIRAGE-SOUS ز&كومباني فاطم الزهرا زموم قداش تحبني؟ 8
TITRAGE 

 TIRAGE عليان لإلنتاج السلهاميطالل  أيام الوهم 9

 SOUS TITRAGE البرود محمد أشاور  فيلم... 20

 SOUS TITRAGE سايس ميديت عز العرب العلوي  أندرومان 22

 SOUS TITRAGE ز برود-أيت لحسن زينون  موشومة 21

 SOUS TITRAGE جبيلة ميديتران نرجس النجار عاشقة من الريف 23

 SOUS TITRAGE دوغ بيكتير الدين دوكنانور  خارج التغطية  24

 SOUS TITRAGE موتون روج عبد السالم كالعي مالك 25

 SOUS TITRAGE أكيستو كولور  رضا باهي مملكة النمل 26

 SOUS TITRAGE بوب برود أحمد بوالن علي ربيعة و آلاخرون 27

 SOUS TITRAGE ألفا برود هشام عين الحياة عقاب 28

 SOUS TITRAGE أكيستو كولور  رضا باهي دائما براندو  29

 SOUS TITRAGE برينكارت عبد املجيد ارشيش ذاكرة من طين 10

 SOUS TITRAGE كادي برود محمد الكغاط نهار تزاد طفا الضو 12

 SOUS TITRAGE مزودا فيزيون  محمد مرنيش واك واك آتايري  11

 DOUBLAGE بينتاكيرال حسن بنجلون  القمر ألاحمر 13
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 MIXAGE أ ز برود حميد الزوغي بولنوار 14

 DCP كازا بيكترز أنور معتصم فبراير  01فجر  15

 

 األفالم القصيرة المعالجة من طرف مختبر المركز السينمائي المغربي

 

 األشغال المطلوبة شركة اإلنتاج المخرج عنوان الفيلم 
-CONFO-TIRAGE قصبة فيلم عبد السالم كالعي التوظيف 2

SOUS TITRAGE 

-CONFO-TIRAGE صادن برود فريد لقيمي السري  الحبل 1
SOUS TITRAGE 

-CONFO-TIRAGE م ف ب أسماء املتقي زهار 3
SOUS TITRAGE 

-CONFO-TIRAGE أنضال كونسيلت نور الدين قش ى حينما تعود السينما 4
SOUS TITRAGE 

-CONFO-TIRAGE دوناس برود يونس الركاب هذا أنا 5
SOUS TITRAGE 

 KINESCOPAGE أكسيون تيفي محمد مروازي  هدف ثابت 6

 KINESCOPAGE بان برود هشام العسلي أندرويد 7

 KINESCOPAGE أكسيون تيفي عبد إلاله زيراط أخطاء متعمدة 8

 KINESCOPAGE هيد اليت يوسف بريطل سكيزومانيا 9

 KINESCOPAGE هيد اليت فؤاد عزمي ميدالية بوعزة 20

 KINESCOPAGE أكسيون تيفي سناء عكرود ساعة 22 22

 KINESCOPAGE عليان فيلم مريم التوزاني الليلة ألاخيرة 21

 KINESCOPAGE آمنا برود أمينة الشواي الواقعة  23

 KINESCOPAGE دوناس برود مراد الخوض ي ريحانة 24

 KINESCOPAGE مراكش بالم صالح الدين الرقاع ابتسام 25

 DEVELOPPEMENT إيماج برود نسرين عاشور  نهاية الصمت 26
TELECINEMA 

 DEVELOPPEMENT سيني سين سعيد خلف اصطدام 27
TELECINEMA 

 DEVELOPPEMENT نيوتيك & ميلتيميديا عبد إلاله زيراط الخالص 28
TELECINEMA 

 SOUS TITRAGE قصبة فيلم منير العبار الهدف 29

 SOUS TITRAGE م ج س برود محمد مروازي  البركة 10

 SOUS TITRAGE نيفر سين بوشتى ابراهيمي من جهة 12
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 المعالجة من طرف مختبر المركز السينمائي المغربي الوصالت اإلشهارية لألفالم

 
 األشغال المطلوبة شركة اإلنتاج المخرج عنوان الفيلم 
 KINESCOPAGE ميديترانجبيلة  نرجس النجار عاشقة من الريف 2

 KINESCOPAGE دغام فيلم محمد العسلي أياد خشنة 1

 KINESCOPAGE هاي كوم سعيد الناصري  مروكي في باريس 3

 KINESCOPAGE أكورا فيلم فوزي بنسعيدي بيع املوت 4

 KINESCOPAGE إيماج فاكتوري ابراهيم الشكيري  الطريق إلى كابول  5

 KINESCOPAGE نيو سانتري  بشرى بلواد حياة آلاخرين 6

 KINESCOPAGE 4كنال  البصري  محسن املغضوب عليهم 7
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األفالم اليت ساهم املركز السينمائي املغربي 

 نتاجهاإيف 
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2102

 
 

 البلد  شركة اإلنتاج المخرج عنوان الفيلم
 

 

 : 

 
 البلد  اإلنتاج شركة المخرج عنوان الفيلم
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استغالل القاعات السينمائية وتوزيع 

 األفالم
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 إحصائيات االستغالل السينمائي

 
 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر السنة
2101 

 

2.535.829 72.504.044 

2100 

 

2.248.542 68.051.518 

2102 

 

2.011.294 69.172.682 
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 استغالل القاعات السينمائية

 

 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر اسم القاعة المدينة
 

 

 

 

 

 الدارالبيضاء

    608,43 924 35    844667 ميكاراما مجمع 

    945,00 083 8      144691 إيماكس

    831,42 790 1      71499 نكسال

      881,45 089 1      58342 لوتيتيا

    280,97 868         36983 مجمع إيدن كلوب

    671,45 107 1      34546 ريالتو

    531,87 760         27227 ريتز

    056,39 202         29776 الملكي

    405,98 446          15264 الريف

    822,65 371          14025 أ.ب.س

    970,63 58            4870 فيردون

 

 

 مراكش

    640,43 828 7      187111 ميكارامامجمع 

    844,23 283 1      53685 لوكيليزي

    510,43 968          65103 مبروكة

    344,00 427          26650 المسيرة

    399,41 45            5969 الهالل

    272,47 179 2      91221 الملكي الرباط

    074,00 627          32529 قاعة الفن السابع

    405,15 331          20690 فيروز 

 

 

 طنجة 

 

    799,03 633          43730 لوباريس 

    217,70 794          39130 روكسي 

    204,00 399          31872 موريطانيا

    950,00 68            4620 الريف 

 

 تطوان

    064,91 889          28011 أبنيدا

    082,08 487          19908 إسبانيول

 

 مكناس

    466,60 558          29614 كاميرا

    264,46 161          10563 أ.ب.س

    770,00 31            2777 داوليز

 

 فاس

    980,32 321          12614 ريكس

    960,00 206          5673 أمبير / لوكس

 

 وجدة

    044,54 55            8186 كوليزي

    591,60 42            5257 الملكي

    544,21 29            3292 فوكس

    003,18 27            6086 صحرا أكادير

    351,09 41            3057 األهرام سطات

    191,68 10            1101 مكالي أصيلة

 682,20 172 69 294 011 2 المجموع
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 شباك إيرادات األفالم المغربية

 
 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر عنوان الفيلم

 659,00 759 7 519 230 الطريق إلى كابول

 354,25 589 2 901 90 مروكي في باريس

 292,70 253 1 080 42 (1فيها الملحة و السكر )

 235,00 265 1 795 39  زيرو

 576,04 755 321 28  عاشقة من الريف

 206,87 547 322 23 األندلس مونامور

 962,60 530 539 20 أياد خشنة

 688,22 450 100 20  أكادير بومباي

 695,00 509 000 17  موشومة

 650,65 423 730 16  عودة اإلبن

 270,44 349 910 14  عقاب

 985,39 353 531 11  الحافة

 899,20 76 869 10  األحرار

 126,10 275 537 10  بيع الموت

 315,48 286 528 9  أندرومان، من دم وفحم

 527,93 159 191 9  نهار تزاد طفا الضو

 026,94 172 662 8  عين النسا

 061,12 235 324 8  خارج التغطية

 166,47 165 265 8  جناح الهوى 

 845,51 142 856 6  حجاب الحب

 177,61 107 673 5  أوالد لبالد

 505,00 152 727 4  اآلخرين حياة

 131,54 80 616 4  حد الدنيا

 939,45 86 453 4  النهاية

 069,04 55  232 4  وليدات كازا

 123,25 67 812 3  سميرة في الضيعة

 463,65 58 756 3  براق

 592,25 86 413 3  كازا باي نايت

 809,23 22 900 2  الدار الكبيرة

 357,60 12 490 2  ماجد

 770,91 31 454 2  الخطاف

 092,97 24 282 2 العربي

 055,00 46 650 1  ذاكرة من طين

 261,00 18 305 1  ماروك

 000,00 42 021 1  رود ناين

 436,89 12 861  فاينك أليام

 058,79 3 777 الحلم المغربي

 252,00 9 625 الوتر الخامس
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 642,55 5 357 الجامع

 090,27 6 317 ياسمين والرجال

 948,25 8 777 كازا داي اليت

 135,00 8 755 إيتو تيتريت

 312,00 3 183 عمر قتلني

 455,15 2 181 قصة حب

 181,53 2 151 نساء في المرايا

 886,86 1 132 المنسيون

 268,00 2 125 نظرة

 560,70 258 19  341186  المجموع

 

 

 

 الفيلم جنسية حسب تشباك اإليرادا

 

 األصلي البلد
عدد 

 األفالم
 عدد التذاكر

النسبة المئوية 

بالنسبة لمجموع 

 الحظيرة السينمائية

 المداخيل بالدراهم

النسبة المئوية بالنسبة 

لمجموع الحظيرة 

 السينمائية

الواليات المتحدة 

 االمريكية
131 866 663 42,53 35 473 762,88 51,28 

 27,85 560,70 258 19 33,88 341 681 47 المغرب

 10,78 290,58 461 7 7,58 532 152 27 فرنسا

 4,73 219,41 268 3 7,16 838 143 25 مصر

 2,18 597,17 506 1 5,03 082 101 65 الهند

 3,18 251,46 204 2 3,82 937 76 68 من جنسيات أخرى
 %100    682,20 172 69     %100 294 011 2  المجموع
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 بالقاعات السينمائية الوطنية للفيلم المغربي األولالعرض 

1021 

 
 عنوان الفيلم المخرج سنة اإلنتاج تاريخ العرض األول

يناير 18  عقاب هشام عين الحياة 2112 

يناير 00  ! األندلس، مونامور محمد نظيف 2100 

يناير 25 أياد خشنة   محمد عسلي 2100   

فبراير 22 الموتبيع  فوزي بنسعيدي 2100   

فبراير 22  مروكي في باريس سعيد الناصري 2100 

مارس 20  األحرار إسماعيل فروخي 2100 

أبريل 18  عودة االبن أحمد بوالن 2100 

أبريل 25 كابول إلىالطريق  إبراهيم شكيري 2100   

ماي 21  عاشقة من الريف نرجس النجار 2100 

يونيو 21 ةنورالدين دوكن 2102   خارج التغطية 

شتنبر 00 البصري  محسن 2100   المغضوب عليهم 

شتنبر 02  ذاكرة من طين عبد المجيد ارشيش 2101 

شتنبر 02 (1فيها الملحة والسكر ) عماد و سهيل النوري 2102   

أكتوبر 11  أندرومان من دم و فحم عز العرب العلوي 2102 

أكتوبر 28  على الحافة ليلى الكيالني 2100 

نونبر 10 بلوادبشرى  2102   حياة اآلخرين 

نونبر 20  موشومة لحسن زينون 2100 

دجنبر 02  زيرو نور الدين لخماري 2102 
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 شباك تذاكر األفالم الثالثين األولى

 
 المداخيل بالدراهم عدد التذاكر جنسية الفيلم عنوان الفيلم

 659,00 759 7    519 230      المغرب الطريق إلى كابول

 354,25 589 2    901 90        المغرب مروكي في باريس

 609,35 595 2    358 48        الواليات المتحدة سكايفال

 634,30 023 2    453 43        الواليات المتحدة مهمة صعبة

 292,70 253 1    080 42        المغرب (1فيها الملحة و السكر )

 555,00 755 1    487 41        بريطانياالواليات المتحدة /  فارس الظالم -باطمان

 235,00 265 1    795 39        المغرب زيرو

 820,00 122 2    499 37        الواليات المتحدة القسم الخامس –توياليت 

 205,45 011 1    494 36        مصر إكس الرج

 422,12 056 1    049 36        الواليات المتحدة سبيدرمان

 976,00 270 1    020 29        فرنسا أستريكس و أوبليكس

 390,11 504 1    478 28        الواليات المتحدة المنتقمون

 576,04 755    321 28        المغرب عاشقة من الريف

 272,67 920    718 27        الواليات المتحدة بياض الثلج

 995,44 227 1    407 25        الواليات المتحدة رجال بالسواد

 206,87 547    322 23        المغرب األندلس مونامور

 350,00 778    963 22        الواليات المتحدة سيكسي دانس

 351,16 808    844 21        الواليات المتحدة غضب الجبابرة

 962,60 530    539 20        المغرب أياد خشنة 

 130,00 004 1    356 20        فرنسا األسياد

 688,22 450    100 20        المغرب أكادير بومباي

 625,48 803    001 19        الواليات المتحدة سفر في قلب األرض

 469,67 647    660 17        الواليات المتحدة شارلوك هولمز

 188,91 651    617 17        الواليات المتحدة لعبة الجوع

 695,00 509    000 17        المغرب موشومة

 650,65 423    730 16        المغرب عودة اإلبن

 900,00 613    699 16        فرنسا السعادة ال تأتي وحدها دائما

 555,00 813    589 16        الواليات المتحدة اإلرث -جاسن بورن 

 791,78 660    267 16        فرنسا الحقيقة لو كنت أكذب

 550,00 550    730 15        الواليات المتحدة تحت البحر
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تسليم ، كما قام بفي "سجل ألافالم املستوردة" اأجنبي فيلما 111 املغربي بتسجيلقام املركز السينمائي 

 . لة إشهاريةو وص ،ةطويل مغربية مألفال  11 منها لألفالم السينمائية تجاري  استغاللتأشيرة  131

          

 أقام املركز بإنجاز العمليات التالية :

 "سجل ألافالم املستوردة" في DVDأقراص  أفالم أجنبية 3411تسجيل  

 في "سجل ألافالم املستوردة" VCDأفالم أجنبية أقراص  43تسجيل  

 13فيلم مستورد،  1401، بما فيها DVD  مسجلة على أقراص تأشيرة استغالل أفالم 1111منح  

 من املنوعات. 141سكيتشات و  40شريط وثائقي ،  41فيلم مغربي طويل، 

 41فيلم مغربي طويل،  11، بما فيها   VCD  تأشيرة استغالل أفالم مسجلة على أقراص 130منح  

 من املنوعات. 145سكيتشات و  40، أشرطة تلفزية

تأشيرة ثقافية  1404و سلم   .VCD  أقراص 000 1.128  و  DVD أقراص 385 143كما قام املركز بختم 

 من مختلف الجنسيات. ألفالم
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 أجندة التظاهرات السينمائية الوطنية
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210252  
 

 المكان الدورة التاريخ
أيام و  لقاءات، مهرجانات،

 أسابيع سينمائية
 

يناير 20 – 02  المهرجان الوطني للفيلم طنجة 01 

 

1 

فبراير 00 – 4  مهرجان"السينما والهجرة" أكادير 2 

 

2 

ماي 20 –فبراير  02 المهرجان السينمائي الدولي  طنجة 02 

 للطفل

1 

فبراير 26 – 21 تاونات -تيسة  5  مهرجان الفيلم األسيوي  

 المغاربي

8 

مارس 1 – 0  وجدة 0 

 

 5 المهرجان الوطني للفيلم القصير

مارس 8 – 2 الدولي للفيلم القصيرالمهرجان  تزنيت 2   

 

6 

مارس 01 – 0  ملتقى أيام الفيلم المغربي فاس 00 

 

7 

مارس 2 – 4 ايفران -أزرو  2  سينما أعالي الجبال للفيلم  

 األمازيغي

4 

مارس 01 – 4  اللقاءات الدولية لمدارس السينما ورزازات 1 

 

2 

مارس 04 – 08  المهرجان السينمائي الجامعي الراشيدية 0 

 

01 

مارس 28 - 21  مهرجان الفيلم العلمي مراكش 0 

 

00 

مارس 25 – 20  مهرجان السينما الناشئة طنجة 5 

 

02 

مارس 10 – 28 مهرجان تطوان الدولي لسينما   تطوان  04 

 بلدان البحر األبيض المتوسط

01 

مارس 10 – 24 مهرجان هاندفيلم " السينما        الرباط 6 

 و اإلعاقة"

08 

أبريل 2 – 6  مهرجان بصمات لسينما اإلبداع الرباط 8 

 

05 

أبريل  08 – 01  المهرجان الوطني لفيلم الهواة  سطات 6 

 

06 

أبريل  05 – 01  زاكوة 0 

 

 الملتقى الدولي للفيلم الوثائقي

 

00 

أبريل  22 – 05 المهرجان الوطني للسينما          طنجة 5 

 و الثقافة

04 

أبريل  24 – 28 المهرجان الدولي للشريط  اكادير 8 

 الوثائقي

02 
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أبريل  11 – 26  مهرجان السينما المغربية سيدي قاسم 01 

 

21 

أبريل  22 – 20  

 

 20 ملتقى السينما و الشباب حد كورت 5

 اللقاءات الدولية للفيلم الوثائقي فاس 6 ماي 8 –أبريل  24

 

22 

 وجدة 02 يونيو 01 –ماي  2

 فاس

 القنيطرة

 الرباط

 الدارالبيضاء

 الجديدة

 طنجة

 تطوان

 مكناس

 مراكش

 آسفي

 أكادير

 المهرجان الدولي لسينما التحريك

 

21 

ماي 5 – 1 العونات / سيدي  8 

 بنور

 الخيمة السينمائية

 

28 

ماي 5 – 1 المهرجان المغاربي للفيلم  وجدة 0 

 الوثائقي

25 

ماي 6 – 1 المهرجان الدولي لفيلم الحيوان    الرباط 4 

 و البيئة

26 

ماي 02 – 2  المهرجان الدولي لفيلم الطالب الدارالبيضاء 5 

 

20 

ماي 01 – 01  6 

 

 24 مهرجان "السينما واآلداب" مشرع بلقصيري

ماي 01 – 00  المهرجان الوطني للفيلم التربوي فاس 00 

 

22 

ماي 02 – 06 للفيلم القصيرمهرجان سبو  القنيطرة 6   

 

11 

ماي 02 – 06 المهرجان الوطني الفيلم القصير  شفشاون 8 

 هواة

10 

ماي 20 – 28  

 

 الجديدة 2

 

 األيام السينمائية الدولية لدكالة

 

 

12 

يونيو 2 –ماي  20  مهرجان مرتيل السينمائي مرتيل 02 

 

11 

يونيو 02 – 05 ءالدار البيضا 0  المهرجان الدولي للفيلم القصير  

 و الشريط الوثائقي

18 
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يونيو 21 – 04 المهرجان الدولي لفيلم حقوق  الرباط 5 

 اإلنسان

15 

يونيو 20 – 02  

 

المشتركة ةسينما الذاكر الناظور 0  16 

يونيو 11 – 22  المهرجان الدولي لسينما المؤلف الرباط 04 

 

 

10 

يوليوز 0 –يونيو  11  مهرجان السينما اإلفريقية خريبكة 05 

 

14 

يوليوز 8 – 0  المهرجان السينمائي كلميم 1 

 

12 

يوليوز 5 –1  المهرجان الدولي لسينما الشباب مكناس 2 

 

81 

يوليوز 06 – 01  ملتقى السينما والتربية الرباط 0 

 

80 

غشت 26 – 21 ايفران -أزرو  08  مهرجان العالم العربي للفيلم  

 القصير 

82 

شتنبر 0 –غشت  22 الدولي للفيلم الوثائقي المهرجان خريبكة 8   

  

81 

شتنبر 22– 00  المهرجان الدولي لفيلم المرأة سال 6 

 

88 

شتنبر 11– 26 المهرجان الدولي إسني نورغ  أكادير 6 

 للفيلم األمازيغي

 

85 

أكتوبر 6 – 0 مهرجان الفيلم القصير  طنجة 01 

 المتوسطي

86 

نونبر 18 – 10  مهرجان سينما الشعوب إيموزار كندر 2 

 

80 

الملتقى الدولي للفيلم عبر  زاكورة 2 نونبر 00 – 4

 الصحراء

84 

نونبر 04 – 01 الفيلم القصير المغربي نمهرجا الرباط 1   

 

82 

نونبر 28 – 20  مهرجان السينما للجميع تزنيت 5 

 

51 

دجنبر 4  –نونبر  11   

 

 50 المهرجان الدولي للفيلم بمراكش مراكش 02

دجنبر 06 – 01  األيام السينمائية قلعة السراغنة 2 

 

52 

 

 



ْائيةـيلة السينمــالحص 1022  

 

29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عروض القافلة السينمائية
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في إطار سياسة املركز الرامية إلى تقريب السينما إلى جمهورها وال سيما في ألاقاليم التي ال تتوفر على قاعات سينمائية من  

جهة، والسعي إلى إغناء برامج املهرجانات واللقاءات الثقافية والفنية واملنظمة عبر تراب اململكة من جهة أخرى، قامت القوافل 

 جولة، حسب ماهو موضح في الجدول التالي: 11ب 1411السينمائية خالل سنة 

 

 

 التاريخ الـمنظم المكـان

 1411يناير 11إلى  11من  املهرجان الوطني للفيلم طنجة

 

هاندي فيلم " السينما مهرجان  قاعة الفن السابع الرباط

 وإلاعاقة"

 1411يناير  11يوم 

 1411يناير  11يوم  إلانساناملجلس الوطني لحقوق  قاعة الفن السابع الرباط

 

 1411فبراير  11إلى  1من   صربياجمهورية سفارة  الرباط

 1411فبراير  11إلى  0من  جمعية املبادرة الثقافية أكادير

 الخزانة السينمائية

 الرباط

قدماء املحاربين املندوبية السامية ل

 وأعضاء جيش التحرير

 1411فبراير  11يوم 

 1411فبراير  13يوم  املجلس الوطني لحقوق إلانسان الرباطقاعة الفن السابع 

لثقافةوا جمعية النادي السينمائي ةتيس  

 

 1411فبراير  11إلى  13من 

الجمعية املغربية للتضامن الاجتماعي  الحسيمة

 لبيئةواالتربوي  

 1411فبراير  11إلى  11من 

 1411مارس  3إلى  1 من ألاكاديمية الجهوية للتربية الوطنية وجدة

 

 1411مارس  1يوم  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون  الرباط

 

ات الدولية ملدارس اءالدورة الثالثة للق ورزازات

 السينما

 1411مارس  14إلى  1من 

 1411مارس  14إلى  1من  الفيلم املغربيأيام  ىملتق فاس

 

 1411مارس  10إلى  11 من قبس للثقافة والسينماالجمعية  الراشيدية

 

   1411مارس  11إلى  15من  النادي السينمائي القنيطرة
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هاندي فيلم " السينما مهرجان  الرباط

 وإلاعاقة"

 1411مارس 34إلى  10من 

 1411مارس  11يوم  املجلس الوطني لحقوق إلانسان قاعة الفن السابع الرباط

 

 1411مارس  31يوم  املدرسة الحسنية لألشغال العمومية البيضاء

 

 1411أبريل  1  املعهد الفرنس ي بالرباط قاعة الفن السابع الرباط

 1411أبريل  1إلى  1من  لسينمالإلبداع وامهرجان بصمات  الرباط

 1411أبريل  1 ألامل جمعية سال

 1411أبريل  11إلى  14من  جمعية الفن السابع سطات

 

 جمعية املستقبل للبيئة والتنمية الحسيمة  –أجدير 

  ةالاجتماعي

 1411أبريل  15إلى  14من 

 

 1411أبريل  14إلى  15من  البرتغال سفارة قاعة الفن السابع الرباط

 

 1411أبريل  11يوم  املجلس الوطني لحقوق إلانسان قاعة الفن السابع الرباط

 1411أبريل  34إلى  11 من سيدي قاسمالسينما املغربية بمهرجان  سيدي قاسم

للثقافة  للتنمية حد كورتمؤسسة  حد كورت

 والتنمية

 

 1411أبريل  11إلى  11من 

 1411مايو  45إلى  43من  جمعية الجعفرية دي بنور يس

 1411مايو  41إلى  43من  جمعية رباط الفتح الرباط

 

 املجازر القديمة الدار البيضاء

  

 1411مايو  5يوم 

جمعية أولياء وآباء تالميذ مؤسسة  الناضور 

 إلانبعاث 

1411مايو  11إلى  41من   

 جمعية أنفاس للمسرح والسينما مشرع بلقصيري 

 

1411مايو  13إلى  14من   

مايو  13إلى   11من   املهرجان الوطني للفيلم التربوي  فاس
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1411 

1411مايو  11غلى  11من  جمعية تالسمطان للبيئة والتنمية شفشاون   

 للفيلم القصير مهرجان سبو  القنيطرة

 

1411مايو  11إلى  11من   

 مهرجان للسينما والهندسة الرباط

 

1411مايو  15إلى  11من   

1411مايو  11إلى  11من  ألايام السينمائية الدولية بدكالة الجديدة  

1411مايو  10يوم  ألاسبوع العالمي ألفالم املدارس قاعة الفن السابع الرباط  

يونيو  41مايو إلى  11من  للسينما مهرجان مارتيل مارتيل

1411 

قدماء املحاربين املندوبية السامية ل الرباط 

 وأعضاء جيش التحرير 

1411مايو  34يوم   

1411مايو  31 املجلس الوطني لحقوق إلانسان قاعة الفن السابع الرباط  

1411يونيو  40إلى  41من  دار الفنون  الرباط  

الوطنية الخرانة  

 الرباط

1411يونيو  41يوم  ألاسبوع العالمي ألفالم املدارس  

الوعي النسائيمنظمة تجديد  الرباط  

  

 1411يونيو  15يوم 

املهرجان الدولي للفيلم القصير  الدار البيضاء

 والشريط الوثائقي

 1411يونيو  11إلى  15من 

 1411يونيو  14إلى  10من  حقوق إلانساناملهرجان الدولي  لفيلم  قاعة الفن السابع الرباط

 1411يونيو  11إلى  11من  لذاكرة املشتركة"اسينما " الناظور 

 1411يونيو  11يوم  املجلس الوطني لحقوق إلانسان الخزانة الوطنية بالرباط

 1411يونيو  34إلى  11من  الرباطبسينما املؤلف ل الدولي هرجانامل الرباط

 1411يونيو  34إلى  11من  ةإلافريقيمهرجان السينما  ابن احمد

 يوليوز  41يونيو إلى  34من  ةإلافريقيمهرجان السينما  خريبكة

1411 

1411يوليوز  11و  13يوم  سفارة هوالندا الرباط والبيضاء  

 1411غشت  11إلى  11من  العالم العربي للفيلم القصيرمهرجان  إفران -أزرو 

 1411غشت  34إلى  11من  ملتقى أمالل تيزنيت - أربعاء رسموكة
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 1411غشت  10 شبيبة العدالة والتنمية طنجة

شتنبر  41غشت إلى  11من  جمعية املهرجان الدولي للفيلم الوثائقي خريبكة

1411 

 1411شتنبر  11إلى  45من  املعهد الفرنس ي بالرباط في كافة أنحاء اململكة

 كتاب املغرب اتحاد مسرح محمد الخامس

 

 1411شتنبر  41

 مهرجان الدولي لسينما املرأة سال

 

 1411شتنبر  11إلى  11من 

مهرجان  إسني نورغ الدولي للفيلم  أكادير

 يألامازيغ

 1411شتنبر  34إلى  11من 

 قاعة الفن السابع

 الرباط

 1411شتنبر 34و  11يومي  املجلس الوطني لحقوق إلانسان

القصير املتوسطي مهرجان الفيلم  طنجة

 بطنجة

 1411أكتوبر  41إلى  41من 

 1411أكتوبر  14إلى  11من  أونااملتحرك و مؤسسة جمعية الفيلم  البيضاء

 1411أكتوبر  10و  15يومي  املجلس الوطني لحقوق إلانسان قاعة الفن السابع الرباط

كندر إيموزار  سينما الشعوبمهرجان    1411نونبر  41إلى  41من  

 11و  11، 14، 43أيام  املعهد الفرنس ي الفن السابع الرباط قاعة

 1411نونبر 

 1411نونبر  11إلى  40من  ءالصحراعبر جمعية زاكورة للفيلم  زاكورة

 1411نونبر  15إلى  11من  املعهد البريطاني قاعة الفن السابع الرباط

  ةالسينمائي للثقافة جمعية تيزنيت تيزنيت

 

 1411نونبر  11إلى  11من 

 1411نونبر  11يوم  لذاكرة الوطنيةلاملنتدى املغربي  قاعة الفن السابع الرباط

دجنبر  40نونبر إلى  34من  املهرجان الدولي للفيلم بمراكش مراكش

1411 

 1411دجنبر   11إلى  11من  املعهد الثقافي إلايطالي قاعة الفن السابع الرباط

الدولي للفيلم املهرجان مؤسسة  طاطا -كلميم

 بمراكش

 1411دجنبر   11إلى  11من 

 1411دجنبر   11 املجلس الوطني لحقوق إلانسان قاعة الفن السابع الرباط
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التظاهرات السينمائية األجنبية املنظمة 

 تعاون مع املركز السينمائي املغربيب
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بتعاون نظم المركز السينمائي المغربي  التبادل الثقافي بين مختلف التجارب السينمائية، في إطار 

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

 يلي:

 

 

 

 

 

 

 مكان العرض التاريخ التظاهرة 
 الرباط -قاعة الفن السابع  فبراير 11إلى  41 من أسبوع الفيلم الصربي باملغرب 0

 يناير 11 ءالثالثا أسبوع الفيلم إلايطالي باملغرب 2

 فبراير 10الثالثاء 

 فبراير 10الثالثاء 

 مارس 13الثالثاء 

 مارس 11الثالثاء 

 أبريل 14الثالثاء 

 أبريل 11الثالثاء 

 الرباط -قاعة الفن السابع 

 الرباط -قاعة الفن السابع  أبريل 14إلى  15من  البرتغاليةللسينما ول ألا سبوع ألا  1

 الرباط يونيو 0 إلى  ماي  10من  ألاسبوع العالمي ألفالم املدارس 4

 الفنون بالرباط دار  يونيو 41من فاتح إلى  ألاسبوع الثالث للفيلم البولوني 5

الرباط  -الفن السابع  قاعة نونبر 11إلى  11من  البريطاني للفيلمألاسبوع الثاني  6

 مسرح سيدي الطيبي

 الخزانة السينمائية بطنجة

مسرح محمد الخامس  نونبر 11 إلى  11من  أسبوع الفيلم ألاوربي 0

 بالرباط

  الرباط -قاعة الفن السابع  دجنبر 14إلى 45من  أسبوع الفيلم ألاملاني باملغرب 4

ي أسبوع الفيلم إلايطالي "سين 2

 باملغربإيطاليا" 

 الرباط -قاعة الفن السابع  دجنبر 11إلى  11من 

 الخزانة السينمائية بطنجة دجنبر 11إلى  11من  أسبوع الفيلم ألاملاني باملغرب 01
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مشاركة السينما املغربية يف املهرجانات 

 الدولية
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تظاهرة سينمائية دولية كما هو مبين في  085الفيلم المغربي في  ربحضو 2102تميزت سنة  

 الجدول التالي:

 

(1021) السينما المغربية في المهرجانات الدولية ةمشارك  
 

     

 2 مهرجان السينما صوة وحياة  بدكار   السينغال   يناير 1-3 الوتر الخامس

 جناح الهوى 

 معا

الواليات املتحدة  13 يناير 11 – 5

 ألامريكية

املهرجان الدولي للفيلم ببالم سبرينكز 

 بكالفورنيا

1 

 الوتر الخامس

 عاشقة الريف

واش عقلتي على 

 عادل

مهرجان السينما العربية "أفالم"  بلجيكا  يناير 15 – 11

 ببروكسيل

3 

 4 ألايام السينمائية بصولور بجنيف سويسرا 11 يناير 11 – 11 املغضوب غليهم

الواليات املتحدة   يناير  11 براق

 ألامريكية

عروض ألفالم بمتحف الفن املعاصر 

 بنيويورك

5 

 بيع املوت

 ألاحرار

 5 –يناير  11

 فبراير

الواليات املتحدة  11

 ألامريكية

 6 املهرجان الدولي للفيلم بسانتا بربارا

 1 –يناير  11 إلى الجنة قالطري

 فبراير

املهرجان الدولي للفيلم القصير بكليرمون  فرنسا 31

 فيرون

7 

 1 –يناير  11 النهاية 

 فبراير

 8 مهرجان الفيلم ألاول ب بأنوناي  فرنسا  11

 العربي

 ألاحرار

 عمر قتلني

مهرجان "فجر" السينمائي الدولي  إيران 34 فبراير 11 – 1

 بطهران

9 

السينما الوثائقية العربية بانوراما  إسبانيا 3 فبراير 11 – 3 أماكننا املمنوعة

 بمدريد

20 

 بيع املوت

 عاشقة من الريف

 أياد خشنة

 كيف ما يقولو

 

مهرجان برلين الدولي  للسينما )قسم :  أملانيا 11 فبراير 11 – 1

 حول العالم العربي ومحيطه(

22 
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 أياد خشنة

 ! ألاندلس، مونامور 

 حياة قصيرة

 21 مهرجان ألاقصر للسينما إلافريقية  مصر 1 فبراير 11 – 11

 النهاية

 حياة قصيرة

 1 –فبراير  11

 مارس

  23 املهرجان الدولي لفيلم الحب بلجيكا 10

 24 أسبوع الفرنكوفونية بإشبيلية إسبانيا - مارس 11 - 0 سميرة في الضيعة

 محطة املالئكة 

 موسم املشاوشة 

 25 أسبوعي الفركفونية بليما  بيرو  - مارس  34 – 15

 26 مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بروما إيطاليا 3 مارس 13 – 11 الجامع

 أشالء

 جروح

 27 املهرجان الدولي للسينما بالس باملاس إسبانيا 13 مارس 11 – 11

 ريح البحر

 الجامع

 28 أسبوع الفركفونية بداكا   شبنغالدي - مارس 11- 11

الفرنكوفوني بشنغاي و مهرجان الفيلم  الصين 1 مارس 15- 11 الدار الكبيرة

 بكين 

29 

 مختار

 حياة قصيرة

 أمواج الزمن

أسبوع اللغة الفرنسية والفرنكفونية  ماليزيا - مارس 15- 11

 بماليزيا

10 

 ألف شهر

 الدار الكبيرة 

 12 بلشبونة  ةحفل الفرنكفوني البرتغال  - مارس  11 -11

 على الحافة

 بيع املوت

 الطريق إلى الجنة

مهرجان السينما إلافريقية وألاسيوية  إبطاليا 11 مارس  15  - 11

 الالتينية بميالنو ةوألاميركي

11 

 13 يوم الفرنكفونية ببوخاريست  رومانيا  - مارس  14 الوتر الخامس 

 ...فيلم 

 ألاحرار

 عمر قتلني

  14 مهرجان السينما إلافريقية بستوكهولم السويد 11 مارس 15 – 11

 الجامع

 ألاندلس مونامور 

مهرجان الفيلم الفرونكوفوني بأثينا  اليونان - مارس 10 – 11

 وطيصالونيك

15  
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 3–مارس   13 ألام

 أبريل

 املهرجان الدولي لسينما الطفل القاهرة 11

 

 

16  

 نساء في املرايا

 عاشقة من الريف

 ألاحرار

 مختار

 1 –مارس  13

 أبريل

املهرجان الدولي للفيلم الفرانكوفوني  كندا 15

 بطورونطو

17 

 1 –مارس  13 ارض ي 

 ابريل 

 18 يوم الفيلم الفرنكفوني بودابست   هنغاريا  1

 ماجد

 لعبة الحب

 19 يوم السينما الفرنكفونية بأنفيرز فرنسا - مارس 11

 أندرومان

 الحافة

 ألاحرار

 مهرجان مسقط السينمائي الدولي سلطنة عمان 1 مارس 31 – 11

 

 

30 

 1 –مارس  15 ماجد

 أبريل

املهرجان الدولي لفيلم الطفولة و  تونس 1

 الشباب بسوسة

32 

 لحساب التالي

 بوابة السعادة

 1 –مارس  11

 أبريل

املهرجان املتوسطي للفيلم القصير  اليونان 14

 بالريسا

 

31  

 الجامع

 ألاندلس مونامور 

 1 –مارس  11

 أبريل

مهرجان الفيلم الفرونكوفوني  اليونان 13

 بتيسالونيك

33  

 املهرجان الدولي للفيلم بليل فرنسا - مارس 31 – 34 معا

 

34  

 الفيلم الفرنكفوني بالجزائر العاصمة  الجزائر  1 ماس  31 براق 

 

35  

 أسبوع الفرنكفونية  هولندا  - مارس  الجامع 

 

36  

 الدار الكبيرة

 خربوشة

فين ماش ي يا 

  ? موش ي

 أدريبجان - مارس

 

  37 أسبوع الفيلم املغربي بأدريبجان



ْائيةـيلة السينمــالحص 1022  

 

40  

 

 النهاية 

 أشالء 

 أسبوع الفرنكفونية بأسنسيوني  بارغواي  - مارس

 

 

38  

 أسبوع الفرنكفونية ببوينس إيريس ألارجنتين  - مارس  خونيتا بيت طنجة 

 

39  

 الدار الكبيرة 

واش عقلتي على 

 عادل

  40 أسبوع الفرنكفونية ببرازيليا  البرازيل  - مارس 

جمهورية  - مارس  السنفونية املغربية 

 الدومينيك 

 الفرنكفونية بسان دومنيك أسبو ع 

 

42  

 موسم املشاوشة 

واش عقلتي على 

 عادل

 الدر الكبيرة 

  41 أسبو ع الفرنكفونية بدكار  السينغال  - مارس 

 موسم املشاوشة 

 الوتر الخامس 

  43 أسبو ع الفرنكفونية السودان  - مارس

 منى صابر

 ذاكرة معتقلة

 حياة قصيرة

 الدولي للربيع العربي ببيروتاملهرجان  لبنان - أبريل 14 – 1

 

44  

 معا

 

 

الواليات املتحدة  - أبريل  11-11

 ألامريكية

  45 املهرجان الدولي للفيلم ببالم بيش 

 11 ةذاكر 

 الينابيع ألاربعة

 11 –أبريل  14

 غشت

3 

 

  46 حفل ترينال فرنسا

 اللقاءات السمعي البصري بدوالا "رادو" الكاميرون 3 أبريل 10 – 11 العربي

 

47  

 ماجد 

 عاشقة من الريف

 الحافة

 1 –أبريل  11

 مايو

املهرجان الدولي للسينما "نظرات من  كندا 10

 إفريقيا" بمونريال

48  

 15 –أبريل  11 ماروك

 مايو 

دورة سينما" الحب في السينما العربية "  اسبانيا -

 بقرطبة 

49  
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 معا

 الراقص)ة(

 1 –أبريل  10

 ماي 

  50 املهرجان الدولي للفيلم الشرقي بجنيف  سويسرا  1

 خربوشة

 الجامع

 النهاية

 الوتر الخامس

 ليالي السينما املغربية بعمان ألاردن  أبريل 11

 

52  

 كليك و ديكليك

 عصفور من ورق

 تونس 2 مايو 11 – 1

 

  51 املهرجان الدولي للسينما العربية بنابل

الدار  -البيضاء ر الدا

 البيضاء

 خوانيتا بيت طنجة 

 على الحافة 

 الوتر الخامس

 عاشقة من الريف

  53 املهرجان الدولي لفيلم املرأة بأنقرة  تركيا  15 مايو   11 -14

 حياة قصيرة 

 شاعلة 

  54 مهرجان الفيلم القصير العربي ببيروت  لبنان 14 مايو  11 – 11

 يا خيل هللا

 مسابقة "نظرة ما"

 للفيلم بكاناملهرجان الدولي  فرنسا 15 مايو 11 – 11

  

55  

 اللعنة

"قسم أسبوعي 

 املخرجين"

 املهرجان الدولي للفيلم بكان فرنسا 15 مايو 11 – 11

  

56  

 موسم املشاوشة

 الدار الكبيرة 

 املهرجان الفيلم املتوسطي ببلزن  جمهورية التشيك  1 مايو  11-31

 

57  

 الحال

 مالئكة الشيطان

 علي، ربيعة وآلاخرين

 عودة إلى املاض ي

 وان نامبر 

 15 –مايو  31

 يونيو

مهرجان " الربيع والسينما باملغرب  فرنسا 

 العربي" أورليون 

58  

  59 السينما العربية بقرطبة  اسبانيا   يونيو  11-1 كازا نيكرا 

 املهرجان الدولي للفيلم القصير بهويسكا إسبانيا 14 يونيو 11 – 1 الليلة ألاخيرة

 

60  
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 فرنسا 1 يونيو 11 – 1 الوتر الخامس

 

  62 أسبوعا السينما املغربية بستراسبورغ

 جناح الهوى 

 

  61 املهرجان الدولي للفيلم بطولينتينو إيطاليا 1 يونيو  14 – 1

 يونيو 11 – 0 بيع املوت

 

  63 املهرجان السينمائي ببروكسيل بلجيكا 14

 الجزائر 14 يونيو  15 – 1 الطريق إلى الجنة 

  

  64 امللتقى السينمائي ببجاية 

 مهرجان الصوة والحياة بدكار السنغال  11 يونيو  11- 11 الطريق إلى الجنة 

  

65  

علي، ربيعة 

 وآلاخرون

 سفر في املاض ي

 استعادة ألفالم أحمد بوالن بأورليون  فرنسا - يونيو 15 – 13

 

66  

 الوتر الخامس

 الجامع

 املهرجان املغربي إلايطالي بالبندقية إيطاليا 1 يونيو 11 – 13

  

67  

 مصر 15 يونيو 10 – 13 هي

 

مهرجان إلاسماعيلية الدولي لألفالم 

 التسجيلية والقصيرة

68  

 11و  1

 أليام أليام

 السراب

 أشالء

 11 –يونيو  11

 يوليوز 

 مهرجان السينما العربية بساو باولو  البرازيل 1

 

69  

  70 كالب 1مهرجان الفيلم القصير  بين  فرنسا - يونيو 11 الطريق إلى الجنة

 1 –يونيو  11 عليهماملغضوب 

 يوليوز 

 املهرجان الدولي للفيلم بكارلوفي فاري  التشيك ةجمهوري 11

  

72  

 الوتر الخامس

 ألاندلس مونامور 

 1 –يونيو  34

 يوليوز 

مهرجان "الشاشات السوداء" بياوندي و  الكامرون 11

 دوالا

71  

الواليات املتحدة  - يونيو  وداعا ألامهات

 ألامريكية

 مهرجان الفيلم اليهودي بسان لويس 

 

73  

 واملهرجان الدولي للفيلم بسراييف البوسنة والهرسك 10 يوليوز  11 – 41 اللعنة

 

74  
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 سينما وحوار: اسبانيا  - يوليوز  11 باوسليني 

 تاريخ العالم العربي ببرشلونة 

75  

 بصاليرن املهرجان الدولي للفيلم  إيطاليا 11 يوليوز  11 – 11 يا خيل هللا

 

76  

إلامارات العربية  - يوليوز  15 الرحلة الكبرى 

 املتحدة

 ينادي أفالم أبو ظب

 

77  

 بيع املوت

 املغضوب عليهم

 5 –يوليوز  11

 غشت

11 

 

مهرجان السينما ألاسيوية والعربية  الهند

 بنيودلهي

78  

 13 غشت 31 – 13 اللعنة

 

املهرجان الدولي للفيلم القصير بصاو  البرازيل

 باولو

79  

 اكرواتي 3 غشت 31 – 15 اللعنة

 

  80 املهرجان الدولي للفيلم بزادار

املهنة صحفي 

 مراسل

 1 –غشت  11

 شتنبر

 املهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية تونس 11

  

82  

 40 –غشت  11 على طريق الجنة

 شتنبر

 إيطاليا 11

 

  81 مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

 1 –غشت  31 ماجد

 شتنبر

مهرجان السينمائي "فليفوبارك"  هوالندا 3

 بأمستردام

83  

 مهرجان فيلم بنانس ي  فرنسا   10 شتنبر  0-1 الطريق إلى الجنة 

 )خارج املسابقة :برمجة الشرق 

84  

 أندرومان

 الوتر الخامس

 ألاندلس مونامور 

 مصر 10 شتنبر 11– 11

 

مهرجان إلاسكندرية لسينما البحر 

 املتوسط 

85  

 يا خيل هللا

 الجنة الطريق إلى

 النهاية 

  86 املهرجان السينمائي ببوينس إيريس  ألارجنتين  3 

  87 املهرجان الدولي للفيلم بباتومي جيورجيا 1 شتنبر 13 – 11 اللعنة

  88 دورة السينما  اسبانيا - نونبر 11 – 11 كل ماتريده لوال

 الطريق إلى الجنة

 

  89 ببروكسيل املهرجان الدولي  لفيلم املرأة بلجيكا 5 شتنبر  13 – 14
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 يا خيل هللا

 الطريق إلى الجنة

 ملتقى السينما العربية بباريس فرنسا 1 شتنبر 15 – 11

 

90  

 الوتر الخامس

 الطريق إلى الجنة

 0 –شتنبر  15

 أكتوبر

 فرنسا 1

 

ملتقى الفيلم النسائي املتوسطي 

 بمرسيليا 

92  

 خوانيتا بنت طنجة

 السمفونية املغربية

 الوتر الخامس

 عود الورد

املعرض الدولي للكتاب إلافريقي بجزر  اسبانيا - شتنبر 11 – 11

 الكناري 

 

91  

 املغضوب عليهم

 يا خيل هللا

 النهاية

 41 –شتنبر  11

 أكتوبر

 أملانيا 20

 

  93 املهرجان الدولي للفيلم بهمبورغ

 املوت بيع

 اللعنة

 سالم غربة

 السينما العربية بباريس ربيع  نمهرجا فرنسا 1 شتنبر 34 – 10

 

94  

 يا خيل هللا

 .خنشة الطحين

 الطريق إلى الجنة

 5 –شتنبر  10

 أكتوبر

 بلجيكا 11

 

املهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني 

 بنامور 

95  

 5 –شتنبر  10 املنسيون 

 أكتوبر

1 

 

  96 مهرجان الفيلم العربي بماملو السويد

 نهاية الربيع

 ألام 

 حلم هش

  97 سينما الطفل  ألاردن  1 شتنبر 

 ماجد

 الخامس الوتر 

 النهاية

 الجامع

 موسم املشاوشة

 خربوشة

 عود الورد

 ماتريده لوال

 وداعا ألمهات

 أنجلترا - شتنبر

 

  98 مهرجان سفر للسينما العربية بلندن
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 الدار الكبيرة

 علي زاوا 

 جروح

 عاشقة من الريف

 عود الريح 

 السفر الكبير

 الجامع 

 ماروك 

 أرض ي 

 نغير القدس 

 الحال

من شتنبر إلى 

 نونبر 

دابا املغرب : أفالم الدراما ووثائقية  بلجيكا  -

 اليوم 

99  

 ألاندلس مونامور 

 املغضوب عليهم

املهرجان الدولي للفيلم إلافريقي وجزر  جزيرة الرينيون  14 أكتوبر 41 – 41

 البور 

200 2 

 

 الطريق إلى الجنة

 الوصية

 ببغداداملهرجان الدولي للفيلم  العراق 1 أكتوبر 1 – 3

 

202  

 املهرجان الدولي للفيلم بصوفا فيجي 4 أكتوبر 10 – 1 ماجد

 

201  

الواليات املتحدة  14 أكتوبر 10 – 1 اللعنة

 ألامريكية

 املهرجان الدولي للفيلم بهامبتون 

 

203  

 القص الشرقي

 ليلة العرس

دابا مغرب: سينما ألاسبوع ألابيض  بلجيكا  أكتوبر 11 – 41

العليا للفنون البصرية  ةللمدرس

 بمراكش

204  

 مهرجان الفيلم بلندن انجلترا 51 أكتوبر 11 – 14 اللعنة

 

205  

 الطريق إلى الجنة

أندرومان من دم 

 وفحم

 ألاندلس مونامور 

 املغضوب عليهم

 الطريق إلى الجنة

 نهاية الربيع

 الفيلم العربي فاميك  نمهرجا فرنسا 13 أكتوبر 11 – 14

 

206  
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 إرث

 املحامي

 ثانية34

 تنغير القدس

 

العربية  تإلامارا 1 أكتوبر 14 – 11 املغضوب عليهم

 املتحدة

 مهرجان أبو ظبي السينمائي

 

207  

 بيع املوت

 براق

 ألاياد الخشنة

 سالم غربة

 الواليات املتحدة  أكتوبر 11 – 11

 ألامريكية

 

  208 مهرجان الفيلم العربي بفرانسيسكو

  209 مهرجان سيني أملا بنيس فرنسا 0 أكتوبر  11 – 11 عاشقة الريف

 الواليات املتحدة 1 أكتوبر 14 – 11 العربي

 ألامريكية

 املهرجان الدولي للفيلم ألرلينتون 

 

220  

 على الحافة

 ياله من عالم جميل

 الطريق إلى الجنة

 كيف ما يقولو

 مهرجان السينما إلافريقية بقرطبة اسبانيا 1 أكتوبر  11 - 13

 

222  

 على الحافة

 النهاية

املهرجان الدولي للفيلم ألاروبي والعربي  اسبانيا 14 أكتوبر 14 – 11

 بسان جاك ديكومبوستيل

221  

 املهرجان الدولي للفيلم بشلينكل أملانيا  أكتوبر 11 – 15 ماجد

 

223  

مهرجان السينما املتوسطية بروما )ميد  إيطاليا 10 أكتوبر 10 – 11 أشالء

 فيلم(

224  

 1 –أكتوبر  11 املغضوب عليهم

 نونبر

 املهرجان الدولي للفيلم بصاو باولو البرازيل 31

 

 

225  

 يا خيل هللا

 الراقص )ة(

 

 51 أكتوبر 11 – 14

 

  226 ألاسبوع الدولي للسينما ببلد الوليد اإسباني

  227 مهرجان الفيلم القصير بنيس فرنسا 11 أكتوبر 10 – 13 الطريق إلى الجنة
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 نحو حياة جديدة

 حياة قصيرة

 كان يا ماكان

 مهرجان نواكشوط للفيلم القصير موريتانيا 1 أكتوبر 11 – 13

 

 

 

228  

 41 –أكتوبر  11 ماجد

 نونبر

مهرجان أفالم الشرق ألاوسط وإفريقيا  أنجلترا 

 الشمالية بلندن

229  

 يا خيل هللا

 خنشة ديال الطحين

 الليلة ألاخيرة

 حكايات طفولة

 جناح الهوى 

 43 –أكتوبر  11

 نونبر

 

املهرجان الدولي للسينما املتوسطية  فرنسا 31

 بمونبولييه

 

210  

 براق

 مسار الجئ

  212 أسبوع السينما العربية ألاردن 1 أكتوبر

 املهرجان الفيلم القصير الدولي وألاسيوي  كوريا الجنوبية 14 نونبر 14 – 41 الليلة ألاخيرة

 

211  

 ألاندلس مونامور 

 الرجال ألاحرار

 الفيلم العربي ببرلينمهرجان  أملانيا 1 نونبر 11 – 45

 

213  

دورة سينما الشباب واملوسيقى بالعالم  اسبانيا 1 نونبر  11 - 45 كل ما تريده لوال

 العربي بمدريد

 

214  

املهرجان الدولي للفيلم القصير  اليونان 53 نونبر 11 – 41 الليلة ألاخيرة

 بطيصالونيكي

215  

 شمس الربيع

 ألف يد ويد

 الشركي

 باب السما مفتوح

 السراب

 حالق درب الفقراء

البحث عن زوج 

 امرأتي

 41 –نونبر  45

 دجنبر

استعادة السينما املغربية من خالل  بلجيكا 

عرض أفالم أنتجت في الفترة مابين 

 بروكسيل  - 1444و  1111

 

216  
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 نساء ونساء

 كيد النسا

 علي زاوا

 ألاندلس مونامور 

 خنشة ديال الطحين

 الطريق إلى الجنة

املهرجان الدولي للفيلم املستقل  بلجيكا 31 نونبر 14 – 41

 ببروكسيل

 

217  

 الطريق إلى الجنة

 الليلة ألاخيرة

  218 مهجان السينما إلافريقية بمنطقة ألالب فرنسا 14 نونبر 11 – 40

 يا خيل هللا

 بيع املوت

 أرض ي

 مهرجان السينما املتوسطية ببروكسيل بلجيكا 11 نونبر 11 – 41

 

219  

  230 الفيلم بأوزو نمهرجا إيطاليا 14 نونبر 10 – 41 اللعنة

 بيع املوت

 ألف شهر

 ياله من عالم جميل

دابا مغرب: استعادة ألفالم فوزي  بلجيكا  نونبر 11 – 14

 بنسعيدي ببوكسيل

 

232  

 املهرجان الدولي للفيلم بكلكتا الهند 10 نونبر 10 – 14 عودة الابن

 

231  

 أكادير بومباي

 ياخيل هللا

 حياة قصيرة

 الحبل السري 

 11 نونبر 10 – 14

 

  233 مهرجان السينما إلافريقية ببوزونسون  فرنسا

 املهرجان الفيلم ألاوربي بسكوبي مقدونيا 14 نونبر 11 – 15 املغضوب عليهم

 

234  

 ياخيل هللا

 بيع املوت

أندرومان من دم 

 وفحم

همسات إلى ملك 

 عابر

 حياة قصيرة

 أيام قرطاج السينمائي تونس 11 نونبر 11 – 11

 

 

 

 

 

 

235  

  236 املهرجان الدولي للسينما بخيخون  اسبانيا 54 نونبر 11 – 11 اللعنة
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 ياخيل هللا

 الليلة ألاخيرة

 قطر 1 نونبر  11 – 11

 

 مهرجان الدوحة ترايبكا السينمائي

 

237  

 الليلة ألاخيرة

 الطريق إلى الجنة

 ألاندلس الجديدة

 خنشة ديال الطحين

 همسات ألاعالي

 41 –نونبر  11

 دجنبر

 فرنسا 5

 

  238 مهرجان "أفالم املغرب" بباريس 

 نونبر 11 – 11 يا خيل هللا

 

  239 املهرجان الدولي للفيلم بباسطيا  فرنسا 

املهرجان الدولي للفيلم التجريبي  رومانيا  نونبر 15 – 14 اللعنة

 ببوخايست

240  

الالتيني –املهرجان الدولي للفيلم العربي  ألارجنتين 1 نونبر  10 – 11 بيع املوت

 ببوينس إيريس

242  

 املغضوب عليهم

شوف امللك في 

 القمر

 حكايات طفولة

 1 –نونبر  11

 دجنبر

  241 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مصر 35

  243 مهرجان الفيلم القصير املتوسطي  إيطاليا 0 دجنبر 1 – 1 الليلة ألاخيرة

 زيرو 

 خويا

 خنشة ديال الطحين

محاوة فاشلة 

 لتعريف الحب

 اللعنة

 رقصة مع اسمهان

 دجنبر 11 – 1

 

العربية  تإلامارا 1

 املتحدة

  244 املهرجان الدولي للفيلم بدبي

 الوتر الخامس

 اليد اليسرى 

 دجنبر 13 – 11

 

  245 مهرجان وهران  الفيلم العربي الجزائر 1
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 األفالم املغربية املتوجة باملهرجانات الدولية
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جائزة كما هو مبين  65توج حضور  السينما المغربية في المهرجانات الدولية والقارية بحصولها على 

 أسفله: 

 
 األفالم المغربية المتوجة بالمهرجانات الدولية 

 
 

 المخرج عنوان الفيلم
نوع 

 الفيلم
 البلد المنظم التظاهرة

الجائزة المحصل 

 عليها

إسماعيل  األحرار 2

 الفروخي

للمهرجان  20الدورة  طويل

الدولي للفيلم بسانتا 

 بربارا

 15 –يناير  26

 فبراير

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

 أحسن فيلم دولي

للمهرجان  62الدورة  طويل فوزي بنسعيدي بيع الموت 1

 الدولي للفيلم ببرلين

 فبراير 02 – 12

جائزة في قسم  ألمانيا

 بانوراما

 عادل الفاضيلي حياة قصيرة 3

 

لمهرجان  0الدورة  قصير

األقصر للفيلم 

 اإلفريقي

 مارس 21 – 06

 الجائزة الكبرى مصر

داوود أوالد  الجامع 4

 السيد

لمهرجان  1الدورة  طويل

الفيلم  الفرنكفوني 

 بروما

 مارس 21 – 06

جائزة لجنة  إيطاليا

 التحكيم

لمهرجان  22الدورة  طويل فوزي بنسعيدي بيع الموت 5

اإلفريقية السينما 

واألسيوية واألمريكية 

 الالتينية بميالنو

 مارس 25 – 02

أحسن فيلم  إيطاليا

 إفريقي

لمهرجان  22الدورة  قصير هودا بنيمينا الطريق إلى الجنة  6

السينما اإلفريقية 

واألسيوية واألمريكية 

 الالتينية بميالنو

 مارس 25 – 02

 أحسن فيلم إيطاليا

لمهرجان  08الدورة  طويل رشدي زم عمر قتلني 7

السينما اإلفريقية 

 بستكهولم

 مارس 25 – 20

 الجائزة الكبرى السويد

عزالعرب  أندومان من دم وفحم 8

 العلوي

لمهرجان  0الدورة  طويل

 مسقط السينمائي 

 مارس 10 – 28

جائزة أحسن  سلطنة عمان

 صورة

عزالعرب  أندومان من دم وفحم 9

 العلوي

لمهرجان  0الدورة  طويل

 مسقط السينمائي 

 مارس 10 – 28

 

 

 

 

 جائزة النقد سلطنة عمان
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للمهرجان  2الدورة  طويل نسيم عباسي ماجد 20

الدولي للفيلم للطفولة 

 والشباب بسوسة  

 10 –مارس   25

 أبريل

أحسن فيلم طويل  تونس

 الخاص بالطفل

للقاءات  1الدورة  طويل إدريس المريني العربي 22

 الدولية بدواال

 أبريل  24 – 28

 الجائزة الكبرى الكامرون

للمهرجان  24الدورة  طويل نسيم عباسي ماجد 21

 الدولي للسينما

 "نظرات من إفريقيا" 

 16 –أبريل   20

 ماي

 تنويه خاص كندا

للمهرجان  24الدورة  طويل نرجس النجار عاشقة من الريف 23

الدولي 

للسينما"نظرات من 

 إفريقيا" 

 16 –أبريل   20

 ماي

 تنويه خاص كندا

عبد اإلله  الراقص)ة( 24

 الجواهري

للمهرجان  0الدورة  قصير

الدولي للفيلم الشرقي 

 بجنيف

 16 –أبريل   24

 ماي

 الجائزة الفضية سويسرا

عبد اإلله  كليك دكليك 25

 الجواهري

لملتقى  2الدورة  قصير

 بنابلالسينما العربية 

 ماي 02 – 8

 الجائزة الكبرى تونس

لملتقى  2الدورة  طويل  محمد أشاور ..فيلم 26

 السينما العربية بنابل

 ماي 02 – 8

 الجائزة الكبرى تونس

لمهرجان  65الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 27

"كان" )مسابقة نظرة 

 ما(

 ماي  20 – 06

جائزة فرنسوا  فرنسا

 شالي

لمهرجان  65الدورة  قصير فيصل بوليفا اللعنة 28

"كان" )أسبوعي 

 المخرجين(

 ماي  20 – 06

الجائزة األولى  فرنسا

إيلي للفيلم 

 القصير

 جناح الهوى 29

 

عبد الحي 

 العراقي

للمهرجان  0الدورة  طويل

الدولي للفيلم 

 بطولينطينو

 يونيو  01 – 10

 جائزة أحسن فيلم إيطاليا

للمهرجان  01الدورة  طويل بنسعيديفوزي  بيع الموت 10

الدولي للفيلم 

 ببروكسيل

 يونيو 06 – 14

 جائزة أحسن فيلم بلجيكا

للمهرجان  81الدورة  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 12

الدولي للفيلم القصير 

 بهويسكا

 يونيو 06 – 12

جائزة لجنة  اسبانيا

 التحكيم
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لمهرجان  02الدورة  قصير هودا بنيمينا الطريق إلى الجنة  11

السينما صورة وحياة 

 بدكار

 جائزة أونيك السنغال

للمهرجان  01الدورة  طويل محسن البصري المغضوب عليهم 13

الدولي للفيلم 

 بكارلوفي فاري

 10 –يونيو  22

 يوليوز

 ةجمهوري

 التشيك

 تنويه خاص

لمهرجان  82الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 14

كريفون دو الفيلم 

 صاليرن

 يوليوز 28 – 08

 الجائزة الثانية إيطاليا

 فوزي بنسعيدي بيع الموت 15

 

 

 

 

 

لمهرجان  02الدورة  طويل

السينما األسيوية 

 والعربية بنيوديلهي

  15 –يوليوز  20

 غشت

جائزة أحسن  الهند

 إخراج

مهرجان مدينة  قصير هودا بنيمينا الطريق إلى الجنة  16

 البندقية

 12 –غشت  22

 شتنبر

جائزة مدينة  إيطاليا

 البندقية

عزالعرب  أندومان من دم وفحم 17

 العلوي

لمهرجان  24الدورة  طويل

اإلسكندرية لألفالم 

 المتوسطية

 شتنبر 02 – 02

جائزة أحسن  مصر

 ممثلة

للمهرجان  20الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 18

الدولي للفيلم 

 الفرنكوفوني بنامور

 15 –شتنبر  24

 أكتوبر

جائزة لجنة  بلجيكا

 التحكيم

للمهرجان  20الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 19

الدولي للفيلم 

 الفرنكوفوني بنامور

 15 –شتنبر  24

 أكتوبر

جائزة لجنة  بلجيكا

 التحكيم الشباب

للمهرجان  20الدورة  قصير هودا بنيمينا الطريق إلى الجنة  30

الدولي للفيلم 

 الفرنكوفوني بنامور

 15 –شتنبر  24

 أكتوبر

جائزة لجنة  بلجيكا

 التحكيم

لمهرجان  2الدورة  طويل حسن بنجلون المنسيون 32

 الفيلم العربي بمالمو

 15 –شتنبر  24

 أكتوبر

جائزة أحسن  السويد

 ممثل

للمهرجان  2الدورة  قصير هودا بنيمينا الطريق إلى الجنة  31

 الدولي للفيلم ببغداد

 أكتوبر  10 – 11

 

 

 الجائزة األولى  العراق
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للمهرجان  2الدورة  قصير عالل العالوي الوصية 33

 الدولي للفيلم ببغداد

 أكتوبر  10 – 11

جائزة لجنة  العراق

 التحكيم

للمهرجان  8الدورة  طويل نسيم عباسي ماجد 34

 الدولي للفيلم بصوفا

 أكتوبر 04 – 18

 أحسن طفل ممثل جزر فيجي

للمهرجان  21الدورة  قصير فيصل بوليفا اللعنة 35

 الدولي للفيلم بهمبتون

 أكتوبر   14 – 18

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

جائزة أحسن فيلم 

 قصير

عزالعرب  أندومان من دم وفحم 36

 العلوي

لمهرجان  21الدورة  طويل

 الفيلم العربي بفاميك

 أكتوبر 22 – 01

 جائزة الجمهور فرنسا 

لمهرجان  21الدورة  طويل محسن البصري المغضوب عليهم 37

 الفيلم العربي بفاميك

 أكتوبر 22 – 01

 تنويه خاص فرنسا 

 طويل ليلى الكيالني الحافة 38

 

 

 

 

لمهرجان  2الدورة 

السينما اإلفريقية 

 بقرطبة

 أكتوبر 02 – 01

 

جائزة أحسن  اسبانيا

 ممثلة

لمهرجان  2الدورة  قصير هودا بنيمينا الطريق إلى الجنة  39

السينما اإلفريقية 

 بقرطبة

 أكتوبر 02 – 01

 

 

جائزة أحسن فيلم  اسبانيا

 قصير

 طويل ليلى الكيالني الحافة 40

 

 

 

 

لمهرجان  01الدورة 

للفيلم األروبي 

العربيبسان جاك 

 ديكومبوستيل

 أكتوبر 21 – 08

 

جائزة أحسن  اسبانيا

 ممثلة

لمهرجان  04الدورة  طويل بلعباسحكيم  شي غادي وشي جاي 42

السينما المتوسطية 

 بروما "ميدفيلم"

 أكتوبر 24 – 02

 

 تنويه خاص إيطاليا

لألسبوع  50الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 41

الدولي للسينما ببلد 

 الوليد

 أكتوبر 20 – 21

  

 الجائزة الكبرى اسبانيا

عبد اللطيف  نحو حياة جديدة 43

 أمجكاك

للمهرجان  0الدورة  قصير

الدولي للفيلم القصير 

 بنواكشوط

 أكتوبر 22 – 21

 

 

 

 

 الجائزة الكبرى موريتانيا
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لمهرجان  18الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 44

السينما المتوسطية 

 بمنبولييه

 11 –أكتوبر  26

 نونبر

جائزة الجمهور  فرنسا

 الناشئ

لمهرجان  18الدورة  طويل إبراهيم فريتح يوميات الطفولة 45

السينما المتوسطية 

 بمنبولييه

 11 –أكتوبر  26

 نونبر

جائزة أحسن  فرنسا

 موسيقى

 جناح الهوى 46

 

عبد الحي 

 العراقي

لمهرجان  18الدورة  طويل

السينما المتوسطية 

 بمنبولييه

 11 –أكتوبر  26

 نونبر

جائزة للدعم  فرنسا

 التقني

لمهرجان  18الدورة  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 47

السينما المتوسطية 

 بمنبولييه

 11 –أكتوبر  26

 نونبر

جائزة الجمهور  فرنسا

 الناشئ

للمهرجان  12الدورة  طويل خديجة لوكليرك خنشة ديال الطحين 48

 الدولي للفيلم المستقل

 نونبر 01 – 16

جائزة لجنة  بلجيكا

 التحكيم

للمهرجان  12الدورة  طويل خديجة لوكليرك خنشة ديال الطحين 49

 الدولي للفيلم المستقل

 نونبر 01 – 16

 جائزة السيناريو بلجيكا

للمهرجان  12الدورة  طويل خديجة لوكليرك خنشة ديال الطحين 50

 الدولي للفيلم المستقل

 نونبر 01 – 16

جائزة أحسن  بلجيكا

 ممثلة

لمهرجان  02الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 52

السينما المتوسطية 

 ببروكسيل

 نونبر 00 – 12

 الجائزة الكبرى بلجيكا

لمهرجان  02الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 51

السينما المتوسطية 

 ببروكسيل

 نونبر 00 – 12

جائزة سيني  بلجيكا

 أروبا

لمهرجان  02الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 53

السينما اإلفريقية 

 ببوزونسان

 نونبر 04 – 01

جائزة نبضة قلي  فرنسا

 الجمهور

 عادل الفاضيلي حياة قصيرة 54

 

لمهرجان  02الدورة  قصير

السينما اإلفريقية 

 ببوزونسان

 نونبر 04 – 01

 تنويه خاص فرنسا

 عادل الفاضيلي حياة قصيرة 55

 

أليام  28الدورة  قصير

 السينمائية لقرطاج

 نونبر 28 – 06

 

 التانيت الذهبي تونس
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 فوزي بنسعيدي وتبيع الم 56

 

 

أليام  28الدورة  طويل

 السينمائية لقرطاج

 نونبر 28 – 06

 التانيت الفضي تونس

أليام  28الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 57

 السينمائية لقرطاج

 نونبر 28 – 06

جائزة الفيدرالية  تونس

الدولية للصحافة 

 والنقد

لمهرجان  8الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 58

الدوحة السينمائي 

 تريبكا

 نونبر 28 – 00

جائزة أحسن  قطر

 إخراج

للمهرجان  11الدورة  طويل نبيل عيوش ياخيل هللا 59

 السينمائي لباستيا

 الجائزة الكبرى فرنسا

لمهرجان  15الدورة  طويل محسن البصري المغضوب عليهم 60

القاهرة  السينمائي 

 الدولي 

 16 –نونبر  20

 دجنبر

جائزة نجيب  مصر

محفوظ ألحسن 

 فيلم عربي

للمهرجان  2الدورة  طويل كمال الماحوتي خويا 62

 الدولي للفيلم بدبي

 دجنبر 06 – 12

اإلمارات 

العربية 

 المتحدة

جائزة أحسن 

 إخراج

للمهرجان  2الدورة  قصير فيصل بوليفا اللعنة 61

 الدولي للفيلم بدبي

 دجنبر 06 – 12

 اإلمارات

العربية 

 المتحدة

 الجائزة الكبرى

لمهرجان  2الدورة  طويل سلمي بركاش الوتر الخامس 63

 وهران للفيلم العربي

 دجنبر 22 – 06

 

جائزة أحسن  الجزائر

 ممثل

لمهرجان  2الدورة  قصير فاضل شويكة اليد اليسرى 64

 وهران للفيلم العربي

 دجنبر 22 – 06

 

جائزة لجنة  الجزائر

 التحكيم

لمهرجان  2الدورة  قصير مريم التوزاني الليلة األخيرة 65

 وهران للفيلم العربي

 دجنبر 22 – 06

 تنويه خاص الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

 

 


