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 احيةـــــــافتت
 

كما جرت العادة يقوم مدير المركز السينمائي المغربي خالل فعاليات المهرجان الوطني للفيلم 

 .بتقديم الحصيلة السينمائية للسنة الفارطة
 

 222السينمائي واإلنتاج السمعي البصري حوالي لقد قارب رقم المعامالت المصرح به في القطاع 

علما أن هذا الرقم ال يأخذ بعين االعتبار األفالم المنتجة غير المستفيدة من صندوق .مليون درهم

 .لذا يمكن القول أن هذا الرقم يصل إلى مليار درهم. الدعم و كذا المهرجانات غير المدعمة
 

دية محضة تخلق فرص العمل وتساهم أيضا في إبراز وعليه فإن نشاطنا الثقافي له ميزة اقتصا

 . صورة المغرب في الخارج

 .دولة 13مهرجانا وتظاهرة سينمائية في  11لقد شارك الفيلم المغربي في 

وخلفت هذه المشاركات إشادة بالسينما المغربية شأنها في ذلك شأن عدد اإلنتاجات األجنبية 

 .المصورة في المغرب

إجراءات تدعم  0292ز السينمائي المغربي، تضمن قانون المالية لسنة وبمبادرة من المرك

وسيتم إخراج النصوص التطبيقية لهذه اإلجراءات . اإلنتاجات األجنبية  للسمعي البصري والسينما

بعد تشكيل الحكومة ألمقبلة الشيء الذي من شأنه،أن يحقق ارتفاعا ملموسا لعدد اإلنتاجات األجنبية 

 .بالدنا التي تستقبلها
 

 :إقرار وتحيين مبادرات أخرى للمركز بمساهمة شركائه وتتجلى 0292كما سجلت سنة 

  إقامة ورشة لكتابة السيناريو بمدينة إفران وذلك بمساهمة مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم

 .بمراكش

 تنظيم ورشات خاصة باإلنتاج بمساهمة المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما. 

 المساهمة في التغطية الصحية للفنانين والتقنيين لدا التعاضدية الوطنية للفنانين 
 

أفالم فقط  1٪ لمرتادي القاعات السينمائية فإذا كانت 92انخفاضا بنسبة  0292و سجلت سنة 

متفرج، فإن هذه  32،222أكثر من  0293قد جلبت  سنة ( فيلمان مغربيان وفيلمان أمريكيان)

. متفرج 999222لمحمد علي المجبود جلب أكثر من " داالس"ع  فيلم واحد فقط وهوالسنة استطا

لم تسجل ما يكفي  من االفالم التي يمكنها جلب الجمهور إلى القاعات  0292ذلك أي سنة 

 .السينمائية

كما أن العدد الضئيل للقاعات السينمائية التي ال تزال تشتغل كان لها دور في  انخفاض عدد 

لي من أجل إنشاء وتحديث القاعات علما بأن الدولة تواصل سياسة تقديم الدعم المامرتادي 

 .القاعات
 

٪ و هو ما يجعلنا نتساءل حول انتقال 92.0وفي المقابل ارتفع عدد التأشيرات الثقافية بنسبة 

 الفرجة السينمائية من السينما التجارية إلى سينما المهرجانات؟
 

شاشات  2أشيد  بافتتاح المركب السينمائي ميكاراما  بمدينة طنجة ب وال يفوتني في األخير أن 

 .إضافية  ليعزز هذا المركب  بذلك حظيرة القاعات السينمائية التي نحن في أمس الحاجة إليها
 

 

 صارم الفاسي الفهري

 مدير المركز السينمائي المغربي
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 اإلنتاج المغربي .0

, أشرطة قصيرة , أفالم تلفزية, مسلسالت تلفزية, أشرطة طويلة)اإلنتاج المغربي . أ

 (أشرطة المتوسطة و دراما الوثائقية, إشهارات

 األشرطة الطويلة .9

 
 بالدرهم مبلغ الدعم المخرج العنوان

 الميزانية بالدرهم

)*( 

 - 000,00 400 3 رؤوف الصباحي حياة 1

 - 000,00 400 5 نور الدين لخماري بورن أوت 2

 - 000,00 150 4 عزيز السالمي دموع الرمال 3

 000,00 500 2 0 دمحم طه بنسليمان وريقات الجب 4

 000,00 50 0 سعيد باحوس (فيديو)تيلفيشي  5

 - 000,00 600 4 نرجس النجار خطوة وراء الشمس 6

 000,00 60 0 نطاما أحمد (فيديو)بيشابوكن  7

 - 000,00 500 3 ادريس لمريني الحنش 8

 750,00 067 1 0 جون فيليب ݣود تازكا 9

 000,00 200 1 0 حولة أصباب نور في ظالم 10

 440,00 643 8 0 بالنت كنيرس أمس 11

 - 000,00 500 4 دمحم زين الدين مباركة 12

 000,00 100 5 0 محسن بصري شكرا 13

 - 000,00 400 3 عبد اإلاله الجواهري الروحولولة  14

 000,00 80 0 أحمد نطاما تروا ن تمازيرت 15

 - 000,00 500 3 داود أوالد السيد أصوات الصحراء 16

 000,00 000 2 0 دمحم رائد المفتاحي المليار 17

 - 000,00 000 3 حميد باسكيط الفراشة 18

 700,00 956 4 0 علي الطاهري رة الدوارڭبـ 19

 000,00 500 4 0 دمحم بوزݣو إبيريطا 20

 000,00 70 0 أحمد نطاما أيوا ن موغا 21

 - 000,00 800 3 دمحم أشاور الحاجات 22

 000,00 000 3 0 حميد زيان لعبة الحظ 23

 000,00 850 2 0 سناء عكرود إطار فارغ 24

 
 المجموع

 
39 250 000,00 36 077 890,00 

 .المصرح به من طرف المنتجين بالنسبة لألفالم الغير المستفيدة من الدعمالمبلغ  –)*( 
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 المسلسالت التلفزية .0

 
 المخرج العنوان

عدد 

 الحلقات

 المدة

 (د)

المنتج 

 المنفذ

المنتجة 

/الشركة   

 قناة البث

 الميزانية بالدرهم

 30 30 شوقي عوفير المرجان األحمر 1
عليان 

 لإلنتاج
2M 337,00 702 11 صورياد 

2 
 أمان إيروفان

 المياه العطشى
 13 30 سعيد سليماني

أغالل 

 لإلنتاج

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

5 061 984,10 

 30 هشام الجباري أنا، منى و منير 3
إلى  0

2 

عليان 

 لإلنتاج
2M 010,00 763 1 صورياد 

 52 4 دمحم علي المجبود كايروبالنكا 4
إماج 

 فكتوري
2M 478,00 351 2 صورياد 

 000,00 985 11 صورياد 2M وردة لإلنتاج 30 30 ابراهيم شكيري ـيليزڭحديدان في  5

 460,00 066 13 تيفي9مدي كورنر فيلم 26 30 سعيد الناصري الغول 6

 584,00 160 7 صورياد 2M ديسكونكتد 45 15 دمحم نصرات اليتيمة 7

 30 30 زكية الطاهري نعم اللة 8
ميد إن 

 فيلم موروكو

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

 

8 809 472,00 

 سبكطوب 30 30 حميد زيان تماوايت 9

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

7 098 336,00 

 يان لإلنتاج 26 30 سعيد آزار عائشة 10

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

7 207 670,40 

 4 30 دمحم رزقي حبيبة 11
إماج 

 فكتوري
2M 000,00 350 1 صورياد 

 4 28 دمحم رزقي (0موسم )لكوبل  12
إماج 

 فكتوري
2M 000,00 540 1 صورياد 

 30 30 ياسين فنان 0وعدي  13
إماج 

 فكتوري

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

8 894 166,30 

 لسطرادا برو 7 30 منصف مالزي ستون لكالم 14
الشركة 

الوطنية 
1 486 016,10 
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 المخرج العنوان

عدد 

 الحلقات

 المدة

 (د)

المنتج 

 المنفذ

المنتجة 

/الشركة   

 قناة البث

 الميزانية بالدرهم

لإلذاعة و 

 التلفزة

 520,00 449 6 صورياد 2M كود نيو كوم 45 15 جميلة البرجي القلب المجروح 15

 378,00 135 10 صورياد 2M ديسكونكتد 30 30 ادريس الروخ لوبيرج 16

 7 30 دمحم عهد بنسودة ميستر سينسور 17
شاوي 

 لإلنتاج

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 481 088,00 

18 
سلسلة )إنوي / أديل 

 (ويب
 12 أنور معتصم

إلى  3

1 

سيكما 

 تكنولوجي
 000,00 350 2 إنوي

 ديسكونكتد 52 4 ـابڭيونس الر ولد صفية 19

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 435 862,40 

20 
 9ح )لوزير و مو 

 (02إلى 
 160,00 700 1 تيفي9مدي كود نيو كوم 13 20 أحمد بعروة

21 
ح )أحسن العائالت 

 (92إلى  9
 480,00 788 تيفي9مدي كود نيو كوم 13 10 جميلة البرجي

 30 30 عبد السالم قالعي عين الحق 22
موطنروج 

 فيلم
2M 200,00 737 10 صورياد 

 30 30 دمحم علي المجبود هللا يسامح 23
إماج 

 فكتوري

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

7 801 920,00 

24 
موسم )دار الغزالن 

 (1إلى  9ح  0
 ديسكونكتد 52 9 ادريس الروخ

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

3 214 960,58 

25 
ريزو / سلطان 

 (كبسولة نموذجية)
 - 6 1 أنور معتصم

سيكما 

 تكنولوجي
50 000,00 

26 

حلقة )أنا و لحنانة 

سعدي ( " نموذجية

 "بوليدي

 1 هشام الجباري
إلى  2

90 
 000,00 50 سبكطوب -

27 
حلقة )موالت الدار 

 ( نموذجية
 - 30 1 أنور معتصم

سيكما 

 تكنولوجي
208 108,00 

28 
لكالم فيه و فيه 

 (حلقة نموذجية)

عبد العالي 

 الطاهري
1 30 - 

سيكما 

 تكنولوجي
89 000,00 
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 المخرج العنوان

عدد 

 الحلقات

 المدة

 (د)
 المنتج المنفذ

المنتجة 

/الشركة   

 قناة البث

بالدرهمالميزانية   

29 
حلقة )و تسنا 

 (نموذجية
 - 5 1 هشام العسري

نفر سين 

 لإلنتاج
40 000,00 

30 
حلقة )والد علي 

 (نموذجية
 - 13 1 أسامة أوسيدهم

سيكما 

 تكنولوجي
180 000,00 

31 
حلقة )ساكن لقلوب 

 (نموذجية
 - 30 1 فاطمة بوبكدي

سيكما 

 تكنولوجي
181 536,00 

32 
كبسولة )سكورتي 

 (نموذجية
 1 هشام الجباري

إلى  3

2 
 000,00 10 عليان لإلنتاج -

 
 المجموع

     
136 379 726,88 

 

 األفالم التلفزية .0

 
 الميزانية بالدرهم  قناة البث المنتج المنفذ المخرج العنوان

 ياسين فنان أحالم 1
كونكسون 

 ميديا
2M 662,00 003 1 صورياد 

2 
 حياة بريئة

 مراد الخودي
موركو موڤي 

 ݣروب
2M 772,00 026 1 صورياد 

 خالد معدور إفيرا نتودارت 3
تازيري 

 لإلنتاج

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 006 208,00 

 745,00 018 1 صورياد 2M توبقال برود نوفل براوي المنزلة 4

 وردة لإلنتاج ابراهيم الشكيري لوبيرج 5

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 007 888,00 

 إماج فكتوري مراد الخودي ذئب الغابة 6

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 037 332,80 

 400,00 978 صورياد 2M ميد لإلنتاج عثمان الناصري وصفة الحب 7

 تيلي برود حكيم قبابي طريق األمل 8

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 000 000,00 

 العراقيعبد الحي  حبائل العنكبوت 9
A2l   إلنتاج

 األفالم
2M 110,00 008 1 صورياد 
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 الميزانية بالدرهم  قناة البث المنتج المنفذ المخرج العنوان

 فان برود ادريس مريني ليلة غير عادية 10

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

977 782,40 

 000,00 025 1 صورياد 2M وردة لإلنتاج ابراهيم الشكيري الكنز المرصود 11

 هنا طاح الريال 12
دمحم عبد الكريم 

 الدرقاوي

سين سيني 

 أنترناسيونال

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 023 064,00 

 إماج فكتوري دمحم أمين مونة طيط آ كوو 022 13

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 036 834,40 

 بنطاكرال حسن بنجلون اختيار أسماء 14

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 006 353,60 

 ماتريس ميديا بوبكديفاطمة  مالك 15

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 030 422,40 

 ماتريس ميديا هشام العسري مول اإلحصاء 16

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 020 252,80 

 ميد لإلنتاج هشام جبالي أحلى حصلة 17

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

959 056,00 

 العبدويعبد هللا  البزار 18
بوبليك إڤنت 

 لإلنتاج

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 005 502,40 

 سبكطوب دمحم أمين مونة لبس قدك 19

الشركة 

الوطنية 

لإلذاعة و 

 التلفزة

1 005 894,40 

 عليان لإلنتاج صفاء بركة ميموار دانامور 20
الشركة 

الوطنية 
1 025 102,40 
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 الميزانية بالدرهم  قناة البث المنتج المنفذ المخرج العنوان

لإلذاعة و 

 التلفزة

 195,00 108 1 صورياد 2M ديسكونكتد جيهان البحار على البالما كانش  21

 130,00 999 صورياد 2M سبكطوب هشام الجباري ابتسام! ألو 22

 ربيع شجيد غلطة 23
بوبليك إڤنت 

 لإلنتاج
2M 550,00 090 1 صورياد 

 
 المجموع

   
19 177 280,20 

 

 األشرطة القصيرة .1

 المخرج العنوان  
 المدة

(د)  
المنتجةالشركة   

 زدكا لإلنتاج 20 نعيمة الزياني عيد ميالد سعيد 1

 15 نتالي إيوك ليغ 2
 بمراكش و البصرية المدرسة العليا للفنون

 ب لإلنتاج.ف.ع.م

 إكستريم ميديا 5 يونس يوسفي لتس روك 3

 محال فيلم 15 نورالدين أبردين   4

 سيني سين أنترناسيونال 15 قاسم دجمايل سمارت فون 5

 إبداع لإلنتاج 15 عزيز عبدوني الحياة صعبة 6

 الدرس 7
لحسن آيت حمو أو 

 عدي
 وردة لإلنتاج 15

8 
العودة إلى 

 المدرسة
 وردة لإلنتاج 15 دمحم سالوت

 شتيوي أعمال 23 عبد الحكيم ستيوي تفاحة حب 9

 شتيوي أعمال 22 عبد اإلاله بدر فينك آ مي 10

 كود نيو كوم 20 جميلة البرجي قدر إمرأة 11

 كود نيو كوم 20 أحمد بعروة قهوة أمي 12

 شتيوي أعمال 19 أيوب شتيوي رنيشڭما تحـ 13

 فانكي نويس 15 خالد دواش فرصة 14

 وردة لإلنتاج 15 مصطفى أشور أمور موشوار  15

 دريمكاتشر 13 دمحم  حوض الماء 16

 15 أيمن الحنكوري غضب 17
  المدرسة العليا للفنون

 البصرية لإلنتاج بمراكش

 نيو جنراسيون بكتشرز 15 سليم القادري حبات رمل 18

19 
مولود لكن رغما 

 عنه
 فاينا برود 15 أمين أزهر

 أوكوباسين  20
ناصر بن عبد 

 الرحمان
 بينݣو فيلم 16
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 المخرج العنوان  
 المدة

(د)  
المنتجةالشركة   

21 
سبع خطوات في  

 الشفق
 7 ياسين كرابتي

الكلية المتعددة االختصاصات / جامعة ابن زهر

 بورزازات

 توفيق 22
عمر جناتي 

 إدريسي
20 

  المدرسة العليا للفنون

لإلنتاج بمراكش  البصرية  

 محطة 23
ديوارا مامادو 

 هادي
12 

  المدرسة العليا للفنون

بمراكش البصرية  

 كنال برود 9 بوشتى إبراهيمي لحظة من فضلك 24

 20 هبة شعري أسطورة 25
  المدرسة العليا للفنون

لإلنتاج بمراكش  البصرية  

 واك واك استوديو 12 را دي مرتينو السباح 26

 12 آدام مكسيم نهاية 27
  المدرسة العليا للفنون

بمراكش البصرية  

 تازيري لإلنتاج 4 عبد هللا أنس موڤ 28

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 14 يازيد القادري الصنارة 29

 15 عثمان السعدوني لبغو 30
  المدرسة العليا للفنون

بمراكش البصرية  

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما   à 7 6 ندى أولمكي إشيك إي ماط 31

 لإلنتاج0.10  15 ادريس مرزاق ـاڭبينـ 32

 12 مريم المشوق مالك 33
  المدرسة العليا للفنون

بمراكش البصرية  

 12 الرا تريجو ميال 34
  للفنون المدرسة العليا

بمراكش البصرية  

 12 دمحم شهدي نڤرنيس 35
  المدرسة العليا للفنون

بمراكش البصرية  

 12 يحي شبان رمادي 36
  المدرسة العليا للفنون

بمراكش البصرية  

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 10 صوفية إغبولة كونسيونس برديو 37

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 7 هبة سراي وراء المرآة 38

ل بيكتشرز.م.ج 17 دمحم عواد جزر 39  

40 
آسي لوطنو نيطي 

 غيى
 شاوي لإلنتاج 15 نتالي كارولو

 المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري 5 أشرف بلوط إلى غيسط آنبو 41

42 
ال بورت 

 أونطرأفيرت
للسينما والسمعي البصريالمعهد المتخصص  16 إيمان حمداني  

 فوتون كواليتي كونسلتين 16 دمحم رضا األشير الصعود 43
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 المخرج العنوان  
 المدة

(د)  
المنتجةالشركة   

 20 وليد أيوب قاتل: المهنة  44
  المدرسة العليا للفنون

لإلنتاج البصرية  

 22 ياسر شراك ولكين هوب 45
  المدرسة العليا للفنون

 البصرية لإلنتاج

 سطيب برود 20 نبيل حمية ڭكاستينـ  46

 أنيونز فيلم 15 دمحم ودغيري أيام و ليلتان0 47

 المعهد المتخصص للسينما والسمعي البصري 7 سعاد هاللي هوب 48

 أمل برود 15 نادية لمهيدي خمسة و خميس 49

 ج -جور 50
فاطمة الزهراء 

 غفار
 المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 7

 15 جون بوريس أوي الن-زد 51
  العليا للفنونالمدرسة 

بمراكش البصرية  

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما 7 شيماء لحنين باي باك 52

 بريڤو 15 وديع شراد فبراير91 53

 بريڤو 15 ادريس مرزاق جرم كامل 54

 نيو جنراسيون بكتشرز 20 عصام دوخو ڤأوني ريـ 55

ميدياادير ڭأ 17 دمحم علي شراف حسانة بال ما 56  

 ديجيتاليز 15 نبيل حمية عالش؟ 57

 كونكسيون ميديا 15 عبد اإلاله موجاني أنا نجاة 58

 أوبو  59
أحمد طاهري 

 إدريسي
 بريڤو 22

 بلو ثري برود 16 عثمان الناصري بطاقة صفراء 60

 كونكسيون ميديا 15 حميد زيان شبح الخيانة 61

 إنتيكوم  62
ادريس صواب 

 علمي
ميدياكونكسيون  15  

63 
الطريق إلى 

 الديدان
 فورست بولي لإلنتاج 18 الغالي كريميش

 مليكة 64
يونس بلبحري 

 أشير
 هابي برود 15

 وردة لإلنتاج 15 ديآ بونيالت ال 65

 أنݣل لإلنتاج 15 عادل عمور له 66

 أنݣل لإلنتاج 15 لطفي آيت جاوي سمسار 67

 لعيون برو 15 ـيڭـراڭفريد ر مسرح الظل 68

 أنݣل لإلنتاج 15 أمين أزهر لمادا؟ 69

 وردة لإلنتاج 15 مصطفى أشور لبالكة 70

3استوديو  15 فهد ريجا وريدة 71  

ـودرون إي دي بلوم لإلنتاجڭدي  18 حمزة عاطفي عيون أبيك 72  
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 المخرج العنوان  
 المدة

(د)  
المنتجةالشركة   

ـودرون إي دي بلوم لإلنتاجڭدي  18 رشيد الوالي قطرة زيت تكفي 73  

كوم.أركولت 9 عادل عمور خمم ال تندم 74  

كوم.أركولت 9 المصطفى مامون أنا مغربي 75  

 الشركة العربية لألعمال السينمائية 12 دمحم سعيد زربوح 2020 76

 لموتشو 77
عبد العزيز 

 الشكواتي
كوم.أركولت 10  

برود.م 20 دمحم بوسالم عالش؟ 78  

79 
قبل ما يفوت 

 الفوت

فردوس أبو 

 هواري
 سينتليما 3

 نو إسباس آرت لإلنتاج 15 جروم تورني   80

 حليمة 81
جميلة دمري 

 غفور
 آيا كا إس لإلنتاج 20

 إبما 82
دمحم هشام 

 ـي ڭـراڭالر
 نيو الين لإلنتاج 20

 3 دمحم زجلي اإلشارة 83
كلية االداب والعلوم االنسانية بنمسيك الدار 

 البيضاء

 سينما و أفالم 7 سهام العلوي دراهم922 84

إلنتاج األفالم  15 بيتوامرالن  القفص 85 A2L 

 يان لإلنتاج 6 رضوان حربال ترانسيتيفيتي  86

 بالي تايم فيلم 20 كيڤـن لودوريز لونفول  87

88 
أو كارفو ردي  

 ميموار
 لوكوس فيلم لإلنتاج 25 ماريا كنزي لحلو

 جانا برود 15 دالل طنطاوي عذر 89

90 
كوجوفيرم لي زيو 

 توي توجور ال
 ماك فيلم 10 طابيروإيڤـا 

 إبداع لإلنتاج 15 عزيز هشوم إيباسيا  91

ب لإلنتاج.ف 16 فيصل بنغرو ـوڭألتر إيـ 92  

93 
/ كوكبي يحتضر 

 00كوب 
 8 دمحم حفيظي

المعهد المتخصص في المهن / ش .إ.م.ت.م

 السينمائية بورزازات

94 
رياض دو مي  

 ڤريـ
 فور أول لإلنتاج 20 زينب تامورت

برود.م 16 عبد الرحيم مجد اللعبة 95  

 شاوي لإلنتاج 12 هشام الوالي البهلوان 96

97 
ـو دو ڭلو 

 ليسبادون

دمحم األمين 

المعتصم باهلل 

 بنهاشم

 جانا برود 15

 سيلم برو 15 عادل عمور نهاية الطغيان 98

 يوبوز 15 الحسين حنين عندما ينتهي الليل  99
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 المخرج العنوان  
 المدة

(د)  
المنتجةالشركة   

 فيلمزالند 17 حميد زروالي صفية 100

 فانكي نويس 17 خالد دواش المسرحية 101

بارني لإلنتاج/ مونت فلوري لإلنتاج  25 ـيروڭجريمي  حروق 102  

 يوبوز 15 الحسين حنين بعد 103

 يوبوز 15 عماد بادي يوم ممطر 104

 موس إماج 15 أسامة العلمي ما وراء القيود 105

 

 اإلشهارات .3

  
 الميزانية بالدرهم المنتج المخرج عنوان المنتوج

 000,00 600 1 فيديو راما ميشال بيليك عصيري 1

 000,00 535 فيديو راما كريستوف باراتيه دانيت 2

 000,00 535 فيديو راما كريستوف باراتيه دانينو 3

 000,00 300 2 فيديو راما عمر هالل الكف 4

 428,00 251 فيديو راما فريد يميني الكف ديجيتال 5

6 
ايزابيل طون بزيت نوار 

 الشمس
 000,00 550 سيغما تيكنولوجي جيليان اوديس

 600,00 465 بورفيكت لالنتاج جوان جيل مارتي انا من الراجلين 7

 000,00 940 ايماج فاكتوري بريس بارامور البقرة الضاحكة 8

 000,00 730 4 فيديو راما اليخاندرو توليدو 1Gاتصاالت المغرب  9

10 
اتصاالت المغرب فيبر 

 اوبتيك
 000,00 030 1 سيغما تيكنولوجي هينري بارجيس

11 
اتصاالت المغرب 

 ل·س·د·ا
 502,12 616 كورني فيلم دونيس تيبود

12 
 اتصالت المغرب

 000,00 400 عليان لالنتاج ماتياس الشال
 عوالم جوال

13 
: اتصاالت المعرب

 القرعة
 549,00 530 فيديو راما فريد ياميني

 000,00 500 سيغما تيكنولوجي اكساس اكاتريس فيكاس/ ميديتيل 14

 000,00 400 سيغما تيكنولوجي عادل فاديلي 0حملة فيكاس /ميديتيل 15

 288,46 917 كورنر فيلم دونيس تيبود ميديتيل كرافاطا 16

 124,00 370 فيديو راما فانسونت لوبيل جوال مهدي و دريس 17

 000,00 300 سيغما تيكنولوجي اوساما اوسيدهوم الكسكس/االتقان 18

 000,00 300 سيغما تيكنولوجي اوساما اوسيدهوم الشاي/ االتقان 19

 240,00 850 سيغما تيكنولوجي اوساما اوسيدهوم العمران 20

 000,00 250 سيغما تيكنولوجي اوساما اوسيدهوم قلم بيك/بيك كريسطال 21
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 الميزانية بالدرهم المنتج المخرج عنوان المنتوج

 000,00 500 سيغما تيكنولوجي جيليان اوديس ايديال /هوم ميدا  22

 518,00 280 فيديو راما فريد يميني اينوي 23

 000,00 670 1 ايماج فاكتوري بريس بارامور البقرة الضاحكة 24

 610,00 372 فيديو راما هشام ميسي مرجان 25

 000,00 700 فيديو راما جيليان فور ماكسي اواني 26

 334,00 138 سيغما تيكنولوجي احمد أقصاص 9· س· ف·م : ميديتيل 27

 334,00 138 سيغما تيكنولوجي احمد أقصاص 0·س· ف·م : ميديتيل 28

29 
س · ف·م : ميديتيل

 مماثل
 334,00 138 سيغما تيكنولوجي احمد أقصاص

 000,00 275 سيغما تيكنولوجي احمد أقصاص 1Gشبكة : ميديتيل 30

 000,00 415 سيغما تيكنولوجي أقصاص احمد سيكتور: ميديتيل 31

 000,00 275 سيغما تيكنولوجي احمد أقصاص 1Gسمارتفون :ميديتيل 32

 000,00 275 سيغما تيكنولوجي احمد أقصاص 1G:ميديتيل 33

 سمكة:خطأ / عين سايس 34
اليكسوندر ماسكارت و 

 نيكوال بلوت
 000,00 800 سيغما تيكنولوجي

 دمية: خطأ / عين سايس 35
اليكسوندر ماسكارت و 

 نيكوال بلوت
 000,00 800 سيغما تيكنولوجي

 124,20 607 ايربان فيلم فرانك ألورا كاالن 36

 مركز الحليب 37
 بيتر كولتون بود

 000,00 895 2 فيديو راما
 و فلوريان جيوفير

 069,00 248 سيغما تيكنولوجي اوساما اوسيدهوم داسيا 38

 000,00 700 سيغما تيكنولوجي احمد أقصاص تينيدورسال: دوليدول 39

40 
اليات فالحية وسالمة 

 طرقية
 000,00 388 بورفيكت لالنتاج هشام الجباري

41 

مؤسسة دمحم الخامس 

المغرب الدي : للتضامن

 ماهانانفتخر به حملة 

0292 

 040,00 295 2 فيديو راما دمحم الزيات

 000,00 600 تيكنولوجيسيغما  أمير روواني 1Gاينوي  42

 000,00 340 سيغما تيكنولوجي جوليان أوديس ايزابيل طماطم 43

 000,00 680 سيغما تيكنولوجي أوساما أوسيدهوم دوليدول/ كينيدوسال  44

 000,00 650 سيغما تيكنولوجي جوليان أوديس البريري 45

 926,70 759 ايماج فاكتوري أمير روواني البصمة 46

 000,00 450 سيغما تيكنولوجي أمير روواني مرجان 47

 000,00 388 بورفيكت لالنتاج هشام الجباري المجال الحضري 48

 000,00 960 1 فيديو راما بارني كوكليس تأمينات الوفاء 49

 000,00 260 سينيتيليما أوساما أوسيدهوم اس سنسولاير 50
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 الميزانية بالدرهم المنتج المخرج عنوان المنتوج

 802,00 479 فيديو راما دمحم الزيات ميديتيل رمضان 51

 000,00 310 سيغما تيكنولوجي أوساما أوسيدهوم أبواب الفتح/ تيفي كلك   52

53 
ابواب /  تيفي كلك  

 تاماريس
 000,00 310 سيغما تيكنولوجي أوساما أوسيدهوم

 011,00 180 سيغما تيكنولوجي أحمد أكتاريس أكساس تيفي مرجان فوت 54

 000,00 530 تيكنولوجيسيغما  أمير رواني انوي/ دريس يديك  55

56 
/ منار و كمال ت ف س

 اتصاالت المغرب
 541,00 399 سيغما تيكنولوجي أحمد أكتاريس أكساس

 000,00 300  إلنتاج األفالمA2L  عبد الحي العراقي كثاني ايموبيليي 57

 067,00 325 1 سيغما تيكنولوجي أمير روواني موروكو مول 58

59 
 OGاتفاقية : أنام

 الصيادلة
 000,00 100 نيفير سين لالنتاج ياسين لحريشي

 058,00 503 سيغما تيكنولوجي جيليان أوديس مرجان شعبان 60

 000,00 982 1 ايماج فاكتوري جاسون الو مداق/ البقرة الضاحكة  61

62 
اتصاالت المغرب ت ف 

 س الشاشة
 407,00 737 سيغما تيكنولوجي سوفي كاطو

 000,00 800 سيغما تيكنولوجي أمير روواني السعادةاقامة دار  63

 000,00 600 سين سان الدولي أمير روواني الضحى المعلم 64

65 
البنك المغربي للتجارة و 

 الصناعة
 000,00 870 سينيتيليما لولون باريس

66 
رايبي / مركز دانون 

 جميلة
 000,00 450 1 فيديو راما مريم أبو عوف

67 

ضد مركز االتصال 

مخالفات سائقي وسائل 

 نقل المسافرين

 000,00 388 بيرفيكت برودسيو عثمان الناصري

 000,00 678 1 فيديو راما أليخاندرو طوليدو أكياس بالستيكية 68

 000,00 600 2 فيدرو راما فريد اوليفيرا انوي مارك 69

 000,00 500 سيكما تيكنولوجي جوليان اوديس جودة 70

 اكيتيلوسيور فيلم  71
سانيدييغواهوانوجيو زانو 

 فاديلو
 500,00 947 فيديو راما

 لوسيور فيلم برودوي 72
سانيدييغواهوانوجيو زانو 

 فاديلو
 500,00 947 فيديو راما

 403,00 498 سيكما تيكنولوجي أسامة أوسيدهوم مونديا بوليس 73

 000,00 195 بريفيو غيثة القصار "ساني"الورق المنشف  74

 000,00 350 بريفيو أمير رواني البالرشاي  75

 000,00 140 سيكما تيكنولوجي د 0فيلم  زينتيك 76
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 الميزانية بالدرهم المنتج المخرج عنوان المنتوج

 000,00 200 سيكما تيكنولوجي أحمد أكطاريس أكسار 00كوب /زيرو ميكا 77

78 
التحسيس بحرائق 

 الغابات
 000,00 376 سيكما تيكنولوجي فترانك بونيي

 000,00 200 بروفيو غيثة القصار 0292انتخابات  79

 000,00 388 بيرفيكت برودسيو عبد النعيم نفيسي رخصة السياقة بالنقط 80

 000,00 225 سيكما تيكنولوجي أسامة أوسيدهوم بيك كريسطال كولور 81

 000,00 225 سيكما تيكنولوجي أسامة أوسيدهوم كريب: بيك كريسطال   82

 000,00 512 1 سيكما تيكنولوجي هنري بارج 00كوب  83

 000,00 250 5 فيديو راما علي نبيل علي دمحم البنك الشعبي 84

 000,00 120 نيفر سين بروديكسيو ياسين لحريشي إلكترو بالنيط 85

86 
عيد األضحى  : مرجان 

0292 
 216,00 422 سيكما تيكنولوجي جوليان اوديس

 000,00 350 1 سيكما تيكنولوجي سابتياكو أهوانجنو زانو قطار/ميديتيل سكاي 87

 000,00 195 1 فيديو راما ليونيل موجا ميديتيل فورفي 88

 750,00 590 سيكما تيكنولوجي جوليان اوديس كارفور 89

90 
حنا : درهم  03ميديتيل 

 مغاربة
 000,00 450 سيكما تيكنولوجي أكتاريس أحمد ضكساس

 247,20 309 كازا بالنكا بيكتيرس أنور معتصم سهام 91

 370,00 50 سيكما تيكنولوجي أسامة أوسيدهوم اتصاالت المغرب 92

 000,00 410 1 فيديو راما ليونيل موجا البريد بنك 93

 000,00 610 سيكما تيكنولوجي أنور معتصم يا لها من مغامرة: موفيد  94

 000,00 250 سيكما تيكنولوجي أكتاريس أحمد ضكساس رايبي جودة 95

 000,00 400 فيديو راما جوليان فور مدجس نتحركو 96

97 
التعريف بأرقام 

 المستعجالت
 000,00 388 بيرفيكت برودسيو عبد النعيم نفيسي

98 
البيل : زيت الزيتون 

 معقول
 275,00 828 سيكما تيكنولوجي أسامة أوسيدهوم

 582,00 052 1 فيديو راما فريد ياميني طونيك 99

100 

حملة /مؤسسة اللة سلمى

التحسيس ضد سرطان 

 0292الثدي 

 000,00 340 سيكما تيكنولوجي فرانك بونيي

 298,00 789 كازا بالنكا بيكتيرس أنور معتصم إنوي 101

 887,00 827 عليان برودكسيو إيريك بولي أدن الدار البيضاء 102

 000,00 400 3 سيكما تيكنولوجي هنري بارجس الخطوط الجوية المغربية 103

 000,00 345 سيكما تيكنولوجي فرانك بونيي المجال الغابوي 104

105 
 /زوي في لقاء ألمع

 000,00 350 ماجيك بيكتيرس جمال بلمجذوب
 00كوب 

 000,00 100 سيكما تيكنولوجي أكتاريس أحمد ضكساس بريكوما 106
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 الميزانية بالدرهم المنتج المخرج عنوان المنتوج

107 
: البقرة الضاحكة 

 كريمري
 000,00 930 1 فيديو راما عمر هالل

108 
: اتصاالت المغرب 

 القرعة
 199,00 741 سيكما تيكنولوجي هنري بارجس

 000,00 388 ميد برودكسيو عبد النعيم نفيسي السياقة اإلكولوجية 109

 0 سيكما تيكنولوجي - الفائزين بالعمرة/ميديتيل 110

111 
سيداكسيون مغرب 

0292 
 000,00 360 سيكما تيكنولوجي أكسيل كورتيير

 000,00 590 سيكما تيكنولوجي أمير رواني عبد ميالد: مرجان  112

 التجاري وفا بنك 113
 ليونيل هرلي

 000,00 000 3 فيديو راما
 و كريكوري أوريل

 000,00 800 3 سيكما تيكنولوجي عمر هالل ميديتيل/أورونج 114

 763,00 328 بريفيو أمير رواني نسكافي رشيد شو 115

 000,00 280 فيديو راما فوريجوليان  مركز دانون 116

 000,00 800 3 سيكما تيكنولوجي سانطاغو زانو ميديتيل أورونج 117

118 
مؤسسة دمحم السادي 

 0292سنس : للتضامن 
 000,00 500 1 عليان برودكسيو هشام عيوش

 629,00 635 كازا بالنكا بيكتيرس أنور معتصم الحملة الجديدة اإنوي 119

120 
: ميكرو طروطوار 

 مؤسسة لال سلمى
 000,00 84 سيكما تيكنولوجي نوال بوطالب

 000,00 350 1 سيكما تيكنولوجي هنري بارجيس ميديتيل/أورونج 121

 000,00 200 1 سيكما تيكنولوجي فابريزيو نوطاري أرونج 122

 اتصاالت المغرب/قرعة 123
 نيكوالس

 715,30 983 كورنير فيلم
 و شارل نوبرا

 897,00 718 1 سيكما تيكنولوجي أسامة أوسيدهوم كيبو/كنوز 124

 000,00 700 سيكما تيكنولوجي نيكوال فاي أورونج/ميديتيل 125

 المجموع  
  

104 837 138,98 
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 األشرطة المتوسطة .2

  
 المنتج المخرج العنوان

الميزانية المصرح 

 بها

 50.000,00 لإلنتاجالطاهري  لحسن بولحسن تافسكا دنبكوين 1

 350.000,00 سيني.س.ن مريم عبيد محجوبة 2

 150.000,00 ـو فيلمڭبينـ دمحم أكرم النماسي سييتر دان هوني 3

 آنبريدلد 4

يوسفي أزرباي 

جاني سيد 

 شوجادين

المدرسة العليا 

 للفنون 

 البصرية لإلنتاج

200.000,00 

 المجموع  
  

750.000,00 

 

 الدراما الوثائقية .2

  
 الميزانية المصرح بها بالدرهم مبلغ الدعم المخرج العنوان

 - 000,00 800 جنان فاتن المحمدي طاطا لعيون تمبوكتو 1

2 
ركب الشوق من 

 الصحراء إلى مكة
 - 000,00 800 أسماء لمودير

 - 000,00 800 حميد زيان خناتة بنت بكار 3

4 
الفنانون، ذاكرة الحساني 

 (أشوار و أمداح) 
 - 000,00 60 عزميفؤاد 

 - 000,00 600 ربيع الجوهري الديار 5

 - 000,00 000 1 لبنى اليونسي ربع قرن في الجحيم 6

 000,00 50 - شيماء زوي أنوال 7

 - 000,00 700 دمحم رائد المفتاحي حنين الجذور 8

 000,00 900 حسن بوفوس أبناء السحاب 9
 

10 
 الشيخ ماء العينين 

 جهادرسالة فكر و 

دمحم فاضل الشيخ ماء 

 العينين
80 000,00 - 

 - 000,00 900 ـيڭـراڭفريد الـ مرحبا في الجحيم 11

 - 000,00 000 1 فريدة بورقية العائدة 12

 - 000,00 800 حميد كبابي أبناء الصحراء 13

14 
الزوايا و أضرحة 

 بالصحراء المغربية
 - 000,00 800 سعيد آزار

13 
مكامن  ـار رحلة فيڭأمـ

 الجمال الصحراوي
 - 000,00 900 خالد إبراهيمي

 - 000,00 850 ـةڭأحمد بوشلـ ـاݣڭأم الشـ 12

 المجموع  
 

11 551 000,00 50 000,00 
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 ميزانية اإلنتاجات المغربية حسب الفئة. ب

 الميزانية بالدرهم الفئة

 000,00 250 39 األشرطة الطويلة

 726,88 379 136 المسلسالت التلفزية

 257,60 400 23 األفالم التلفزية

 138,98 837 104 اإلشهارات

 750.000,00 المتوسطةاألشرطة 

 000,00 110 12 الدراما الوثائقية

 123,46 258 315 المجموع

 

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

الخاصة بطلب رخص التصويرالمنتجيين على االستمارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6102الحصيلة السينمائية لسنة  –المركز السينمائي المغربي   
 | 20  

 اإلنتاجات األجنبية المصورة بالمغرب .6

, كليبات, إشهارات,  مسلسالت تلفزية, أشرطة قصيرة, أشرطة طويلة)اإلنتاجات األجنبية . أ

 (أفالم مؤسساتية و دراما وثائقية

 األشرطة الطويلة .9

 

 العنوان
الشركة 

 المنتجة
 بالدرهمالميزانية  الجنسية المخرج

 552,25 537 7 كندية وينڭكيم نـ ـوراڭأ آي أون جوليت 1

2 
باكستابيين فور 

 ـينرزڭبيـ

قصبة فيلم 

 طنجة
 721,34 631 13 دنماركية بير فالي بليجدراب

 060,21 772 7 فرنسية نتالي مارشاك عليان فيلم المور كيل نو فو 3

4 
طانك يو فور يور 

 سرفيس
 969,74 971 5 أمريكية جازون هال دين فيلم

 897,50 177 5 فرنسية ليزا أزويلوس ـوراڭأ داليدا 5

 سفر يوسف 6
سيني سين 

 أنترناسيونال
 000,00 220 مصرية عمر أحمد منصور

 193,56 230 3 فرنسية ـايل موريلڭ عليان فيلم بروندر لو الرج 7

 ـا خيسوسڭجا 8

موروكو 

ـي ڤمو

 ـروپڭ

باسو أنوراݣ 

 سوبراطا
 410,63 942 3 هندية

 933,85 372 3 فرنسية إيريك باربي ـوراڭأ وعد الفجر 9

10 
أكا هاي وير )بيروت 

 (أكت

قصبة فيلم 

 طنجة
 975,15 811 34 أمريكية براند أندرسون

11 
ـوطاميبوترا ڭ

 ساطاكارني
 609,51 776 4 هندية رهادا كريشنا ناسكوم

 835,25 251 إنجليزية ألكس كورتزمان دين فيلم دو مومي 12

 463,30 382 إنجليزية روبرت زمسيك دين فيلم ألييد 13

 071,34 98 فرنسية ألبير ديبونتيل عليان فيلم ـوار الهوڤأورو 14

 لومبوك 15
قصبة فيلم 

 طنجة
 913,81 093 2 ألمانية كرستيان زابرت

 225,84 756 رومانية أنكا داميان عليان فيلم مون أوطيل كابول 16

 000,00 100 2 فرنسية ماتيو توري آش فيلم أوستيل 17

 880,65 513 2 فرنسية طارق بودالي ـوراڭأ مارياج بلون 18

 942,27 252 1 فرنسية أرنو ديسبيلشان عليان فيلم أشباح إسماعيل 19

 رازيا 20
عليان 

 لإلنتاج
 759,48 893 12 فرنسية نبيل عيوش

 000,00 800 21 ألمانية شرين نصحات ـوراڭأ لوكيين فور أم كلثوم 21

 330,29 198 1 فرنسية ـينڤإريك ال عليان فيلم لومبارا دي شوا 22
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 العنوان
الشركة 

 المنتجة
 بالدرهمالميزانية  الجنسية المخرج

 آ كازا 23
ريف فيلم 

 موروكو
 322000,77 إيطالية أنطونيو ألبنسيس

 2510581,97 هندية راهول دهوالكيا زاك لإلنتاج راييس 24

 

 المجموع
   

138 619 328,71 

 

 األشرطة القصيرة .0

 

 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنتجة العنوان

 فوزي فيزيون مي آند ماي روبوت 1
/ ـان فواران ڭمور

 إيدي كساب
 203,08 43 فرنسية

 - إمشيلي 2
ألكسندرا دي سانت 

 بالنكات
 000,00 44 فرنسية

 160,81 32 فرنسية روجي ديس بري آبيل أفالم لو ركريتمون 3

 116,77 188 أمريكية بياري تيو موروكو فيلم لإلنتاج بيبل في آر 4

 600,00 61 فرنسية ياسين عزوز - ـوروڭ 5

 000,00 20 أمريكية يسرى بوشتية - نايتفول/ تونيت  6

 428,62 206 بلجيكية سيني ديهاندشاتر برافو لإلنتاج لوست إند دو ميدل 7

 970,00 أمريكية ماريانا سافون - أوجاال 8

 780,00 287 فرنسية ألاير دومباسل كالبرودكسيون ـيار أطلنتيكڤريـال  9

 000,00 400 فرنسية أحمد نسديت كوبور مونت فلوري لإلنتاج التنى بابيلون 10

 000,00 132 إيطالية دافيد منشيتي إيمير فيلم دو برودرز 11

12 
كريستمز ڭ نيوزبرنـ

0292 
 220580,11 أمريكية شاد ماكدونالد موروكو فيلم لإلنتاج

 صحارى لإلنتاج آيام راجا 13
أفاتارا أيوسو 

 أاريوڭفيـ
 60000,00 إنجليزية

 000,00 450 أمريكية ـهامڭكاترين كانينـ ماجيك بيكتشرز ـين ليجيسيڤلي 14

 000,00 300 فرنسية صوفي طافير مونت فلوري لإلنتاج ماد 15

 
 المجموع

   
2 446 839,39 
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 اإلشهارات .0

 

 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنتجة العنوان

1 
سانس بوريس 

 سبايس
 000,00 950 أمريكية كوي مانويرينغ آش فيلم

 أ م ف 2
دريم ماركر 

 برودكسيو
 025,07 167 1 سويدية طروبجورن

 كومفيك 3
دريم ماركر 

 برودكسيو
 996,32 067 2 سويدية جوزيف فارس

4 
رود 

 أوكسماني/موفي
 386,75 527 ألمانية باركر إليرمان ريف فيلم موروكو

 442,46 801 لبنانية وسام سنيرة آبيل أفالم داوني كوت كيد 5

 000,00 056 1 سويدية أسكار بارد بو بهمك سيرفيس دو تريلز 6

 000,00 000 1 أمريكية هنري هوبسون آش فيلم موستر سماك داون 7

 000,00 750 لبنانية نورالدين لخماري فيلم آش لتر 9بيبسي  8

 000,00 900 1 أمريكية كريس سارجو آش فيلم تويوتا ، دو شين 9

 894,70 337 فرنسية نيكوال لونسيا أبيل أفالم 0292كيز  10

11 
ميدو 

 0292ميمتيفورم
 450,20 38 سويسرية أوليفيي بيكتي أليان فيلم

 554,88 484 كندية كيفين فوليي ماجيك بيكتيرس فالي دو فالك 12

 472,45 432 كندية بين واينبيرك ماجيك بيكتيرس إكسبيديا فيكاس يو 13

 000,00 650 إسبانية استيبان سابير آش فيلم كالكسي -موفيستار 14

 000,00 300 ألمانية هايدو ييالمخىنض آش فيلم سيمونس 15

 645,20 471 أمريكية كيك جم يون قصبة فيلم طنجة سامسونغ 16

 0ميستر مايل  17
دي كودرو اي دي 

 بلوم برودكسيو
 270,41 599 فرنسية نيكوال حورس

18 
ميني آف دكار 

0292 
 072,20 141 ألمانية سوندرا كانوفا دون فيلم

 717,89 362 فرنسية برونو أفييو فيديو راما يونيسيف كارنيي 19

 000,00 750 فرنسية لورو كينغ أكورا سيترووين ، إليزي 20

 527,31 458 1 إنجليزية دانييل بناييور دون فيلم ريد بول 21

22 
 923دو زو أوف 

 000,00 70 إيطالية دافيد كومالي ماجيك بيكتيرس
 923تيفي راديو 

23 
 الشركة العامة

 000,87 112 فرنسية جوليان باووليني أبيل أفالم
 ورشة

 ريد كروس 24
جاكاروندة 

 برودكسيو
 138,23 253 سويدية ماركيس سوديرلوند

25 
كران بلو "لعبة 

 "فونتازي

جاكاروندة 

 برودكسيو
 030,88 279 فرنسية طاكاشي كاكوهارا
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 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنتجة العنوان

26 
أرنو موريير و 

 اريك أوسارت
 عليان فيلم

 سطيفان بركوهنيو و
 724,86 19 فرنسية

 صولن دوكي-آن

 000,00 820 فرنسية فيليبو جون بيير آكور ة كارنيي أولطرا دو 27

 

 المجموع
   

17 800 350,68 

 

 

 المسلسالت التلفزية .1

  
 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنتجة العنوان

 100,15 994 4 فرنسية جون لوك هيربيلوت آكورا (9الموسم )تانك  1

2 
/  0الموسم )كابول كيتشان 

 (90الى  9ح 
 آكورا

 فيرجيني سوفور و

 كييوم نيكلو
 240,68 016 22 فرنسية

 (دي بروجيكت)مارس  3
زاك 

 بروديكسيون
 940,22 180 1 انجليزية ايفورادو كوت

4 
/ 3الموسم )بريزون بريك 

 (9ح 
 197,75 374 22 أمريكية نيلسون مكورميك ك فيلم

5 

كوم  : 9ح · 0دي ميسينك 

دي تورتل اند : 0ح · هوم 

 دي ستيك

 000,00 000 10 أمريكية بين شنان ك فيلم

6 

دي ريس أوف كارطاج 

(: نموذجية 9الحلقة )

 كريت ناسيون

 000,00 500 2 ألمانية كريستيان توينت آش فيلم

7 
 0الموسم )ليزوم دو لومبر 

 (1الى  9ح / 
 516,13 647 1 فرنسية فريد كارسون أكورا

 1ح / بيردونيم 8

ميلتيميديا 

جوانينك 

 سيرفيس

 933,40 42 اسبانبة روجوألبيرتو رويز 

 1ح / شيرلوك  9
زاك 

 بروديكسيون
 120,17 199 انجليزية راسيل تالالي

 000,00 118 كويتية خالد جمال زارين فيديو ميديا لقيت روحي 10

11 
/  9الموسم )أوبين سبيس 

 (0الى  9ح 
 577,14 157 فرنسية جيليان الكومب آكورا

 (3الموسم )فيكينك  12
زاك 

 بروديكسيون
 968,74 166 11 ايرالندية كين جيروتي
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 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنتجة العنوان

 آش فيلم نيو فورم كازابالنكا 13
دمحم فوروز بين أبدول 

 القادر صاهيد
 000,00 250 ماليزية

14 
لو بيرو دي ليجوند 

 (2الى  9ح / 0الموسم )
 263,97 750 24 فرنسية سامويل كوالردي آش فيلم

15 
الموسم )بانجيد اب أبرواد 

 (2ح / 92
 237,66 848 انجليزية هاري هولوند دين فيلم

16 
ح / 2الموسم )هومولوند 

0) 
 000,00 400 14 أمريكية لوسلي لينكا كالتير ك فيلم

 المجموع  
   

116 646 096,01 

 

 المنوعات .3

  

/ العنوان 

/ المجموعة 

 الفنان

 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنتجة

1 
فروزن تو ديت 

 كيدبوستاني/ 
 ناسكوم

دافيد 

 هونشرينجر
 823,03 166 سويسرية

2 
/ ليسموا بارتير 

 مانو بالمر
 120,96 108 فرنسية ـرڭيوهان أنـ سينيتليما

3 
/ جومرابيل 

 جيريمي شاتلين
 آش فيلم

جون رين بارتا 

لوال رابان / 

 أوليفيا

 000,00 135 فرنسية

 نيرو 4
قصبة فيلم 

 طنجة

فرانسيسكو 

 سندانكونزالس 
 614,15 215 ألمانية

5 
ماي لوڤ إيز 

 صفيا/ ـون ڭ
 978,48 142 إنجليزية أنتوني بريستول دين فيلم

6 

تو لوبونور دي 

/ موند 

 سينسميليا

جاكاروندا 

 لإلنتاج
 028,07 150 فرنسية ـان فوارانڭمو

7 

/ جيزوس

أوليفي بودينون 

ـوري ڭـريـڭ/ 

 ديك

 س برود.ب.أ
كريستوف 

 براتي
 000,00 820 فرنسية

  

 
 832,04 780 1 المجموع
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 األفالم المؤسساتية .2

 

 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج الشركة المنتجة العنوان

1 
/ دياري أو ماروك 

 ماجي
 797,41 180 إماراتية سفيان بلعيد دين فيلم

2 
ب .ن.ب/ دريم آب 

 باريبا
 845,56 32 فرنسية كريستوف آكر فيديوراما

3 

ستوريز  دياليتفول

تركيش / دمحم مرابط"

 آرالين

 526,21 108 تركية إمير بصران سينيتليما

4 
وول ستريت 

 جورنال
 جاكاروندا لإلنتاج

كريسنيان 

 ماكدونالد
 223,89 343 أمريكية

5 
/  022أوفرسيس 

 فاشرون كونستنتان
 823,64 35 فرنسية فردريك بروشون آبل أفالم

6 
/ مايد إن موروكو

 داسيا لوغان
 157,37 94 فرنسية هوغو شتالت سينيتليما

7 
/ أروند دو ورلد 

 بفاريا
 643,60 34 هولندية دافيد بودستيجن جاكاروندا لإلنتاج

8 
/ ديفاينين بيوتي 

 كلينيك
 420,91 78 أمريكية جوستان دافيد بار دريم ميكر لإلنتاج

 022سيرج لوتنز  9

المدرسة العليا 

  للفنون

البصرية لإلنتاج 

 بمراكش

 087,96 50 فرنسية فابريس بير

10 

/ كولدواتر سيفود

ونيتد " إوزين 

 "سيفود

 390,00 43 سويدية أندريج الندين دريم ميكر لإلنتاج

11 

ـيت ڭتوي مراكش 

توي / ـيدر ڭتو 

 ـروبڭ

 805,65 73 إنجليزية كوالن طومسون دريم ميكر لإلنتاج

12 
نيسان نافارا 

 موروكو
 490,43 612 فرنسية رووفردريك  سينيتليما

13 

أن أكتور دان موند 

إنجي / أون موفمو 

 00كوب 

 792,01 31 فرنسية إمانوييل بسني فيديوراما

 

 المجموع
   

1 720 004,64 
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 الدراما الوثائقية .2

  
 العنوان

الشركة 

 المنتجة
 الميزانية بالدرهم الجنسية المخرج

 031,14 665 إنجليزية ـرينچنيك  دين فيلم (2ح )ڤ كابتيـ 1

 072,20 363 إنجليزية ماثيو ويدمان دين فيلم ماسيتير.ب 2

 المجموع  
   

1 028 103,34 

 

 الميزانية المستثمرة بالمغرب من طرف المنتجين األجانب حسب الفئة. ب

 الميزانية بالدرهم الفئة

 328,71 619 138 األشرطة الطويلة

 839,39 446 2 األشرطة القصيرة

 350,68 800 17 اإلشهارات

 096,01 646 116 المسلسالت التلفزية

 832,04 780 1 المنوعات

 004,64 720 1 فيلم مؤسساتي

 103,34 028 1 دراما وثائقية

 554,81 041 280 المجموع
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 اإلحصائيات الخاصة باإلنتاج .3

 عدد رخص التصوير الممنوحة. أ

 

 أجنبية مغربية الفئة

طويل فيلم 1  
24 (20 Cinéma / 4 

vidéo) 
24 

تلفزي فيلم 2  23 0 

قصير فيلم 3  105 15 

متوسط فيلم 4  4 0 

 88 67 وثائقي 5

 2 16 دراما وثائقية 6

 0 29 منوعات 7

 8 25 كليب 8

 428 125 ربورتاج 9

 91 26 برنامج تلفزي 10

 27 125 إشهار 11

 0 2 سلسلة هزلية 12

 13 16 فيلم مؤسساتي 13

 0 19 كبسولة ربورتاج 14

 16 32 مسلسل تلفزيوني 15

 0 2 سكيتش 16

 1 1 مسرحية 17

 

 713 641 المجموع
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عدد األعمال المسجلة بالسجل العمومي للسينماتوغرافيا المغربية -ب  

 

 

 

 العدد الفئة

 21 فيلم طويل 9

 900 فيلم قصير 0

 0 فيلم متوسط 0

 09 فيلم تلفزي 1

تلفزيوني مسلسل 3  92 

 2 سيت كوم 2

 0 دراما وثائقية 2

 31 فيلم وثائقي 2

 2 ربورتاج 1

 23 كليب 12

 02 مناوعات موسيقية 19

 90 برنامج تلفزيوني 10

 1 سكيتش 10

 9 مسرحية 11

 3 سلسلة كبسوالت 93

 

 354 المجموع
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تنفيذ اإلنتاجعدد رخص مزاولة المهنة الممنوحة و عدد رخص مزاولة  -ج  

 

 

 رخص مزاولة المهنة ومزاولة تنفيد االنتاج العدد

 رخص مزاولة المهنة 1

رخص مزاولة تنفيذ اإلنتاج  2
(9)

 
                             (9)

بصفة مؤقتة 03بصفة نهائية و  92    

 

 0292و  0290تطور رخص التصوير الممنوحة بين  -د

 
2012 2013 2014 2015 6102 

 246 660 661 647 732 اإلنتاج المغربي

 803 545 631 651 699 اإلنتاج األجنبي

 

 تطور اإلنتاج المغربي و األجنبي
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 عدد بطائق التعريف المهنية الممنوحة -ت 

 عدد الملفات المدروسة  .9

  2012 2013 2014 2015 2016 

عدد الملفات 

 المدروسة
243 149 244 343 439 

 

 عدد البطائق الممنوحة  .0

 
  2012 2013 2014 2015 6102 

 83 59 42 32 49 إخراج 1

 50 41 33 29 32 إنتاج 2

 31 26 25 11 12 صورة 3

 66 17 25 7 8 صوت 4

 65 9 10 10 13 ديكور 5

 63 17 10 5 10 مالبس 6

 3 3 2 1 1 حالقة 7

 01 12 11 6 11 مكياج 8

 08 11 11 12 10 إنارة 9

 06 7 3 3 2 آليات 10

 2 7 6 2 6 توضيب 11

 6 1 1 0 0 مؤثرات خاصة 12

مجموع البطائق 

 الممنوحة
154 118 179 210 304 

يشمل مخرجي األفالم 

السينمائية، أفالم الفيديو و 

 األفالم الوثائقية
14 13 16 35 67 

 7 9 4 4 4 يشمل مدراء اإلنتاج 
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0292و  0290الممنوحة بين تطور عدد بطائق التعريف المهنية   
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و المجال الصحراوي الحسانيالثقافة  ، الوثائقية حول التاريخ 1  األفالم الروائية و   

(مرتبة بشكل تنازلي حسب قيمة المبلغ الممنوح)المستفيدة من التسبيق على المداخيل   

 

 
 المخرج شركة اإلنتاج عنوان الفيلم

 مبلغ الدعم

 بالدرهم
 الدورة

 (قبل اإلنتاج)األفالم الطويلة 

 1 000,00 000 7 سهيل بنبركة جالز لإلنتاج حلم الخليفة 1

 فريكو 2
موروكو فيلم 

 سرفيس
 1 000,00 400 4 مراد الخودي

 دقات القدر 3
مدينا لإلنتاج 

 السمعي البصري
 1 000,00 200 4 دمحم اليونسي

 3 000,00 200 4 سعد الشرايبي ديس فيلم 0 الميمات اثالت 4

 3 000,00 100 4 دمحم عهد بنسودة 2أفالم  نوبة العشاق 5

 3 000,00 000 4 دمحم مفتكر شامة فيلم خريف التفاح 6

 2 000,00 700 3 دمحم فكران أووز فيلم الجولة األخيرة 7

 مرجانة 8
طنجرين سينما 

 سرفيس
 1 000,00 600 3 جمال السويسي

 3 000,00 500 3 دمحم أمين بنعمراوي أزير لإلنتاج العبور 9

 2 000,00 500 3 دمحم الكغاط السترادا برود أحالم صغيرة 10

 2 000,00 400 3 مصطفى فاكر مزودة فيزون التوفري 11

 3 000,00 200 3 دمحم أمين مونة سيني.س.ن اللكمة 12

 3 000,00 000 3 دمحم نظيف أومان لإلنتاج نساء الجناح ج 13

 2 000,00 800 1 أولفي كوسماك أومان لإلنتاج رحل 14

 2 000,00 600 1 بابلو سيزار ـوراڭأ نداء الصحراء 15

 (قبل اإلنتاج)األفالم القصيرة 

 2 000,00 180 ـيڭـراڭهشام الر نيوالين لإلنتاج يما 16

 3 000,00 180 هندة أولمدن سيني سرفس حياة من ورق 17

 3 000,00 165 لينا أعريوس دريم كاتشر أزرق 18

19 Ferraille 3 000,00 145 ـنونيڭكريمة  إليبسيس 

 جانا برود عذر 20
دالل طنطاوي 

 1 000,00 130 العراقي

 2 000,00 120 الحسين الشاني ألطيركوم الكابوس د الما 21 

 (بعد اإلنتاج)األفالم الطويلة 

 2 000,00 200 1 الواليرشيد  كالپ لإلنتاج نوح 22

 2 000,00 500 مصطفى آشاور آدام برو دوار كونكسيون 23
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 المخرج شركة اإلنتاج عنوان الفيلم

 مبلغ الدعم

 بالدرهم
 الدورة

 البرئ 24
ميلتيميديا جوينينغ 

 سيرفيسيس
 2 000,00 400 فهد لشهب

 (كتابة و إعادة كتابة السيناريو)األفالم الطويلة 

 2 000,00 80 عبد الهادي الفقير س برود.ب.أ ولد لكالب 25

 2 000,00 60 عبد القادر لقطع سينيتليما مامفاكينش 26

 2 000,00 60 إسماعيل العراقي مونفلوري لإلنتاج زنقة كونطاكط 27

 2 000,00 60 نوفل البراوي برود 1كاما  الفريخ 28

 1 000,00 60 رشيد حمان سطوريز عزيزة و المرآة الزرقاء 29

 1 000,00 60 دمحم أمين مونة سيني.س.ن اللكمة 30

 حي بن يقظان 31
إيماكو قيلم 

 أنترناسيونال
 3 000,00 50 مومن السميحي

 نعيمة أيت لهنا 32
سيني سين 

 أنترناسيونال

عبد الكريم 

 الدرقاوي
50 000,00 1 

 1 000,00 50 ابراهيم الشكيري رمال بيكتشرز ارجع 33

 غسق 34
نيوجينريشن 

 بيكتشرز
 1 000,00 50 ليلى التريكي

 (قبل اإلنتاج)حول التاريخ، الثقافة و المجال الصحراوي الحساني األفالم الوثائقية 

35 
الشيخ ماء العينين رسالة 

 فكر و جهاد
 أصول لإلنتاج

دمحم فاضل شيخ ماء 

 العينين
1 200 000,00 1 

 الشاوي برود ربع قرن في الجحيم 36
 لبنى اليونسي

 
1 000 000,00 1 

 2 000,00 900 سعيد ربيع رؤى لإلنتاج الحائط 37

 مرحبا في الجحيم 38
ب خالدي .أ

 للتواصل
 1 000,00 900 فريد الرڭراڭي

 1 000,00 900 حسن بوفوس فوزي فيزيون أبناء السحاب 39

40 
توفا عاشقة اللون و 

 الصحراء

ز يمامة .س

 لإلنتاج
 2 000,00 800 مريم عدو

 أبناء الصحراء 41
ب خالدي .أ

 للتواصل
 2 000,00 800 حكيم قبابي

 3 000,00 700 لحسن مجيد رحاب برود حياة مجاورة للموت 42

43 
 حنين الجذور

 

بريم تايم كوم 

 برود

 

 دمحم رائد المفتاحي

 700 000,00 2 

 
 2 000,00 600 مهدي السالمي لجواد فيزيون هجيج العيس 44
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 المخرج شركة اإلنتاج عنوان الفيلم

 مبلغ الدعم

 بالدرهم
 الدورة

 الديار 45
طيرسزمور 

 بروديكسيون
 2 000,00 600 ربيع الجوهري

 3 000,00 500 علي والداه أطالل فيزيون خيمة رڭ 46

 (إعادة الكتابة)األفالم الوثائقية حول التاريخ، الثقافة و المجال الصحراوي الحساني 

الصحراء بعيون أمريكية 47
*

 
 إبداع لإلنتاج

 

 الطاهر العبدالوي

 
50 000,00 2 

 2 000,00 50 رشيد زكي ساڭية برو صوت الوطن 48

موفيزسينما أند  آفيوس 49  3 000,00 50 عالل العالوي 

50 Poussière d’or سومبالن فيلم 
 دمحم العبودي

50 000,00 3 

 
 3 000,00 50 الطاهر العبدالوي السطرادا برو سيدات الصحراء 51

52 

الصحراء من خالل تجارة 

و  92القوافل في القرنين 

91 

 3 000,00 50 ياسين آيت فقير إبداع العيون

53 
الشرفاء الرڭيبات من جبل 

 2 000,00 50 قويدر بناني يور لإلنتاج العلم إلى الساقية الحمراء

 
 1 000,00 40 محاسين الحشادي آبيل أفالم حراس الصحراء 54

     000,00 790 68   المجموع 

 
 الدعم حسب الفئة لمبالغ ملخص جدول

 
 000,00 200 55 (قبل اإلنتاج)األفالم الطويلة 

 000,00 100 2 (بعد اإلنتاج)األفالم الطويلة 

 000,00 580 (إعادة كتابة السيناريوو  كتابة)األفالم الطويلة 

 000,00 102 (قبل اإلنتاج)األفالم القصيرة 

 2,00 (بعد اإلنتاج)األفالم القصيرة 

 000,00 222 1 (قبل اإلنتاج)األفالم الوثائقية 

 000,00 390 (إعادة كتابة السيناريوو  كتابة)األفالم الوثائقية 

 00, 000 790 68 المجموع

                                                 
 تم إلغاء دعم هذا المشروع نظرا لخالف وقع بين المخرج و كاتب السيناريو   
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 5 9122اإلحصائيات المتعلقة باألعمال األولى منذ . 

 

 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% 

دمحم عبد الرحمان التازي، 

عبد اللطيف عشوبة، حكيم 

 النوري

1981 9 6 67% 

دمحم التازي بنعبد الواحد، دمحم 

الركاب، دمحم 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، دمحم 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

1988 5 2 40% 
سعد الشرايبي، عبد القادر 

 لقطع

1989 3 0 0%   

 بنانيالعربي  33% 1 3 1990

1991 2 0 0%   

1992 6 0 0%   

 دمحم لطفي 33% 1 3 1993

1994 2 0 0%   

1995 6 2 33% 
عبد الكريم الدرقاوي، نبيل 

 عيوش

 داوود اوالد السيد 14% 1 7 1996

1997 5 2 40% 
عبد المجيد الرشيش، دمحم 

 اسماعيل

1998 8 4 50% 

أحمد بوالن، عمر الشرايبي، 

ادريس جمال بلمجدوب، 

 شويكة
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 سنة الدعم

عدد األفالم 

الطويلة 

الحاصلة على 

 الدعم

منها األعمال 

 األولى

نسبة 

األعمال 

 األولى

 المخرجين المستفدين

1999 7 2 29% 
نور الدين لخماري، عبد 

 الحي العراقي

2000 7 2 29% 
اسماعيل فروخي، فوزي 

 بنسعدي

 كمال كمال 25% 1 4 2001

2002 11 4 36% 

دمحم الحسيني، حسن غنجة، 

ياسمين قصاري، حسن 

 لكزولي

2003 12 5 42% 

سهيل و عماد النوري، دمحم 

العسلي، سعيد الناصري، 

 النجار، حكيم بلعباس نرجس

 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، دمحم 

الشريف الطريبق، جيروم 

 كوهن أوليفار، حميد فريدي

2007 14 7 50% 

مريم باكير، نسيم العباسي، 

دمحم مفتكر، دمحم 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، دمحم 

 نظيف، هشام عيوش

2010 17 7 41% 

خديجة السعيدي لوكلير، 

رشيد الوالي، عبد السالم 

البراوي، دمحم كالعي، نوفل 

أمين بنعمراوي، عبد هللا 

 فركوس توكونة، دمحم منخار

2011 19 4 21% 

عثمان الناصري، نور الدين 

دوكنة، دمحم علي المجبود، 

 هشام عين الحياة
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 سنة الدعم

عدد األفالم 

الطويلة 

الحاصلة على 

 الدعم

منها األعمال 

 األولى

نسبة 

األعمال 

 األولى

 المخرجين المستفدين

2012 14 10 71% 

ابراهيم الشكيري، يوسف 

بريطل، يوسف فاضل، يونس 

الركاب، ياسين فنان ، مراد 

 الخودي، دمحم القيسي، هشام

الجباري، جواد غالب، حسن 

 الدحاني

2013 18 4 22% 
أحمد بايدو، عزيز سعد 

 هللا،سعيد خالف، فريد اللقيمي

2014 19 7 37% 

دمحم البدوي، مليكة المنوك، 

ياسين ماركو ماروكو، 

جيهان البحار، حميد باسكيط، 

 عادل الفاضيلي، دمحم نصرات 

2015 17 2 12% 
سناء عكرود، عبد اإلله 

 الجوهري

0292 90 0 03% 
مصطفى فاكر، فهد لشهب، 

 مصطفى آشاور

 

 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 9122 

 

 لال الشافية 2
دمحم التازي بنعبد 

 الواحد
3 9120 

 

3 
حالق درب 

 الفقراء
 0 دمحم الركاب

و  9120

9120  

 9123 1 ادريس المريني بامو 4
 

 9121 1 الطيب الصديقي الزفت 5
 

 شمس 6
نجيب 

 الصفريوي
1 9122 

 

و  9122 0 فريدة بنليزيد باب السماء مفتوح 7
 



 

 

6102الحصيلة السينمائية لسنة  –المركز السينمائي المغربي   
 | 38  

 
 المخرج عنوان الفيلم

عدد الجوائز 

 المجصل عليها

سنة 

الحصول 

 على الجائزة

الجائزة الكبرى 

للمهرجان 

 الوطني

9121 

 0 نبيل عيوش مكتوب 8
و  9112

9112  

9 
باي باي 

 السويرتي

داوود اوالد 

 السيد
2 9112 

 

10 
علي، ربيعة و 

 اآلخرون
 2000 1 أحمد بوالن

 

 منى صابر 11
عبد الحي 

 العراقي
1 2002 

 

 الرحلة الكبرى 12
اسماعيل 

 فروخي
8 

و  0223

0222  

 2003 4 فوزي بنسعيدي ألف شهر 13
 

 25 ياسمين قصاري الراقد 14
و  0223

0222 

جائزة الدورة 

 الثامنة

 2004 1 حسن لكزولي تينجا 15
 

 أبواب الجنة 16
سهيل و عماد 

 النوري
2 

و  0222

0222  

17 

فوق الدار 

البيضاء، المالئكة 

 ال تحلق

 7 دمحم العسلي
و  0221

0223  

 2008 1 لحسن زينون عود الورد 18
 

 2009 2 ليلى الكيالني أماكننا الممنوعة 19
 

 2009 3 عزيز السالمي الحب حجاب 20
 

 3 زكية الطاهري رقم واحد 21

0222 ،

0221 

0292و   
 

 أحمد كاسيو 22
اسماعيل 

 السعيدي
1 2011 

 

 زمن الرفاق 23
دمحم الشريف 

 الطريبق
1 2011 

 

 6 نسيم العباسي ماجد 24
و  0299

0290  
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 المخرج عنوان الفيلم

عدد الجوائز 

 المجصل عليها

سنة 

الحصول 

 على الجائزة

الجائزة الكبرى 

للمهرجان 

 الوطني

 4 دمحم مفتكر البراق 25
و  0292

0299 

جائزة الدورة 

 0292لسنة  99

 2010 1 دمحم عهد بنسودة موسم لمشاوشة 26
 

 2008 1 سعاد البوحاطي فرنسية 27
 

 2 سلمى بركاش الوتر الخامس 28
و  0299

0290  

29 
أندرومان، من 

 فحم و دم

عز العرب 

العلوي 

 لمحارزي

7 
و  0290

0290  

 2011 1 دمحم نظيف األندلس، مونامور 30
 

 010 2 1 هشام عيوش شقوق 31
 

 د الطحين خنشة 32
خديجة السعيدي 

 لوكلير
3 2012 

 

 مالك 33
عبد السالم 

 كالعي
1 2013 

 

 2013 1 نوفل البراوي يوم و ليلة 34
 

 وداعا كارمن 35
دمحم امين 

 بنعمراوي
1 2013 

 

 - 0 طاال حديد إطار الليل 36

 92الدورة  

للمهرجان 

) الوطني للفيلم

0293) 

 0292 1 ياسين فنان كاريان بوليود 02
 

 0292 1 هشام الجباري دموع إبليس 02
 

01 
مسافة ميل 

 بحذائي
 0292 1 سعيد خالف

 92الدورة 

للمهرجان 

) الوطني للفيلم

0292) 
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 عـــــــــــــــــــــالتوزي
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 إحصائيات التوزيع -  1

 

حصة موزعي األفالم و حصة سوق التوزيع -أ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 حصة السوق األفالمعدد  الشركة

 %55,85 62 ميغاراما المغرب 1

 %13,51 15 أفالم المغرب الحديث 2

 %11,71 13 مراكش اسبيكتاكل 3

 %5,40 6 األمين اإلستثماري العقاري 4

 %4,50 5 يونس 5

 %2,70 3 دجيتال ميديا 6

 %2,70 3 الشركة السينمائية لشمال إفريقيا 7

 %1,80 2 1قناة  8

 %0,90 1 أكورا 9

 %0,90 1 يونالسفيلم انترنا ميد 10

 %100 111 المجموع
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 0292و  0290مابين سنة   VCDو  DVDاحصائيات التوزيع الخاصة ب  -ب 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

 DVD 143 385 202 350 132 750 49 500 3 000طبع األقراص 

طبع  األقراص 

*VCD    
1 128 000 791 658 721 356 517 400 216 100 

 

VCD*   :قرص مدمج 

 

 0292و 0290مابين سنة   VCDو DVDبيان األقراص المدمجة المطبوعة 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 

200000 

400000 

600000 

800000 

1000000 

1200000 

2012 2013 2014 2015 2016 

    VCD*طبعاألقراص

 DVDطبعاألقراص
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 0292و  0290احصائيات التأشيرات الموزعة مابين سنة  -ت 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

تأشيرات سينمائية 

 (تجارية)
137 152 137 160 133 

تأشيرات السمعي 

 البصري

(VCD-DVD) 

1356 441 275 456 70 

 2602 1746 1921 1621 1404 تأشيرات ثقافية

 2805 2362 2333 2214 2897 المجموع

 

 و( DVD-VCD)بيان تأشيرات سينمائية، تأشيرات السمعي البصري 

 0292و  0290تأشيرات ثقافية ما بين سنة 
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اللـــــــــــــــالاستغ  
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إحصائيات االستغالل -  1  

  

أفالم مغربية في عرضها األول بالقاعات-  أ  

 

 
 تاريخ العرض األول سنة اإلنتاج المخرج عنوان الفيلم

  90-يناير   2014 دمحم اليونسي  الوشاح األحمر 1

 92-فبراير 2015 عزيز الجاهدي 90شمبرة  2

 01-فبراير 2014 علي المجبود دالس  3

 21-مارس 2015 احمد بوالن جزيرة المعدنوس 4

 22-ابريل 2015 دمحم الشريف الطريبق أفراح صغيرة 5

 02-ابريل 2015 يوسف فاضل اكادير اكسبريس 6

 02-ابريل 2015 يوسف بريطل المسيرة الخضراء 7

 21-ماي 2015 جواد غالب المتمردة 8

 99-ماي 2014 مصطفى أشاور دوار كونيكسيون 9

 22-شتنبر 2011 حميد بناني الطفل الشيخ 10

 02-اكتوبر 2015 هشام الجباري دموع ابليس 11

 92-نونبر 2016 طه ابن سليمان وريقات الحب 12

 02-دجنبر 2016 حسن دحاني باسطا 13
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0292و  0290خالل الفترة مابين عدد التذاكر ومداخيل الشباك المنجزة -ب  

 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

 224 527 1 348 842 1 647 643 1 533 792 1 294 011 2 عدد التذاكر

المداخيل 

 بالدرهم
69 172 682 74 850 832 66 726 466 74 462 995 61 542 464 

 

 

0292و 0290احصائيات عدد التذاكر مابين سنة   

 
 

 

0292و  0290المداخيل مابين سنة  احصائيات عدد
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االرتياد الشهري على القاعات -ج  

 

 عدد التذاكر الشهر 

 996 142 يناير

 722 161 فبراير

 558 198 مارس

 509 157 أبريل

 794 118 ماي

 809 88 يونيو  

 884 102 يوليوز  

 182 129 غشت

 703 94 شتنبر

 163 95 أكتوبر

 496 105 نونبر

 408 131 دجنبر

 224 527 1 المجموع

  

 بيان ارتياد القاعات السينمائية شهريا

 
 

0 

50 000 
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(الترتيب حسب عدد التذاكر) شباك تذاكر األفالم الثالثين األولى لمختلف الجنسيات -د  

 
 جنسية الفيلم المداخيل بالدرهم  عدد التذاكر عنوان الفيلم  

 المغرب 3531364,07 111543 دالس 1

 2230040,5 47908 سوسد سكاد 2
الواليات المتحدة 

 األمريكية

3 
فجر -باتمان مقابل سوبرمان

 العدالة
41441 2023277,49 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

 الهند 1318059,38 39270 ديلوال 4

 1843074,06 38275 كتاب األدغال 5
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 1437429,98 36707 العائدين 6
المتحدة الواليات 

 األمريكية

 1533624 35517 ديدبول 7
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 1225092,47 28867 ماشنيك غسغكتيون 8
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 المغرب 876227,87 27755 90شمبرة  9

 1391022 25013 صحوة قوة-ستار وير  10
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 1199624,62 23652 الحيوانات الرائعة 11
الواليات المتحدة 

 انجلترا/األمريكية

 1026938 22579 0كونجغينك  12
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 966099,61 22478 انخفاض لندن 13
الواليات المتحدة 

 انجلترا/األمريكية

 955844,5 19946 األمهات سيئة 14

الواليات المتحدة 

-بريطانيا -األمريكية

 بلغاريا

 1004701,49 19420 حرب اهلية-كابتن اميركا 15
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 المغرب 654573 18506 مسافة ميل بحذائي 16

 882697 18360 زوطبي 17
الواليات المتحدة 

 األمريكية
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 جنسية الفيلم المداخيل بالدرهم  عدد التذاكر عنوان الفيلم  

 743028,69 17063 ديرتي بابي 18
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 759811 16980 جسون بورن 19
المتحدة الواليات 

 األمريكية

 514272 16380 جزيرة المعدنوس 20
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 المغرب   637216,5 16329 اسطورة نهاية العالم -فيانا 21

 769422,5 16271 العالم دوري 22
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 الهند 491847,3 14869 فان 23

 598614,04 14792 لن أعود-جاك ريشر 24
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 681640,3 14280 طرزان 25
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 715435,64 14155 بن هور 26
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 635559,19 13619 ماوراء الجدار: 0دوفرجونت 27
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 597555,94 13531 اكس مان 28
الواليات المتحدة 

 بريطانيا-األمريكية 

 537381,5 13279 الصبي 29
الواليات المتحدة 

 األمريكية

 المغرب 472795,39 13274 دموع ابليس 30

   270,03 254 32 059 772 المجموع
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(الترتيب حسب عدد التذاكر)شباك تذاكر األفالم المغربية  -ت   

 

 

 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر عنوان الفيلم

 364,07 531 3 111543 دالس 1

 227,87 876 27755 90شمبرة  2

 573,00 654 18506 مسافة ميل بحذائي 3

 542,00 515 16437 ليلى ،جزيرة المعدنوس  4

 795,39 472 13274 دموع الشيطان 5

 317,66 459 13191 أفراح صغيرة 6

 239,07 395 11321 وريقات الحب 7

 213,60 376 10276 المسيرة الخضراء 8

 553,40 303 8993 كاريان بوليوود 9

 067,00 248 7808 عاشقة من الريف 10

 395,98 193 7309 الطفل الشيخ 11

 847,00 156 6856 رهان 12

 957,00 159 6288 غرام و انتقام 13

 960,00 120 6045 خنيفسة الرماد 14

 241,00 155 5343 اكادير اكسبريس 15

 602,34 170 4819 األحمرالوشاح  16

 312,64 78 4131 الشعيبية 17

 255,00 125 3799 يوم وليلة 18

 198,00 71 3337 الحمالة 19

 154,00 78 2985 العجل الذهبي 20

 046,00 64 2808 الصوت الخفي 21

 170,00 119 2726 دوار كونيكسيون 22

 437,00 70 2647 الخونة 23

 955,81 68 2638 عايدة 24

 155,00 87 2629 جناح الهوى 25

 380,73 50 2330 الفروج 26

 935,00 50 2195 المنسيون 27

 984,00 52 1964 حجاب الحب 28

 995,33 39 1958 ماجد 29

 050,00 23 1704 سارة 30

 934,00 27 1689 البايرة 31

 995,00 49 1653 ماروك 32

 838,00 46 1606 اكادير بومباي 33

 877,00 37 1512 غضب 34

 657,00 27 1502 مروكي في باريس 35
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 المداخيل بالدرهم عدد التذاكر عنوان الفيلم

 776,00 46 1484 رقصة الوحش 36

 520,00 28 1454 المتمردة 37

 075,00 51 1346 باسطا 38

 136,00 14 1297 عودة اإلبن 39

 040,00 41 1296 سميرة في الضيعة 40

 590,00 26 1124 الدار الكبيرة 41

42 
عمرها ما غد فيها الملح و السكر او 

 تموت
1028 20 170,00 

 370,00 23 884 نصف السماء 43

 385,00 29 877 موشومة 44

 615,00 22 859 األندلس مونامور 45

 758,00 17 838 خلف األبواب المغلقة 46

 495,00 19 830 نانسي و الوحش 47

 935,00 23 692 ذاكرة من الطين 48

 988,00 13 645 الطريق إلى كابول 49

 973,60 13 630 عين النسا 50

 405,00 17 600 بارا 51

 588,00 17 596 كالب الدوار 52

 250,00 11 575 مالك 53

 170,00 13 562 لعبة الحب 54

 192,00 17 558 عيد الميالد 55

 800,00 10 516 المغضوب عليهم 56

 725,00 7 330 إكس شمكار 57

 840,00 9 324 األحرار 58

 380,00 9 322 حب الرمان 59

 915,00 7 267 جوق العميين 60

 625,00 2 175 ميموزا،صوت األطلس   61

 775,00 2 131 زينب ، زهرة أغمات 62

 638,00 1 126 براق 63

 970,00 125 زمن اإلرهاب 64

 625,00 2 110 حد الدنيا 65

 630,00 1 96 طنجوي 66

 470,00 19 البحر من ورائكم 67

 670,00 16 حياة األخرين 68

 

 720,49 488 10 309 342 المجموع
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(الترتيب  حسب عدد التذاكر) شباك تذاكر سينما الهواء الطلق  -ث  

 

وهي سينما العرض " كاميو " وسيلة عرض جديدة تمت تجربتها هذه السنة في إطار مشروع 

متنوعة للمشاهدين طيلة شهري ، هذه  األخيرة اقترحت الئحة أفالم " الهواء الطلق" الخارجي 

.بمدينة الدار البيضاء 0292يونيو و يوليوز من سنة   

 
  

 جنسية الفيلم المداخيل بالدرهم عدد التذاكر عنوان الفيلم

 992,00 172 088,00 5 انسبسيون 1
الواليات المتحدة 

 انجلترا/األمريكية

 330,00 161 745,00 4 0ارون مان  2
الواليات المتحدة 

 الهند/األمريكية

 الواليات المتحدة األمريكية 174,00 160 711,00 4 سبيدرمان 3

 الواليات المتحدة األمريكية 784,00 148 376,00 4 الشبكة اإلجتماعية 4

 الواليات المتحدة األمريكية 336,00 146 304,00 4 انترستالر 5

 األمريكيةالواليات المتحدة  228,00 144 342,00 4 المنتقمون 6

 808,00 122 612,00 3 فري باد تريب 7
الواليات المتحدة 

 ألمانيا/األمريكية

 الواليات المتحدة األمريكية 654,00 116 431,00 3 الس فيكاس 8

 الواليات المتحدة األمريكية 876,00 71 114,00 2 شارلي و شوكوالتري 9

 642,00 61 813,00 1 حصان طروادة  10
المتحدة الواليات 

 انجلترا/األمريكية

 078,00 60 767,00 1 خطورة 11
الواليات المتحدة 

 انجلترا/األمريكية

 الواليات المتحدة األمريكية 658,00 55 637,00 1 90اوسيون  12

 الواليات المتحدة األمريكية 808,00 54 612,00 1 وحوش األكاديمية 13

 الواليات المتحدة األمريكية 382,00 48 423,00 1 دجانغو انشايند 14

 918,00 34 027,00 1  غاتسبي الجميل 15
الواليات المتحدة / استراليا 

 األمريكية

 الواليات المتحدة األمريكية 866,00 28 849,00 غران تونيرو 16

 الواليات المتحدة األمريكية 336,00 27 804,00 هونكوك 17

 الواليات المتحدة األمريكية 360,00 18 540,00 طاكسي درايفر 18

19 
لعنة /قرصنة الكاريبي

 اللؤلؤة السوداء
 الواليات المتحدة األمريكية 490,00 16 485,00

 الواليات المتحدة األمريكية 280,00 14 420,00 عالم نيمو 20

   000,00 666 1 49100 المجموع  
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 شباك اإليرادات حسب جنسية الفيلم  -ح
 

 اإلحصائيات المحققة -9

 

 البلد األصلي
عدد 

 األفالم

 المداخيل  ارتياد

 عدد التذاكر

النسبة المئوية 

بالنسبة 

لمجموع 

الحظيرة 

 السينمائية

 المداخيل بالدرهم

النسبة المئوية 

بالنسبة لمجموع 

الحظيرة 

 السينمائية

الواليات 

المتحدة 

 اآلمريكية

121 882105 58,00 39 923 568,60 65 

 17,52 720,49 488 10 00,15 342309 68 المغرب

 1,13 490,33 680 1,00 15101 23 فرنسا

 4,39 789,02 630 2 6,74 99632 20 الهند

 0,79 584,28 470 1,22 18044 15 مصر

جنسيات 

 اخرى
56 170033 9,80 7 348 310,90 11,17 

 100 61542464,11 100,00 1527224 303 المجموع
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:حسب الجنسية 0292و  0290اإلحصائيات المسجلة مابين -0  

 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

1 

الواليات المتحدة 

 األمريكية

الواليات المتحدة 

 األمريكية

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

الواليات المتحدة 

 األمريكية

الواليات المتحدة 

 األمريكية

51% 44% 47% 50% 65% 

2 
 المغرب المغرب المغرب المغرب المغرب

28% 34% 24% 23% 18% 

3 
 الهند فرنسا فرنسا مصر فرنسا

11% 5% 8% 5% 4% 

4 
 فرنسا مصر الهند الهند مصر

5% 4% 2% 3% 1% 

5 
 مصر الهند مصر فرنسا الهند

2% 2% 4% 3% 1% 

 %12 %13 %11 %11 %3 اخرى
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 القاعات السينمائية -6
 

 (حسب ترتيب المداخيل)القاعات السينمائية النشيطة  -أ
 

 
 المدينة اسم القاعة

عدد 

 الشاشات

عدد الة 

العرض 

 الرقمية

 عدد المداخيل بالدرهم عدد التذاكر

متوسط 

سعر 

التذكرة 

 بالدرهم

شباك التذاكر 

 المعلوماتية

 x 53 195,50 172 25 596751 14 14 الدارالبيضاء مجمع ميكاراما 1

   65 005,00 679 6 103631 1 1 الدارالبيضاء ايماكس 2

 x 52 387,50 172 6 120733 9 9 مراكش مجمع ميكاراما 3

 x 45 832,50 127 5 92406 8 8 طنجة مجمع ميكاراما 4

 x 39 390,00 002 3 74870 1 1 الرباط النهضة 5

 x 38 612,50 989 1 55649 3 3 فاس مجمع ميكاراما 6

 x 21 975,00 465 1 55611 1 1 الدارالبيضاء لوتيسيا 7

   32 791,00 403 1 41334 0 1 الرباط رويال 8

 x 31 610,00 979 31894 1 1 مراكش لوكيليزي 9

 x 36 850,00 896 25842 1 1 الدارالبيضاء النكس 10

   34 458,00 855 24665 1 1 الدارالبيضاء ريالتو 11

 x 26 055,00 781 29294 3 3 الدارالبيضاء مجمع ادن كلوب 12

 x 21 401,20 762 36113 1 1 مراكش مبروكة 13

   13 510,00 602 35574 0 1 طنجة موريطانيا 14

   30 224,48 569 18632 1 1 تطوان افيندا 15

 x 21 985,00 439 20424 1 1 مراكش المسيرة 16

 x 33 775,00 415 12517 1 1 الدارالبيضاء الريف 17

 x 37 265,00 402 10294 1 1 طنجة روكسي 18

 x 35 475,00 392 12036 1 1 الدارالبيضاء س-ب-أ 19

 x 35 990,00 385 11895 1 1 الدارالبيضاء ريتز 20

 x 18 958,00 332 17035 1 1 الرباط قاعة الفن السابع 21

   21 882,50 276 11737 0 1 مكناس كاميرا 22

   28 075,89 246 9256 1 1 تطوان اسبانيول 23

   19 796,00 207 10488 0 1 مكناس س-ب-أ 24

   28 435,00 159 5416 0 1 الرباط باردايز 25

 x 17 350,00 74 4771 1 2 طنجة الريف 26

   8 781,50 49 4986 0 1 وجدة رويال 27

   7 521,09 17 2467 1 1 أكادير صحرا 28

   8 876,00 14 1903 0 1 الدارالبيضاء الملكي 29

   20 2,22 0 1 1 سال هولييود 30

   13 2,22 0 1 1 مكناس داوليز 31

        463,66 876 59    1478224 56 64 المجموع
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 سينما الهواء الطلق -ب

 

لسينما الهواء الطلق  وفقا لقاعدة الشباك " كاميو"تم إحصاء مداخيل األفالم التي حققها مشروع  

 .المفتوح ونظام الدعوات التي بيعت للشركاء

 

القاعات السينمائية المستفيدة من الدعم الخاص بالتحديث -ت  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالدرهمالمداخيل  عدد التذاكر المقر المدينة الشركة
سعر متوسط  

 التذكرة بالدرهم

 الدار البيضاء كاميو
الفضاء 

 الخارجي
49000    1 666 000,00    100  

 المدينة اسم القاعة  
عدد 

 الشاشات

عدد الة العرض 

 الرقمية
 مبلغ الدعم بالدرهم

    000,00 800 1  1 1 مراكش لوكوليزي 1

    000,00 460 1  2 1 الرباط الكفاح 3

    000,00 800     1 1 الدار البيضاء -أ-ادن كلوب  4

    000,00 750     9 1 الدار البيضاء -ب-ادن كلوب  2

    000,00 810 4  3 4 المجموع
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حصة سوق مستغلي القاعات -د  

 

 
 عدد التذاكر اسم القاعة

حصة 

 السوق

عدد 

 الشاشات

حصة السوق 

 حسب الشاشات

عدد 

 المقاعد

حصة السوق 

 حسب المقاعد

مجمع  1

 ميكاراما
 38 462 028,00    64,23% 34 0,018891% 9264 0,000069% 

 %0,000558 200 %0,111500 1 %11,15    005,00 679 6    ايماكس 2

 %0,000069 725 %0,050100 1 %5,01    390,00 002 3    النهضة 3

 %0,000024 1010 %0,024400 1 %2,44    975,00 465 1    لوتيسيا 4

 %0,000018 1302 %0,023400 1 %2,34    791,00 403 1    رويال 5

 %0,000022 749 %0,016300 1 %1,63    610,00 979       لوكوليزي 6

 %0,000014 1032 %0,014900 1 %49, 1    850,00 896       النكس 7

 %0,000014 1051 %0,014200 1 %42, 1    458,00 855       ريالتو 8

ادن  مجمع 9

 كلوب
      781 055,00    1,30% 3 0,004333% 845 0,000015% 

 %0,000010 1240 %0,012700 1 %1,27    401,20 762       مبروكة 10

قاعات  11

 (09)اخرى
   4 587 900,80    7,66% 19 0,004032% 14497 0,000005% 

   31915   64 %100    464,00 876 59  المجموع
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مداخيل قاعة الفن السابع -ث  

 

 
 عدد التذاكر الموزع الفيلم

المداخيل 

 بالدرهم
 الجنسية

 المغرب 960,00 120 6045 أطلنتيد سيني خنيفسة الرماد 1

 المغرب 700,00 49 2485 يونس ليلى ،جزيرة المعدنوس  2

 المغرب 520,00 40 2087 يونس رهان 3

 المغرب 820,00 28 1472 الغصن الذهبي الطفل الشيخ 4

 المغرب 520,00 28 1454 كا فيلم المتمردة 5

 الصوت الخفي 6
. كا. إف.جي 

 لالنتاج
 المغرب 380,00 24 1256

 المغرب 520,00 14 736 يونس كاريان بوليوود 7

 فرنسا/المغرب 180,00 10 529 سلمان فيلم اوركسترا منتصف الليل   8

9 
ميموزا،صوت األطلس  

 )*( 

المهرجان الدولي 

 للفيلم بمراكش
175 2 625,00 

/ فرنسا/المغرب

 اسبانيا

 )*(قصة اديل  10
المهرجان الدولي 

 للفيلم بمراكش
 روسيا/ فرنسا  430,00 2 162

 )*(مدينة صفر 11
الدولي المهرجان 

 للفيلم بمراكش
 لبنان/ فرنسا  055,00 2 137

 )*(السقوط من السماء  12
المهرجان الدولي 

 للفيلم بمراكش
128 1 920,00 

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

 )*(نوبات  13
المهرجان الدولي 

 للفيلم بمراكش
 فرنسا 770,00 1 118

 )*(قصة األم  14
المهرجان الدولي 

 للفيلم بمراكش
 فرنسا  725,00 1 115

 فرنسا  320,00 32 المعهد الفرنسي )*(طبيب البالد  15

 بلجيكا/ فرنسا  310,00 31 المعهد الفرنسي )*(جديد كوكب مارس  16

 بلجيكا/ فرنسا  250,00 25 المعهد الفرنسي )*(الحب المقدس  17

18 
اليس على الجانب األخر 

 )*(من المرآة 
 493,00 1 25 المعهد الفرنسي

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

19 
ال في السماء و ال األرض 

)*( 
 بلجيكا/ فرنسا 460,00 23 المعهد الفرنسي

   958,00 332 17035 المجموع
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 التظاهرات السينمائية المنظمة بالمغرب  .9

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

   (مرتبة حسب مبلغ الدعم)  المهرجانات السينمائية

 (أ)المهرجانات من فئة  .9

 (ب)المهرجانات من فئة 

  

 الفترة المكان المهرجان 
مبلغ الدعم 

 بالدرهم

دورة لجنة 

 الدعم
 المستفيد

المهرجان  92الدورة    .9

 الدولي للفيلم بمراكش

مؤسسة المهرجان  يوليوز   000 000 11 دجنبر 92 -0 مراكش

الدولي للفيلم 

 بمراكش

المهرجان  92الدورة   .0

 الوطني للفيلم

 3 –فبراير  02 طنجة

 مارس

المركز السينمائي  مارس    000 750 5 

 المغربي

 الفترة المكان المهرجان 
مبلغ الدعم 

 بالدرهم

دورة لجنة 

 الدعم
 المستفيد

0.  
لمهرجان    91الدورة 

الفيلم القصير 

 المتوسطي

 93 – 92 طنجة

 أكتوبر

 المركز السينمائي المغربي يوليوز   000 000 2

1.  

لمهرجان  0الدورة 

الفيلم الوثائقي حول 

الثقافة والتاريخ 

والمجال الصحراوي 

 الحساني

 00- 91 العيون

 دجنبر

 المركز السينمائي المغربي يوليوز 000 000 2

3.  

لمهرجان     00الدورة 

تطوان الدولي لسينما 

بلدان البحر األبيض 

 المتوسط 

 –مارس 02 تطوان

 أبريل 0

مؤسسة مهرجان تطوان  مارس 000 200 1

الدولي لسينما بلدان البحر 

 األبيض المتوسط

للمهرجان    92الدورة   .2

 الدولي لفيلم المرأة 

  09 - 92 سال

 شتنبر

 أبي رقراقجمعية  يوليوز   000 200 1

لمهرجان    91الدورة   .2

 السينما اإلفريقية

 00 – 92 خريبكة

 يوليوز

مؤسسة مهرجان السينما  يوليوز 000 000 1

 اإلفريقية 
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 (ج)المهرجانات من فئة  .0

 الهيئة المنظمة
دورة لجنة 

 الدعم

المبلغ 

 الممنوح
 المهرجان المكان الفترة

 

جمعية مهرجان 

الرباط الدولي 

 والفنونللثقافة 

 000 750 مارس
 3 –يناير  01

 فبراير
 الرباط

للمهرجان  00الدورة 

 الدولي لسينما المؤلف
2.  

 وجدة أبريل 90 – 1 000 400 مارس جمعية سيني مغرب
للمهرجان  3الدورة 

 المغاربي للفيلم 
1.  

جمعية الثقافة 

والتربية بواسطة 

 السمعي البصري

 أكادير ماي 2 – 0 000 300 مارس
للمهرجان  2الدورة 

 الدولي للشريط الوثائقي 
92.  

نادي مارتيل 

 للسينما والثقافة
 000 300 يوليوز  

09 – 02 

 نونبر
 مارتيل

لمهرجان  92الدورة 

مارتيل الدولي للسينما 

المغربية  

 واإليبيروأمريكية

99.  

جمعية المبادرة 

 الثقافية
 000 280 يوليوز

93 – 91 

 نونبر
 اكادير

لمهرجان   90الدورة 

 السينما و الهجرة 
90.  

 000 050 مارس جمعية عائشة      
03 – 02 

 مارس
 مكناس

للمهرجان  91الدورة 

 الدولي لسينما التحريك 
90.  

مركز الذاكرة 

المشتركة من أجل 

 الديمقراطية و السلم

 الناضور ماي 1 – 0 222 022 مارس

للمهرجان  3الدورة 

الدولي لسينما و الذاكرة 

 المشتركة

91.  

جمعية زاكورة 

 للفيلم عبر

 الصحراء

 000 180 يوليوز
00 – 02 

 دجنبر
 زاكورة

للمهرجان  90الدورة 

الدولي للفيلم عبر 

 الصحراء

93.  

جمعية التنشيط 

الثقافي و الفني 

 باألقاليم الجنوبية

 000 380 يوليوز  
أجل إلى سنة 

0292 
 الداخلة

للمهرجان  2الدورة 

الداخلة الدولي للسينما 

(9) 

92.  

جمعية رباط       

الفتح للتنمية 

 المستدامة

 000 140 يوليوز
أجل إلى سنة 

0292 
 الرباط

لمهرجان   2الدورة 

الرباط للفيلم القصير 

 (9)المغربي الرباط 

92.  
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 التظاهرات السينمائية .1

 الهيئة المنظمة
دورة لجنة 

 الدعم
 المهرجان المكان الفترة المبلغ الممنوح

 

النادي السينمائي    

 سيدي قاسم
 000 922 مارس

 90 – 92 

 ماي
 سيدي قاسم

لمهرجان   92الدورة 

سيدي قاسم للسينما 

 المغربية 

92.  

جمعية الشاشة          

 الفضية
 000 10 مارس

91 – 09 

 أبريل
 كرسيف

للملتقى    1الدورة 

الوطني لسينما 

 الهامش

91.  

الجامعة الوطنية 

لألندية السينمائية 

 بالمغرب

 000 10 يوليوز
03 – 02 

 غشت 

الدار 

 البيضاء

للجامعة    2الدورة 

الصيفية للسينما و 

 السمعي البصري

02.  

محترف كوميديا 

لمسرح العرائس 

 واالبداع 

 ايت ملول ماي 2 – 3 000 85 مارس

لملتقى   1الدورة 

سوس الدولي للفيلم 

 القصير  

09.  

جمعية نادي إيموزار 

 كندر
 000 20 يوليوز

92 – 90 

 نونبر

إيموزار 

 كندر

لمهرجان   90الدورة 

 سينما الشعوب
00.  

 000 20 يوليوز جمعية الشباب المبدع
91 – 92 

 دجنبر
 كلميم

لمهرجان  2الدورة 

 واد نون السينمائي
00.  

جمعية    تال سمطان  

 للبيئة و التنمية
 000 20 مارس

03 – 02 

 ماي
 شفشاون

للملتقى   2الدورة 

الهواة الوطني لسينما 

 وأفالم البيئة

01.  

 000 75 يوليوز جمعية الفن السابع
 –نونبر  02

 دجنبر 0
 سطات

للمهرجان   92الدورة 

 الوطني لفيلم الهواة 
03.  

منتدى الجنوب للسينما  

 و الثقافة
 000 70 يوليوز

00 – 02 

 نونبر
 ورزازات

للمهرجان  0الدورة 

الجامعي الدولي 

 لسينما الشباب

02.  

الجمعية المغربية 

للدراسات اإلعالمية        

 و األفالم الوثائقية

 000 70 يوليوز
02 – 01 

 أكتوبر
 طنجة

لمهرجان  1الدورة 

أوربا الشرق للفيلم 

 الوثائقي 

02.  

جمعية فضاء اإلبداع 

 للسينما والمسرح
 000 70 مارس

02 – 01 

 أبريل
 فاس

المهرجان  93الدورة 

الدولي للسينما 

 والتربية

02.  
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 الهيئة المنظمة
دورة لجنة 

 الدعم
 المهرجان المكان الفترة المبلغ الممنوح

 

ثقافات جمعية مهرجان 

 وفنون الجبال
 000 70 مارس

02 – 02 

 أبريل
 بني مالل

مهرجان   0الدورة 

تاصميت 

 و النقد للسينما         

01.  

مركز الجنوب للفن 

 السابع
 000 65 مارس

02 – 01 

 ماي
 كلميم

للمهرجان  3الدورة 

الدولي لوثائقي حقوق 

 اإلنسان

02.  

 000 20 مارس جمعية اندي فيلم        
 –مارس  02

 أبريل 0
 الرباط

لمهرجان  92الدورة 

 اندي فيلم  
09.  

المرصد المغربي 

 للصورة الوسائطية
 000 20 مارس

92 – 91 

 أبريل
 طنجة

لمهرجان  0الدورة  

 كاب سبرطيل 
00.  

الجمعية الجعفرية 

 لالنماء القروي
 000 20 مارس

02 – 02 

 أبريل

 –العونات 

 سيدي بنور

للخيمة    2الدورة 

 السينمائية 
00.  

 000 20 يوليوز النورجمعية 
02 – 01 

 شتنبر
 طنجة

للمهرجان  1الدورة 

 الدولي للفيلم
01.  

جمعية الريف للسينما 

 والتنشيط الثقافي
 000 30 مارس

00 – 03 

 أبريل
 الحسيمة

لمهرجان          0الدورة 

 صورة السينمائي -إ
03.  

نادي الشاشة للطفولة 

 والشباب بأزرو
 شتنبر 1 – 9 000 30 يوليوز

-أزرو

 افران

لمهرجان  92الدورة 

األرز العالمي للفيلم 

 القصير

02.  

جمعية مهرجان إسني 

نورغ الدولي للفيلم 

 األمازيغي

 أكادير نونبر 3 – 9 000 30 يوليوز

لمهرجان  92الدورة 

إسني نورغ الدولي 

 (0)للفيلم األمازيغي 

02.  

جمعية البربجة للفنون 

 والثقافة
 000 30 يوليوز  

91-00 

 أكتوبر 
 الجديدة

أليام    2الدورة 

 السينمائية لدكالة
02.  

 000 30 يوليوز جمعية فنون و مهن
90 – 92 

 دجنبر

الدار 

 البيضاء

للمهرجان  1الدورة 

 الدولي لفيلم الطالب
01.  

جمعية المهرجان 

 الدولي للفيلم الوثائقي
 000 30 يوليوز

91 – 00 

 دجنبر
 خريبكة

للمهرجان  2الدورة 

 الوثائقيالدولي للفيلم 
12.  

جمعية الفيلم الوثائقي 

 لزاكورة
 000 30 يوليوز

92 – 02 

 نونبر
 زاكورة

للمهرجان  3الدورة 

العربي اإلفريقي 

 للفيلم الوثائقي

19.  
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 الهيئة المنظمة
دورة لجنة 

 الدعم
 المهرجان المكان الفترة المبلغ الممنوح

 

جمعية بدايات للفن 

 والسينما
 000 30 يوليوز

00 – 02 

 نونبر
 تطوان

للمهرجان  0الدورة 

الدولي لمدارس 

 السينما

10.  

الجمعية المغربية 

 والتبادل الثقافيللبحث 
 000 30 يوليوز

أجل إلى سنة 

0292 
 ورزازات

للمهرجان  2الدورة 

الفيلم الوطني 

(9)االمازيغي   

10.  

 000 30 يوليوز جمعية أزار
أجل إلى سنة 

0292 
 سيدي إفني

لمهرجان  0الدورة 

(9)لسينما الجنوب   
11.  

نادي السينما         

 والتوثيق واإلعالم
 000 45 مارس

91 – 00 

 ماي
 مكناس

لمهرجان   2الدورة 

مكناس الدولي لسينما 

 الشباب 

13.  

 000 40 يوليوز جمعية التربية والتنمية
02 – 01 

 أكتوبر
 ورزازات

لمهرجان   0الدورة 

 القصبة للفيلم القصير
12.  

جمعية أنفاس للمسرح 

 والسينما
 000 40 مارس

02 – 02 

 أبريل
 بلقصيري

لملتقى  92الدورة 

مشرع بلقصيري 

 السينمائي 

12.  

مؤسسة حد كورت 

 للثقافة والتنمية
 000 40 مارس

03 – 02 

 أبريل
 حد كورت

لملتقى حد  1الدورة 

كورت للسينما 

 والشباب

12.  

جمعية شبكة طنجة 

 زووم
 000 40 مارس

02 – 01 

 أبريل
 طنجة

مهرجان  3الدورة 

السينما االجتماعية 

 "طنجة زووم"

11.  

 المجموع بالدرهم 000 300 29

 

 
 لم يتم صرف منحة الدعم لعدم انعقاد الدورة (9)

 لم تطلب الجمعية صرف منحة الدعم (0)
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 التظاهرات التي لم تستفد من صندوق الدعم - ب

 المكان الدورة التاريخ
 مهرجانات، تظاهرات، أيام

 و أسابيع سينمائية
 

فبراير 23 – 20 للفيلم القصيرالمهرجان الوطني  برشيد 9   9 

فبراير 91 – 90  0 أيام السينما واإلعاقة الرباط 9 

مارس 02 – 92 مهرجان األسوار للفيلم القصير المتوج بالجائزة  تارودانت 9 

 الكبرى بالمغرب

0 

مارس 02 – 09  1 المهرجان الدولي للفيلم بالحسيمة الحسيمة 9 

أبريل 22 – 23 والمرأةتظاهرة السينما  القنيطرة 90   3 

أبريل 21 – 22  2 المهرجان الدولي للسينما والبحر مير اللفت 0 

أبريل 92 – 22  2 مهرجان ابن جرير للسينما ابن جرير 0 

أبريل 92 – 91  2 المهرجان السينمائي تنغير 1 

أبريل 92 – 91  1 مهرجان سيدي عثمان للسينما المغربية الدارالبيضاء 1 

أبريل 01 – 91  92 مهرجان تطاوين الدولي لسينما الحب والسالم تطوان 1 

أبريل 02 – 02  99 المهرجان الدولي لسينما الطفل الدار البيضاء 1 

ماي 22 – 20  90 المهرجان المتوسطي للسينما والهجرة وجدة 3 

ماي 22 – 22 "سينمائيون ونقاد"اللقاء السنوي  طنجة 99   90 

ماي 90 – 99 السينمائية آلسفياأليام  آسفي 99   91 

ماي 91 – 90  93 الملتقى السينمائي والعلمي بني مالل 0 

ماي 00 – 02  92 مهرجان أسا الوطني للسينما والصحراء أسا الزاك 1 

ماي 02 – 03  92 ملتقى الفيلم المغربي فاس 09 

يونيو 03 – 01  92 الليلة البيضاء للسينما وحقوق الطفل الرباط 5 

يوليوز 02 – 02  91 مهرجان الهرهورة لسينما الشاطئ الهرهورة 9 

يوليوز 09 – 02  02 مهرجان للسينما والتربية سيدي سليمان 1 

غشت 22 – 20  09 مهرجان السعيدية السينمائي السعيدية 0 

شتنبر 21 – 20  00 المهرجان الدولي لفيلم الطفولة والشباب شفشاون 5 

نونبر 02– 03 السينمائي للفيلم القصيرالملتقى  مكناس 2   00 

دجنبر 92 – 92  01 الملتقى الوطني أيام فاس للتواصل السينمائي فاس 3 

دجنبر 03 – 00  03 المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي الدار البيضاء 99 
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السينمائي  التظاهرات المنظمة بالمغرب من قبل الهيئات الدبلوماسية بتعاون مع المركز-ج 

 المغربي

 

 

 مشاركة السينما المغربية في المهرجانات السينمائية  المنظمة بالخارج .0

 الئحة المهرجانات األجنبية التي شارك فيها الفيلم المغربي في المسابقة الرسمية.أ 
  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 (ف ط)عايدة 

 (ف ط)الصوت الخفي 

 (ف ط)جوق العميين 

 

91 - 09 

 يناير 

المهرجان الدولي ألفالم الشرق  بلغاريا 2

 األوسط وشمال إفريقيا بصوفيا

9.  

ف )مسافة ميل بحدائي 

 (ط

 

 –يناير  02

 فبراير 23

مهرجان األقصر للسينما العربية  مصر 1

 واألروبية

0.  

 ( ف ق)امل 

 

23 – 90 

 فيراير

المهرجان الدولي للفيلم القصير  فرنسا 02

 فيرونبكليرمون 

0.  

فبراير  23 (ف ط)حمى 

– 23 

 مارس

الواليات  02

المتحدة 

 األمريكية

  .1 مهرجان الفيلم اإلفريقي ببورتالند

ف )زينب زهرة أغمات 

 (ط

 (ف ط)روك القصبة  

 

فبراير  02

– 20 

 مارس

  .3 أسبوع السينما اإلفريقية بأثينا اليونان 3

 ( ف ق)ماء ودم 

 

  .2 للسينما والتلفزيون المهرجان اللبناني لبنان 9 مارس 20

 ( ف ق)أمل 

 

92 – 03 

 مارس

ليالي "مهرجان الفيلم القصير  فرنسا 1

 "متوسطية

2.  

 (ف ط)جوع كلبك 

 (ف ق)نداء ترانغ 

طرف ديال الخبز 

 (وثائقي)

92 -00   

 مارس

  .2 مهرجان األقصر للسينما اإلفريقية مصر 3

دورات و أسابيع سينمائية مهرجانات، المكان التاريخ   

يناير 93 – 90  9 أسبوع السينما البرتغالية الرباط 

مارس 1 – 2 أفالم قصيرة يابانية  1عرض  الرباط   0 

 0 أسبوع الفيلم الهندي الرباط غشت 2 –يوليوز  00

اإليفواريةأسبوع السينما  الرباط شتنبر 01 – 91  1 
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  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 (ف ط)نصف السماء 

 

09 – 03 

 مارس

  .1 مسقط السينمائي الدوليمهرجان  سلطنة عمان 1

 (ف ق)دوا السوليما 

 

09 – 02 

 مارس

مهرجان سوسة الدولي لفيلم الطفولة  تونس 99

 والشباب

92.  

 (ف ط)أفراح صغيرة 

 (ف ق)نداء ترانغ 

 

22 – 99 

 أبريل

  .99 مواسم السينما العربية  فرنسا 0

 (ف ط)كاريان بوليود 

 (ف ق)دوار السوليما 

 (ف ق)بطاقة بريدية 

 

99 – 92 

 أبريل

  .90 مهرجان الدولي ألفالم الشرق سويسرا 99

 (ف ط)إطار الليل 

 (ف ط)األوراق الميتة 

 

92 – 01 

 أبريل

نظرات "المهرجان الدولي للسينما  كندا 00

 بمونريال" من إفريقيا

90.  

 ( ف ق)أمل 

 

02 – 02 

 أبريل

مهرجان اإلسماعيلية الدولي لألفالم  مصر 92

 التسجيلية والقصيرة

91.  

 جزيرة المعدنوس ليلى،

 

92 – 93 

 مايو

  .93 مهرجان الفيلم اإلفريقي بهلسنكي فنلندا 2

 ( ف ق)امل 

 

 –ماي  91

 يونيو 90

الواليات  12

المتحدة 

 األمريكية

  .92 المهرجان الدولي للفيلم بسياتل

ف )مسافة ميل بحدائي 

 (ط

 

 –مايو  02

 يونيو 29

كوريا  3

 الجنوبية

مهرجان الفيلم العربي  بسيول و 

 بيزان

92.  

طرف ديال الخبز 

 (وثائقي)

 

 –ماي  02

 يونيو 21

 اسبانيا 90

 المغرب

مهرجان السينما اإلفريقية بطنجة 

 وطريفة

92.  

 ( ف ق)امل 

 

21 – 92 

 يونيو

المهرجان الدولي للفيلم القصير  ألمانيا 92

 بأنكولسطاد

91.  

ف )مسافة ميل بحدائي 

 (ط

 

92 – 02 

 يونيو

  .02 الدولي للفيلم بدوربانالمهرجان  جنوب إفريقيا 02

 ( ف ق)امل 

 

00 – 02 

 يونيو

  .09 مهرجان الفيلم القصير بباشوكا المكسيك 92

 (ف ط)الس ميموزا 

 

00 – 02 

 يونيو

  .00 المهرجان الدولي للفيلم بموسكو روسيا 02
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  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 (ف ط)دموع إبليس 

 

93 – 00 

 يوليوز

" الشاشات السوداء"مهرجان  الكامرون 02

 بياوندي

00.  

ف )بحدائي مسافة ميل 

 (ط

 (ف ق)يوم العيد 

رجاء بنت المالح 

 (وثائقي)

 

00 – 02 

 يوليوز

  .01 مهرجان وهران للفيلم العربي الجزائر 1

 ( ف ق)امل 

 

1 – 91 

 غشت

الواليات  02

المتحدة 

 األمريكية 

  .03 برود إيسالند  المهرجان الدولي للفيلم

 ( ف ق)امل 

 

 –غشت  01

 شتنبر 20

الدولي للفيلم القصير المهرجان  البرازيل 02

 بصاو باولو

02.  

 ( ف ق)امل 

 

29 – 22 

 شتنبر

المهرجان الدولي للفيلم القصير  المكسيك 99

 بمكسيكو

02.  

 (ف ط)جوع كلبك 

 ( ف ق)امل 

 

29 – 90 

 شتنبر

المهرجان الدولي للسينما الالتينية  األرجنتين 2

 العربية ببوينس إيريس

02.  

 أوركسترا منتصف الليل 

 (ف ط)

 (ف ط)بلدي  بلدي هي

 (ف ق)همسات الزهرة 

رجاء بنت المالح 

 (وثائقي)

 

09 – 02 

 شتنبر

مهرجان االسكندرية السينمائي لدول  مصر 00

 البحر األبيض المتوسط

01.  

ف )مسافة ميل بحدائي 

 (ط

 

00 – 02 

 شتنبر

الواليات  2

المتحدة 

 األمريكية

  .02 مهرجان فيلم داوتون بلوس أنجليس

ف )مسافة ميل بحدائي 

 (ط

 

03 – 02 

 شتنبر

  .09 مهرجان العراق السينمائي الدولي العراق 9

 (أفراح صغيرة ف ط

 (ف ق)آية والبحر 

 

21 – 21 

 أكتوبر

  .00 مهرجان مالمو للسينما العربية السويد 2

 (ف ط)ميلوديا المورفين 

 

22 – 90 

 أكتوبر

  .00 مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي الجزائر 0
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  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 (ف ق)كولو باع 

 

09 – 01  

 أكتوبر

مهرجان السينما المتوسطية  فرنسا 02

 بمونبولييه

01.  

 (ف ق)دوار السوليما 

 

00 – 02 

 أكتوبر

اإلمارات  1

العربية 

 المتحدة

مهرجان الشارقة السينمائي الدولي 

 للطفل

03.  

ف )مسافة ميل بحدائي 

 (ط

 (ف ط)جوع كلبك 

 

أكتوبر  02

 نونبر 23 –

  .02 أيام قرطاج السينمائية تونس 02

 (ف ط)طين  رجال من

 (ف ط)جوق العميين 

 (ف ط)فداء 

 (ف ق)همسات الزهرة 

 (ف ق)آية والبحر 

 

23 – 90 

 نونبر

مهرجان السينما اإلفريقية  فرنسا 92

 "أضواء إفريقيا"ببوزونسون 

02.  

 (ف ط)أفراح صغيرة 

 (ف ق)في مكان آخر 

 

21 – 90 

 نونبر

 مهرجان ميد فيلم بروما إيطاليا 00

 

02.  

 (ف ق)آية والبحر 

 

92 – 92 

 نونبر

  .01 مهرجان السينما اإلفريقية ببالد أبط فرنسا 91

 ( ف ق)امل 

 

91 – 02 

 نونبر

المهرجان الدولي للفيلم القصير  ألمانيا 00

 ببرلين

12.  

 (ف ط)الس ميموزا 

 

93 – 01 

 نونبر

  .19 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مصر 02

 ليلى، جزيرة المعدنوس 

 (ف ط)

 

09 – 02 

 نونبر

المهرجان الدولي للفيلم المستقل ببنوم  كمبوديا 92

 بنه

10.  

 ليلى، جزيرة المعدنوس 

 (ف ط)

 

 

 –نونبر  02

 دجنبر 20

  .10 جوائز السينما الفرنكوفونية ببيروت لبنان 1

رجاء بنت المالح 

 (وثائقي)

 

22 – 92 

 دجنبر

  .11 مهرجان كرامة ألفالم حقوق اإلنسان األردن 2

 (ف ط)عرق الشتا 

 (ف ق)الجدران خلف 

 

22 – 91 

 دجنبر

اإلمارات  90

العربية 

 المتحدة

  .13 مهرجان دبي السينمائي الدولي
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 الئحة المهرجانات األجنبية التي شارك فيها الفيلم المغربي خارج المسابقة الرسمية.ب 

 
  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 (ف ط)جوق العميين 

 

مهرجان السينما المغاربية بعيد  فرنسا 91 يناير 09 - 93

 قريب

9.  

  92 – 20 (وثائقي)طرف ديال الخبز 

 فيراير

سينما " لمسات أولى"تظاهرة  تونس 9

 شباب المتوسط بتونس

0.  

 (ف ط)جوع كلبك 

 (فقرة بانوراما)

  .0 مهرجان برلين السينمائي الدولي ألمانيا 22 فبراير 93 – 23

 (ف ط)الوتر الخامس 

 (ط ف)الدار الكبيرة 

دورة السينما الفرنكوفونية  الدانمارك 9 مارس 29

 بكوبنهاكن

1.  

  .3 مهرجان الفرنكوفونية بأوسلو النرويج 9 مارس 02 – 21 (ف ط)إطار الليل 

حفلة الفرنكوفونية بكوامبرا و  البرتغال 9 مارس 99 – 23 (ف ط)وداعا كارمن 

 فارو

2.  

ف )خلف األبواب المغلقة 

 (ط

  .2 أسيوع فيلم المرأة بعمان األردن 1 مارس 90 – 2

 (ف ط)جوق العميين 

 

مهرجان السينما الفرنكوفونية  إيطاليا 2 مارس 92 – 22

 (فرانكو فيلم)بروما 

2.  

 (ف ط)روك القصبة 

 

  .1 يوم الفرنكوفونية بكولومبيا كولومبيا 9 مارس 22

  .92 مهرجان الفرنكوفونية بالدوحة قطر 92 مارس 91 – 90 (ف ط)الدار الكبيرة 

  .99 مهرجان الفيلم  الفرنكوفوني بفيينا النامسا 9 مارس 09 – 90 (ف ط)رهان 

 (وثائقي)أشالء 

 (ف ط)زينب، زهرة أغمات 

مهرجان الفيلم  الفرنكوفوني  مالي 9 مارس 02 – 09

 بباماكو

90.  

مهرجان الفيلم  الفرنكوفوني  النيجر 9 مارس (ف ط)براق 

 بنيامي

90.  

مهرجان الفيلم  الفرنكوفوني  صربيا 9 مارس (ف ط)وداعا كارمن 

 ببلغراد

91.  
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  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

جمهورية  9 مارس سليمان

 الدومينيكان

مهرجان الفرنكوفونية بسان 

 دومينكي

93.  

  .92 مهرجان الفرنكوفونية بالصين الصين 09 مارس الوشاح األحمر

 (ف ط)روك القصبة 

 

جنوب  2 مارس 01 – 90

 إفريقيا

  .92 مهرجان الفرنكوفونية ببريتوريا

عرض مجموعة من األفالم  مصر 9 مارس 91 – 92 (ف ط)علي زاوا 

العربية واألجنبية بالمحافظات 

 المصرية

92.  

 (ف ط)الوتر الخامس 

 

  .91 أسبوع الفرنكوفونية ببرازيلينا البرازيل 91 مارس 00 – 92

  .02 أسبوع الفرنكوفونية بسنتاياغو الشيلي 91 مارس 01 – 92 (ف ط)براق 

 (ف ط)روك القصبة 

 

مهرجان سينما المرأة العربية  السويد 9 مارس 02 – 92

 بهيلسنبورغ و مالمو 

09.  

  .00 أسبوع الفرنكوفونية برام هللا فلسطين 9 مارس 02 (ف ط)خويا 

 (ف ط)حمى 

 (ف ط)فين ماشي يا موشي؟ 

  .00 مهرجان الفيلم العربي ببرلين ألمانيا 2 أبريل 90 – 22

 (ف ط)جوق العميين 

 

 أثينا 2-90

91 - 02  

 تيسالونيك

مهرجان الفيلم الفرنكوفوني بأثينا  اليونان 92

 وتيسالونيك

01.  

 (ف ط )الصوت الخفي 

 (وثائقي )رجاء بنت المالح 

 (ف ق)حياة قصير 

 29 –أبريل  02

 ماي

المهرجان اإليطالي المغربي  إيطاليا 1

 بطريفيس

03.  

 ( ف ق)ماء ودم 

 

 20 –أبريل  02

 ماي

اإلمارات  02

العربية 

 المتحدة

  .02 الدولي للكتابمهرجان أبوظبي 

األسبوع اإلفريقي بمقر اليونيسكو  فرنسا 9 مايو 02 – 00 (ف ق)حية 

 بباريس 

02.  

 (ف ط)مسافة ميل بحدائي 

 

  .02 مهرجان الفيلم العربي بعمان األردن 2 يوليوز 03 – 92



 

 

6102الحصيلة السينمائية لسنة  –المركز السينمائي المغربي   
 | 72  

  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

مهرجان السينما العربية بصاو  البرازيل 99 غشت 02 – 92 (ف ط)رجال من طين 

 باولو

01.  

 (ف ط)وداعا كارمن 

 (ف ط)جوق العميين 

  .02 مهرجان السينما اإلفريقية بلوزان  سويسرا 99 غشت 92 – 99

 (ف ط)جوع كلبك 

 (ف ط)البحر من ورائكم 

 

  .09 لقاءات بجاية السينمائية الجزائر 91 شتنبر 21 – 20

 (ف ط)مسافة ميل بحدائي 

 (ف ط)دموع إبليس 

 

" أفالم الجنوب"مهرجان  بلجيكا 3 شتنبر 01 – 09

 ببروكسيل

00.  

المهرجان الدولي للفيلم العربي  تونس 0 شتنبر 02 – 01 (ف ط)الوشاح األحمر 

 بقابس

00.  

 تكريم السينما المغربية

 (ف ط)الزيرو 

 (ف ط)هم الكالب 

 (ف ط)عايدة 

 (ف ط)جوق العميين 

 (وثائقي)رجاء بنت المالح 

 

  .01 مهرجان مالمو للسينما العربية السويد 2 أكتوبر 21 – 21

 تكريم السينما المغربية

 (ف ط)مسافة ميل بحدائي 

الدارالبيضاء، المالئكة ال 

 (ف ط)تحلق 

 عاشقة الريف

 العيون الجافة

 رجال من طين 

 البحر من ورائكم

 (ف ط)جوع كلبك 

 (وثائقي)طرف ديال الخبز 

 (وثائقي)ناسجات األحالم 

 (وثائقي)رجاء بنت المالح 

 ( ف ق)امل 

 

 (ف ق)ت  –مشروع 

 (ف ق)همسات الزهرة 

 

  .03 مهرجان الفيلم العربي بفامك فرنسا 02 أكتوبر 92 – 23

 (ف ق)آية والبحر 

 بانوراما

09 – 01  

 أكتوبر

مهرجان السينما المتوسطية  فرنسا 02

 بمونبولييه

02.  



 

 

6102الحصيلة السينمائية لسنة  –المركز السينمائي المغربي   
 | 73  

  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 22 –أكتوبر  02 (ف ط)المتمردة 

 نونبر

المهرجان الفيلم الدولي  كندا 99

" سينيفرانكو"  الفرانكفوني

 بطورنطو

02.  

مهرجان الفيلم اإلفريقي بغالسكو  اسكتالندا 99  (ف ق)نداء ترانغ 

 وإيدينبرغ

02.  

 قسم أفالم من إفريقيا

 (ف ط)دموع إبليس 

 (ف ط)جوع كلبك 

 

المهرجان الدولي للفيلم  ألمانيا 00 نونبر 21 – 20

 الفرنكفوني بطوبينجن شتوتكارت

01.  

 آفاق السينما العربية

 (ف ط)أفراح صغيرة 

 

  .12 مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مصر 02 نونبر 01 – 93

 (ف ط)المتمردة 

 (ف ط)البحر من ورائكم 

 ( ف ق)امل 

 

 1  -نونبر  02

 دجنبر

اللقاءات الدولية للسينماءات  فرنسا 1

 العربية بمرسيليا

19.  

 أوركسترا منتصف الليل 

 (ف ط) 

مهرجان الفيلم المتوسطي  بلجيكا 92 دجنبر 21 – 20

 ببروكسيل

10.  
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أسابيع السينما المغربية المنظمة  بالخارج من قبل السفارات المغربية والجمعيات .ج 

 المغربية بتعاون مع المركز السينمائي المغربي

 
  التظاهرة البلد الدورة التاريخ األفالم المشاركة

 بولونيا 9 مارس 01 (ف ط)الوشاح األحمر 
األنشطة الثقافية لسفارة 

 المملكة المغربية بفارسوفيا

9.  

البحث عن أوالد مومن 

 (وثائقي)

 (وثائقي)األندلس الجديدة 

 

 (وثائقي)مصائر متناقضة 

أصداء المالح : تنغير القدس 

 (وثائقي)

 أوركسترا منتصف الليل 

 ( ف ط)

 (ف ط)عايدة 

 (ف ط)فين غادي يا موشي ؟

 (ف ط)وداعا أمهات 

2 – 90 

 ماي
 ألمانيا 9

أسبوع الفيلم حول اليهود 

 المغاربة ببرلين

0.  

 (ف ط)براق 

 (ف ط)األندلس، مونامور  

 (ف ط)وداعا كارمن  

 (ف ط)ماجد 

 (ف ط)الجامع 

 (ف ط)مالك 

 (ف ط)الطرق إلى كابول 

 (ف ط)مروكي في باريس 

 (ف ط)الزيرو 

 (ف ط)كان ياماكان 

03 – 09 

 ماي
 مالي 9

المغربية  األيام السينمائية

 بباماكو

0.  

 يوم الفيلم المغربي بأوكرانيا أوكرانيا 9 يونيو 02 (ف ط)روك القصبة 
1.  
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 األفالم المغربية المتوجة بالخارج  .0

 األفالم الطويلة المتوجة في الخارج.أ 

 المخرج عنوان الفيلم 
عدد 

 الجوائز
 التظاهرة

البلد 

 المنظم

الجائزة المحصل 

 عليها

سعيد  مسافة ميل 9

 خالف

 

 

 

 

 

 

1 

مهرجان األقصر 

للسينما العربية 

واألروبية 

 باألقصر

 23 –يناير  02

 فبراير

الجائزة الذهبية  مصر

الجائزة )

 (الكبرى

 

مهرجان وهران 

 للفيلم العربي

 يوليوز 02 – 00

جائزة لجنة  الجزائر

 التحكيم

مهرجان فيلم 

داوتون بلوس 

 أنجليس

 شتنبر 02 – 00

الواليات 

المتحدة 

 األمريكية

جائزة أحسن فيلم 

 أجنبي

أيام قرطاج 

 السينمائية

 23 –أكتوبر  02

 نونبر

جائزة أحسن  تونس

دور نسائي 

المسابقة )

الرسمية ألول 

 (عمل

 أوليفي الس ميموزا 0

 ال كس 

 

 

 

 

0 

 "كان"مهرجان 

 مايو 00 – 99

 

 الجائزة الكبرى فرنسا

 أسبوع النقد

القاهرة  مهرجان

 السينمائي الدولي

 نونبر 01 – 93

جائزة الهرم  مصر

 الذهبي

جائزة أحسن 

 ممثل

عبد االله  رجاء بنت المالح 0

 الجواهري

 

 

 

0 

مهرجان 

االسكندرية 

السينمائي لدول 

البحر األبيض 

 المتوسط

 شتنبر 02 – 09

جائزة لجنة  مصر

 التحكيم

مهرجان كرامة 

ألفالم حقوق 

 اإلنسان

 دجنبر 92 – 22

جائزة أفضل فيلم  األردن

 وثائقي طويل
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 المخرج عنوان الفيلم 
عدد 

 الجوائز
 التظاهرة

البلد 

 المنظم

الجائزة المحصل 

 عليها

هشام  جوع كلبك 1

 العسري

مهرجان األقصر  9

 للسينما اإلفريقية

 مارس 00 – 92

جائزة  مصر

الكونفدرالية 

اإلفريقية للنقد 

 السينمائي

عبد القادر  نصف السماء 3

 لقطع

مهرجان مسقط  9

 السينمائي الدولي

 مارس 03 – 09

سلطنة 

 عمان

أحسن جائزة 

 ممثلة

ياسين  كاريان بوليود 2

 فنان

المهرجان الدولي  9

ألفالم الشرق 

 بجنيف

 أبريل 92 – 99

الجائزة الكبرى  سويسرا

 لمسابقة النقد

 ليلى، جزيرة المعدنوس 2

 

أحمد 

 بوالن

مهرجان الفيلم  9

اإلفريقي 

 بهلسنكي

 مايو 93 – 92

جائزة لجنة  فلندا

 التحكيم

هشام  دموع إبليس  2

 الجباري

مهرجان  9

الشاشات السوداء 

 بياوندي

 يوليوز 00 – 93

 الشاشة الذهبية الكامرون

 الجائزة الكبرى

عادل  بلدي هي بلدي 1

 عزاب

مهرجان  9

االسكندرية 

السينمائي لدول 

البحر األبيض 

 المتوسط

 شتنبر 02 – 09

جائزة أفضل فيلم  مصر

عربي ضمن 

مسابقة الفيلم 

نور "العربي 

 "الشريف

هشام  طرف ديال الخبز 92

 اللدقي

مهرجان السينما  وثائقي

اإلفريقية بطنجة 

 و طريفة

 21 –ماي  02

 يونيو

 اسبانيا

 المغرب

جائزة أحسن فيلم 

 وثائقي

مراد  رجال من طين  99

 بوسيف

مهرجان السينما  طويل

اإلفريقية 

ببوزنسون 

 "أضواء إفريقيا"

 نونبر 90 – 23

 جائزة الجمهور فرنسا
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 األفالم القصيرة المتوجة في الخارج.ب 

 

 المخرج عنوان الفيلم 
عدد 

 الجوائز
 التظاهرة

البلد 

 المنظم

الجائزة المحصل 

 عليها

عايدة  أمل 9

 سينة

مهرجان الفيلم  قصير

ليالي "القصير 

 "متوسطية

 مارس 03 – 92

جائزة أحسن  فرنسا

 عمل

المهرجان الدولي 

للسينما الالتينية 

ببوينس العربية 

 إيريس

 شتنبر 90 – 29

جائزة أفضل فيلم  األرجنتين

 قصير عربي

عبد اإلله  ماء ودم 0

 الجوهري

المهرجان اللبناني  قصير

للسينما 

 والتلفزيون

 مارس 20

 الجائزة الكبرى لبنان

مريم  آية والبحر 0

 توزاني

مهرجان مالمو  قصير

 للسينما العربية

 أكتوبر 21 – 21

جائزة لجنة  السويد

 التحكيم

غزالن  همسات الزهرة 1

 أسيف

مهرجان السينما  قصير

اإلفريقية 

ببوزنسون 

 "أضواء إفريقيا"

 نونبر 90 – 23

جائزة التحكيم  فرنسا

الخاصة بالجالية 

اإلفريقية 

 ببوزنسون
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إقامة كتابة السيناريو 

 بمدينة إفران
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 إفرانإقامة كتابة السيناريو بمدينة 

 

 1ماي و  02مخرجا في إقامة مغلقة بجامعة االخوين بمدينة إفران في الفترة ما بين   90التأم 

يونيو ، وذلك في إطار إقامة كتابة السيناريو المنظمة من طرف المركز السينمائي المغربي 

 .ومؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

 
 

كان الهدف منها  تمكين السينمائيين المغاربة من إعادة ، والتي 0293هذه اإلقامة التي نظمت  سنة 

 ....صياغة مشاريع السيناريو  وتطويرها من خالل تبادل وتقاسم الخبرات مع المهنيين األجانب 

وتسعى هذه المبادرة إلى المساهمة في تطوير السينما المغربية، و مواكبة تنمية هذا القطاع 

 .والمساهمة في االشعاع الدولي

 

مرشحا استفادوا من التسبيق على المداخيل لمشاريع أفالمهم  99د عرفت هذه اإلقامة مشاركة وق

، و مرشح حصل على دعم إلعادة كتابة مشروع فيلم روائي طويل 0292 و 0293برسم سنة 

إضافة إلى مرشح آخر حظي مشروع فيلمه الطويل  باهتمام لجنة دعم االنتاج السينمائي الوطني 

 .0292األولى في أبريل  خالل الدورة

 

وشكلت هذه اإلقامة فرصة للمشاركين من أجل إبراز مواهبهم فيما يتعلق بكتابة السيناريو، لضمان 

توافقها مع هوية مشاريعهم ومراعاة أساليب العمل الجديدة واألدوات المستجدة وتطوير قدراتهم في 

 .مجال تقديم مشاريعهم والدفاع عنها

 

كل من جان لوك أورميير ومؤطرين تم اختيارهم من بين  0292لكتابة لسنة قام بتأطير إقامة ا

كتاب السيناريو والمخرجين األجانب الذين يتميزون  باإلضافة إلى خبراتهم المهنية المتنوعة 

 .بتأطير ورشات للكتابة

 

جلسات كحد أدنى لكل  3وتضمن برنامج عمل هذه اإلقامة عقد جلسات فردية، بمعدل 

 .لسة عمل ودية تجمع بين المؤطرين و المشاركينمشروع،وج

 :الئحة مشاريع األفالم الطويلة المشاركة

 

 لجنان فاتن المحمدي" حريتي" -

 لسلمى بركاش" انديكو" -

 لعبد الحميد الزوغي" مواسم العطش" -

 لعالء الدين الجم" السيد المجهول" -

 لداوود اوالد السيد" مولد" -

 إلسماعيل فروخي" ميكا" -

 لمحمد زين الدين" مباركة" -

 لطارق اإلدريسي" ايقاعات تمزغا" -
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 لجمال السويسي" مرجانة" -

 لمحمد اليونسي" دقات القدر" -

 لمراد الخوضي" فريكو" -

 للينا عريوس و مروان صاحب"ابتسامة الملعونين" -

 لسعد الشرايبي"  الميمات الثالثة" -

 

إلى غاية  استكمال  بعد ذلك تمت مواكبة كل مخرج خالل أربعة أشهر من طرف مؤطره وذلك

 .مشروعه
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 ورشات خاصة باإلنتاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6102الحصيلة السينمائية لسنة  –المركز السينمائي المغربي   
 | 82  

 ورشات خاصة باإلنتاج

 

 

نظم المركز السينمائي المغربي  ورشات لإلنتاج  بتعاون مع المعهد العالي لمهن السمعي  

ماي و الفترة ما  21و  20البصري و السينما في إطار دوراته التكوينية  و ذلك في الفترة ما بين 

 .شتنبر استفاد منها المنتجون  و مديري اإلنتاج 02و 02بين 

 

 الئخة المشاركين -9

 

 في دورة مايالمشاركون - أ

 

 داوود أوالد السيد -9

 إسماعيل الفروخي -0

 عبد هللا العشري -0

 حميد الزوغي -1

 دمحم زين الدين -3

 نادية دمحمي -2

 طارق اإلدريسي -2

 عالء الدين الجم -2

 ايوب العياسي -1

 فريدة بورقية -92

 هشام الجباري -99

 هشام الناصري -90

 زكرياء الزهراني -90

 دمحم الشريف الطريبق -91

 نسيم عباسي -93

 دمحم مفتكر -92

 مراد الخوظي -92

 سلمى بركاش -92

 يونس الركاب -91

 عبد السالم الكالعي -02
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 المشاركون في دورة شتنبر  - ب

 

 دمحم نصرات -9

 رؤوف الصباحي -0

 عزالعرب العلوي -0

 دمحم الكراط -1

 حسن دحاني -3

 ياسين فنان -2

 جمال بلمجدوب -2

 نوفل البراوي -2

 رشيد فكاك -1

 مصطفى الخياط -92

 خليل لكماني -99

 جمال السويسي -90

 خالد الزايري -90

 رشيدة السعدي -91

 حسن بنجلون -93

 دمحم الكغاط -92

 رشيد الشيخ -92

 بهيجة اليوبي -92

 دمحم إسماعيل -91

 راضي مروان -02

 هشام الركراكي -09

 مراد إسماعيل -00

 دمحم اشاور -00

 دمحم منخار -01

 دمحم نظيف -03

 لمياء الشرايبي -02

 لطيفة إيراسي -02
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التعاضدية الوطنية 

 للفنانين
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 التعاضدية الوطنية للفنانين

 

السوسيومهنية ببالدنا  يعتبر المركز السينمائي المغربي أنه من حق  على غرار باقي الفئات 

 .السينمائيين والتقنيين وأسرهم االستفادة من خدمات التغطية الصحية

 

غير أن هذا الحق اليعتبر فقط   ضرورة لمواجهة الصعوبات المالية التي لها صلة باألمراض 

 .لمهنيين المؤمنين في إطار تضامنيالمزمنة أو االستشفاء لكن أيضا لتوسيع قاعدة ا

 

المساهمة في  0292و في هذا السياق، قرر المركز السينمائي المغربي ابتداء من فاتح  يناير  

 .تمويل التعاضدية الوطنية للفنانين بتخصيص مساهمة سنوية قدرها مليون درهم

 

 طالبها بشهادةة إدالء وانطالقا من هذا التاريخ، يشترط في منح بطاقة التعريف المهنية ضرور

 .التغطية الصحية
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ركز السينمــــائي املغربــــي امل

و التعريــف بالسينمـــــا 

 املغربيــة بالخــــــارج
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 مهرجان برلين السينمائي الدولي  -1

 
 66بمناسبة الدورة " سوق الفيلم األوروبي"أقام المركز السينمائي جناحا خاصا به في  

 .6106لسنة  مهرجان برلين السينمائي الدوليل
 

و تأتي هذه المبادرة كجزء من الرؤية اإلستراتيجية التي تبناها المركز منذ عدة سنوات،  

على غرار مشاركته السنوية في مهرجان كان السينمائي، للتعريف بالسينما المغربية والمغرب 

 .دوليا

 
  

برلين لإلعالن لمهنيي السينما عن حافز  فرصة المشاركة في مهرجانالمركز اغتنم و  

لمصورة، كليا أو و يهم أساسا اإلنتاجات األجنبية ا 6106قانون المالية لسنة  جديد خصهم به

م المغربية بعين لألفال اإلعالنية األشرطةو خصص الجناح إمكانية مشاهدة  .جزئيا، بالمغرب

 النسخة اإللكترونية هاته األشرطة و تضم ،  USBمفاتيحالمكان مع إمكانية الحصول على 
 .المرفق و كذا كل المعلومات الخاصة بجديد السينما المغربية لكتيبل

 
للمنتجين األجانب الذين يبحثون عن مواقع تصوير جيدة، و يعد هذا الكتيب مرجعا هاما  

دور المركز : التساؤالت التي يمكن طرحها قبل بداية التصوير بربوع المملكةحيث يجيب عن كل 

السينمائي، اإلجراءات التحفيزية، المسطرة القانونية، المهرجانات ،المؤسسات السمعية البصرية، 

 ...و المنتجين التنفيذيين
 

األجانب، قام  و تشجيعا على التبادل المهني بين الفاعليين في السينما المغربية ونظرائهم 

المركز السينمائي بدعوة نخبة من المهنيين المغاربة، تم  اختيارهم وفقا لمعايير محددة سلفا، 

 .للمشاركة في هذا الحدث و مد جسور التواصل عبر منحهم اإلقامة في برلين خالل فترة المهرجان
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 السينمائي كان مهرجان  -2

 
 :الدولي كان مهرجان في المشاركة من الهدف. أ

  
 ، 2006سنة منذ المغربي، السينمائي المركز دأب
 الدولية بالقرية به خاص جناح إقامة على

 بالسينما التعريف إلى أساسا يهدف ،"كان"لمهرجان
 سينمائية كوجهة المملكة مكانة وتعزيز المغربية،

 .األجنبية األفالم منتجي لدى

 

 لإلنتاج دليل إعداد و تهيئي تم الصدد، هذا في و
 لألفالم اإلعالنية األشرطة توفير كذا و السينمائي،

 عبر المكان، عين في مشاهدتها قصد المغربية
 أو مقتنيي من الزائرين، لفائدة فيديو، دعامة

 ، USB مفاتيح إهداء تم كم .المهرجانات مبرمجي
 معلومات كل تضم المغربي، الجناح زائري لفائدة

 . لألفالم اإلعالنية األشرطة كذا و الكتيب

 الترويج و للتواصل مميزا إطارا الجناح هذا ويعد
 تم حيث األجنبية، لإلنتاجات كوجهة للمغرب
 التصوير مزايا يوضح خاص كتيب إصدار

 . بالمغرب

 
 حسب رقمية تفاعلية محطة خالل من المكان، بعين عليها االطالع يمكن صور، خزانة توفير وتم

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

 و االجتماعات من مجموعة الجناح يحتضن حيث األجانب مع عالقات عقد على كان، بمهرجان
 .المهنية اللقاءات

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

 .نةمعي انتقاء شروط حسب ذلك و المهرجان أيام طيلة
 

الذي يصل لتعويض " الخصم النقدي"وقد تميزت هذه السنة بإضفاء صيغة جديدة و هي  

وقد تم تسليط الضوء على هذا . من مبلغ االستثمارات السينمائية األجنبية بالمغرب 61قيمته ٪ 

 :إعالنالعرض من خالل أربع وسائل 
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، و هو كتيب دولي يضم كل أنواع التمويل المختلفة "دليل الدعم"صفحة إعالنية داخل  - 

و الدليل موجه لكل مشارك يسعى إليجاد . التي تقدمها البلدان المشاركة في سوق الفيلم ببرلين

 تمويل لمشروع فيلمه؛
ا طوال فترة التي توزع يومي" برامج العرض اليومية"صفحة إعالنية على صحيفة  - 

 .المهرجان

 .وضع لوحة إعالنية في موقع يعد مركزيا داخل سوق الفيلم - 

كما تم إنشاء عمود إعالني بأربع جهات داخل قصر المهرجان لضمان رؤية أفضل لفائدة   -

 .جميع المشاركين
 

 :المغربي للجناح الزياراتإجمالي   -ب 

 

 

 

 عدد الزيارات السنة

2013 234 

2014 268 

2015 436 

2016 386 
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 :الفئة حسبنسبة الزيارات  –ج 

 

 النسبة المئوية الفئة

 %45 اإلنتاج

االستغالل/ التوزيع  13% 

 %12 المهرجانات

 %8 صحافيين

رواد السينما، )آخرون 

...(باحثين، طلبة  
22% 

 %100 المجموع
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 للسينما العربية مهرجان مالمو  -3

 
 

مهرجان مالمو للسينما العربية المغربية كضيف شرف في الدورة السادسة لحلت السينما  

 .6106أكتوبر 5شتنبر إلى  01و التي جرت من  بالسويد
 

 
 

 00و بحضور وفد رسمي مغربي ضم مهنيين، مخرجين، ممثلين و منتجين، تم عرض  

لمحمد " أفراح صغيرة" فيلما مغربيا، بما فيها مشاركة فيلم مغربي طويل داخل المسابقة الرسمية

و الذي فاز بجائزة )للمخرجة مريم التوزاني " آية و البحر"الشريف الطريبق  وكذا الفيلم القصير 

 (.لجنة التحكيم

 
 

و بمناسبة انعقاد سوق الفيلم العربي في بلدان شمال أوروبا، على هامش المهرجان، قدم   

كز السينمائي، عرضا حول السينما المغربية السيد دمحم صارم الحق الفاسي الفهري، مدير المر

 . وصناعة السينما في المغرب
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 مهرجان دبي السينمائي الدولي  -4
 

لمهرجان دبي السينمائي  سوق دبي السينمائيتمت دعوة المركز السينمائي المغربي للمشاركة في 

 .6106الدولي في دجنبر 

 

 
 

ومالمو، اإلنتاجات السينمائية المغربية لسنة و عرض المغرب في هذا الجناح، كما في برلين، كان 

 .، فضال عن  عن كل ماهو ترويجي للمغرب كموقع تصوير مثالي لإلنتاجات الدولية6106
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 معالجة الافالم  باملختبر
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  المصور األرشيفرقمنة   -0

 

ترميم و رقمنة أرشيف الفيلم من قبل المجلس اإلداري فيما يخص  0291وفقا للقرار المتخذ سنة 

من هذا ( دقيقة 1.222)المصور، فإن المركز السينمائي المغربي قد أنهى رقمنة أربعة آالف دقيقة 

األرشيف حسب الجدول تحته،  و في إطار سياسته الرامية إلى االستغالل األمثل لهذا المورث 

األولى برقمنة األفالم السالبة و الموجبة الثقافي الوطني الهام، و الحفاظ عليه، فقد قام في المرحلة 

 .ملم 92ملم و  03المسجلة على األشرطة من فئة 

 

، و بدافع الرغبة في ضمان سالمة الذاكرة السينمائية الوطنية، فإن عملية 0292فخالل سنة 

الرقمنة قد تمت بمقر المركز السينمائي المغربي بالرباط و شملت عدة وحدات تتعلق بوثائق باثي 

، األفالم الوثائقية، األفالم الروائية و ربورطاجات خاصة باألنباء 9112إلى  9123في الفترة من 

 .المصورة إضافة إلى عدد من النسخ الموجبة بدون أصل سلبي

 

كما أن هذه المبادرة قد وفرت فرصة للتداريب ونقل الخبرات لفائدة التقنيين بمختبر المركز، و 

( 23)يم و التوثيق مستقبال فإن المدة المتوقعة لهذه العملية هي خمس لمتابعة الرقمنة و الترم

سنوات، وذلك من اجل إنقادها من التلف و حفظها و تصنيفها و جعلها في متناول قطاعات واسعة 

   .  عبر كل إمكانيات التواصل

 

 

 

 

 

 

 

 جدول األفالم المرقمنة

 نوع الفيلم  (دقيقة)المدة  

1500 )Pathé )باثي  

 المصورة األنباء 470

 ربورطاج/ الوثائقي  1600

 األفالم القصيرة 230

 األفالم الطويلة 215
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 بالمختبر المعالجةاألفالم  2-

 

 األفالم الطويلة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األفالم القصيرة

 
 

 التاريخ شركة اإلنتاج الفيلم البلد األعمال المنجزة

71/71/1172 كنيشوكلألنتاج فداء المغرب المكساج  

10/10/1172 كالبلألنتاج نوح المغرب جميع األعمال   

71/12/1172 حسانيسوفت نور المغرب جميع األعمال   

 التاريخ شركة اإلنتاج الفيلم البلد األعمال المنجزة

 المغرب جميع األعمال
 ضجة

 امل برود
 

03/29/0292   
 سترة قصيرة

DCP   92/20/0292 زك برود نهاية الحياة  

DCP   الرجوع إلى المدرسة 

 وردة برود

 

 

92/23/0292  

  

  

DCP   الدرس 

DCP   حب منديل 

 متحكرنيش   المكساج

 شيتاوي أفير

 

 

22/22/0292  

  

  

 تفاحة الحب   المكساج

 فينك أمي   المكساج

DVD   92/22/0292 م ج س الرجل الذي يجري   
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 األفالم الوثائقية
 

 

 

 الشراكة 
 

                             

 

 

المختبرب مختلفة أعمال  

 

 

 أنا نجاة   المكساج

 كونكسيون ميديا

  

01/22/0292  

  

 إنتقام   المكساج

 المكساج
  

 شبح الخيانة

 التاريخ شركة اإلنتاج لميالف البلد األعمال المنجزة

00/21/0292 امل برود واد الذهب المغرب جميع األعمال   

 التاريخ شركة اإلنتاج فيلم طويل البلد األعمال المنجزة

 عودة الملك البنين جميع األعمال
مديرية سينما 

 البنين
09/20/0292  

 األعمال  العدد تعيين

 ,,,,,,/ أرشيف / أفالم قصيرة /  أفالم طويلة 
  255 DVD 

  DVDتحويل إلى 
69 BLU-RAY 

 نور لخولة بن عمر  

0 DCP خلق 
 

 واد الذهب أرض القيم لقويدر بناني
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 األرشيف

 

 

 

 

 

 عنونة األفالم 20 أفالم الصندوق السينمائي

  DVD / BLU-RAY / DCP 20 أفالم الصندوق السينمائي

 باستمرار  ملم  03أفالم
تصنيف / ترميم يدوي / مراقبة 

 أفالم األرشيف

باستمرار   المرحلة الثانية  المصورة للرقمنةإعداد أفالم األنباء  

 للتوثيق 

دقيقة  4000  

تحويل  أفالم األرشيف المرقمنة   

 من

K  0   الى HD 

افالم  مهرجان برلين  ملم 03األفالم نسخ إعداد و ترميم  10

 التاريخ شركة اإلنتاج الفيلم البلد األعمال المنجزة

02/21/0292 أركان برود حرب الجزائر المغرب تحويل رقمي  

90/22/0292 دلتا برود المسيرة المغرب تحويل رقمي   


