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نتاج .1  ةاملغربي اتالإ

نتاج املغريب  . أ   شهاراتو أ رشطة قصرية و  أ فالم تلفزيةو  يةلفز مسلسالت تو  ةلأ رشطة طوي)الإ أ رشطة و  اإ

 2112سلمة س نة التصوير امل ص خر  – (واثئقي روايئ وسيتكوممتوسطة و 

 اأ رشطة الطويةل .1

 اخملرج المنوان  

نتاجات   الإ

املس تفيدة من 

التسبيق عىل 

 املداخي 

 ( امليلغ لادلرمه) 

نتاجات غري  الإ

املس تفيدة من 

 ىلالتسبيق ع

 املداخي  

 (دلرمهلغ لايامل )

 الصنف

 روايئ  - 2.211.111 سمد الرشاييب  ت الثالث، قصة انقصةاملامي 1

 روايئ - 3.111.111 محمد اليدوي لةل عائشة 2

 روايئ - 2.211.111 مراد اخلويض فريكو 3

 روايئ - 3.111.111 نامل بلمجدوب امرأ ة يف الظ  4

 روايئ - 3.111.111 لميارا مبري كتاب احلياة املتوحشة 5

 روايئ 121.111 - لاحوسسميد  بواحلس نات 6

 روايئ 2.211.111 - عزيز التازي نوةل ليلية 7

 روايئ - 3.211.111 فهد لشهب صغرية ءش ياأ   8

 روايئ - 3.111.111 محمد نظيف نساء نباح ج 9

 روايئ 2.511.111 - همدي اخلويض رهينة 10

ايئرو - 3.121.111 نحسن بنجلو للقضية 11  

 روايئ - 2.111.111 نسودةمحمد عهد ب  قصيدة احلب 12

 روايئ - 3.611.111 نبي  عيوش بوس يتيف سكول 13

 روايئ 21.111 - بوحلسن حلسن ا ي 14

 روايئ - 2.111.111 محمد مفتكر خريف التفاح 15

 روايئ 1.211.111 - دمينا بوانيالت ليورنوا 16

احلب أ لوان 17  روايئ - 3.311.111 خالف ديسم  

 روايئ - 2.1.1.111 الءادلين اجلمع قديس غري ممروف 18
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 اخملرج المنوان  

نتاجات   الإ

املس تفيدة من 

التسبيق عىل 

 املداخي 

 ( امليلغ لادلرمه) 

نتاجات غري  الإ

املس تفيدة من 

 ىلالتسبيق ع

 املداخي  

 (دلرمهلغ لايامل )

 الصنف

 روايئ - 3.211.111 بهنامش املمتصم سيب زيرو 19

 برااكج مغريب 20
امحد الطاهري 

 الادرييس
- 2.351.111 

 روايئ

 روايئ 3.111.111 - اعامتد الممراين والناسعىل س نة القانون  21

22 
من  ن اخلروجو دكيار ليري

ةل ئماال  
 روايئ 2.111.111 - نورادلين دوكنا

 واثئقي 211.111 - محمد رشيف طرييق مجمع حلياب 23

 روايئ 3.111.111 - ربيع شاجد مليون 31 24

 روايئ - 3.211.111 مرمي التوزاين ادم 25

 روايئ 1.611.111 - محمود فريطس اراب ومان 26

 ايئرو - 2.861.111 حكمي بلمياس جدار مهنار 27

 روايئ - 5.521.111 ابراهمي الشكريي اكم لاك 28

 واثئقي - 811.111 دليدة الناظر نبات أ ب الزهور  29

 روايئ - 3.311.111 محمد حسيين اتج املومس 30

  21.851.111 65.661.111 اجملموع
 

 سلسالت التلفزيةال  .2

 اخملرج المنوان  
عدد 

 احللقات

  املدة

 (د)
ذاملنف املنتج يثال قباة    املزيانية لادلرمه 

براهمي الشكرييا اوشن 1 31اىل  .   وردة لالنتاج 31 
2M 

 صورايد
9.589.360,00 

 امياج فكتوري 25 15 هشام لمرسي حامما 2
2M 

 صورايد
..182.351,00 

 ماتريس ميداي 52 2 ادريس الروخ الاوىل 3
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
1.286.232,00 
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 اخملرج المنوان  
عدد 

 احللقات

  املدة

 (د)
ذاملنف املنتج يثال قباة    املزيانية لادلرمه 

ةردو ن حبا رولوكني 4  622.861,00 - ديسكونكتد 2 31 

ةاأ مازيغي SNRT اتزيري لالنتاج 31 31 محمد بوزاكو نيكرو 5  ..568.286,10 

 سبيكطوب 31 31 محيد زاين ضاية الكامم 6
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
...22.163,80 

 امياج فكتوري 31 31 ايسني فبان الوجه الاخر 7
طنية و لالرشكة ا

ذاعل زةتلفوال ة الإ  
8.111.232,00 

س يغ اون ا 8  انوار املمتصم 
حلقة 

 منودنية
2 

ادلار الييضاء 

 لالنتاج
- 21.111,00 

وحستوتسميد  9  2 31 حاميد اكساس 
نيفر سني 

 لالنتاج

2M 

 صورايد
1.3.5.111,00 

نتاج 3 15 عيد المايل ملهار سوحليفة 10  عليان لالإ
الرشكة الوطنية 

ذاعة  لتلفزةاو لالإ  
256.65.,61 

كريييوسف الش مدرس يت احللوة 11  51.111,00 - س ينيتلام 3 3 

 اغالل لالنتاج 31 31 حكمي الكبايب عز املدينة 12
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
2.861..82,00 

 كورنر فيمل 25 15 عالء اكميون ديسك حيايت 13
2M 

 صورايد
..188.236,21 

رييكشيوسف ال  مايش اان 14  
حلقة 

نيةمنود  
 51.111,00 - س ينيتلام  3

2 واحلييبيور ك  15 22اىل  1 عيد احلق الشميب   311.111,00 - امياج فكتوري 6 

اينوي/ريزو 16 12اىل  1 انوار املمتصم   2 
ادلار الييضاء 

 لالنتاج
 2.128.225,00 سلسةل نت

ةياأ مازيغ  SNRT بوش ىت فزييون 52 2 ابراهميي بوش ىت القباع 17  1.322.112,20 

 حضك عىل راسك 18
يونس بليحري 

 اشري
 س ينتلام 3 31

الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
821..1.,  21  

مياج فكتوري 52 2 محمد رزيق متازالت 19 ةاأ مازيغي SNRT اإ  1.211.226,20 
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 اخملرج المنوان  
عدد 

 احللقات

  املدة

 (د)
ذاملنف املنتج يثال قباة    املزيانية لادلرمه 

 فيديو راما 13 5 هشام اجلياري زوايج موحال 20
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
611.116,20 

دينامل 21 سف بريط و ي   4 81 
حصرا ميداي 

نيسانو   

الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
3.6.5.368,61 

 ديسكونكتد 31 30 محمد امني مونة لوزين 22
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
8.211.611,10 

 هشام اجلياري هنار مربوك 23
حلقة 

 منودنية
 121.111,00 - سبيكطوب 13

يشت اتالف  24 ريييوسف الشك   
قة لح

 منودنية
 120.000,00 - فيديو راما 13

 هشام لمرسي مجيةل 25
حلقة 

 منودنية
 60.000,00 - لسرتادا برو 13

 مولت تيلفون 26
عيد المزيز 

 لاسكيط

حلقة 

 منودنية
 21.111,00 - نيفر سني برود 4

 فاطمة اجلابية 13زنقة  27
حلقة 

 منودنية
2اف ميدي   13  - 80.000,00 

طرلاخلا 28 لمرسي امهش   40.000,00 - نيفر سني برود 2  

 رش يد حامم دير زوين 29
حلقة 

 منودنية
5 

س يكام 

 تكبولويج
- 10.000,00 

30 
هادي دير ليك 

 لمق 
 فاطمة اجلابية

حلقة 

 منودنية
2اف ميدي   2  - 25.000,00 

 حكمي قبايب ماديروش حبايل 31
حلقة 

 منودنية
 12.000,00 - س ينيتلامي 13

ميوت ل ايضامل 32 ورامافيدي 31 31 هشام اجلياري   
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
8.166.258,20 

33 
نص راج  او راج  

 و نص
 عليان لالنتاج 52 2 هشام لمرسي

2M 

 صورايد
1.81..361,00 

 25 15 انوار املمتصم القلب و ما يريد 34
كونيكس يون 

 ميداي

2M 

 صورايد
..211.252,00 
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 اخملرج المنوان  
عدد 

 احللقات

  املدة

 (د)
ذاملنف املنتج يثال قباة    املزيانية لادلرمه 

مي جمدالرحعيد  ودل احلاج 35 .اىل  3   م برود 31 
2M 

 صورايد
1.232.811,00 

 111.165.181,51   اجملموع 
 

 اأ فالم التلفزية .3

 
 املزيانية لادلرمه قباة اليث املنتج املنفذ اخملرج المنوان

 25.111,00. القباة اأ مازيغية   تييل برود مصطفى عاشور الضحية 1

اكوزو محمد ب الايتام 2 نتاجاتزيري لالإ    886.386,20 القباة اأ مازيغية   

 سومبلون فيمل فاطمة اجلابية خلف املرأ ة 3
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
1.11..563,20 

مياج فكتوري مراد اخلويض كرمية 4  اإ
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
1.131.881,20 

  محمد عيد الرحامن التازي لكومبارس 5
كة الوطنية رش ال 

والتلفزة ذاعةلالإ   
1.112.2.1,20 

 1.112.222,11 القباة اأ مازيغية   ترام لالنتاج حسن بنجلون الزواق 6

 21,11...1.11 القباة اأ مازيغية   اين برود محمد الرشيف طرييق رومونس 7

 س يكتوب حامد الاكس حصاب الياك 8
2M 

 صورايد
888.131,00 

يشكري  ابراهمي حورية و اخلي  9 نتاجوردة لالإ    322,00..1.11 القباة اأ مازيغية   

مياج فكتوري ابراهمي شكريي ايك ا نريح 10  اإ
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
1.136.2.1,20 

 كود نيو كوم ابراهمي الادرييس احلساين الشاهدة 11
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
1.005.233,60 

طاهريال عىل ربييب مليونري 12  
 انسكوم

شمراك  

الرشكة الوطنية 

ذاعة والتلفزة لالإ  
1.218.515,22 

 فان برود ادريس ملريين اخلطيب 13
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
811.111,00 
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 املزيانية لادلرمه قباة اليث املنتج املنفذ اخملرج المنوان

 بوش ىت فزييون ادريس صواب عام يف الغربة 14
الرشكة الوطنية 

ذاعة  والتلفزةلالإ  
851.111,10 

وبر  نلميو يونس الراكب بوملنات 15  
 وطنيةالرشكة ال

والتلفزةذاعة لالإ   
3.231.211,10 

 وردة الانتاج ابراهمي الشكريي مول اليندير 16
2M 

 صورايد
1.111.111,00 

 بود.م عيد الرحمي جمد الشبيه 17
2M 

 صورايد
882..3.,00 

 ماتريس ميداي هشام اجلياري قليب بغاه 18
2M 

 صورايد
1.111.111,00 

 491.241.02,98 اجملموع
 

 صريةاأ رشطة الق .2

 اخملرج المنوان  
 املدة

نتاجرش   كة الإ
 (د)

 ماد ان مروكو 15 زكية الطاهري ل تمرتف ابدا 1

 ماد ان مروكو 15 ميا الرقا لكمة 2

 361وي ار  18 يونس املمرتف يونس 3

 361وي ار  22 فتاح الرساري يس ف 4

 361وي ار  25 ادريس المرايق الراكد 5

 ك ار اس توديوبياي  15 احلسني حبني زوفري  6

 فارست بويل برود 12 الغايل كراميش الرمالاطفال  .

 2اف ميداي  15 ندى الرشقاوي فوبيا 2

 ايصاف برود 15 مامادو هادي دايوارا املضيف 8

 عيصا ي 21 بوحلسن حلسن التوقيع 11

 ا ش ب  ار ميداي 15 رىض ابوماجد الفرار 11

 بروداكر درمي 21 محزة عفيفي رمرحش لالنتحا 12

 درمياكر برود 15 محزة بن عيد هللا ايش يك وماط 13

 اكواريوس برود 15 رمي الهامشي ال طري ايكو 12
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 اخملرج المنوان  
 املدة

نتاجرش   كة الإ
 (د)

 بوش ىت فزييون 15 عيد احلكمي احلاق الام مدرسة 15

 ايصاف برود 15 محزة اومجمة اايم الفرح 16

 ايس ياس ايفيمنون 15 رش يد بوفارييس املتاهة .1

 ماد ان مروكو 12 لونعيل بنج قلق 12

 تييل س يوت ميداي 15 يوسف انفد لنتس ناو لاراكتو لفقيه 18

 تييل س يوت ميداي 15 مراد ساف هروب اىل الوراء 21

 تييل س يوت ميداي 15 ابراهمي الراشدي حرب القلوب 21

 سيبدرام 21 رش يد الهزمري لمية ل تنهتيي 22

 ايليبسيس 15 نراضية عدان هناة اجلناح 23

 ايساف 15 ايزابي  كوراكوا يةم ادل 22

 2ا ف ميداي  3 يونس الراكب الفبان 25

 يل اوديونوت 15 بندر اتيفي النفس 26

 اوز فيمل 21 سميد انظام المطب ادلي 27

 ايساف 15 رانيا اتغي ختي  مك احبك 28

 361وي ار  16 ريضا بنمزوز حروف الزين 29

 جيستاندر لو مو  5 داود شزياد ليفيامتان مجيةل 30

 ايساف برود 15  شميانحيىي روكيوم 31

 اتزيري برود 11 خادل مادور اكبتيف 32

 اتزيري برود 12 خادل مادور رساةل تومبورين 33

 اتزيري برود 15 خادل مادور عاش المرسان 34

 يوبوز 15 سميد انظام رقصة احلب 35

 بتدلن لامل  ايف وك 15 سكينة ابراهمي فانني حوكل 36

 كودلن لامل  ايفبت 15 سابرين اخلطايب لكمة 37

نتاج  15 سميد لاحوس الطريق 32  أ طلنتيك لالإ

 بوش ىت فزييون 12 عيد اخلالق حمفوض بطةل خارج الناس 38

 كودلن لامل  ايفبت 15 بدر ادلين اوسلمي ارت 21

 فورد 21 عيد هللا ايت بوملان الطيف 21
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 اخملرج المنوان  
 املدة

نتاجرش   كة الإ
 (د)

 فورد 21 روفاخل يوسف س يلفي 42

 يوبوز 15 لسمديمحمد ا حب يف بالد الاس ي  43

 ايساف 15 انس الزاهري دوران 42

 ايساف برود 15 نور احلياة بن عيد هللا 2111ت ف  45

 ايبيك ار اس توديو 16 احلسني حبني اكتب 46

 كو مويف .1 محمد فورار لفيس .4

 حمال فيمل 15 لطفي ايت اجلاوي لست ارهايب 42

 يوبوز 15 سميد انضام مةاجلامالطريق اىل  48

 اميال برود 16 رش يد الهازمري 21الصفحة  51

 ساول برود .1 رش يد بوملازيك تيفيلت ن اينوراز 51

 لينام سوليس يون 12 فيص  حلميي حياة امرية 52

 ايسامك 6 اوسامن لكسييب زورة 53

 ايسامك 6 ابتسام س يال ا ي اينك 52

 كايسام 13 يزاكر  اكرام فلو 55

 يسامكا 6 اومامية الهامشي مسك 56

 ديسكونيكتد 15 عصام شويق سومالزيازيون .5

 ديسكونيكتد 15 ربيع شاجد بدون نواب 52

 ديسكونيكتد 15 صفاء بركة سميد 58

 ايساف 15 راين س يدريك حداد املنيع 61

 مغرب بروداكس تيبك سريفيس . شكري اشهيار املندي  61

ةشن بوخ  62  نورس ار برود 16 ياريالهواري الغ  

 فولكس بوكس 15 الهام الملمي نته بمدمل ي  63

 ريف فيمل موروكو 15 محمد او ي شانطي 62

 تزينيت فزييون 15 سميد لاحوس من اليحر حنيا 65

 كو مويف 12 عادل معور الرقصة الاخرية 66

 اميال برود 12 يوسف لكرود صوت السكوت .6

 ر بروداس اانور .1 فاطمة االكز لو لاتون 62

 جاممة عيد املاكل السمدي 15 اممية حيدة وترصخة السك 68
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 اخملرج المنوان  
 املدة

نتاجرش   كة الإ
 (د)

 ايسامك 12 ايوب الملمي احلساين اجلدار 1.

 قولكس بوكس 15 ادريس الروخ 26م ك س  71

 يل اوديونوت 15 بنشقرون عيل فوبو دميو واكيال 72

 قولكس بوكس 15 عيد الفتاح السرياري ريزو 73

 ايسامك 15 دمحي زينب فزيتيج 72

 ميلتمييداي نوانيبغ سريفيس 15 يع نواهريرب  زنزانة 75

 سيبدرام 12 مصطفى املرس بال قلب 76

 اميال برود 16 كرمية خمارج كسوف .7

 ايال بود 15 كرمي بوخاري دورة 72

 ايال بود 15 كرمي بوخاري ل ميا 8.

 لنرتانس يوان انيسسيين  15 ادريس صواب طريق الصخور 21

 هولييوم برود 15 ومسهويلمولي خادل الي مايش اان 21

 ريف فيمل موروكو 21 عيد السالم عيشدلن توانروز 82

 مغرب بروداكس تيبك سريفيس . شكري اشهيار الاحسان 83

 زيكزاك فيمل 15 عامتن بالفرجي سكوت 82

 فالش فيمل برود 21 مصطفى فاكري ورطة 85

 ملز في 15 ء ااكعيونالع اكرام  86

 ز فيمل 15 محزة بمنوىس حملية .8

 سيامن اند مويف 15 انس اس تاك املهوس 82

 اكمليون فيمل 15 ايوب احملجوب وحريةاوراق  88

 س هيامو 16 نورادلين عيوش حضكة الفجر 81

 برودجي فيمل 16 عيد الهادي حديفة نظرات 91

 ستيكي ت ادم برود ار  21 ادم الراككنة امحر 92

 اكس يون برود .1 يق بوبكرف ر  بيضدم ا 93

 ادم برود ارتيستيك 21 املس ناوي أ بدو صوفزيما 92

 ويوان فيمل 15 عيد اللطيف فضي  فيلسوف 95

 بوركية برود .2 هشام عفيفي زغروتة المودة 96

 ادم برود ارتيستيك 21 عيد الكبري الراككنة قلق .9

 راينوراو  جاينا 15 انس هاس تاك اخمليول 82

 برود مغربفهد  15 يوسف الشكريي ومكفر هن 88
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 اخملرج المنوان  
 املدة

نتاجرش   كة الإ
 (د)

 س ينيوس برود 15 أ حد الزييد القادري اللقاء 111

 مغرب بروداكس تيبك سريفيس 21 غزلن اس يف صفحة 211 111

 اكمليون فيمل 21 هشام ابراهميي موت وحياة 112

 فهد برود مغرب 15 لطفي ايت اجلاوي جناة 113

 فهد برود مغرب 15 يلابتسام الهال ةيع عياقة انامت 112

 الت ميداي 15 يونس جداد ص حياةملخ 115

 لينام سوليس يون 15 فيص  احللميي ادم 116

 مجمية هاند فيمل الرلاط 11 مصطفى بنخالفة الفائزات .11

 ندى كوم ديزان 15 محمد محميصة مرارة 112

 اكس يون برود .1 محمد فورار احلزين 118

وبرت جتمي  111  حبييب بود 12 طسمحمود فري 

ة لاب سبت  111   15 راندة ممرويف  

نتاج مشرتك مابني مونفلوري  اإ

نتاج والرشكة الفرنس ية لا ي  لالإ

نتاج   لالإ
  

 

 الإشهار .5

 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

 سبيكتوب دريس الصواب تون نويل 1

 فيديو راما ايريك بويل دانون س تار 2

 أ يف ميداي حميييوسف  ي الشاريمأ  / سلامن 3

 س يغام تيكبو لويج كوندير غرياريت لييت نوالفيدي  م ت 4

 فيديو راما ستيفان ادا ماروك تيليكوم سوليس يون 5

 س يغام تيكبو لويج ايدواردو لياكين امي دي يج ايس 6

 و لويجبك س يغام تي  ايروان لاريب ولويس ايرنوندي 2112كومباين انس يوانل دو صوليدارييت  7

 أ ونلك بروديكس يون معورو أ كساس أ كتاريوسعادل  ويب/ي تروا يجيفا/يورلوس   8

 فيديو راما كريس توف لاراتيري كريي س يبرييورييت 9

 س يغام تيكبو لويج أ وساما أ وس يدهوم أ  اين يس ايف سييس 10
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 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

 س يغام تيكبو لويج أ مري رواين أ بلياكس يون سري سامرت فون/ ماي دوزمي 11

 ديكس يونبرو أ رسيستمي موجاين هلالإ  عيد املوندايل اإىل 12

 فيديو راما ايريك بويل برياكد/الكف 13

 امياج فاكتوري أ وندراي اكبوس لفاش كريي ايكرتا كرمي 14

 فيديو راما برينو أ فييون كوب دي موند 15

 س يغام تيكبو لويج أ وساما أ وس يدهوم مرجان 16

 راما فيديو ايريك بويل سيااكبس ي  اميدجيي /عندي بالس يت 17

 اكزابالناك بيكرت أ نوار ممتصم ين ديراسول برو ميدياكلكي-دويل دول 18

 نيفري سني بروديكس يون حسام أ واس يف تيستميونيال اير امي أ   19

 س ينيتيلامي أ مري رواين نيفيا مني لاربري شوب 20

 س يغام تيكبو لويج أ مري رواين س يأ ش بنك 21

 و لويجبك  تي س يغام يدهومأ وس   اأ وسام ايدايل 22

 361وي أ ر  أ كتاريس أ محد أ كساس جن دانونأ وفر أ ورو 23

 بروفيو عيد الرفيع الميديوي أ وروجن/فيليبس 24

 فيديو راما فريد مييين برياكد/الكف دجييتال 25

 بروديكس يون أ رسيستمي عيد الإهل موجاين ماروك تيليكوم/س يلفي 26

 امو رافيدي يالميديو  ععيد الرفي راييب مجيةل 27

 رينوفو داس يا داس ت 28
أ وكتفيو فاس يلو و رييس سونتياكو 

 نوان
 س يغام تيكبو لويج

 مشس بيبليسييت محزة بوماليك س نطرال دانون /  عرصين≠ 29

30 
  WC/كومبانيومو ايكيب انيوانل/امي يت

 2112رييس 
 س يغام تيكبو لويج ىليريتو بلونكو

 اك بيكرتبالناكزا أ نوار ممتصم وتو مراحبة أ  / أ مبية بنك 31

 س يغام تيكبو لويج أ مري رواين جن دا بوكسأ ورو 32

 فيديو راما أ ونتون نوزيف لوس يور 33

 س يغام تيكبو لويج نيكول اكيوكواي ليربودوي ليتيري أ ترافري لزياج/ فامييل 34

 فيديو راما فريد مييين "1فاز "أ فريقيا س توري  35

36 
ن دو مو لوسوكري/ يجرينكينيدورسال بيو 

 رييجاين
 س ينيتيلامي أ مري رواين
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 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

37 BNP فيمل برويج دويف"لاريس يا /"BMCI فيديو راما سونتياكو أ وانونينو زانو 

38 
كروب كريدي أ كري كول /ديفلومبون ديراب 

 دي ماروك
 بروفيو بريس لارامور

 كورين فيمل سميد النارصي ل كوب دميوند/ ماروك تيليكوم 39

 361وي أ ر  عيد الرفيع الميديوي وميدياوروجن اتلون ك 40

 اكزابالناك بيكرت أ نوار ممتصم "كونفريونس دو بريس"ماروك تيليكوم  41

 س يغام تيكبو لويج أ وساما أ وس يدهوم بيك كريسطال فاس يون 42

43 Mrh كورين فيمل سميد النارصي للتامني  ساهام 

44 
اكبس ي  ويب /وافا اكش ايكس بريس

 (6و  1.3.5)
 اكزابالناك بيكرت مصتر مم أ نوا

 س يغام تيكبو لويج بريس لارامور موين 45

 س يغام تيكبو لويج أ وساما أ وس يدهوم مانيك 46

 كورين فيمل أ محد النجار ماي س توري 47

 هايب برود ديديري بورني  ميا فلوو أ ب 48

 س يغام تيكبو لويج هادي صوهايب كوب دي موند/س يدي عيل 49

 يجس يغام تيكبو لو ريسها جيس لكريس تا -لوس يور 50

51 BMCE  /دنيا بروديكس يون لمييتيد هيرني لاريج بنك أ وف أ فرياك 

 أ ونلك بروديكس يون ايريك بويل اينوي دير يديك 52

 فيديو راما أ محد حسني كريدي صوفاك 53

 س يغام تيكبو لويج أ مري رواين 2112كومباين عني سايس  54

 و لويجتيكب س يغام امة أ وس يدهومسأ   صاليدور 55

 أ ونلك بروديكس يون أ مري رواين ورسال صالونكينيد 56

 نيفري سني بروديكس يون أ محد أ كساس 3Gلوس يور  57

 فيديو راما كريك و لييو نيو اييت دانيت/ ال دانونر س نط 58

 س يغام تيكبو لويج أ مري رواين يج مراكش 59

 كس يونبرودي نيفري سني  يعب اسانيد ر  اكبس ي  دجييتال اينوي 60

 س يغام تيكبو لويج أ سامة أ وس يدهوم رييك التقانكومباين نين 61

 امياج فاكتوري محمد ريزيق اينوي يل كيليس 62

 س يغام تيكبو لويج أ مري رواين ماكيس بيب  63

64 Klk : س ينيتيلامي أ محد أ كساس نبات اتماريس 
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 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

65 CIH "فيديو راما كريك و لييو "ويياي 

 فيديو راما ميتو سني كريف 2112ويلور  66

 فيديو راما أ محد أ كساس ماروك تيليكوم/ أ اكدمييا املوشانيمني 67

 س يغام تيكبو لويج بيتري روجري 2112أ وبرياس يون مرحالا  68

 2أ يف ميداي  عيد الرفيع الميديوي 2112كومباين مشيىش كنور  69

 بروفيو سلمي الرتك بنك الصفاء 70

 ميدايايكسرتمي   الزلاراهميابر  ونيك تيستميونيام 71

 س ينيتيلامي أ مري رواين أ ل داي أ ل انيت/ اينوي 72

 2أ يف ميداي  عيد الرفيع الميديوي شميب لالساكن، ليغيتيه لقيتيه 73

 2أ يف ميداي  عيد الرفيع الميديوي شميب لالساكن، أ حسن ما اكين 74

75 

 
 ييتليس ب ي مشس ب  هشام عيوش س نطرال دانون

 فيديو راما اجنينو زانوسانتياكو أ هو  ترينودي  أ ما/ومي 6.

 فيديو راما محمد الزايت الكف ..

 س يكام تيكبولويج فرانك بونيي بوند أ نونس دو طو أ فونري/1337 2.

 فيديوراما نونسون هانس لريس داري لاط 8.

 فيديوراما نونسون هانس لريس داري كسكس 21

ولويجبك  تي س يكام لارامور سيبر  2*أ وروجن  21  

 س يكام تيكبولويج أ مري رواين 2112اين رمضان سمادة كومب 22

نوي 23  نيفري سني بروديكس يون حامد أ كساس 1روس يا /اإ

نوي 22  نيفري سني بروديكس يون حامد أ كساس 2روس يا /اإ

361وي أ ر  عيد الرفيع الميديوي برودوي أ وديوفزيايل فيمل فوريف يو 25  

2 أ يف ميداي الميديوي فيعالر د عي اوة بوب خ جنأ ورو 26  

براهميي بوش ىت الضحى .2  بوش ىت فزييو اإ

مياج فاكتوري نيدهام أ وندراي كريي يل 22  اإ

مياج فاكتوري محمد رزيق أ لارتومو/لاب داران 28  اإ



 

 الحصيلة السينمائية لسنة 0281
18 

 

 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

 نيفري سني بروديكس يون معر نبايت اإدرييس "2كريدبيلزياس يو"ماروك طيليكوم  81

كام تيكبولويجس ي نييفري فلوريو فلكسس يوك اين في وم كومبكيماروك طيل  81  

 ميد بروديكس يون خوان ني  ماريت سني دو كرمي: بييطو  82

 س يكام تيكبولويج أ سامة أ وس يدوح أ ونيس يف 83

 س يكام تيكبولويج فلورايى نييفري س د م تو يل مارواك/أ فريقيا 82

رامافيديو  نو زانوي سانطياكو أ هواجن  2112كوب دي موند /أ فريقيا 85  

 ميد بروديكس يون نوان ني  ماريت نابشوتس  /تيليفون أ و فولو 86

8. 
ماروك (/ كور دو ريس)أ اكدميية املشجمني 

 تيليكوم
 فيديوراما حامد أ كساس

ميوبيليي 82 ماج لاملوري اإ  س يكام تيكبولويج ستيفان أ دا كومباين اإ

 فيديوراما شلاهنك لور أ ونفريومنو بونظيف/5فونداس يو محمد  88

2أ  يف ميداي  عيد الرفيع الميديوي 2112كوب دي موند  -د ج س م 111  

ديك 111 نوي دير اإ يريك بويل اإ  أ وجن  برودكس يون اإ

 اإكسطرمي ميداي عيد احلق الشميب تيستميونيال/ طي سلطو  112

 فيديوراما لورلاش أ وندريك سونطرال دانون 113

 مشس بوبليسييت محزة بوماليك نيفيا فاس كري 112

 س يكام تيكبولويج مأ سامة أ وس يدهو  سوانكوس 115

 دنيا برودكس يو لمييطد أ مري رواين دالالاي/ب م س أ و بنك 116

يريك بويل أ و س يدي حرازم سيباروومن 50 .11  لان برود اإ

 مشس بوبليسييت محزة بوماليك أ فيطو 112

يريك بويل سوسييطي نيرنال/دار اأ مان 118 دلان برو اإ  

 بوش ىت فزييو عيد هللا زروايل لريوبيبنك بفالمشوب  111

يكيا 111  س يكام تيكبولويج نونسون هانس لريس اإ

ز نوو 112  س يكام تيكبولويج كرموال روبري اإي لاريك أ ربري ماروك طيليكوم أ فرياك اإ

 اإكسطرمي ميداي عيد احلق الشميب طيستميونيال/ماط 113
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 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

2 يداييف م  أ   لميديوييع اف ر عيد ال 2112مميونة اإيطي  112  

 س ينيتيلامي أ مري رواين وثراي بروم 115

 س يكام تيكبولويج أ سامة أ وس يدوم "بروطكس يو طوطال"زنطك  116

يريك بويل سييت لكوب سوكونمي .11  أ ونلك برودكس يون اإ

نوي عاشورة 112 يلني طكني اإ  س يكام تيكبولويج اإ

كام تيكبولويجيس   أ مري رواين سوليس يو أ نرتنت: أ وروجن  118  

نوي بريبيي  121  لان برود بويل اإيريك 2*اإ

 س يكام تيكبولويج أ سامة أ وس يدوم 2112نينكرز  121

 س يكام تيكبولويج ستيفن أ دا ماروك طيليكوم تلكم 122

 فيديوراما أ محد حسني حامد أ بول م ت ماراييش 123

 أ و أ ن يس اإف اإل يج يف 122
تو سرتوم اإي ميشال هانسن أ سامة 

 س يدومو أ  
ويجيكبولس يكام ت   

 س يكام تيكبولويج فرانك بونيي و ماروكبريسون أ يج أ   125

 أ ونلك برودكس يون عادل معور برومو ثراي تيستميونيال 126

يكو سييت .12  س يكام تيكبولويج هشام عيوش زانتة اإ

 اكزا بالناك بيكرتس محمد عيل اجمليود ويب/كرمي-يب يب 122

 فيديوراما يينمي فريد  يس أ ن أ س أ س 128

دار ديو 131 نوي/اإ  اكزا بالناك بيكرتس ممتصمأ نوار  اإ

نوي 131  اكزا بالناك بيكرتس عيد الرفيع الميديوي 2.1س تار /اإ

 أ ونلك برودكس يون محمد عيل اجمليود دوب  طو سالري-لوطو 132

 س يكام تيكبولويج أ مري رواين ايم أ نيفريسري.2مرجان  133

ويجلتيكبو س يكام  خياري دمحم أ وروجن اإي موا 132  

 س يكام تيكبولويج عيد الرفيع الميديوي مأ وروجن امله 135

 س يكام تيكبولويج أ مري رواين أ وروجن روشارج زيد 136

361وي أ ر  أ مري رواين أ وروجن طالو شون .13  
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 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

 س يكام تيكبولويج خادل دواش برودوي بيو 132

 س يكام تيكبولويج هرني لارج رام مارك 138

 س يكام تيكبولويج دومأ وس ي أ سامة سوانكوس 121

 فيديوراما فريد ايميين طاك دانيت 121

361وي أ ر  اإدريس المرايق اتج بالدي س يودشاي  122  

361وي أ ر  اإدريس المرايق اتج بالدي أ طلنتيك شاي 123  

361وي أ ر  اإدريس المرايق اتج بالدي سونطر  شاي 122  

361ر وي أ   المرايق سياإدر  اتج بالدي ماسرت   شاي 125  

361وي أ ر  مرايقاإدريس ال اتج بالدي نوغ اإي أ وغيو شاي 126  

 أ وجن  برودكس يو عادل معور تيستميونيال ثراي  برومو  .12

 لان برودكس يون حامد أ كساس تيد نيتري اا 122

 س يكام تيكبولويج عيد الرفيع الميديوي أ طلنطا  128

لالنتاج  سني نيفر ون ك كوتير نمي فاب 2112للتأ مني  أ طلنطا 151  

ونأ ليان برودكس ي هشام عيوش بوش 151  

 بريفيو أ محد أ كساس أ ون 81: كوزميار  152

نوي اكمبك 153  فيديوراما نوليان فور اإ

 فيديوراما نوال بوطالب نوطي خول اإن دي سييت 152

يريك بويل أ ون 25كيطيا  155  أ وجن  برودكس يون اإ

ولويجبك  تي س يكام ري رواينمأ   مرجان بالك فريداي 156  

م طي طومبوةل  .15  كورنري فيمل ار سميد انصرييمكي  ديالم 2112اإ

 كورنري فيمل سميد انصريي لكوريكرايف/2112أ م طي طومبوةل  152

 س ينيتيلامي لارلاطو ستيفان س يداكس يو 158

 أ وجن  برودكس يو عادل معور تيستميونيال برومو ثراي   161

كام تيكبولويجيس   يويد الرفيع الميديع  أ طلنطا 161  
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 املنتج اخملرج املنتوج/ المنوان   

نوي    162  نيفر سني برودكس يو حامد أ كساس يج  2 111بوغ  111ريزو /اإ

 سيين سني أ نطري انس يوانل عيد احللمي لايض للتأ مني سهام /اكينة 163
 

 اأ رشطة املتوسطة .6

لادلرمهاملزيانية  املنتج اخملرج المنوان        

 70.000 طاهري برود سميد لاهوس تودارت ن طمع 1

ازيكرش يد بومل مغريب ف روس يا 2  61.111 ساول برود 

 1.111. تزينيت فزييون سميد لاهوس تيمكي بالميي 3

 200.000  اجملموع
 

 (2112س نة خالل لمة رخص التصوير املس)الواثئقي الروايئ  ..

 
 اخملرج نوانم ل ا

نتاجات الس تفيدة من  الإ

التسبيق عىل املداخي  

 (دلرمه لاامليلغ )

نتا  املس تفيدة ريجات غالإ

من التسبيق عىل 

 ( امليلغ لادلرمه)املداخي  

 - 11.111. ايسني ايت فكري واد نون من خالل جتارة القواف  1

 - 811.111 محمد الميودي سكول اوف هوب 2

 831.111 عيد المايل الطاهري ورم حاكايت من ماء  3
 

 21.111 - دافيد ليداجنري احلائط القدمي 4

 - 51.111. يونس جداد ميةمظ رض ال ة الاطرفاي 5

 - 1.111.111 فاطمة اجلابية و لس اكوستيانيوسرتا س ينيورا د 6

 - 811.111 نبان فاطن حمدي يس نوةل مييت كونيت 7

8 
يف الصحراء عىل خطى خوليو 

 اكرلو لارخا
 - 1.111.111 محمد بوهاري

 - 651.111 حسن خري والوادمميوار الساكية  8

 - 611.111 همدي الساملي ياسال  يجان  10

 - 1.111.111 حكمي الهشو ي اءراعي امجلال يف الصحر  11

 - 611.111 خادل ادلواش اميرارن اماليش عىل املاء 12

 - 211.111 مصطفى مضمون حايس المطش 13
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 211.111 - محمد الرشيف الطرييق مجمع الاحباب 12

 - 1.111.111 ونيسليىن الي فتوحمل بصريي منت الكتاب ا 15

 - 1.111.111 ابراهمي بوش ىت صياد النيازك 16

 - 851.111 س ميون بيتون زايرة .1

 - 2.1.111 حكمي الييضاوي املس هتدي لالنجوم 12

 - 1.111.111 امحد بوشالكة اخملي  18

21 
عندما يكون هنا الصيف هناك 

 الش تاء
 21.111 - ايسودورا طورايليا

هدا الييضاناش 21   1.111.111 وساملد بمحم 

والصحراءاليحر  22  - 851.111 انعيد الواحد بونب 

 311.111 16.611.111 اجملموع
 

 

 السيتكوم .2

 املزيانية لادلرمه قباة اليث املنتج املنفذ اخملرج المنوان 

ذاعة  ديناس برود سميد خالف س ناك لمامر 1 والتلفزةالرشكة الوطنية لالإ  3.313.528,51 

جةيح الهب 2 ريس الروخدا  م صورايد 2 ديسكونكتد   11.231.2.8,10 

ايش حباهلمم 3 ذاعة  كود نيو كوم  امحد بوعروة  والتلفزةالرشكة الوطنية لالإ  3.522..22,10 

ذاعة  عليان لالنتاج هشام المرسي ادلرب 2 والتلفزةالرشكة الوطنية لالإ  ..283..58,80 

ةزيغياأ ما SNRT اين برود يونس الراكب الصيف تمرس 5  1.352.211,10 

تكبولويج س يكام مراد اخلويض احالم سييت 6  
ذاعة  والتلفزةالرشكة الوطنية لالإ  

..1...286,10 

مياج فكتوري هشام المرسي ضيوف سميد  .  اإ
ذاعة  والتلفزةالرشكة الوطنية لالإ  

2.128.832,10 

 22.536,21..22 اجملموع
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نتاجاتمزيانية . ب  لفئةة حسب اياملغرب  الإ

 الفئة

 املزيانية لادلرمه  

  حتساب الرسومدون ا

 مس تفيد من ادلمعغري  مس تفيد من ادلمع

 21.851.111,11 65.660.000,11 فيمل طوي 

 111.165.181,51 0 سلسةل تلفزية

 21.123.182,12 0 فيمل تلفزي

 121.183.212,22 0 اإشهار

 200.000,11 0 فيمل متوسط

يئروا يواثئق  16.611.111,00 311.111,11 

 22.536,21..22 1 السيتكوم

 .31,2..315.682 22.261.111,11 اجملموع

 

عتيار أ هنا مملنة فقط من طرف املنتجيني عىل الاس امترة : مالحظة مزيانيات اأ رشطة القصرية غري مأ خودة بمني الإ

 .اخلاصة بطلب رخص التصوير
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نتاجات اأ نبيية املصو  .2  لاملغرب ةرالإ

ن  . أ   شهاراتو  تلفزية مسلسالتو  أ رشطة قصرية و طويةلأ رشطة )اأ نبيية  تتاجاالإ أ فالم مؤسساتية و  لكيياتو  اإ

 (واثئقي روايئو 

 اأ رشطة الطويةل .1

 
نتاج المنوان  املزيانية لادلرمه اجلنس ية اخملرج الرشكة املنفذة لالإ

يرلن ماري ماك كوكيان دون فيمل ا اكرل فروم مواكديش يو 1  2.311.111,11 ةيداإ

 6.531.203,43 ايلانية كييش اوتومو درمياكر لالنتاج ميليون دولر مان 2

 1.722.597,33 فرنس ية فرانك اكزاتمبيد ليون لالنتاج واخلدمة 5اتكيس  3

 35..52.23...6 امريكية ماتيو ميشال اكرانهار قصية فيمل طنجريز بيكبيك 4

 528.161.12.. نيةاأ مل نيال هاريشاد قصية فيمل طنجريز سات د تريور 5

 27.986.654.26 فرنس ية اكرولني فوريست أ غورا ريد س ناك 6

 1.400.000,00 هولندية ساشا بولك أ غورا جاد 7

 388.351,96 اوزلايك ازيزوفا موهليسا مانيك بيكترش سكوربيون 8

س يانية جرياردو اوليفاريس فيديو راما لاتس 2 9  2.228.056,92 اإ

 9.000.000,00 بريطانية رميي ويكس فيملدون  هيس هاوس 10

 296.147,55 بريطانية مونديست لالنتاج نتري سوهاراينتواك بيلوك اكانن برشلونة 11

 اكري كراي قصية فيمل طنجريز ايب روود 12
 بريطانية

 
5..2.2..26.13  

 33..28.313.26 بريطانية شاد س تايلهسيك دون فيمل 3نون وييك  13

 13.862.382.52 فرنس ية عيد الرؤوف دافري أ غورا ريبريتنلو كوموندو  14

نتاج غ فور د برلاراينويتيب 15 يطالية سريو كريا زاك لالإ  68.153.111.11 اإ

16 
ميس فيرش اند دو 

 كرييفت اوف تيري
 11.111.11..3 امريكية توين تيلز اك لالنتاج

 1.500.000,00 هولندية فرانك كرووم بو فيمل  38سيبلك  17

وعاجملم  322.094.355,02 
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 املسلسالت التلفزية .2

 
نتاجالرشك المنوان  املزيانية لادلرمه اجلنس ية اخملرج ة املنفذة لالإ

( 6اىل  1ح)س ياي دو  1  85.512.612.52 فرنس ية نيديون راف اغورا 

2 
 1ح/  2املومس) بريو دو ليجاند

(5اىل   
 12.440.756,40 فرنس ية انطوان ش يفرويل اش فيمل

اتكل ا فيون هو دو ما 3 فرياكب لالنتاج    155.000,00 صينية لني فيغ 

(حلقة منودنية)سلييار  4  5.784.586,00 روس ية سرييج اسالنوف دون فيمل 

2ح / لاراديز  5  600.000,00 روس ية سرييج اسالنوف دون فيمل 

1ح / ويست اوف لييرييت 6 ةيسويد برلارا ايدار مانيك بيكترش   281.202,22 

حلقات 2/ شاتشري  7  1.280.000,00 سمودي معر اديين دون فيمل 

1ح / فاغابوند 8 نتاج   26.724.402,09 كوراي اجلنوبية يو ان س يك زاك لالإ

2اىل ح 1ح / بغداد س نرتال  9   652.658.22... اجنلزيية اليس تروغتون اك فيمل 

(2ح /1 املومس)هاان  10  قصية فيمل طنجريز 
ابيت الزي  ةر سا

تمسي  
ةانيأ مل  56..865..8 

(حلقة منودنية)جيسوس  11 نتاججااك  روندا لالإ  2.311.226.11 برازيلية مرياندا ايدغار 

 515.51...25.2 ايطالية جانيس بيدرسون موروكن لنتاج واخلدمات زيرو زيرو زيرو 12

(2اىل ح 1ح) أ ي نيو جيسوس 13  23.004.287,47 اجنلزيية ادراين ماك دوال دون فيمل 

ود ان تريزيرلب 14  50.000.000,00 كندية غريغ س يليي  دون فيمل 

2ح/1ديب س تايت ح 15  25.000.000,00 اجنلزيية ماتيو لارخي  اك فيمل 

 2.100.000,00 صينية زهو انن ليون لالنتاج واخلدمات دير دايري 16

 374.878.465,45 اجملموع
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 اأ رشطة القصرية .3

 
 المنوان

رشكة املنفذة ل ا

اجنتالإ ل  
 املزيانية لادلرمه اجلنس ية اخملرج

 11, 151.111 فرنس ية يوسف مرشاف - فاكونس ديفري 1

 55.211,21..1 اجنلزيية دافيد لايت أ ش فيمل تودي أ ند أ وف دي ايرز 2

 12.111,11 اجنلزيية اترا ترونكامر - موروكن سامر 3

 2.,255.866 نروجيية ميرتا اتبريزاين س ينتيلامي ايفي  ايي 4

 82.121,21 اجنلزيية بلو لارسلا بو فيمل رسفيزس دي أ وتسايد 5

 511.111,11 فرنس ية سريين بولونوار دين فيمل لوو أ ورال 6

 - فرنس ية مااكيل توديش - برويج بيداكونيك/ لوفار 7

 - أ ملانية فيليب تريشان - لومشيد 8

  2.765.448,39  اجملموع
 

 الإشهارات .2

جو تن امل /  المنوان   نتاج  جلنس يةا اخملرج الرشكة املنفذة لالإ  املزيانية لادلرمه 

نتاج Eفورميال  1  366.588,52 أ مريكية فيشني ستيفني زاك لالإ

2 
F.E.R جاكوار ايف /موروكو

 بيس
 221.628,56 اإجنلزيية ويس تبريي نيليت دين فيمل

3 BMW 262.863,22 اإجنلزيية انيك بريتويس ت  دين فيمل نور 

 181.111,11 أ مريكية كوزاشاري لا أ ش فيمل اسيبك ميدانيتو،شرو مارلي 4

 88,21...2.55  فرنس ية رومان ليفي أ كورا رونولت سولو 5

 231.111,11 فرنس ية أ ولودي اتهتان ريف فيمل مووكو أ نس يال بلو بور شولار 6

 61.111,11 اإجنلزيية بني تورن يوبوز ش يفيتا 7

 2.,18..32. فرنس ية نون اكوانييش نتاجالإ ا لدنجااكرو نس يفوأ سري / فيتالييت 8

9 
لورايل أ كوبرايدو ايكس يلونس 

2112 

& ليون بوديكس يون 

 سريفيس
 11,.351.55 برتغالية نوأ و بيدرو مويرا
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جو تن امل /  المنوان   نتاج  جلنس يةا اخملرج الرشكة املنفذة لالإ  املزيانية لادلرمه 

10 
رمضان و عيد / اكريت

 ويب / 2112
 61.111,11 أ مريكية كيندا أ داش يوبوز

 656.262,12 برتغالية ومنر أ ليكس فا اميليس ينيت  ماريوت روارد بروميي بليس 11

 61.111,11 فرنس ية دان تويب مسيد يوبوز  مزيون لكولورايرمزي  12

 لومري :تواتل 13
& ليون بوديكس يون 

 سريفيس
 312,15..3.12 فرنس ية  رينال كريس

س يانية ايلينا صولري يوبوز كورتفي  14  111.111,11 اإ

15 
لكرواسونس دو ل / ايرا

 نسو سكوني 
 1.531.615,38 نوروجيية هوين س ي ك أ   دين فيمل

ماراتية أ مري الرواين أ ونغ  بروديكس يون أ حالم/أ ورو بريفمي 16  223.211,11 اإ

 111.111,11 أ ملانية انشو اكين أ ونغ  بروديكس يون دور/ أ ودي 17

 213.636,21 فرنس ية كريس توف زيتارا فيديو راما MP3ديأ و  18

 3.363,53.. انيةملأ   نامبو .د يتوجن&ملياكس يا ف  لوكسيتان 19

 111.113,21 فرنس ية ايكون نورانك دين فيمل سكيتشن بوك 20

 51.111,11 سويرسية مسوس تاد ستيون أ ونغ  بروديكس يون مونتان بيك/ايتش هيلف 21

 يوبوز ماريوت أ تي /س توري بوكيد 22
شرين سريوندار 

 شارما
 211.111,11 أ مريكية

 228.121,62 لينانية  رااتكريس توف زي  امافيديو ر  أ رايل 23

 121.111,11 أ مريكية كيس يك أ كوموري بو فيمل سريفيس أ سونيزت 24

 1.,2.3.1.8 أ ملانية كريستيان أ وب دين فيمل مارك اكن سربينغ 25

 51.111,11 اإجنلزيية  سام أ رتور بيشانو دي اس برود ماريوت أ وتي /نورين 26
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جو تن امل /  المنوان   نتاج  جلنس يةا اخملرج الرشكة املنفذة لالإ  املزيانية لادلرمه 

 28.111,11 فرنس ية  اريفيماراتن ر  يونس  ك أ ونتوراج برودي  ماريشا 27

28 
وي والت /نينريالسوس يييت 

 توكيدير
 1.311.111,11 فرنس ية أ نتوان لاردو جاك أ كورا

 515.582,11 ايطالية دييكو ندراكول أ بدي  أ فالم مياها تينري 29

30  BMW X5 1.212.311,11 ايطالية فانسونزو اكس يارو امير فيمل مونزا موروكو 

 311.111,11 كيةبلجي  ومي بونت دين فيمل فنيدراي فور هان لولاكياكريو ن 31

 س ينيتيلامي متول-ليس تورين 32
دييكو ايراتدو دو 

 موندوزا
 251.111,11 اجنلزيية

 مونتال لارفان 33
ليون 

 سريفيس&بروديكس يون
 2,18....12 فرنس ية س يلفان تراديفو

 822.261,51 نس يةر ف نون بون س يغام تيكبولويج أ وروجن مينارا 34

35 
ايلمييناس يون "زوفرياكس

 "سايكسربي
 س يغام تيكبولويج

نيكول لاسكيت و 

 كورماوول شارل
 1.262.286,11 اجنلزيية

 1.161.111,11 فرنس ية لارانيب روبري أ كورا لمونرت-اير ي 36

 2.111.111,11 كندية بيرت ماراتن دين فيمل أ سيس تونس دوفواايج/أ فونتريا 37

عو اجملم  25.331.411,14 
 

 ملنوعاتا .5

 
الفبان/ اجملموعة / المنوان  نتاج   املزيانية لادلرمه اجلنس ية اخملرج الرشكة املنفذة لالإ

 دينوسور/شاك شاك كوو 1
ليون 

 سريفيس&بروديكس يون
 21, 212.136 فرنس ية نوليان لسور

 223.825,68 فرنس ية ليةل يس س ينيتيلامي أ نيو دوريف 2

 22.235,52 لينانية دداح يفاد نيتيلاميي س   ميس تاهوينة 3

4 
اكي /دي ليت هودل وت

 ايكزوس
 222.812,22 اجنلزيية ويلسون-ني  لوفي  سيين سني أ نتريانس يوانل
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الفبان/ اجملموعة / المنوان  نتاج   املزيانية لادلرمه اجلنس ية اخملرج الرشكة املنفذة لالإ

 21.6.2,21 ةبلجيكي يوسف شالك مانيك بيكتور ليجب و ايسمو/زيك  ي 5

 21.111,11 أ ملانية ايلجا أ لتفيت بيكتري&نيونينرياس يون يوين/دول سفيتا 6

 21.111.11 اجنلزيية سكوت بيزت يوبوز يايز  ايتس 7

 أ ونتوراج بروديكس يون موندايل 8
& أ لن كيلامنت

 لواكس سونيس
 151.111,11 فرنس ية

 11.111,11 نروجيية عيدواكدير عيدوهللا - اكزابلوناك 9

ماراتية عيد الرفيع الميديوي 2أ يف ميداي  بنت حديدية 10  212.156,21 اإ

 151.111,11 بلغارية نيكولي اننكوف سفيري سبوفيمل  أ كو كنلو  11

 216.658,53 فرنس ية نون ماري أ نتوري س ينيتيلامي فا فا يف 12

 81.111,11 هولندية جيس فولنيك بوفيمل سريفيس تريايب 13

 .121.316,2 أ مريكية ساتويش كريودا موروكو فيمل بروديكس يون كروب وانامي/درايف 14

 312.3.2,22 اس يانية توش يويك سزيييك س يونديك برو اجااكروند كوو رس تاي أ و  15

 151.111,11 أ ملانية ماركوس لانتيل ريف فيمل موروكو كو والو 16

 321.111,11 اجنلزيية ديلكون ويدبلوم أ ش فيمل جيست ماي تيب/ديفومزب 17

 83.126,15 فرنس ية كريس مااكري س ينيتيلامي أ ليف أ لمور 18

 6.,.212.52 اس يانية بيال أ وار فيديو راما ديرو مكول يور /نداليوين و  19
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الفبان/ اجملموعة / المنوان  نتاج   املزيانية لادلرمه اجلنس ية اخملرج الرشكة املنفذة لالإ

 1.,835..12 اجنلزيية سافاان س تني درمياكري بروديكس يون وان ايرنيد 20

 211.111,11 كورية يل نيييك ترام بروديكس يون كروب أ تزي/تريزور 21

 211.111,11 اجنلزيية لكويئ بييل دين فيمل دي بريفورمري 22

23 
بوي  نوغيت/يبغنميي  بوجني

 ينغ اميييل ساندفيتري 
 1.1.111,11 اجنلزيية دانيال بريريتون فيسبوفيمل سري 

 51.133,11 دانوازية ماتياس نهيومل مشيد صومبلو فيمل ميكل/نيت سيك 24

 4.483.648,41 اجملموع
 

 اأ فالم املؤسساتية .6

 
 المنوان

الرشكة املنفذة 

نتاج  لالإ
لادلرمه املزيانية اجلنس ية اخملرج  

 221.311,21 فرنس ية سفالونتان لا س ينيتيلامي  ويب/يةمون امل 1

 1.6,11..2 اجنلزيية كرايك أ فالم أ بدي  فيمل راف لنكويس 2

3 
سريفيس دوفواايج بور /روك

 ليفيمل صولو
 226.836,25 اجنلزيية دانيال ميككوان دين فيمل

 صال دو مريفيي 4
دري مارك 

 بروديكس يون
 1.112,23. أ ملانية كمارك اتمش ي

5 
/ سيس يون ايشوجن بريسوني 

Ba&Sh 
 3.,18.532 فرنس ية بيري فريكور دين فيمل

6 
توماس، :امي بول فورماس يون

 لوفوااينور

أ ونتوراج 

 بروديكس يون
 21.111,11 فرنس ية نوانتون اكرون

 3.111,11. فرنس ية نورارج ماكس ميون س ينيتلامي وومان اين أ فرياك اينيس ياتيف 7
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 المنوان

الرشكة املنفذة 

نتاج  لالإ
لادلرمه املزيانية اجلنس ية اخملرج  

8 
ن دو  فيلكس يون دي س  

 س يف/دونلوم

مغريب 

بغ برواداكس تي 

 سريفيس

 1.111,11. أ مريكية -

 .26.112,2 فرنس ية نييل كييري - بور يل فام YSLلوناكمجون  9

10 
سويفي شونتيي أ وتي  رواايل 

 مبصور
 25.111,11 فرنس ية صويف مارتري س ينيتلامي

 بيغ ايتو 11
نيو نينرياس يون 

 بيكتور
 2.211,11. فرنس ية ميشال  ماري فيدال

 111,11..3 مرصية اينيس دول فال س ينيتلامي امياج فيمل/ س ناد فون 12

 دي بروكريصور 13
درميارك 

 بروديكس يون
 86.111,11 اجنلزيية ستيفان نيدج

 1.125.466,29 اجملموع
 

 ادلراما الواثئقية ..

 
نتاج المنوان لادلرمه املزيانية اجلنس ية اخملرج الرشكة املنفذة لالإ  

 اونفريون م أ  افدو  1
لك أ ون/ريف فيمل مووكو

 بروديكس يون

اندري /حكمي الهشو ي

 شوارتز
 151.111,11 أ ملانية

 56.156,11 أ ملانية لرا ويتوس يك -  أ ولويز لاي يور س ياد 2

 621.511,11 أ مريكية أ وندري برانك أ ش فيمل دي ليف أ وف داين 3

 846.656,00 اجملموع
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 الفئة من طرف املنتجني اأ جانب حسبب غر ملرة لااملستمث ةاملزياني . ب

التطور بالنسبة 
 المائوية

  49.2سنة  49.8سنة 
 

 الفئة الميزانية بالدرهم دون احتساب الرسوم 
 

 األشرطة الطويلة 283.838.102,69 322.094.355,02 13,47%
 

 األشرطة القصيرة 669.201,38 2.765.448,39 313,25%
 

 اإلشهارات 17.756.845,31 25.331.411,14 42,65%
 

102,16% 374.878.465,45 185.433.044,68 
المسلسالت 

 التلفزية
 

 المنوعات 1.658.570,29 84.4..4.844. 170,33%
 

 فيلم مؤسساتي 1.365.073,34 1.125.466,29 17,55%-
 

 وثائقي روائي  6.313.789,09 846.656,00 86,59%-
 

 المجموع 497.034.626,78 731.525.450,70 47,18%

 

  2112املزيانية املستمثرة يف املغرب لادلرمه حسب الفئة خالل س نة 
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 (2112-2116)تطور جحم الاستامثر الانبيب لالعامل السيامنئية والسممية اليرصية يف املغرب لادلرمه 

 

نتاجا .3  :حصائيات الإ

 2018س نة  عدد رخص التصوير املمنوحة . أ  

 
فئةل ا ةأ نبيي مغربية   

وي فيمل ط 1  31 1. 

 2 12 فيمل تلفزي 2

 16 35 مسلس  تلفزيوين 3

 2 111 فيمل قصري 4

 0 . سيت كوم 5

 .3 162 اإشهار 6

 13 22 فيمل مؤسسايت 7

 22 25 لكيب 8

 1 16 مبوعات غنائية 9

 131 21 برانمج تلفزي 10

 332 132 ربوراتج 11

 0 1 سكيتش 12

ةمرسحي 13  1 0 

ربوراتجكبسوةل  14  2. 1 

ئقيواث 15  51 32 

ةواثئقيدراما  16  22 3 

 0 3 فيمل متوسط 17

 0 6 مسلس  تلفزيوين 18

 624 691 اجملموع
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  املغربية للسيامن عدد اأ عامل املسجةل لالسج  الممو ي . ب

 المدد الفئة  

 .. طوي  فيمل 1

 132 قصري فيمل 2

 3 متوسط فيمل 3

 1 قصريئقي اثرشيط و 4

 2  طوي يط واثئقيرش  5

 .1 تلفزي فيمل 6

 1 رشيط واثئقي متوسط 7

 18 وينتلفزي مسلس  8

 6 سيت كوم 9

 1 سلسةل واثئقية 10

 2 دراما واثئقية 11

 2 سلسةل منوذنية 12

 52 واثئقي 13

لكرتونية 14  1 سلسةل اإ

 1 مسلس  15

 1 سلسةل مصغرة 16

 1 ربوراتج 17

 22 بلكي 18

 16 يقيةوس  م مبوعات 19

 1 وينتلفزي مجانبر 20

 1 سكيتش 21

 1 اكمريا اكيش 22

 1 مرسحية 23

 8 تكبسولسلسةل  24

 1 كبسوةل منودنية 25

 1 عرض 26

 6 تغري المنوان 27

 1 تغري الفئة 28

 2 جس  معو ي ملغى 29
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 المدد الفئة  

 2 تغيري النص 30

 3 تغيري الرشكة 31

 389 اجملموع

 

نتاج ذنفياوةل ت مز ص رخ وعدد املمنوحةاوةل املهنة مز  صخعدد ر  . ت  الإ

نتاج ذتنفيـ ومزاوةلرخص مزاوةل املهنة     المدد الإ

 81 رخص مزاوةل املهنة 1

نتاج ذرخص مزاوةل تنفيـ 2 الإ
 (*)  

 26 
 (*)

 بصفة مؤقتة 13وبصفة هنائية 13 

 2112و 2112تطور رخص التصوير املمنوحة بني  . ث

 
2014 2015 2116 211. 2112 

ن   681 632 621 661 661 ريباملغتاج الإ

نتاج اأ نبيب  622 5.2 13. 525 631 الإ
  

لب لي ب لسي ب لسي ب ي  س

 تطور الانتاج املغريب والانبيب
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 عدد بطائق التمريف املهنية املمنوحة . ج

  عدد امللفات املدروسة .1

  2012 2015 2016 201. 2112 

عدد امللفات 

 املدروسة
222 323 238 522 225 

 

  حةاملمنو ائق اليطعدد  .2

 
  2012 2015 2016 211. 2012 

 73 1. 3. 59 42 اإخراج 1

نتاج 2  78 2. 81 41 33 اإ

 .3 23 31 26 25 صورة 3

 18 12 22 17 25 صوت 4

 22 52 25 9 10 ديكور 5

 12 31 23 17 10 مالبس 6

 6 3 3 3 2 حالقة 7

 12 8 11 12 11 مكياج 8

 12 18 .1 11 11 اإانرة 9

 11 .1 12 7 3 أ ليات 10

 11 5 6 7 6 توضيب 11

 6 2 2 1 1 مؤثرات خاصة 12

 331 326 312 211 1.8 مجموع اليطائق املمنوحة

يشم  خمريج اأ فالم 

السيامنئية، أ فالم الفيديو 

 الواثئقية واأ فالم

16 35 22 26 38 

نتاج   5 6 2 9 4 يشم  مدراء الإ
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  2112 و 2112نيت مابني س  ةهنية املمنوحمل تطور اليطائق ا
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املس تفيدة  واجملال الصحراوي احلساين الثقافة والتارخيحول  واأ فالم الواثئقية الواثئقيةالطويةل و  اأ فالم الروائية -2

  (امليلغ املمنوح مرتية بشلك تنازيل حسب قمية) 2112خالل س نة  من التسبيق عىل املداخي 
 

نتاجق  ةلويلطأ فالم اشاريع اداخي  مل عىل امل التسبيق . أ    :ب  الإ
 

 

نتاج المنوان    مبلغ ادلمع لادلرمه اخملرج رشكة الإ

 2.810.000 ليىل التريييك نيو نينرياس يون بيكتريز  ومش الرحي 1

 4.810.000 محمد نرصات شاوي بروديكس يون اليضاعة 2

 4.250.000 محمد بوزاكو توفاوت بروديكس يون أ نوال 3

 4.310.000 بن سميدي زيفو  نيوبروديكس   فلوري نتمو  ديزيغ 4

 4.150.000 أ نوار ممتصم اكزا بلوناك بيكرت ويند ريدر 5

 2.150.000 الهادي ولد همند اكس يا فيمل طوجنيري ليف موفابيان 6

 2.100.000 محمد هشام الركرايك نيو لين بروديكس يون كرين اكرد 7

ك بروددو  زاك نورانل أ نتمي 8  2.120.000 لطرييقف االرشيمحمد  

 3.610.000 اإدريس املريين فان برود  لو مانت موسا 9

 3.610.000 نبي  عيوش أ ليان برود بوزيتيف سكول 10

 3.200.000 بن هامش املمتصم لاهلل اكراي كودل برود سيب زيرو 11

 3.150.000 مولي الطيب بوحبانة كونس يبت بروديكس يون سمل وسمى 12

يوطاحل يطيحو لواكن  13  2.860.000 حكمي بلمياس مليف  هاك 

 اتماوايت بروديكس يون هيفن ايز دراك 14
نوزيف بي  اي ليك 

 س ميور
1.850.000 

موعاجمل   52.151.000 
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عادة كتابة اأ فالم الواثئقية الطويةل  . ب  :املسامهة يف اإ

نتاج المنوان    رمهدلمبلغ ادلمع لا اخملرج رشكة الإ

 80.000 دليةل اينادر دبرول  دي فلور وتر برينوين ن 1

 81.000  اجملموع 
 

نتاج  . ت  :التسبيق عىل املداخي  ملشاريع اأ فالم الواثئقية الطويةل قب  الإ

نتاج المنوان    مبلغ ادلمع لادلرمه اخملرج رشكة الإ

 810.000 دليةل اينادر لبرود  نوين نوتر بري دي فلور 1

 810.000 الميودي محمد رودل ب أ وف أ وب لو سك 2

 1.211.000  اجملموع 
 

نتاج  . ث  :التسبيق عىل املداخي  ملشاريع اأ فالم القصرية قب  الإ

نتاج المنوان    مبلغ ادلمع لادلرمه اخملرج رشكة الإ

 210.000 صوفيا الملوي نيانكو  اكنيورت يس ليييت مور 1

 210.000 ديريد الزييد القمحأ   سيبيس بروديكس يون مداد اأ خري 2

وفلسفي ال  3  210.000 فضي  عيد اللطيف ويوان فيمل 

 ايكزود 4
سافرون فيمل 

 بروديكيون
 210.000 ايسني الادرييس

 210.000 حسني الشاين دي ايس برود لارفان 5

 150.000 خلي  حساين يو بوز أ يب المزيز 6

جملموعا   1.151.000 
 

ن الطويةل اريع اأ فالم شالتسبيق عىل املداخي  مل  . ج  :جتابمد الإ

نتاج المنوان    مبلغ ادلمع لادلرمه اخملرج رشكة الإ

 1.110.000 مبصف مالزي لوزين فيمل أ نديسرتي  طاكيس بيض 1

13لوسوكري  2  1.110.000 كامل كامل ايكسرتمي ميداي 

 2.111.000  اجملموع 
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نتاج ةالتسبيق عىل املداخي  ملشاريع اأ فالم القصري  . ح  :بمد الإ

 مبلغ ادلمع لادلرمه اخملرج جاتن الإ رشكة  انالمنو   

 150.000 عيل بنجلون ميد اين موروكو فيمل  أ ونكواس 1

 رونوةل 2
مونت فلوري 

 بروديكس يون
 150.000 ايليلس فاريس

 110.000 هشام ابراهمي الكبروديكس يون ايليكرتو شوك 3

 80.000 فريد الركرايك لميون برو مرسح الظ  4

وعاجملم    511.000 
 

التارخي و اجملال الصحراوي احلساين قب  ثقافة و املداخي  ملشاريع اأ فالم الواثئقية الطويةل حول ال عىل بيق تس ال  . خ

نتاج  :الإ

نتاج المنوان    مبلغ ادلمع لادلرمه اخملرج رشكة الإ

 1.110.000 عيل ودلاه نيتوورك فيمل أ نونيس  اكلوندريي سون ش يفر 1

حيكيهللتارخي من  2  1.110.000 دريس س يدي محمد ونس ييك ودحارينا بر صا 

 1.110.000 حلسن المامري يوبوز السامرة، بوح الصخور بأ رسار المصور 3

 1.110.000 توفيق رشف ادلين لميون بروديكيون رحةل اليحت عن الرلائد 4

 1.110.000 ابراهميي بوش ىت أ اكس يا ميداي شاسور دو ميتريواد 5

ن الييدادوتميوان يش 6  1.110.000 بوسامل محمد نوكيدي روش يفاء ب 

 1.100.000 ليىن اليونيس صوت الصحراء ميداي بصريي منت الكتاب املفتوح 7

يقاعات ساحرة 8  1.110.000 عيد الإهل زيرات لسرتادا برو الصحراء اإ

 1.110.000 حكمي الهشو ي ليفيمل دو لاساج  ايلفور دو درومادير أ وصاحارا 9

 1.110.000 اح الرايجالفتعيد  وساكيا بر  امليخيال 10

 850.000 عيد الواحد بونبان ميد فزييون مري ايديزير 11

 2.5.000 سامل بالل صوت الصحراء ميداي رسة الصيف 12

 2.5.000 س يدي محمد فض  امجلاين يج اير أ شاير التمنية بروديكيون عني أ بربور 13

 211.000 عي  الموجاسام ديوايبيك أ ر س تو   النس مي الزني 14

 211.111 مدمون مصطفى اييك أ ر س توديو حايس المطش 15

 12.310.000 اجملموع
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عادة كتابة  . د نتاجاأ فالم الواثئقية حول الثقافة والتارخي و دمع اإ  :اجملال الصحراوي احلساين قب  الإ

نتاج المنوان    مبلغ ادلمع لادلرمه اخملرج رشكة الإ

يقاع 1 ات ساحرةالصحراء اإ  50.000 أ مور رشيك وبر ا لسرتاد  

 50.000 محمد أ محد فهمي أ كدال بروديكيون سانك موا يش الييداء 2

 111.000  اجملموع 
 

 حسب الفئة املمنوحة جدول ملخص مليالغ ادلمع

 امليلغ لادلرمه المدد النوع الفئة

نتاج اأ فالم الطويةل  52.150.000 12 قب  الإ

جتان قب  الإ  يةالواثئق  فالم الطويةلأ  ا  12 1.210.000 

عادة كتابة اأ فالم الطويةل كتابة السيباريو واإ  11 90.000 

نتاج اأ فالم القصرية  1.150.000 16 قب  الإ

نتاج الطويةلاأ فالم   2.110.000 12 بمد الإ

نتاج القصريةاأ فالم   500.000 12 بمد الإ

ل اجملاو  والتارخي فةاقحول الثاأ فالم الواثئقية 

 اينسي احل الصحراو 
نتاج  12.310.000 15 قب  الإ

حول الثقافة اأ فالم الواثئقية دمع اعادة كتابة 

 اجملال الصحراوي احلساينوالتارخي و 
نتاج  111.111 12 قب  الإ

 72.100.000 26 اجملموع
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 1821س نة مبذ أ عامل اأ وىل الإحصائيات املتملقة لا -5
 

 لتسبيق عىل املداخي ا عىلو ادلمع  أ   عىل لتليت حصوىل اأ  ااأ عامل  - أ  

 

احلصول س نة 

 ادلمععىل 

عدد اأ فالم الطويةل 

 احلاصةل عىل ادلمع
 اأ عامل اأ وىل

اأ عامل  %

 اأ وىل
 اخملرجني املس تفدين

1980 8 3 38% 
محمد عيد الرحامن التازي، عيد اللطيف عشوبة، حكمي 

 النوري

1981 9 6 67% 
د الميازي، محمب، واحد، محمد الراكبنميد الازي تل محمد ا

 حسن املفيت، محيد بن الرشيف، فريدة بورقية

 ادريس املريين 100% 1 1 1982

 مصطفى اخلياط 100% 1 1 1983

1984 7 5 71% 
الطيب الصديقي، محمد أ بو الوقار، أ محد ايشفني، عيد هللا 

 الزروايل، أ محد قامس أ كدي

 فريويالص جنيب 50% 1 2 1985

 سودةسميد  25% 1 4 1986

 فريدة بنلزييد 50% 1 2 1987

 سمد الرشاييب، عيد القادر لقطع 40% 2 5 1988

1989 3 0 0%   

 المريب بناين 33% 1 3 1990

1991 2 0 0%   

1992 6 0 0%   

 محمد لطفي 33% 1 3 1993

1994 2 0 0%   

 عيوش عيد الكرمي ادلرقاوي، نبي  33% 2 6 1995

 ديلس  د اداوود اول 14% 1 7 1996

 عيد اجمليد الرشيش، محمد اسامعي  40% 2 5 1997

1998 8 4 50% 
أ محد بولن، معر الرشاييب، نامل بلمجدوب، ادريس 

 شويكة
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احلصول س نة 

 ادلمععىل 

عدد اأ فالم الطويةل 

 احلاصةل عىل ادلمع
 اأ عامل اأ وىل

اأ عامل  %

 اأ وىل
 اخملرجني املس تفدين

 نور ادلين مخلاري، عيد احلي المرايق 29% 2 7 1999

 اسامعي  فرويخ، فوزي بنسمدي 29% 2 7 2000

 كامل لكام 25% 1 4 2001

2002 11 4 36% 
، حسن قصارىحسن غنجة، ايمسني  ،ينحلسيمحمد ا

 لكزويل

2003 12 5 42% 
النوري، محمد المسيل، سميد النارصي،  وعامدسهي  

 نرنس النجار، حكمي بلمياس

 حلسن زينون، سميد السميحي 22% 2 9 2004

 د الزوغييليىل الكيالين، عزيز الساملي، زكية الطاهري، مح  36% 4 11 2005

2006 9 4 44% 
ميدي، محمد الرشيف الطرييق، جريوم كوهن س ال عي  اسام

 أ وليفار، محيد فريدي

2007 14 7 50% 
مرمي لاكري، نس مي الميايس، محمد مفتكر، محمد عهد بنسودة، 

 سماد اليوحاطي، محمود فريطس، أ محد زايد

 سلمى براكش، هشام المرسي 18% 2 11 2008

2009 15 4 27% 
محمد نظيف، هشام  ي،ارزالمرب الملوي حملل حديد، عز اط

 عيوش

2010 17 7 41% 

خدجية السميدي لولكري، رش يد الوايل، عيد السالم 

الكعي، نوف  الرباوي، محمد أ مني بنممراوي، عيد هللا 

 فركوس توكونة، محمد مبخار

2011 19 4 21% 
هشام  ،عامثن النارصي، نور ادلين دوكنة، محمد عيل اجمليود

 ياةعني احل 

2012 14 10 71% 

راهمي الشكريي، يوسف بريط ، يوسف فاض ، يونس با

مراد اخلودي، محمد القييس، هشام  فبان،الراكب، ايسني 

 اجلياري، نواد غالب، حسن ادلحاين

 خالف، فريد اللقميي دهللا، سميأ محد لايدو، عزيز سمد  22% 4 18 2013
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احلصول س نة 

 ادلمععىل 

عدد اأ فالم الطويةل 

 احلاصةل عىل ادلمع
 اأ عامل اأ وىل

اأ عامل  %

 اأ وىل
 اخملرجني املس تفدين

2014 19 7 37% 
ان هين وكو،ايسني ماركو مار  يكة املنوك،ل م محمد اليدوي، 

 اليحار، محيد لاسكيط، عادل الفاضييل، محمد نرصات 

 س ناء عكرود، عيد الإهل اجلوهري 12% 2 17 2015

 مصطفى فاكر، فهد لشهب، مصطفى أ شاور 25% 3 12 2116

2017 20 9 45% 

خوةل أ صياب، مبري عيار، مرمي التوزين، عالء ادلين اجلم، 

المرايق، معر  ي سامع ـو، اڭمحمد بوز ئد املفتايح،ار محمد 

 مودلويرة، فاطمة بوبكدي

2112 12 . 51% 

، محمد هشام الركرايك، ليىل أ نور ممتصم، الهادي ودل همند

ترييك،محمد نرصات،بهنامش املمتصم لاهلل، مولي الطيب 

 بوعنانة

 %.3 122 332 اجملموع
 

 

 رجعىل نوائز لاخلا وحصلتادلمع  ناأ عامل اأ وىل اليت اس تفادت م. ب

 

 
 اخملرج وان الفيملنع 

عدد اجلوائز 

 اجملص  علهيا

س نة احلصول عىل 

 اجلائزة

اجلائزة الكربى 

 للمهرجان الوطين

 1821 2 عيد اللطيف عشوبة اتغوجنة 1
 

 1822 3 محمد التازي بنميد الواحد لال الشافية 2
 

1823 و 1822 2 محمد الراكب حالق درب الفقراء 3  
 

 1825 1 ادريس املريين ولام 4
 

 1822 1 الطيب الصديقي الزفت 5
 

 .182 1 جنيب الصفريوي مشس 6
 

1828و  1822 2 فريدة بنلزييد لاب السامء مفتوح 7  
 

1882و  .188 3 نبي  عيوش مكتوب 8  
 

 1882 2 داوود اولد الس يد لاي لاي السويريت 9
 

 2000 1 نبول أ محد عيل، ربيمة و اأ خرون 10
 

 2002 1 المرايق يحلد ايع  مىن صابر 11
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 اخملرج وان الفيملنع 

عدد اجلوائز 

 اجملص  علهيا

س نة احلصول عىل 

 اجلائزة

اجلائزة الكربى 

 للمهرجان الوطين

2116و  2115 8 اسامعي  فرويخ الرحةل الكربى 12  
 

 2003 4 فوزي بنسميدي أ لف شهر 13
 

2116و  2115 25 ايمسني قصاري الراقد 14  
 ادلورة الثامبة

(2115) 

 2004 1 حسن لكزويل تيبجا 15
 

.211و  2116 2 يسهي  و عامد النور أ بواب اجلنة 16  
 

2115و  2112 7 محمد المسيل ء، املالئكة ل حتلقضايير ال فوق ادلا 17  
 

 2008 1 حلسن زينون عود الورد 18
 

 2009 2 ليىل الكيالين أ ماكننا املمنوعة 19
 

 2009 3 عزيز الساملي جحاب احلب 20
 

 3 زكية الطاهري رمق واحد 21
2112 ،2118  

2111و    

 2011 1 دياسامعي  السمي أ محد اكس يو 22
 

 2011 1 محمد الرشيف الطرييق اقرفالزمن  23
 

2112و  2111 6 نس مي الميايس ماجد 24  
 

2111و  2111 4 محمد مفتكر الرباق 25  
 11ادلورة 

(2111) 

 2010 1 محمد عهد بنسودة مومس ملشاوشة 26
 

 2008 1 سماد اليوحاطي فرنس ية 27
 

2112و  2111 2 شاكسلمى بر  الوتر اخلامس 28  
 

2113و  2112 7 عز المرب الملوي حملارزي و دمحفم  منن، امأ ندرو 29  
 

 2011 1 محمد نظيف اأ ندلس، موانمور 30
 

 010 2 1 هشام عيوش شقوق 31
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 اخملرج وان الفيملنع 

عدد اجلوائز 

 اجملص  علهيا

س نة احلصول عىل 

 اجلائزة

اجلائزة الكربى 

 للمهرجان الوطين

 2012 3 خدجية السميدي لولكري خنشة د الطحني 32
 

 2013 1 عيد السالم الكعي مالك 33
 

 2013 1 يو نوف  الربا ليةليوم و  34
 

 2013 1 ممراوي بنمنيا دمحم وداعا اكرمن 35
 

 - 0 طال حديد اإطار اللي  36
  16ادلورة  

(2115) 

 2116 1 ايسني فبان اكراين بوليود .3
 

بليس 32  2116 1 هشام اجلياري دموع اإ
 

 2116 2 سميد خالف مسافة مي  حبذايئ 38
  .1ادلورة  

(2116) 
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 ــــــــعــــــيزالتو 
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 التوزيع تاائياحص  .1

 حصة موزعي اأ فالم وحصة سوق التوزيع ٲ ـ  

 حصة السوق عدد اأ فالم ةالرشك 

 %33,54 55 ميجاراما مغرب 1

 %10,37 17 مراكش سبيكتالك 2

 %8,54 14 افريمكيد فيمل 3

ميوبيل 4  %7,93 13 اأ مني دافس تيسم اإ

 %7,93 13 غرب احلديث فيملامل 5

 %6,71 11 يونس 6

 %6,10 10 ودلينجه لسأ ط سني 7

 %1,83 3 لين ايفبت 8

 %1,83 3 ريفليت برود 9

 %1,83 3 2كنال  10

 %1,83 3 ديسكونتد 11

 %1,22 2 كونصبت مينا 12

 %1,22 2 لينام صولصيو 13

 %1,22 2 درميامكري برودوكس يون 14

 %1,22 2 يوبوز 15
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 حصة السوق معدد اأ فال ةالرشك 

فريقية ا 16  %0,61 1 لسيامنئيةاملركزية الإ

 %0,61 1 سرتبس يون دمليف د مي 17

 %0,61 1 ديس فيمل 3 18

 %0,61 1 فورست بويل برودوكس يون 19

 %0,61 1 ب برودوكس يون-ف 20

 %0,61 1 سڭبوص برودوكس يون 21

 %0,61 1 اإكسرتمي ميداي 22

 %0,61 1 زك برودوكس يون 23

 %0,61 1 اول ودوكس يون فورر ب 24

 %0,61 1 م برود 25

 %0,61 1 يوندوكس  طرام برو 26

 %100 164 اجملموع



 

 الحصيلة السينمائية لسنة 0281
50 

 

 

  2112و 2112حصيةل توزيع أ فالم أ عامل الفيديو مابني سنيت  ـ ب

 2014 2015 2016 2017 2018 

 1.426 74 3.000 49.500 132.750 اخملتومة   DVDأ فالم 

 34.000 164.000 216.100 517.400 721.356 اخملتومة  VCDأ فالم 

 

  2112و 2112سنيت  مابني مةتو اخمل  يديوالف  أ فالم أ عامل
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  2112و 2112الاس تغالل املمنوحة مابني سنيت  تأ شرياتاإحصائيات - ت

 2014 2015 2016 2017 2018 

 164 140 133 160 137  (جتارية)تأ شريات سيامنئية 

 تأ شريات السممي اليرصي 

 "VCD " و" DVD " 
275 456 70 135 101 

 2.800 1.611 2.602 1.746 1.921 يةثقاف تأ شريات 

 3.065 1.886 2.805 2.362 2.333 اجملموع
 

 2112و 2112والثقافية املمنوحة ما بني سنيت ( VCDو DVD)التأ شريات السيامنئية و السممية اليرصية 
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 2112نة جلنس ية لس  او سجةل حسب الشهر ـ اإحصائيات اأ فالم امل  ث

الولايت  

ة تحدامل 

 يكيةمر اأ  

 اجملموع خرىأ   مرص بريطانيا دالهن فرنسا املغرب

 12 1 - - 1 2 3 5 يناير

 10 - - 1 - 1 3 5 فرباير

 14 1 - 2 1 1 5 4 مارس

 19 1 - - - 1 10 7 ابري 

 10 - - - - 2 5 3 ماي

 9 1 2 1 - 2 - 3 يونيو

 12 1 - - 1 2 2 6 يوليوز

 18 2 - - 1 2 5 8 غشت

 13 3 - - - 3 3 4 ش تنرب

 18 1 - 1 1 4 3 8 اكتوبر

 13 3 - - - 2 2 6 نونرب

 16 1 - - 3 2 - 10 دنبرب

 164 15 2 5 8 24 41 69 اجملموع
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 الاس تغــــــالل
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 اإحصائيات الاس تغالل  .1

 ( المرض خيحسب اتر) 2018لالقاعات س نة  ياحلرص  أ فالم مغربية يف عرضها - أ  

نتاج اخملرج ملالفي عنوان   اترخي المرض اأ ول س نة الإ

 17/01/2018 2017 محمد امحد بنسودة ث عن السلطة املفقودةيحال  1

 24/01/2018 2017 امحد لايدو الرشف الاعىل 2

 31/01/2018 2017 محمد زاين وجه او ظهر 3

 13/02/2018 2017 نبي  عيوش غازية 2

 07/03/2018 2017 يز السامليز ع ع الرم دمو  5

 28/03/2018 2017 عيد هللا توكونة كورصة 6

 11/04/2018 2018 رش يد الوايل نوح ل يمرف الموم .

 19/04/2018 2018 رش يد المرويس املطلقة 2

 15/08/2018 2017 داود ولد الس يد اصوات الصحراء 8

 13/09/2018 2018 ركمرمي بن لا صوفيا 11

 03/10/2018 2017 زي بنسميديفو  ولييل 11

 17/10/2018 .211 محيد لاسكيط مصت الفراشات 12

 28/11/2018 2116 محمد اسامعي  امال 13
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 2112و 2112خي  الش ياك يف الفرتة ما بني داعدد التذاكر وم-ب

 *2112 .211 2116 2115 2112 الس نوات

  1.562.350 1.6.2.563 1.527.224 1.842.348 1.643.647 عدد التذاكر

  73.124.217 165.512..2 61.542.464 74.462.995 66.726.466   لادلرمهياملداخ 

 .التذاكر متضمنة ايضا سيامن الهواء الطلقاملداخي  و *

 2112و 2112مابني سنيت ليون مل لا تطور عدد التذاكر

 

  2112و 2112ن ادلرمه مابني سنيت تطور مداخي  الش ياك مبليو
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 2018ي عىل القاعات س نة رتياد الشهر الا -ت 

 الشهر عدد التذاكر

 ايرين 332..22

 فرباير 152.651

 مارس 155.623

 أ بري   .161.52

 ماي 82.618

 يونيو 111.52

 يوليوز 81.112

 غشت .82.83

 ش تنرب 21..82

 أ كتوبر 112.1.2

 نونرب 111.8.8

 دنبرب 123.125

 *موعاجمل 281...1.2

 .مداخي  سيامن الهواء الطلق غري متضمنة*         

 هرش لك تطور ارتياد القاعات 
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 (الرتتيب حسب عدد التذاكر) 2112س نة  ش ياك تذاكر اأ فالم الثالثني اأ وىل خملتلف اجلنس يات -ث

 يملعنوان الف  جنس ية الفيمل عدد التذاكر املداخي  لادلرامه

 1 حلنش املغرب ..213.8 9.675.110,83

 2 كورصة املغرب 77.368 3.197.430,03

 3 غازية املغرب 51.283 2.187.893,79

 2 هممة مس تحيةل الولايت املتحدة الامريكية 21.611 2.317.522,86

 5 2ديدبول كندا ،الولايت املتحدة الامريكية 32.165 1.564.888,00

 6 5طاكيس  فرنسا 31.228 1.745.288,36

 . احلرب الالمتناهية الامريكيةايت املتحدة الول 31.155 1.836.687,60

 2 احلاجات ربملغا 28.1.1 1.179.452,78

 8 التجربة املمنوعة الولايت املتحدة الامريكية 28.116 1.657.164,50

 11 2اكوالزير الولايت املتحدة الامريكية 22.212 1.542.388,22

 11 راملساف كندا ،حدة الامريكيةالولايت املت 22.313 1.538.642,40

 12 اسكولار اس يانيا رنسا،ف ،الولايت املتحدة الامريكية 23.1.2 1.303.634,00

 13 فينوم الولايت املتحدة الامريكية 65..22 1.297.568,23

 12 واحضةمخسني عالمات  الولايت املتحدة الامريكية 22.581 1.231.880,00

 15 ولييل رباملغ 21.623 959.311,78

 16 بوهمييان رابسودي الولايت املتحدة الامريكية 21.236 1.064.725,02

 .1 3فبدق ترانسلفاين  الولايت املتحدة الامريكية 18.286 991.597,50

 12 الفهد الاسود الولايت املتحدة الامريكية ..12.5 606,31 020 1

 18 صوفيا املغرب 12.313 318,21 784

 21 المصفور الوردي الامريكيةايت املتحدة الول 12.181 926.964,22

 21 مع  او حقيقة املتحدة الامريكية ايتالول 16.625 912.997,00

 22 اللمب الكبري الولايت املتحدة الامريكية 13.2.5 767.311,00

 23 2الال خمربون  الولايت املتحدة الامريكية 26..13 806.940,96

 22 احليواانت المجيية بريطانيا ،يكيةملتحدة الامر الولايت ا 13.288 836.989,59

 25 اكوامان الولايت املتحدة الامريكية 13.290 837.172,40
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 يملعنوان الف  جنس ية الفيمل عدد التذاكر املداخي  لادلرامه

 26 روبني الغالات الولايت املتحدة الامريكية 13.222 688.872,19

 .2 مصت الفراشات املغرب 12.323 577.026,99

 22 في رشطي بل  فرنسا .12.12 626.604,81

 28 شارلوك نومس الولايت املتحدة الامريكية 11.221 645.103,00

 31 وجه او ظهر املغرب 55..11 385.415,85

 اجملموع 213.282 45.107.508,43

من  33.32ضور و٪من حيث احل .3٪ ، متث والثالث اأ فالم املغربية الثالثة املصنفة يف املركز اأ ول والثاين

 .وائ أ  ا يلامثون ف وع ثالذاكر من مضن مجمايرادات ش ياك الت

 2112ش ياك تذاكر اأ فالم املغربية س نة  -ج

 املداخي  لادلرمه عدد التذاكر عنوان الفيمل 

 9.675.110,83 203.977 حلنش 1

 3.197.430,03 77.369 كورصا 2

 2.187.893,79 50.893 غازية 3

 1.179.452,78 29.171 احلاجات 2

 959.311,78 20.623 ولييل 5

 784.318,21 18.303 صوفيا 6

 577.026,99 12.343 مصت الفراشات .

 385.415,85 11.755 و ظهره اوج 2

 345.312,73 10.860 املطلقة 8

 311.184,93 10.724 دموع الرمال 11

 473.125,78 9.708 امال 11

 338.306,83 8.579 نوح ل يمرف الموم 12

 234.242,95 7.289 نداء الروح 13

 185.723,00 5.997 طة املفقودةليحث عن السلا 12
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اكرعدد التذ عنوان الفيمل   املداخي  لادلرمه 

 146.134,00 5.876 غرام وانتقام 15

 80.390,00 3.897 بالد المجائب 16

 110.320,00 3.362 املوشومة .1

 104.468,49 3.287 الطريق اىل اكبول 12

 64.790,00 2.897 مغريب يف لاريس 18

 92.055,00 2.740 نساء يف مرااي 21

 80.872,61 2.427 اصوات الصحراء 21

 42.086,00 2.383 عيد امليالد 22

 46.790,00 2.285 الاطفال املرعيون يف ادلار الييضاء 23

 42.315,00 2.273 مالئكة الش يطان 22

 37.915,00 2.250 حدائق مسرية 25

 35.840,00 2.192 امحلاةل 26

 41.542,00 2.058 ر دااق .2

 3.314,00 1.966 رهان 22

 53.965,00 1.954 لراسرضبة يف ا 28

 31.961,00 1.876 سارة 31

 55.698,98 1.846 منس يو التارخي 31

 25.140,00 1.809 الرجال الاحرار 32

 41.701,39 1.779 يد فاطمة 33

 35.148,00 1.695 الكب القرية 32

 25.379,00 1.625 ااكدير بومباي 35

 50.847,00 1.600 عاشقة الريف 36

 31.220,00 1.587 ماجد .3

 31.820,00 1.411 حياة 32
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 املداخي  لادلرمه عدد التذاكر عنوان الفيمل 

 20.417,00 1.396 ماروك 38

 22.379,00 1.384 جحاب احلب 21

 27.900,00 1.379 افراح صغرية 21

 16.230,00 1.234 عيل ربيمة والاخرون 22

 37.310,00 1.222 13الغرفة  23

 41.210,00 1.194 صة حبق 22

 23.420,00 1.171 فداء 25

 34.769,30 1.160 دالاس 26

 18.843,00 1.134 ادلار الكبرية .2

 17.563,00 1.111 اليايرة 22

 30.845,00 1.042 خلف الابواب املغلقة 28

 18.580,00 958 مسافات مي  51

 30.015,00 844 معي 51

 13.960,00 825 غضب 52

 25.070,00 823 امرأ ة مصري 53

 26.415,00 796 حيب الاندلس 52

 18.160,00 761 كمال 55

 8.747,00 670 حمل مغريب 56

 8.707,00 665 الرباق .5

 8.224,00 625 هنار تزاد طفى الضو 52

 15.250,00 597 عىل زاوا 58

 13.845,00 581 مبيع النساء 61

 17.955,00 558 كيس مقح 61

 11.657,70 535 املليار 62



 

 الحصيلة السينمائية لسنة 0281
61 

 

 املداخي  لادلرمه عدد التذاكر يملالف عنوان  

 00 ,13.124 523 اننيس والوحش 63

 18.730,00 515 ادلنيااىل اخر  62

 5.369,00 409 عودة الابن 65

 11.015,00 373 ااكدير اكسربيس 66

 7.860,00 326 اكس مشاكر .6

 11.270,00 321 الكفار 62

 7.250,00 305 الياب املغلق 68

 7.445,00 289 لكةحلاالليةل ا 1.

 6.900,00 276 ايمسني والرجال 1.

 6.281,00 2.2 د النسايك  2.

 00, 4.560 231 اصدقاء الامس 3.

 6.462,26 .22 حياة الاخرين 2.

 3.690,00 1.2 لارا 5.

 4.760,00 151 اكراين بوليوود 6.

 2.640,00 132 يف الاعىلالرشف  ..

 3.115,00 131 فهيا امللح والسكر  2.

 3.000,00 126 رالقمر الامح 8.

 2.470,00 111 دموع من مطر 21

 1.185,00 82 انبحة احلب 21

 22.809.967,21 562.306 اجملموع
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 (تذاكرال  عددالرتتيب حسب )سيامن الهواء الطلق ش ياك التذاكر ل   -ح

 2112فرتة المرض تراوحت ما بني شهر ماي وأ كتوبر

املداخي  

رمهلادل  
 المنوان نس يةاجل  عدد التذاكر

 

 1 المازب الامريكية الولايت املتحدة 6.162 82..121

 2 ادلار الييضاء الامريكية الولايت املتحدة 2.816 812..6

 3 والشكولتةشاريل  بريطانيا ،الامريكية الولايت املتحدة 22..2 .62.18

 2 قبكل بريطانيا 3.233 21.212

 5 الس يمةاحلياة  مريكيةالا لايت املتحدةالو 1.811 22.216

88.579 4.  261  6 الاكراتياك الصني ،مريكيةالا الولايت املتحدة 

 . اخلفيف الامريكية الولايت املتحدة 1.661 32.221

 2 ترومان يكيةالامر  الولايت املتحدة 2.252 113.238

 8 وتنكبالرج  الم  الامريكية الولايت املتحدة .1.15 26.821

 11 در وومانوان الامريكية لولايت املتحدةا 611 .13.82

 11 رج  اس تثبايئ الامريكية لايت املتحدةالو 212 8.526

 12 القباع الامريكية الولايت املتحدة 226 21.694

 13 برااكج الامريكية حدةالولايت املت 1.122 26.226

 12 حللفاءا ةالامريكي الولايت املتحدة 5.611 131.2.1

 15 اكتوومان كيةالامري  الولايت املتحدة 3.2.1 81.215

 16 جامب سرتيت 22 الامريكية الولايت املتحدة .3.55 23.128

 .1 اليحث عن السمادة الامريكية الولايت املتحدة .2.25 112.152

 12 الرج  اخلفاش بريطانيا ،الامريكية الولايت املتحدة 236 .18.51

 18 ئدكيف تقت  القا الامريكية تحدةالولايت امل  6.1.1 11..121

 21 رشوق الشمس ادلامئ الامريكية ت املتحدةالولاي 1.528 36.133

 21 انس يبس يون بريطانيا ،الامريكية الولايت املتحدة  1.515 35.352

 22 اكتس يب المجيب اسرتاليا ،الامريكية الولايت املتحدة 3.332 883...

 23 حرب الالكب الامريكية تحدةالولايت امل  3.1.2 2.182.
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 حسب جنس ية الفيمل تش ياك الإيرادا -خ

 لإيراداتا .1

 اليدل اأ صيل
عدد 

 فالماأ  
 عدد التذاكر

وئوية النس ية امل 

لالنس ية جملموع 

 احلظرية السيامنئية

 املداخي  لادلرامه

ية النس ية املوئو 

لالنس ية جملموع 

 احلظرية السيامنئية

 43,26 30.780.945,00 38,86 5.2.226 22 اأ مريكية الولايت املتحدة

 32,05 22.809.967,21 38,04 562.316 21 املغرب

 6,93 4.928.097,85 6,26 82.533 33 فرنسا

 2,12 15.051.870,85 2,29 33.233 11 الهند

 1,14 807.748,00 1,5 .15.11 2 بريطانيا 

 14,50 10.318.139,81 13,5 188.636 32 اخرون

 %100 085,72 150 71 %100 281 ..2 1 226 اجملموع
 

املداخي  

 لادلرمه
 المنوان نس يةاجل  عدد التذاكر

 

 22 اقبض ين ان شئت الامريكية تحدةالولايت امل  1.1.2 281..2

 25 نزيرة شاتر يكيةالامر  الولايت املتحدة 1.515 35.225

 26 الانتقام أ ج يف  بريطانيا ،يااملان  ،الامريكية الولايت املتحدة 238 11.281

 .2 املدسوسون ريكيةالام الولايت املتحدة 1.831 25.215

 22 املنترص يةالامريك  الولايت املتحدة 622 12.555

 28 كودزيال الامريكية الولايت املتحدة 122 2.885

 31 2112 الامريكية الولايت املتحدة 1.232 33.649

 31 سايل الامريكية ملتحدةت االولاي 1.2.3 32.262

 32 مرحبا يف اكاتاك الامريكية الولايت املتحدة 1.261 .28.51

 33 حرب الاكوان ريكيةالام الولايت املتحدة 2.312 .52.11

 32 ورنجاسون ب الامريكية الولايت املتحدة 3.128 3.218.

 35 الرشوق بريطانيا ،الامريكية الولايت املتحدة .3.12 2.236.

 اجملموع 22.258 1.8.2.132
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 حسب اليدل اأ صيل 2018و 2014س نة  سجةل ما بنيالنس ية املوئوية للمداخي  امل  .2

 2014 2015 2016 2017 2018 

1 

 املتحدة الولايت

 اأ مريكية

47% 

 املتحدة الولايت

 ريكيةاأ م

50% 

 املتحدة الولايت

 اأ مريكية

64% 

الولايت 

املتحدة 

 كيةاأ مري 

51,50% 

الولايت املتحدة 

 اأ مريكية

43,26% 

2 
 املغرب

24% 

 املغرب

23% 

 املغرب

18% 

 املغرب

28% 

 غربامل

32,05% 

3 
 فرنسا

8% 

 نسافر 

5% 

 فرنسا

4% 

 فرنسا

4% 

 فرنسا

6,93% 

2 
 الهند

6% 

 مرص

3% 

 فرنسا

1% 

 مرص

3% 

 الهند

2,12% 

5 
 مرص

4% 

 الهند

3% 

 مرص

1% 

 الهند

0.50% 

 بريطانيا

1,14% 

 %14,50 %13 %12 %13 %11 خرىأ  
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 السيامنئية  ظريةاحل  -2

 (ملداخي ترتيب حسب ا)امنئية النش يطة السي ظريةاحل - أ  

 

 نةاملدي  امس القاعة
عدد 

 الشاشات

عدد اةل 

المرض 

 الرمقية

 املداخي  لادلرمه عدد التذاكر

متوسط 

سمر 

 التذكرة

ش ياك 

التذاكر 

 اململوماتية

 x 53 29.333.530,54 523.658 12 12 ءضاادلاراليي مجمع مياكراما  1

 x 52 9.579.583,02 169.175 8 8 مراكش مجمع مياكراما 2

 x 65 8.375.642,00 130.230 1 1 ادلارالييضاء مياكسا 3

 x 45 5.091.543,51 91.841 2 2 طنجة مجمع مياكرامنا 2

5 
سيامن أ طلس 

 * كولزيي
 x 53 3.232.971,74 60.412 2 2 الرلاط

 x 39 2.602.670,00 66.957 1 1 الرلاط  هنضةال 6

 x 38 2.599.230,96 64.586 3 3 فاس مجمع مياكراما  7

 x 32 1.431.720,00 41.729 1 1 الرلاط املليك 8

 x 31 1.268.860,00 42.202 1 1 مراكش كولزيي 9

 x 21 1.026.360,00 36.830 1 1 ادلارالييضاء وتيس يال 10

 x 36 794.980,00 22.836 1 1 يضاءالي ادلار  لنكس 11

 x 21 657.513,48 30.697 1 1 مراكش مربوكة 12

 x 26 605.770,00 19.080 2 2 دلارالييضاءا ادن لكوب  13

 x 18 506.740,00 25.481 1 1 الرلاط الفن السابع 14

 x 30 502.574,55 17.112 1 1 تطوان اافبيد 15

  34 497.243,00 13.832 1 1 ادلارالييضاء رايلطو  16

 x 28 424.824,00 13.788 1 1 الرلاط لارادايز 17

 x 35 358.020,00 11.134 1 1 ءادلار الييضا ريزت 18
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  3013غشت  15بداية االستغالل  *

 3013غشت  21شباك التذاكر المحوسبة منذ 

   

 رشكة أ نطوموتيوم ةبقياد( سيامن اكميو) سيامن الهواء الطلق - ب

 عدد التذاكر املقر املدينة
 مداخي  الش ياك

 رمهلادل

 وماييودر  ادلارالييضاء

 رقراقبو مارينا  طالرلا 1.974.132 84.459

 مونتكومريي   مراكش

 1.974.132 84.459 اجملموع

 

 نةاملدي  امس القاعة
عدد 

 الشاشات

عدد اةل 

المرض 

 الرمقية

 ي  لادلرمهاملداخ  عدد التذاكر

متوسط 

سمر 

 التذكرة

ش ياك 

التذاكر 

 اململوماتية

 x 35 352.720,00 10.989 1 1 ءار الييضاادل س.ب.ا 19

 x 33 347.600,00 10.953 1 1 ءادلارالييضا الريف 20

 x 37 318.908,04 9.005 1 1 طنجة روكيس 21

 x 15 311.616,00 23.591 1 1 طنجة موريطانيا 22

 x 21 56.910,00 11.923 1 1 اكشمر  املسرية 23

  21 224.423,00 9.448 1 1 مكباس اكمريا  24

  19 156.421,00 6.590 1 1 مكباس س.ب.ا 25

 x 28 140.214,88 4.918 1 1 تطوان الاس ينيول 26

 x 17 98.450,00 5.196 1 2 طنجة ريف 27

  8 35.726,00 2.832 1 1 وجدة روايل 28

  13 17.320,00 866 1 1 مكباس داولزي 29

  20 - 0 1 1 سال دهوليوو 30

   085,72 150 71 891 477 1 61 65 اجملموع
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قد حددت حبسب  ،شاشات الهواء الطلقل  ،(سيامناكميو )احصائيات املداخي  اليت حققهتا رشكة أ نطوموتيوم 

 .ءادلعوات اليت بيمت للرشاك نظام وعىل ،مميار الش ياك املفتوح عىل امجلهور

   الرمقنةدمع س تفيدة منالقاعات السيامنئية امل  . ت

 مبلغ ادلمع
عدد اأ لت 

 المرض الرمقية

عدد 

 الشاشات
 القاعة املدينة

 

(اخلزانة السيامنئية بطنجة) الريف طنجة 2 1 450.000  1 

 2 الفن السابع الرلاط 1 1 500.000

 3 نة السيامنئيةاخلزا الرلاط 1 1 1.000.000

اجملموع  2 3 1.851.111  

 

 التحديث  دمعفيدة من س ت امل يامنئية القاعات الس . ث

 
 املدينة القاعة

عدد 

 الشاشات

عدد اأ لت 

 المرض الرمقية
 مبلغ ادلمع

 550.000 1 2 طنجة (بطنجة السيامنئية اخلزانة (الريف 1

 2.000.000 1 1 الرلاط الفن السابع 2

 1.500.000 1 1 الرلاط سيامنئيةاخلزانة ال  3

 2.151.111 3 2 اجملموع
 

  الإنشاء دمعئية املس تفيدة من لسيامنت القاعاا .ج

 مبلغ ادلمع عدد القاعات املدينة القاعة 

 2.500.000 3 اجلديدة مجمع القادري 1

 2.500.000 3 اجملموع
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 نخ

 مس تغيل القاعات حصة سوق  .ح

 

 املداخي  القاعة
حصة 

 وقالس

عدد 

 الشاشات

حصة السوق 

حسب 

 الشاشات

عدد 

 عداملقا

حصة السوق 

حسب 

 اعدملقا

 %0,00707 9.264 %1,93 34 %65,50 46.603.888,03  *مياكراما  1

 %0,05886 200 %11,77 1 %11,77 8.375.642,00 امياكس 2

3 
كولزيي سيين 

 ** أ طلس
3.232.971,74 4,54% 4 1,14% 455 0,00998% 

 %0,01045 350 %3,66 1 %3,66 2.602.670,00 الهنضة 4

 %0,00155 1.302 %2,01 1 %2,01 1.431.720,00 لرواي 5

 %0,00237 749 %1,78 1 %1,78 1.268.860,00 كولزيي  6

 %0,00143 1.010 %1,44 1 %1,44 1.026.360,00 لوتيس يا 7

 %0,00108 1.032 %1,12 1 %1,12 794.980,00 لنكس 8

 %0,00075 1.240 %0,92 1 %0,92 657.513,48 مربوكة 9

 %0,00101 845 %0,28 3 %0,85 770,00 605 لكوبادن  10

 %0,00223 320 %0,71 1 %0,71 506.740,00 الفن السابع 11

 %0,00064 1.100 %0,71 1 %0,71 502.574,55 افبيدا 12

 %0,00066 1.051 %0,70 1 %0,70 497.243,00 رايلطو 13

 %0,00031 14.497 %0,31 14 %4,28 3.043.152,92 خرىأ   قاعة 12 14

 - 33.415 - 65 %100 71.150.085,72 اجملموع

 

 الدار البيضاء مراكش فاس وطنجة  *

 3013غشت  15بداية االستغالل ** 
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 مداخي  قاعة الفن السابع .خ

 املداخي  لادلرمه عدد التذاكر املوزع اجلنس ية الفيمل 

 102.080 5.104 2انل اك املغرب نشحل  1

 75.160 3.758 يونس املغرب احلاجات 2

 73.700 3.685 ت ميناكونس يب املغرب المجائبد يف بال 3

 35.980 1.816 كونس يبت مينا املغرب غازية 4

 36.180 1.824 يونس املغرب نداء الروح 5

 34.240 1.728 يونس املغرب غرام وانتقام 6

 30.780 1.546 املركزية الافريقية املغرب ةلسلطة املفقوداليحث عن ا 7

 28.700 1.471 نسيو  املغرب و ظهرراس ا 8

 23.420 1.171 يونس املغرب فداء 9

 22.020 1.119 يونس املغرب افراح صغرية 10

 20.120 1.012 يونس املغرب دموع الرم  11

 18.580 958 يونس املغرب مسافات مي  12

 3.140 157 دايفيديو مي غربامل لارا 13

 2.640 132 نتاجلالإ طرام  املغرب الرشف يف الاعىل 14

 506.740 25.481 موعاجمل
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 املهرجاانت
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 التظاهرات السيامنئية املنظمة لاملغرب  .1

 ةت السيامنئياملهرجاانت والتظاهرات اليت اس تفادت من ادلمع املقدم من قب  جلنة دمع تنظمي املهرجاان - أ  

  (مرتية حسب مبلغ ادلمع)

 

 (أ  )املهرجاانت من فئة  .1

 

 

 (ب)املهرجاانت من فئة  .2

رمهغ ادلمع لادللمب لفرتةا ناملاك املهرجان   
دورة جلنة 

 ادلمع
 املس تفيد

1 
للمهرجان  71لدورة ا

 الدويل للفيلم مبراكش
 مراكش

           30 -نونرب  03
 دجنرب

 يوليوز 12.000.000
مؤسسة املهرجان الدويل 

 فيلم مبراكشلل

2 
املهرجان  19ادلورة 

 الوطين للفيمل
 غريبلسينمائي املااملركز  ارسم 6.000.000 سمار  71- 30 طنجة

 الفرتة املاكن املهرجان 
مبلغ ادلمع 

 لادلرمه

دورة جلنة 

 ادلمع
 املس تفيد

3 

ملهرجان  الفيمل   16ادلورة 

 القصري املتوسطي

 30 – 37 طنجة
 2.000.000 كتوبرأ

 املركز السيامنيئ املغريب يوليوز  

2 

ملهرجان     22ادلورة 

ن لسيامن بدلا ان ادلويلتطو 

 اليحر اأ بيض املتوسط

 07 – 42 تطوان
 7.133.333 مارس

ادلويل  هرجان امل مؤسسة  مارس

لسيامن بدلان اليحر اأ بيض 

 بتطوان املتوسط

5 
للمهرجان  74الدورة 

 أةالدويل لفيلم املر 
 40 – 42 سال

 شتنرب
1.600.000 

 مجعية أيب رقراق يوليوز  
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 (ج)املهرجاانت من فئة  .3

 الهيوئة املنظمة
دورة جلنة 

 ادلمع
وحامليلغ املمن   املهرجان املاكن فرتةال 

مركز الذاكرة املشرتكة من أجل 
 سلموالقراطية الدمي

 9.000.000 زو يولي
30 – 77 

 نونرب
 الناضور

للمهرجان الدويل  1الدورة 
 للسينما والذاكرة املشرتكة

8 

 800.000 مارس مجعية سيين مغرب
40 – 41 

 يونيو
 وجدة

للمهرجان  1الدورة 
 املغاريب للفيلم

11 

الثقافة والرتبية بواسطة ة مجعي
 السمعي البصري

 700.000 مارس
70 – 40 
 ونيوي

 اديرأك
ان للمهرج 73رة و الد

 الدويل للشريط الوثائقي
11 

 600.000 مارس مجعية عائشة  
70 – 47 

 مارس
 مكناس

للمهرجان  71الدورة 
 الدويل لسينما التحريك

12 

مجعية التنشيط الثقايف والفين 
 باألقاليم اجلنوبية

 600.000 ارسم
42 – 40 

 أبريل
 لداخلةا

للمهرجان الدويل  1الدورة 
 ةلا بالداخينمللس

13 

6 
ان هرجللم 40رة الدو 

 لفلسينما املؤ  الدويل

 42 – 70 الرباط
 نونرب

1.500.000 
مجعية مهرجان الرباط الدويل  يوليوز

 للثقافة والفنون

. 
ملهرجان    47الدورة 

 السينما اإلفريقية

 44 – 71 خريبكة
 دجنرب

1.400.000 
مهرجان السينما  مؤسسة يوليوز

 اإلفريقية خبريبكة

2 

يلم ملهرجان الف 2الدورة 
ثقافة لقي حول اثائالو 

يخ واجملال الصحراوي والتار 
 احلساين

 
 العيون

 

43 -40 
 دجنرب

 
1.200.000 

 

 
 يوليوز

 املركز السينمائي املغريب
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 الهيوئة املنظمة
دورة جلنة 

 ادلمع
وحامليلغ املمن   املهرجان املاكن فرتةال 

 600.000 يوليوز املبادرة الثقافيةمجعية 
31 – 73 

 نونرب
 كاديرأ

ملهرجان  71الدورة 
 السينما واهلجرة

12 

 350.000 يوليوز مجعية بدايات للفن والسينما
40 – 03 

 نونرب
 تطوان

دويل جان الللمهر  4الدورة 
 لسينما املدارس

15 

 مجعية زاكورة للفيلم عرب

 الصحراء
 240.000 زليو يو 

70 – 71 
 ربدجن

 زاكورة
للمهرجان  71الدورة 

 الدويل للفيلم عرب الصحراء
16 

اجلمعية املغربية للفن بال 
 حدود

 433.333 يوليوز
 –غشت  40

 شتنرب 37
 اهلرهورة

ملهرجان سيين  0الدورة 
 بالج اهلرهورة

1. 

رياضة  –بل األخرر مجعية اجل
- وتنمية

 433.333 يوليوز
74 – 71 

 نربدج
 متارة

جان الدويل للمهر  0دورة لا
 لفيلم السفر واملغامرة

12 

 يوليوز مجعية الفن السابع
 

150.000 

 –أكتوبر  03
 نونرب 30

 سطات
للمهرجان  74الدورة 

 الوطين لفيلم اهلواة
18 

مجعية جبال ميديا جمموعة 
 ث السمعي البصريالبح

 يوليوز
 

150.000 

 –غشت  03
 شتنرب 30

 شفشاون
هرجان مل 1الدورة 

لفيلم ون الدويل شافش
 الطفولة والشباب

21 

مجعية نادي املسرح والسينما 
 تازة

 150.000 يوليوز
40 – 03 

 دجنرب
 تازة

مهرجان سينما اهلواء 
 الطلق 

21 

 710.000 يوليوز مجعية القبس للسينما والثقافة
30 – 31 

 أكتوبر
 يديةالرش

ملهرجان  73الدورة 
 الرشيدية السينمائي

22 
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 الهيوئة املنظمة
دورة جلنة 

 ادلمع
وحامليلغ املمن   املهرجان املاكن فرتةال 

 150.000 مارس والتنمية  بيئةمسطان للمجعية تال
41 – 03 

 يونيو
 شفشاون

للمهرجان الدويل  0الدورة 
 ألفالم البيئة

23 

الدويل إسين ن  مجعية املهرجان
 ورغ للفيلم األمازيغي

 150.000 مارس
34 – 30 

 أبريل
 أكادير

للمهرجان  77الدورة 
لدويل إسين ن ورغ للفيلم ا

 األمازيغي
22 

 140.000 يوزيول والتنمية الرتبية عيةمج
40 – 41 

 أكتوبر
 ورزازات

ملهرجان القصبة  1الدورة 
 للفيلم القصري

25 

 130.000 يوليوز مجعية فنون ومهن
77 – 72 

 دجنرب
 الدار البيراء

للمهرجان  73الدورة 
 البالدويل لفيلم الط

26 

سيدي  النادي السينمائي   
 قاسم

 مارس
120.000 

 

30 – 31 
 ايم

 مسيدي قاس
ان هرجمل 70الدورة 

سيدي قاسم للفيلم املغريب 
 القصري

2. 

 120.000 مارس مجعية الشاشة الفرية
07 – 09 

 أبريل
 كرسيف

للملتقى الوطين  6الدورة 
 لسينما اهلامش

22 

مجعية حمرتف كوميديا لإلبداع 
 مائيالسين

 120.000 مارس
02 – 05 

 ماي
 يت ملولآ

مللتقى سوس  71الدورة 
 القصري ميل للفيللدو ا
28 

 120.000 مارس نوب للفن السابعمركز اجل
12 –   71 

 أبريل
 كلميم

للمهرجان الدويل  7الدورة 
 لوثائقي حقوق اإلنسان

31 

 120.000 مارس مجعية الشباب املبدع
30 –   72 

 يناير
 كلميم

ملهرجان واد نون  1الدورة 
 السينمائي

31 
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 الهيوئة املنظمة
دورة جلنة 

 ادلمع
وحامليلغ املمن   املهرجان املاكن فرتةال 

تدى اجلنوب للسينما من
 والثقافة

 120.000 ليوزيو 
 – نونرب 41
 دجنرب 37

 ورزازات
للمهرجان  2الدورة 

اجلامعي الدويل لسينما 
 الشباب

32 

 120.000 يوليوز مجعية الترامن للتنمية واهلجرة
40 – 03 

 شتنرب
 وجدة

للمهرجان  1الدورة 
 اهلجرةاملتوسطي للسينما و 

33 

 120.000 يوليوز مجعية شبكة طنجة زوم
41 – 40 

 شتنرب
 نجةط

ة ملهرجان طنج 1الدورة 
 زوم

32 

املهرجان الدويل للسينما مجعية 
 والبحر

 120.000 يوليوز
32 – 31 

 أكتوبر
 مري اللفت

للمهرجان الدويل  1الدورة 
 للسينما والبحر

35 

 120.000 يوليوز مجعية األمل للتعايش والتنمية
 –غشت  40

 شتنرب 37
 السعيدية

هرجان مل 2الدورة 
 ئينماالسعيدية السي

36 

 120.000 يوليوز لفلسفةعية أصدقاء امج
 –نونرب  03
 دجنرب 37

 فاس
ملهرجان ربيع  0الدورة 

 األغورا للسينما والفلسفة
3. 

 120.000 يوليوز مجعية الفيلم الوثائقي بزاكورة
41 – 07 

 دجنرب
 زاكورة

للمهرجان العريب  1الدورة 
 اإلفريقي للفيلم الوثائقي

32 
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 ئيةسيامنالتظاهرات ال  .2

 يوئة املنظمةه ال 
دورة جلنة 

 ادلمع
ملمنوحامليلغ ا  املهرجان املاكن الفرتة 

 

اجلامعة الوطنية لألندية 
 السينمائية باملغرب

 733.333 يوليوز
40 – 07 

 أكتوبر

الدار 
 البيراء

 احملمدية

 للجامعة   73الدورة 
 الصيفية للسينما 

38 

 733.333 يوزيول مجعية نادي إميوزار كندر
30 – 77 

 ربنون
إميوزار  

 دركن
 ملهرجان سينما 71الدورة 

 الشعوب
21 

مجعية الربجبة للفنون 
 والثقافة

 733.333 يوليوز
37-32 

 نونرب
 جلديدةا

لأليام السينمائية  0الدورة 
 لدكالة

21 

مجعية أنفاس للمسرح 
 والسينما

 733.333 ليوزيو 
40– 03 

 نونرب

مشرع 
 بلقصريي

قى مشرع مللت 74الدورة 
 نمائييصريي السبلق

22 

 733.333 يوليوز عية سينما املقهىمج
43– 44 

 دجنرب
 ازةت

للمهرجان الوطين  0الدورة 
 لسينما املقهى

23 

اجلمعية اجلعفرية لالمناء 
 القروي

 733.333 يوليوز
 –أكتوبر  07

 نونرب 30

سيدي 
 بنور

للخيمة  73الدورة 
 السينمائية

22 

مجعية مهرجان ثقافات 
 بالجلوفنون ا

 مالل بين - 733.333 يوليوز

ملهرجان  4الدورة 
 والنقد اتاصميت للسينم

(1) 

 

25 
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 يوئة املنظمةه ال 
دورة جلنة 

 ادلمع
ملمنوحامليلغ ا  املهرجان املاكن الفرتة 

 

 733.333 يوليوز مجعية كازا انفا العتيقة
70– 47 

 دجنرب

الدار 
 البيراء

ملهرجان كازا  4الدورة 
السينمائي الدويل للهجرة 

 دماجواالن

26 

 80.000 مارس مجعية آندي فيلم
40 – 07 

 مارس
 الرباط

ن آندي املهرج 74 رةالدو 
  فيلم 

2. 

مجمية املواهب الشابة 

  للسيامن واملرسح
 80.000 يوليوز

41– 41 
 دجنرب

 فاس
يام فاس أل 1الدورة 

 للتواصل السينمائي
22 

للسينما آسا مجعية 
 واملسرح 

 80.000 يوليوز
70 – 47 

 دجنرب
 الزاكآسا 

مهرجان آسا الوطين 
 للسينما والصحراء

28 

 الدويلان مجعية املهرج
  والبيئةيلم احليوان فل

 80.000 يوليوز
70 – 47 

 دجنرب
 الرباط

للمهرجان  74دورة ال
 الدويل لفيلم احليوان والبيئة

51 

مجعية حمرتف سوس 
 للتنشيط الثقايف والرتبوي

 80.000 يوليوز
74 – 70 

 دجنرب
 هايت باآ

ملهرجان بيوكرى  2الدورة 
الوطين لسينما الشباب 

 الفيلم القصري

51 

راء اإلبداع فمجعية 
 للسينما واملسرح

 70.000 مارس
27 – 30 

 مارس
 فاس

للمهرجان  71ة الدور 
 الدويل للسينما والرتبية

52 

مجعية بانوراما للثقافة 
 والتنمية

 70.000 مارس
43 – 44 

 أبريل
 بنجرير

ان بنجرير ملهرج 1الدورة 
 للسينما

53 

 70.000 يوليوز مجعية لوميري السينمائية
41 – 40 

 زو يولي
 سليمانبن

مللتقى بنسليمان  2لدورة ا
 السينمائي

12 
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 يوئة املنظمةه ال 
دورة جلنة 

 ادلمع
ملمنوحامليلغ ا  املهرجان املاكن الفرتة 

 

لتنمية مجعية رسالة الفن ل
 واإلبداع

 70.000 يوليوز
30 – 30 

 دجنرب
 وجدة

ملهرجان وجدة  2الدورة 
 الوطين لفيلم اهلواة

11 

مجعية إبداع الفيلم 
 ملتوسطي املغربا

 70.000 يوليوز
70 – 44 

 دجنرب
 فاس

فاس  جانملهر  40الدورة 
 نةما املدينلسي

56 

املرصد املغريب للصورة 
 الوسائطية

 00.000 مارس
32–31 

 أبريل
 نجةط

ملهرجان كاب  1الدورة 
 سربطيل

5. 

مؤسسة حد كورت 
 للثقافة والتنمية

 00.000 مارس
40 – 41 

 أبريل
 د كورتح

مللتقى حد   77الدورة 
 كورت للسينما والشباب

52 

مجعية أناروز للتنمية 
 الثقايف اصلوالتو 

 00.000 مارس
74–71 

 أبريل
 تافراوت

ملهرجان تافسوت  4الدورة 
 ملغاربيةللسينما األمازيغية ا

58 

مجعية الشروق للثقافة 
 والتنمية

 00.000 مارس
44 – 42 

 مارس
 خريبكة

مللتقى سينما  4الدورة 
 ر مزوياجملتمع بئ

61 

 00.000 مارس مجعية الورشة السينمائية
70–47 

 أبريل
 وانتط

يف ملهرجان الر  4الدورة 
 يلم األمازيغيللف

61 

 مكناس - 00.000 يوليوز مجعية سريفيس آر

مللتقى مكناس  0الدورة 
السينمائي للفيلم القصري 

(7) 

62 

مجعية املهرجان الدويل 
 للفيلم الوثائقي

 50.000 يوليوز
40 – 40 

 دجنرب
 خريبكة

للمهرجان  73الدورة 
 الدويل للفيلم الوثائقي

63 
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 يوئة املنظمةه ال 
دورة جلنة 

 ادلمع
ملمنوحامليلغ ا  املهرجان املاكن الفرتة 

 

شة للطفولة انادي الش
 الشباب بأزروو 

 10.000 يوليوز
70 – 44 

 يوليوز
 افران-أزرو

رز ملهرجان األ 43الدورة 
 العاملي للفيلم القصري

62 

مجعية مؤسسة مهرجان 
تطاوين الدويل لسينما 

 احلب والسالم

 40.000 مارس
73 – 70 

 أبريل
 تطوان

ملهرجان تطاوين  0الدورة 
 الدويل

65 

بابية ة شمجعية حرك
 نمية احملليةتلل

 خنيفرة - 40.000 يوليوز
للمهرجان  4الدورة 

 (7)السينمائي للشباب 
66 

ن الدويل مجعية املهرجا
 للفيلم الوثائقي والروائي

 40.000 يوليوز
70 – 71 

 شتنرب

الدار 
 البيراء

ان الدويل للمهرج 4الدورة 
 حلقوق املرأة

6. 

 اجملموع 37.330.000
(1)

 ظاهرةتل ه امل تنمقد هذ
 

 تنظمي املهرجاانت السيامنئية  دمعمن غري املس تفيدة التظاهرات -ب

سيامنئية وأ سابيع أ ايمو  تظاهراتو  همرجاانت املاكن ادلورة التارخي   

يناير 13 – 11   7 ملتقى السيامن والتارخي وادي زم 1 
يناير .2 – 22  4 املهرجان الدويل للفيلم القصري الفقيه بنصاحل  1 
رفرباي 11 – 12  0 نما الشبابجان مكناس الدويل لسيمهر  مكناس 8 
أ بري  21 – 16  2 والتاريخ املهرجان الدويل للسينما تارودانت 1 
أ بري  22 – 18  1 مهرجان سيدي عثمان للسينما املغربية الدار البيراء 6 
أ بري  .2 – 25  0 أيام السينما األمازيغية الرباط 1 
ماي 12 – 12  1 نمائية بآسفيييام الساأل آسفي 13 
ماي 12 – 11 اديركأ   2   0 املهرجان اجلامعي الدويل للسينما واألدب 
ماي 13 – 11 يب اجلعدأ 1   0 ملتقى أيب اجلعد للسينما 

ماي 15  73 "ميذكامريا التل"امللتقى السينمائي اجلهوي  الرباط 2 
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سيامنئية وأ سابيع أ ايمو  تظاهراتو  همرجاانت املاكن ادلورة التارخي   

يونيو 31 – 28  77 نساناإلالليلة البيراء للسينما وحقوق  الرباط 7 
وزيولي .1 – 12  74 الوطين للفيلم القصرياملهرجان  برشيد 3 
يوليوز .1 – 12  70 عكاشة للفيلم مهرجان الدار البيراء 1 
يوليوز 25 – 21  72 مهرجان السينما واملدينة الدار البيراء  1 
يوزيول  22 – 22  71 املهرجان الدويل للسينما بتازة تازة 1 
يوليوز 22 – 25 يبكةخر  3   70 رللفيلم القصري بولنوارجان الوطين هامل 
نونرب 18 – .1  71 حلي احملمديملتقى السينما واملقاومة با الدار البيراء 1 
دنبرب 15 – 11 لدار البيراءا 1   70 مهرجان الدار البيراء للفيلم العريب 

 

 ارجمشاركة السيامن املغربية يف املهرجاانت السيامنئية املنظمة لاخل .2

 الفيمل املغريب يف املسابقة الرمسية نبيية اليت شارك فهياهرجاانت اأ  مل لحئة ا - أ
 

  التظاهرة اليدل ادلورة التارخي اأ فالم املشاركة

 (ف ط)عرق الشتا 
 (ف ط)فاضمة 

74 – 40 
ويل ألفالم الشرق األوسط املهرجان الد بلغاريا 73 يناير

 ومشال إفريقيا بصوفيا
7 

 73 – 34 (ق.ف)روجولة 
لم القصري بكلريمون املهرجان الدويل للفي فرنسا 23 يرافرب 

 فريون
4 

 "املنتدى"مسابقة قسم 
 (ف ط)بال موطن 

 (ف ط)جاهلية 

71 – 41 
 فرباير

 0 املهرجان الدويل للفيلم بربلني أملانيا 00

 (قف )خلف اجلدران 
 (ف ق)رياض أحالمي 

70 – 42 
 4 ات بدكارياإلفريق ساءمهرجان فيلم الن السنغال 0 فرباير

 (ف ط)ضربة يف الرأس 
 (ف ط) غزية 

 (ف ق) تكيتا السوليما 

فرباير  40
– 32 

 مارس
 1 مهرجان الفيلم اإلفريقي بستوكهومل دالسوي 43

 30 – 30 (ف ط)حياة 
 0 ينمائيمهرجان شرم الشيخ الس مصر 74 مارس

 70 – 70 (ف ط) املتمردة 
 1 املرأة ايل لسينملدو مهرجان بريوت ا لبنان 7 مارس
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  التظاهرة اليدل ادلورة التارخي اأ فالم املشاركة

 (ف ط) يبرييتا إ
 (وثائقي) لزنازين صمت ا

70 – 44 
 0 فريقيةمهرجان األقصر للسينما اإل مصر 1 مارس

 41 – 70 (ف ق) خلف اجلدران 
مهرجان السينما اإلفريقية واآلسيوية  إيطاليا 40 مارس

 األمريكية الالتينية مبيالنوو 
0 

 رجاء بنت املالح
 (وثائقي)  

47 – 41 
 73 وسطيان عنابة للفيلم املتمهرج اجلزائر 0 مارس

 (ف ط)عايدة 
ليلى، جزيرة املعدنوس 

 (ف ط)

44 – 03 
 77 مهرجان الفيلم بأوطاوي كندا 43 مارس

 (ف ق) أمهات 
 (ف ق) املتاهة 
 (ف ق) أحالم 

40 – 41 
 74 بالهاي" مينا"مهرجان الفيلم القصري  هوالندا 7 مارس

 (ط ف)كالم الصحرا 
 (ط ف)حياة 

ف )لعجائب يف بالد ا
 (ط

41 – 07 
 70 مهرجان مشارقي للفيلم اإلفريقي بكيغايل رواندا 2 مارس

 (ف ط)حياة 
 (ف ق)  اونيت ريف

40 – 07 
 72 مهرجان مسقط السينمائي الدويل سلطنة عمان 73 مارس

 (ف ط)حياة 
 (ف ط) فاضمة 

31 – 71 
 71 الندكريقي بأو إلفمهرجان الفيلم ا نيو زيالندا 2 أبريل

 71 – 30 (ف ط) ة غزي
 70 مهرجان اسطنبول السينمائي الدويل تركيا 01 يلأبر 

 71 – 77 (ف ق) اونيت ريف
مهرجان اإلمساعيلية الدويل لألفالم  مصر 43 أبريل

 التسجيلية والقصرية
71 

 70 – 77 (ط ف) وليلي 
 أبريل

 70 العريب بربلني مهرجان الفيلم أملانيا 0

 47 – 70 (ف ق)  رصةف
 70 فيلم القصري مبدغشقرلقاءات ال مدغشقر 70 أبريل
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حممد، اإلسم الشخصي 
 (ف ق) 

70 – 44 
 43 بفيينا" ليتز سي"مهرجان الفيلم  النمسا 0 لأبري

 (ف ط) حلاجات 
 (ف ق) تكيتا السوليما 

70 – 44 
نظرات من "املهرجان الدويل للسينما  كندا 02 أبريل

 النريمبو " إفريقيا
47 

 (ف ق )اض األحالم ير 
 (ف ق)صعقة 

70 – 22 
 44 املهرجان الدويل للفيلم اإلفريقي بكان فرنسا 71 أبريل

 (ف ق)  ونيت ريفا
 (ف ق)خلف اجلدران 

70 – 42 
 أبريل

 40 مهرجان االسكندرية للفيلم القصري مصر 2

 (ف ط)نور يف الظالم 
 (ف ق) رياض أحالمي 

47 – 40 
 42 الشرق جبنيفدويل ألفالم لمهرجان ا راسويس 70 أبريل

 (ف ط)الشتا عرق 
 (وثائقي)منزل احلقول 

40 – 40 
 41 الدويل للفيلم العريب بقابس املهرجان تونس 0 أبريل

 40 – 41 (ف ط) وليلي 
 40 ليونمهرجان سينما اجلنوب ب فرنسا 70 أبريل

 (ف ط) بال موطن 
 (ف ق) تكيتا السوليما 

 (ف ق) رجولة 

بريل أ 41
 رباملغ 71 ماي 30 –

 41 سينما اإلفريقية بطنجة وطريفةمهرجان ال إسبانيا

 (ف ط) حلاجات 
 (ف ط)نور يف الظالم 

30 – 70 
 40 مهرجان السينما اإلفريقية بأثينا وتيسالونيك اليونان 1 ماي

 "نظرة ما"مسابقة 
 (ف ط) صوفيا 

30 – 70 
 40 مهرجان كان فرنسا 17 ماي

 (ف ط)حياة 
 (طف ) ضمة فا

30 – 70 
 03 ويلينتونب فريقيرجان الدويل للفيلم اإلامله نيو زيالندا 2 يما

 70 – 77 (ف ق)روجولة 
 07 املهرجان الدويل للفيلم القصري بليدن هوالندا 73 ماي

ف )يف بالد العجائب 
 (ط

41 – 40 
 04 مهرجان خليج نابويل لألفالم املستقلة إيطاليا 2 ماي
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 41 – 70 (ق ف) روجولة 
 42 يونيو

اليات الو 
املتحدة 

 كيةاألمري
 00 املهرجان الدويل للفيلم بامل سربينكز

ف )نوح ال يعرف العوم 
 (ط

 (ف ط)املليار 
 (ف ط)دالص 

 (ف ط)رقصة الرتيالء 

40 – 42 
 02 فيلم املغريب بلييججنمة كريستال لل بلجيكا 0 يونيو

 03 – 42 (ف ق)آسية 
 01 ع بالغوسلفيلم الواق ان الدويلهرجامل نيجرييا 0 يونيو

 03 – 40 (ق ف)آسية 
 00 وندياملهرجان الدويل ألفالم املرأة بيا الكامرون 0 يونيو

 (ف ط)حلاجات 
 (ف ط)صوفيا 

 (ف ط)نور قي الظالم 

يونيو  40
– 30 

 يوليوز
 01 السينما العربية بباريس مهرجان فرنسا 7

 71 – 31 (ف ط)كالم الصحرا 
 00 ويل للفيلم بزجنباراملهرجان الد تانزانيا 47 يوليوز

 71 – 30 (ف ط)غزية 
تونس مهرجان السينما املتوسطية ب تونس 7 يوليوز

 "منارات"
00 

 (ف ط)كالم الصحرا 
 (ف ق)النداء 

70 – 43 
بياوندي " ات السوداءالشاش"مهرجان  الكامرون 44 يوليوز

 ودواال
23 

 دوار البوم .. كيليكيس 
 (ف ط)

41 – 07 
 27 للفيلم العريب مهرجان وهران الدويل اجلزائر 77 زو يولي

 71 – 73 (ف ط)صوفيا 
البوسنة  42 غشت

 24 مهرجان سراييفو السينمائي واهلرسك

 40 – 47 (ف ط)صوفيا 
 20 أجنوليممهرجان الفيلم الفرنكوفوين ب فرنسا 11 غشت
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ف )يف بالد العجائب 
 (ط

غشت  41
– 34 

 شتنرب
 22 بفكيريا لدويل للفيلماملهرجان ا لالربتغا 1

 (وثائقي)نازين صمت الز 
غشت  40
– 34 

 شتنرب
 21 قية بتولوزمهرجان السينما اإلفري فرنسا 1

 (ف ق)املسرحية 
 (ف ق) تكيتا السوليما 

71 – 44 
 شتنرب

 20 لكافمهرجان القصري با تونس 0

 (ف ط)وليلي 
ف )صمت الفراشات 

 (ط
 (ف ق)عودة امللك لري 

 (ف ق)ولة روج

40 – 40 
أفالم )لسينما العربية بربوكسيل مهرجان ا بلجيكا 1 ربشتن

 (اجلنوب
21 

 (ف ط)صوفيا 
 شتنرب 40
– 31 

 أكتوبر
 20 املهرجان الدويل للفيلم الفرنكفوين بنامور بلجيكا 00

 (ف ط)كالم الصحرا 
 (ف ط)ولة الروح ول

ف )صمت الفراشات 
 (ط

 دوار البوم .. كيليكيس 
 (طف )

30 – 30 
لسينمائي لدول مهرجان اإلسكندرية ا مصر 02 كتوبرأ

 البحر املتوسط
20 

 دوار البوم .. كيليكيس 
 (ف ط)

 (ف ط)وفيا ص
 (ف ق)أليس 

 (ف ق) رياض األحالم 

30 – 71 
 13 "اماكف"مهرجان الفيلم العريب  فرنسا 40 أكتوبر
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 31 – 32 (ف ط)بيل أو فاص 
 0 أكتوبر

الواليات 
املتحدة 

 مريكيةاأل

م الدويل للفيل" ن فايلسيليكو "رجان هم
 اإلفريقي

17 

 (ف ط)طفح الكيل 
 (ف ط)صوفيا 

32 – 70 
وريا ك 40 أكتوبر

 14 مهرجان بوسان السينمائي الدويل اجلنوبية

 31 – 31 (وثائقي)منزل احلقول 
 10 مهرجان دبلن للفيلم العريب النداإير  1 أكتوبر

 30 – 31 (ف ط)وليلي 
 12 للسينما العربيةهرجان ماملو م السويد 0 رأكتوب

 70 – 31 (ف ط) بال موطن 
 11 يف توبنغن مهرجان الفيلم العريب أملانيا 77 أكتوبر

 73 – 30 (ف ق)الطفل واخلبز 
 10 بدكار" صورة وحياة " مهرجان السينما  السينغال 70 أكتوبر

 70 – 30 (ف ق) آسية 
الرأس  0 اكتوبر

 11 دييلم بكابو فري فلدويل للن ااملهرجا األخرر

 72 – 77 (ف ق) ما تكيتا السولي
 1 أكتوبر

مجهورية 
الكونغو 
 الدميقراطية

 10 ن الدويل للسينما بكينشاسااملهرجا

دوار البوم .. كيليكيس 
 (ف ط)

 (ف ط)بال موطن 
 (ف ط)بورن آوت 

 (ف ط)وفيا ص
 (ف ط)دموع الرمال 

74 – 47 
 10 (املا سيين)بكاروس  سينمائيةال اللقاءات فرنسا 70 أكتوبر

 70 – 72 (ف ق)ألس 
 03 مهرجان دهلي الدويل للفيلم اهلند 7 أكتوبر

 41 – 70 (ف ق)روجولة 
 07 مهرجان السينما املتوسطية مبونبولييه فرنسا 23 أكتوبر
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 04 جوائز أكادميية الفيلم اإلفريقي بكيغايل رواندا 72 أكتوبر 43 (ف ق) تكيتا السوليما 

 77 – 37 (ط ف)صوفيا 
 00 هرجان الدويل للفيلم بتيسالونيكامل اليونان 10 نونرب

 (ف ط)صوفيا 
 (ف ط)لعزيزة 

30 – 73 
 02 أيام قرطاج السينمائية تونس 40 نونرب

دوار البوم ..كيليكيس 
 (ف ط)

30 – 73 
 01 املهرجان الدويل للفيلم بليفربول اجنلرتا 0 نونرب

 (ف ط)صوفيا 
 (ف ط)حرا الصكالم 

 (ف ق)روجولة 

30 – 70 
 00 مهرجان السينما اإلفريقية ببالد أبط رنساف 70 نونرب

 (ف ق)روجولة 
30 – 70 

 إيطاليا 42 نونرب
( ميد فيلم)مهرجان السينما املتوسطية 

 بروما
01 

 71 – 70 (ف ط)أحالم واحة 
الكوت  1 نونرب

 00 ئنياملهرجان الدويل ألفالم البحريات والالج ديفوار

لبوم دوار ا..كيس يكيل
 (ف ط)

70 – 40 
 00 مهرجان الفيلم املستقل بروما إيطاليا 71 ونربن

 40 – 70 (ف ط)بورن آوت 
 13 املهرجان الدويل للفيلم بربوكسيل بلجيكا 2 نونرب

دوار البوم ..كيليكيس 
 (ف ط)
 

70 – 40 
ان املهرجان السينمائي الدويل حلقوق اإلنس اسبانيا 71 نونرب

 ويوركة وباريس ونينيف برشلو 
17 

 (قف )روجولة 
43 – 41 

 14 نياملهرجان الدويل للفيلم القصري بربل أملانيا 02 نونرب

مسابقة آفاق السينما 
 العربية

 (ف ط)جاهلية 
 (ف ط)لعزيزة 

20 – 29 
 نونرب

 10 الدويل القاهرة السينمائيمهرجان  مصر 40
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 (ف ط)غزية 
 (ف ط)وليلي 

نونرب  43
– 30 

 دجنرب
 12 نية بسان لويئز السينما الفرنكوفو جوا السنغال 0

 11 ن السينما والصورة العائلية بباكومهرجا أذربيجان 10 نونرب 40 (ف ق)رياض األحالم 

 (ف ط)صوفيا 
نونرب  03
– 31 

 دجنرب
 10 ينما املتوسطية بربوكسيلمهرجان الس بلجيكا 70

 30 – 31 (ف ط)وليلي 
 دجنرب

 11 بتوزرويل للسينما دهرجان الامل تونس 7

 (ف ق)آسية 
حممد، االسم الشخصي 

 (ف ق)
 (ف ق)ال 

 (ف ق)تكيتا السوليما 
بنت املالح رجاء، 

 (وثائقي)
 (ف ط)أفراح صغرية 

 (ف ط) حياة 

30 – 30 
 دجنرب

 10 ملغاريب هبارليممهرجان الفيلم ا هوالندا 7

 71 – 73 (ف ق)تكيتا السوليما 
 دجنرب

 10 لم القصري بدكارالدويل للفي ناملهرجا غالالسن 7

 (ف ق)يوم خريف 
 (ف ق)النداء 

74 – 71 
 دجنرب

 03 السينمائية أيام القريوان تونس 7
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 ج املسابقةأ نبيية اليت شارك فهيا الفيمل املغريب خار رجاانت الحئة امله -ب

  التظاهرة اليدل ادلورة التارخي اأ فالم املشاركة

 1 ادلويل للفيمل بدااك املهرجان بنغالدش 16 يناير 21 – 12 (ف ق)  س يةأ  

 املهرجان ادلويل للفيمل برتومسو الرنوجي 22 يناير 21 – 15 (ف ط)بورن أ وت 
2 

 ملائوية لس تقالل فبلنداالاحتفال لاذلكرى ا فبلندا  يناير .1 (ف ط)وداعا اكرمن 
3 

 2  بربوكس ي  " زيمومس س يت"ن همرجا بلجياك  فرباير 12 (ف ط)زيرو 

 (ف ط)ايخي  هللا 

 (ف ط)راح صغرية أ ف

 .1 –فرباير  22

 مارس

 نكفوين بيودابيستأ ايم الفيمل الفر  هنغاراي 2
5 

 (ف ط)نوق المميني 

 (ف ط)روك القصية 

 أ ندرومان، من دم وحفم

 (ف ط)

 (ف ط)دة عاي

 (ف ط)أ فراح صغرية 

 (ف ط)مسافة مي  حبدايئ 

 مل الفرنكفوين بأ س تاانأ س يوع الفي نااكزاخس ت 1 سمار  12 – 11

6 

فريقيا 8 مارس 28 – 11 (ف ط)وح ليمرف الموم ن كوفونية بربيتورايهمرجان الفرن نبوب اإ  . 

 الهايأ مس ية لل فالم القصرية الفرنكوفونية ب هولندا  مارس 12 رساةل حب
2 

يطاليا 8 مارس 21 – 12 (ف ط)نوح ليمرف الموم   بروما( كوفيملفران)نكفوين ر فيمل الفال  همرجان اإ
8 

 11 أ س يوع الفيمل الفرنكفوين بيوغوطا كولومبيا - مارس  23 -12 (ف ط)عايدة 

 (ف ط)ا أ همات وداع

 (ف ط) أ فراح صغرية 

يرلندا - مارس 15 يرلندا اإ  شهر الفرنكوفونية لاإ
11 

 مبابوتو فرنكفوينال أ س يوع الفيمل املوزامبيق - مارس 23 – 16 (ف ط)نوق المميني 
12 

 13 أ س يوع الفيمل الفرنكفوين بأ سونس يون يارغوايال  - مارس 22 – 16 (ف ط)وداعا اكرمن 
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نوةل لل فالم القصرية الفرنكوفونية مباملو  لسويدا - مارس .2 – 16 حياة قصرية

 لوس توكهومل وأ وبسا
12 

 اميلتوين بغوانكفأ س يوع الفيمل الفر  غواتاميل - مارس 22 – .1 (ف ط)عايدة 
15 

 وع الفيمل الفرنكفوين بكيغايلأ س ي رواندا - مارس 25 – .1 (ف ط)راح صغرية أ ف
16 

 أ س يوع الفيمل الفرنكفوين بمامن اأ ردن - مارس 25 – .1 (ف ط)أ فراح صغرية 
1. 

 همرجان الفرنكوفونية بوارسو بولونيا - مارس 31 – .1 (ف ط)أ فراح صغرية 
12 

 11 –مارس  .1 (ف ط)عايدة 

 أ بري 

 همرجان الفيمل الفرنكفوين هبانوي   فيتنامال  11
18 

سطنيول تركيا  مارس 25 – 18 (ف ط)ة عايد  أ س يوع الفيمل الفرنكفوين لاإ
21 

غينيا   مارس 25 – 18 (ف ط)أ فراح صغرية 

 الاس توائية

 فيمل الفرنكفوين مبالبوأ س يوع ال 
21 

 فرنكفوين مبكس يكووع الفيمل اليأ س   كس يكامل   مارس .2 – 21 (ف ط)الوشاح اأ محر 
22 

 23 أ س يوع الفيمل الفرنكفوين بسانتياغو ش ييلال  - مارس 31 – 21 (ف ط)اإطار اللي  

 12 –مارس  22 (ف ط)حلاجات 

 أ بري 

 ا وتيسالونيكهمرجان الفيمل الفرنكفوين بأ ثيب ليواننا 18
22 

 25 كوكنونية بياكوفهمرجان الفرن التايالند - مارس .2 (ف ط)عايدة 

 26 اليوم الماملي للفرنكوفونية بتونس تونس  مارس 31 (ف ط) حياة

تو ت   .2 جلزائرربيع السيامن اأ مازيغية لا اجلزائر 2 أ بري  21 – 18 (ف ط)يرتيت اإ

 (ف ط)ولييل 

 (ف ط)غزية 

 أ ايم الفيمل المريب بأ وسلو الرنوجي 2  أ بري 22 – 18
22 

 يةمامل لانوراما السيامن ال

 (ف ط) غزية

 همرجان الفيمل بسكوبَْيه مقدونيا 21 أ بري  26 – 18
28 

 31 املهرجان ادلويل للفيمل مبوسكو روس يا 21 أ بري  26 – 18 (ف ط)بورن أ وت 
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ييريات   (ف ط)اإ

 (واثئقي)نساء بدون هوية 

 فيمل الاختتام

 (ف ط)أ فراح صغرية 

 لرشقم اهمرجان ادلويل أ فال سويرسا 13 أ بري  28 – 21

31 

 32 أ ايم القاهرة السيامنئية مرص 2 أ بري  31 – 23 (ف ط)ولييل 

اس تمادة أ فالم اخملرج أ محد 

 ليوعناينا

 (ف ط )ومشة 

 (ف ط )الرساب 

ف ط )حالق درب الفقراء  

) 

 (ف ق)حلم وفولد  من

 شاعرطرفاية أ و مسرية 

 (ف ط )

 (ف ق)رنوع اإىل أ اكدير 

 (ف ق) 6/12

 (ف ق) 12اذلاكرة 

 (قف )رباق ال

 (ف ق)ربمة املنابع اأ  

 -املغرب  15 ماي 15 –أ بري   .2

 اس يانيا

فريقية   بطنجة وطريفةهمرجان السيامن الإ

33 

 روابط الصحراء والساح 

 (واثئقي)

نسان بيولونيااملهرجان ادلويل أ فالم حق يطاليااإ  12 ماي 13 – 15  وق الإ
32 

 ابيةالاجيأ س يوع السيامن 

 (ف ط)اجلاهلية 

 "اكن"جان همر  فرنسا 1. ماي 16 – 12
35 

 (ف ط) الوشاح اأ محر 

 (ف ط) عايدة 

 كولومبية بيوغوطا -ان السيامن اأ فروهمرج كولومبيا 3 يونيو .1 –ماي  31
36 

 .3 الفيمل المريب بس يول همرجان كوراي اجلنوبية . يونيو 16 – 11 (ف ط)غزية 

 32 امينا القصري بنجملرجان الفيهم دتشا 1 يونيو 25 – 21 (ف ق)موت احلياة 

 11 –يونيو  22 (ف ط)ولييل 

 يوليوز

 همرجان الفيمل الفرنيس المريب بمامن اأ ردن 22
38 
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  التظاهرة اليدل ادلورة التارخي اأ فالم املشاركة

 21 ليايل الفيمل المريب بمامن اأ ردن  يوليوز 15 – 13 (ف ط)معي 

 املغربيةتكرمي السيامن 

 (ف ط)ومشة 

الرشيك أ و الصمت المنيف 

 (ط.ف)

 (ف ط)لاديس 

 (ط ف)احلافة  عىل

 (ف ط)أ لف شهر 

 (ف ط)اي خي  هللا 

 "مبارات"همرجان السيامن املتوسطية بتونس  تونس 1 يوليوز 15 – 18

21 

 11 –يوليوز  .1 (ف ط)النسا عني 

 غشت

 ببامن" ص نسائيةقص"دورة السيامن ادلولية  بامن 1
22 

 "أ اكدميية اخملرجني"فقرة 

 (ف ق)رونوةل 

 وفيمل بلواكرنل همرجان ا ايرس سو  1. غشت 11 – 11
23 

 (ف ط)ولييل 

 (ف ط)غزية 

 (ف ط)محى 

 همرجان السيامن المربية بصاو لاولو الربازي  13 غشت .2 – 12

22 

 نريب بمامهمرجان الفيمل الم الاردن 2 ش تنرب 11 – 12 (ف ط)نور يف الظالم 
25 

 زائريامنيئ لاجلالس أ س يوع أ فاق  اجلزائر . ش تنرب 11 – 12 (ف ط)رضبة يف الرأ س 
26 

 املهرجان ادلويل للفيمل بغرولند بتولوز فرنسا . ش تنرب 23 – 12 (ف ط)ة يف الرأ س رضب
2. 

 (ف ط)اجلاهلية 

 (ف ط)غزية 

 همرجان الفيمل المريب يف توبنغن أ ملانيا 11 أ كتوبر 13 – 15
22 

 (ف ط)حالم صغرية أ  

 (ف ط)روك القصية 

 (ف ط)دالاص 

 مريب بسان فرانسيسكوان الفيمل الجهمر  رواتياك 3 أ كتوبر 11 – 11

28 

 (ف ط)ولييل 

 (ف ق)رونوةل 

الولايت  22 أ كتوبر 21 – 12

املتحدة 

 اأ مريكية

 لمريب بسان فرانسيسكوهمرجان الفيمل ا

51 
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  التظاهرة اليدل ادلورة التارخي اأ فالم املشاركة

 51 جان ادلويل للفيمل الكوميدي بس توكهوململهر ا السويد 5 أ كتوبر 21 – 12 (ف ط)معي 

 52 همرجان الفجر بيال سويرسا 2 برو أ كت 25 – 12 (ف ط)أ حالم صغرية 

 (ف ط)بال موطن 

 (ف ط)بورن أ وت 

 12 –أ كتوبر  26

 نونرب

فريقي بغالسك اسكتالندا 13 يدينربغهمرجان الفيمل الإ  و واإ
53 

 الفيمل الإفريقي رة عىلظن

 (ف ط)صوفيا 

 .1 –أ كتوبر  31

 نونرب

غن وبنهمرجان الفيمل الفرنكوفوين يف ت أ ملانيا 35

 وش توتغارت
52 

 تاحفيمل الافت 

 (ف ط)بال موطن 

 أ ايم قرطاج السيامنئية تونس 28 نونرب 11 – 13
55 

 16 –نونرب  15 (ف ط)عرق الش تا 

 دنبرب

 خيورفيمل المريب بز ال همرجان  سويرسا 2
56 

 (ف ط)اجلاهلية 

 (ف ط)شقوق 

ف )؟ فني مايش اي مويش

 (ط

 (واثئقي) 12اذلاكرة 

 (اثئقيو) الياب السابع

 (ئقياثو)أ ريض 

 .1 –رب نون 22

 دنبرب

 بياريس" اأ فالم املغاربية"تظاهرة  فرنسا 11

5. 

 (ف ط)أ فراح صغرية 

 (ف ط)نوح ل يمرف الموم 

 امللتقى السيامنيئ ادلويل بداكر بغالالسي  11 نونرب 22 – 22
52 

 السيامن املغربيةؤرة ب

يلودي الكبري الصغري امل 

 (واثئقي)

 (واثئقي) قولمزنل احل

ساعة يب نساء ال -يجأ  

 (واثئقي)

 .1 –نونرب  31

 دنبرب

 همرجان السيامن املتوسطية بربوكس ي  بلجياك 12

58 
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 املركز السيامنيئ املغريب ن من دلأ سابيع السيامن املغربية املنظمة لاخلارج  -ت

  التظاهرة يدلال  ادلورة التارخي املشاركة اأ فالم

 غزية لنبي  عيوش

 مخلاري وت لنور ادلينن أ  بور

 صغرية حملمد رشيف طرييق أ فراح

 أ ايم الفيمل املغريب يف عامن اأ ردن 2 أ بري  12 – 16

1 

 2 ئية هبلس نيكأ مس ية سيامن فبلندا 1 دنبرب 12 بورن أ وت لنور ادلين مخلاري

دلاود أ ولد  طرفاية، لاب اليحر

 الس يد

 حملمد نظيف !انموراأ ندلس مو

 لمسيل د اأ ايد خش نة حملم

 مني بنممراويرمن حملمد أ  اكوداعا 

 طيول النار لسهي  بنربكة

12 – 16 

 دنبرب

اأ ايم السيامنئية املغربية املالية  مايل 1

السيامن : "بياماكو حول موضوع

 3 والهجرة

 

 رج اأ فالم املغربية املتوجة لاخلا -3

 اة احملص  علهيائز اجل اليدل املنظم التظاهرة الفيملنوع  اخملرج عنوان الفيمل 

1 
همرجان رشم الش يخ السيامنيئ  طوي  وف الصيايحرؤ حياة

 ادلويل

 مارس 18 – 13

 جائزة المم  اأ ول مرص

 دلويلهمرجان مسقط السيامنيئ ا طوي  رؤوف الصيايح حياة 2

 مارس 31 – 26

 سلطنة عامن

 

 ئزة أ فض  سيباريوجا

 ادلويل يئهمرجان مسقط السيامن طوي  ف الصيايحرؤو  حياة 3

 مارس 31 – 26

خراج نة عامنسلط   جائزة أ فض  اإ

 همرجان مسقط السيامنيئ ادلويل طوي  رؤوف الصيايح حياة 4

 مارس 31 – 26

 جائزة أ فض  تصوير سلطنة عامن

 "نظرة ما"مسابقة "همرجان اكن  طوي  بمنيارك مرمي صوفيا 5

 ماي 18 – 12

 ائزة السيباريوج فرنسا

6 
 ان اليحارنهي يف بالد المجائب

 

خليج انبويل لل فالم همرجان  طوي 

 املس تقةل

 ماي 22 – 25

يطاليا  جائزة السيباريو اإ
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 اة احملص  علهيائز اجل اليدل املنظم التظاهرة الفيملنوع  اخملرج عنوان الفيمل 

. 
نوح ل يمرف 

 الموم

جنمة كريس تال للفيمل املغريب  طوي  رش يد الوايل

 ييجبل 

 يونيو 22 – 23

 فيمل جائزة أ حسن بلجياك

8 
نوح ل يمرف 

 الموم

املغريب مل جنمة كريس تال للفي طوي  رش يد الوايل

 يجي بل 

 ونيوي 22 – 23

 جائزة أ حسن صورة بلجياك

9 

جنمة كريس تال للفيمل املغريب  طوي  محمد رائد املفتايح املليار

 بلييج

 يونيو 22 – 23

 ممث  جائزة أ حسن  بلجياك

 

 

 

11 

 

دوار .. كيليكيس 

 اليوم

لمرب الملوي عز ا

 حملارزي

رجان وهران ادلويل للفيمل هم طوي 

 المريب

 يوليوز 31 – 25

خراج جائزة جلزائرا  أ فض  اإ

 همرجان الفيمل الفرنكفوين بأ جنولمي طوي  مرمي بمنيارك صوفيا 11

 غشت 26 – 21

 جائزة السيباريو فرنسا

12 
 اليحارنهيان  يف بالد المجائب

 

 بفكيريا املهرجان ادلويل للفيمل طوي 

 ش تنرب 12 –غشت  .2

 جائزة أ فض  ممث  الربتغال

 

 

 املهرجان ادلويل للفيمل بفكيريا طوي  هيان اليحارن د المجائبباليف  13

 ش تنرب 12 –غشت  .2

 سيباريوجائزة أ فض   الربتغال

12 

درية السيامنيئ همرجان الإسكب طوي  عيد الاهل اجلوهري ولوةل الروح

 دلول اليحر املتوسط

 أ كتوبر 12 - 13

 

 أ فض  ممثةل مرص

15 
لسيامنيئ الإسكبدرية ا همرجان طوي  ريعيد الاهل اجلوه ولوةل الروح

 دلول اليحر املتوسط

 أ كتوبر 12 - 13

 أ فض  سيباريو مرص

16 
دوار .. كيليكيس 

 اليوم

عزالمرب الملوي 

 حملارزي

سيامنيئ همرجان الإسكبدرية ال  طوي 

 دلول اليحر املتوسط

أ كتوبر 12 - 13  

  اإجناز جائزة القدس أ فض مرص

 فين
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 اة احملص  علهيائز اجل اليدل املنظم التظاهرة الفيملنوع  اخملرج عنوان الفيمل 

1. 
رية السيامنيئ رجان الإسكبدهم طوي  سكيطلا محيد مصت الفراشات

 دلول اليحر املتوسط

 أ كتوبر 12 - 13

 جائزة المم  اأ ول مرص

 

 

12 
" س يليكون فايل"همرجان  طوي  محيد زاين بي  أ وفاص

فريقيادلويل ل   لفيمل الإ

 أ كتوبر .1 – 12

ت الولاي

املتحدة 

 اأ مريكية

 أ حسن فيمل طوي  جائزة

18 
ن ادلويل للسيامن املهرجا قصري اليوسفي يوبأ   تكيتا السولامي

 بكينشاسا

 أ كتوبر 12 – 11

هورية مج 

الكونغو 

 ادلميقراطية

 

 جائزة أ حسن فيمل

21 
دلويل للسيامن املهرجان ا قصري أ يوب اليوسفي تكيتا السولامي

 بكينشاسا

 أ كتوبر 12 – 11

مجهورية 

الكونغو 

 طيةادلميقرا

 جائزة أ حسن ممث 

21 
ار دو .. كيليكيس 

 اليوم

 المرب الملويز ع

 حملارزي

اللقاءات السيامنئية باكروس  طوي 

 (سيين املا)

 أ كتوبر 21 – 12

 جائزة الاكتشاف فرنسا

 همرجان دلهيي ادلويل للفيمل قصري فيص  بن أ لس 22

 أ كتوبر 12 – 12

عريب  جائزة أ حسن فيمل الهند

 قصري

23 
ل  رونوةل  طيةهمرجان السيامن املتوس  قصري ياس الفارساإ

 ييهل مبونيو 

 أ كتوبر .2 – 18

 اجلائزة الكربى فرنسا

22 
فريقي  قصري أ يوب اليوسفي تكيتا السولامي نوائز أ اكدميية الفيمل الإ

 بكيغايل

 أ كتوبر 21

فريقي جائزة أ حسن في رواندا مل اإ

 قصري

 يةأ ايم قرطاج السيامنئ  طوي  مرمي بمنيارك صوفيا 25

 نونرب 11 – 13

  أ ولجائزة أ حسن مع   تونس

 (طاهر رشيمة ةجائز )

 أ ايم قرطاج السيامنئية طوي  مرمي بمنيارك صوفيا 26

 نونرب 11 – 13

 جائزة أ حسن مع  أ ول  تونس

 (موند 5جائزة قباة يت يف )

2. 
نوائز السيامن الفرنكوفونية بسان  طوي  نبي  عيوش غزية

 لوي

 دنبرب 12 –نونرب  21

 جائزة اثين دور رجايل السيبغال
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 اة احملص  علهيائز اجل اليدل املنظم التظاهرة الفيملنوع  اخملرج عنوان الفيمل 

22 
همرجان السيامن والصورة المائلية  صريق ينب اتمورتز  أ حالمض اراي

 بياكو

 نونرب 28

 جائزة أ فض  فيمل أ نبيب أ ذربيجان

28 
 ةأ ايم القريوان السيامنئي قصري عامد لادي يوم خريف

 دنبرب 15 – 12

 

 اجلائزة الكربى تونس

 أ ايم القريوان السيامنئية قصري وماراي كزني حلل النداء 31

 دنبرب 15 – 12

 ة التحكميجائزة جلن نسو ت
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قامة كتابة السيباريو   اإ
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قامة كتابة سيباريو يه مبادرة مشرتكة بني املركز السيامنيئ املغريب ومؤسسة  .مبراكشاملهرجان ادلويل للفيمل  اإ

 

فران سيامنئيني مغاربة مثانية انمتع قامة كتابة يف وذكل 2112 ويولي 22ىل اإ  23الفرتة ما بني يف  يف مدينة اإ  اإطار اإ

  .السيباريو

سيامنئيني متكني ال  هدف أ مث  يتجىل يفحتقيق اإىل   يرومبهنجها امليتكر اذلي  2115وتمتزي هذه امليادرة احملدثة مبذ س نة 

نتاج السيامنيئ، يدون من مبظومة ادلمع الماملغاربة ولس امي مهنم املس تف  عادةمو ي املوجه لالإ ثراهئ باريوي ابة الس كت لإ من  اواإ

 .احملرتفني اأ جانبالسيامن   صناعخالل تيادل اخلربات مع 

براز مواههبم  قامة فرصة للمشاركني من أ ج  اإ لسيباريو، لضامن توافقها مع هوية ابة اكتامي يتملق ب فوشلكت هذه الإ

 .مهم وادلفاع عهناتقدمي مشاري  ليف جما هتماملس تجدة وتطوير قدرا واأ دواتاجلديدة هم ومراعاة أ ساليب المم  مشاريم 

قامة مشاركة   .211اس تفادوا من التسبيق عىل املداخي  ملشاريع أ فالهمم برمس س نة  نيمرحش 2وقد عرفت هذه الإ

 .2112و

قامة الكتابة لس نة قام بتأ طري  يارمه من بني كتاب السيباريو واخملرجنيك أ ورميري ومؤطرين مت اخت لك من جان لو  2112 اإ

 .لالإضافة اإىل خرباهتم املهنية املتنوعة بتأ طري ورشات للكتابةين يمتزيون ذلجانب ااأ  

قامة عقد جلسات فردية، مبمدل  مرشوع، وجلسة مع  ودية جلسات كحد أ دىن للك  5ويتضمن برانمج مع  هذه الإ

 .واملشاركنين جتمع بني املؤطري

 :يع اأ فالم الطويةل املشاركةلحئة مشار 

 الشكريي براهميلإ "  اكم لاك" -

- "Pour la cause  "حلسن بنجلون 

 لفاطمة بوبكدي" أ انتو"  -

 ممر مودلويرال" جبمد يف صيف " -

- " Sub Zéro " يهنامش املمتصم لاهللل 

 بوحباان ولي الطيبمل" واسمى سمل ". -

- "Boom Boom Sonata "أ كرم منايسمد حمل 

 يد خالفسم ل " احلب أ لوان ."  -
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قامة كتابة السيباريواذلين اس تفادوا من ني املغاربة جن اخملر م دوللتذكري فاإن المدي أ فالهمم يف ب ، شاركوا2115مبذ  اإ

 :الكربى مبا يف ذكل املهرجاانت ادلولية

 لرننس النجار"  بال موطن" -

 لنور ادلين مخلاري" تبورن أ و " -

 جلهيان اليحار" لمجائبيف بالد ا"  -

 لميد الإهل اجلوهري" الروحولوةل "  -

 يايحص رؤوف ال ل" حياة" -

 حملسن اليرصي" كي طفح ال " -
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 السيمنـــــا املغربيــة لاخلــــــارجتروجي 
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 همرجان برلني السيامنيئ ادلويل -1
 

اكن "هرجان ار ما مت المم  به مبد س نوات مب ر ية وللمغرب كوهجة للتصوير، وعىل غيف اإطار الرتوجي للسيامن املغرب  

 .عىل هامش املهرجان ادلويل للفيمل لربلني" الفيمل اأ وريب رواقا بسوق 2112 ةس ناملغريب،  لسيامنيئز املركا أ قام، "للفيمل

ر و لرننس النجا" بال موطن"مر بفيمل يتملق اأ   الربليين "املنتدى"الس نة مبشاركة فلمني مغربيني بذه متزيت ه

 .لهشام المرسي "جاهلية"فيمل 

 السيامنيئ اكن همرجان -2

 اكن  كة يف همرجانر ن املشاف مالهد –أ  

قامة عىل ، 2006س نة مبذ املغريب، السيامنيئ املركز دأ ب  اإ

 أ ساسا هيدف ،"اكن"ملهرجان ادلولية لالقرية به خاص نباح

 كوهجة اململكة ماكنة وتمزيز ،املغربية لالسيامن التمريف اإىل

 .يةاأ نبي  اأ فالم مبتجي دلى يامنئيةس 

 

عدادو  هتييئ مت الصدد، هذا يفو نتاج ي ل د اإ  لسيامنيئ،ا لالإ

 مشاهدهتا قصد املغربية لل فالم الإعالنية اأ رشطة توفري وكذا

 مقتين من الزائرين، لفائدة فيديو، دعامة عرب املاكن، عني يف

هداء مت مك .جاانتاملهر  مربجمي أ و  زائري لفائدة ، USBمفاتيح اإ

 طةاأ رش  وكذا الكتيب مملومات لك متض املغريب، اجلناح

 . لل فالم يةن الإعال

 كوهجة للمغرب الرتوجي و للتواص  ممزيا اإطارا اجلناح هذا ويمد

نتاجات  مزااي يوحض خاص كتيب اإصدار مت حيث اأ نبيية، لالإ

 . لاملغرب التصوير

 .جانباأ   املنتجني رغيات حسب رمقية عليةتفا حمطة خالل من املاكن، بمني اعلهي الاطالع ميكن صور، خزانة ريتوف ومت

 عالقات عقد عىل اكن، مبهرجان املتواجدين املغاربة املنفذين املنتجنيو  السيامنئيني املغريب السيامنيئ املركز يساعد ،أ خرياو 

قامة املغريب السيامنيئ املركز أ يضا يسه  كام .املهنية واللقاءات الانامتعات من مجموعة اجلناح حيتضن حيث اأ جانب مع  الإ

 .نةممي  انتقاء رشوط حسب ذكلو  املهرجان أ ايم طيةل سكنلل  توفريه لالخ من ة،ارباملغ للمهنيني
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ضفاء صيغة جديدة ويه   غ من مبل 21اذلي يص  لتمويض قميته ٪ " ادلمع املايل "وقد متزيت هذه الس نة لاإ

 :  اإعالنسائعىل هذا المرض من خالل أ ربع و وقد مت تسليط الضوء . بيية لاملغربالاستامثرات السيامنئية اأ ن 

كتيب دويل يضم لك أ نواع المتوي  اخملتلفة اليت تقدهما اليدلان  وهو، "دلي  ادلمع"نية داخ  صفحة اإعال - 

 ؛سمى لإجياد متوي  ملرشوع فيلمهموجه للك مشارك ي  وادللي . املشاركة يف سوق الفيمل بربلني

 .رتة املهرجانفا طوال ومياليت توزع ي" ج المرض اليوميةبرام"صفحة اإعالنية عىل حصيفة  - 

 كروازيت؛من قرص املهرجان اإىل  تزيني السمل مبلصقات تميريية - 

نشاء معود اإعالين بأ ربع هجات داخ  قرص املهرجان لضامن رؤية أ فض  لفائدة مج   .يع املشاركنيكام مت اإ
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 املغريب للرواق ايراتالزاإناميل -ب 

 الزايرات عدد الس نة

2014 268 

2015 436 

2016 386 

2017 402 

2112 386 

 

 :الفئة حسبنس ية الزايرات  – ت

 

 النس ية املوئوية الفئة

نتاج  %42 الإ

الاس تغالل/ التوزيع  12% 

 %.1 املهرجاانت

 %2 حصافيني

يامن، لاحثني، رواد الس )أ خرون 

...(طلية  
18% 

 %100 موعاجمل
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 السيامنيئ اخملترب
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  يفيلمال  رمقنة اأ رش يف-1

من قب  اجمللس الإداري للمركز السيامنيئ املغريب فامي خيص ترممي ورمقنة ارش يف الفيمل  2112ر املتخذ لس نة وفقا للقرا

دقيقة من اأ رش يفات  12.111 بما يقار   2112- 2116خالل فرتة  ناملصور، فاإن املركز السيامنيئ املغريب قد رمق

 .صورةامل

غالل اأ مث  لهذا املورث الثقايف الوطين الهام، واحلفاظ عليه، فقد قام ية اإىل الاس تم الراكز املر  اسرتاتيجيةويف اإطار 

 .ممل 16ممل و 35برمقنة الافالم السالية واملونبة املسجةل عىل الارشطة من فئة 

لضامن سالمة  رغيةال للمركز السيامنيئ املغريب بدافع ت معلية الرمقنة لالقسم التقينمت 2112و 2116خفالل الفرتة ما بني 

نياء املصورة (1821 - 1815) "لايث"اذلاكرة السيامنئية الوطنية، ومشلت عدة وحدات تتملق بواثئق   - 1852)، واأ 

ىل عدد من ا الطويةلاأ فالم و  اأ فالم الواثئقيةو  (2112  .لنسخ املونبة بدون أ ص  سليبوربوراتجات اإضافة اإ

 .لفائدة تقبيي اخملترب للسهر عىل الرمقنة والرتممي والتوثيقنق  اخلربات و وين لتكة قد وفرت فرصة ل ممليأ ن هذه ال كام 

عادة ترممي اأ رش يف وتكوين التقبيني، اقتىن املركز السيامنيئ  .211 املغريب يف عا ي بمد ثالث س نوات من الرمقنة، واإ

 .الاكم  لهذه الممليةدات رمقية خاصة لضامن الاس تقالل مم 2112و

  (يقةدلق لا)املدة 

2116 -2112 
 الفئة 

 Pathéلايث  1.500

نياء املصورة   11.199  روبراتج / واثئقي / اأ 

 أ فالم قصرية 449

 أ فالم طويةل  539

 اجملموع 13.687
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 خملتربلاة اأ فالم املماجل 2

  اأ فالم الطويةل

نتاج فيمل اليدل عامل املنجزةاأ    اإ

ف مل/ المنونة /وان أ لتصحيح ا/ املطابقة / امليكساج 

 (DCP) المرض 
 بوش ىت فزييون ولوةل الروح املغرب

ملف / المنونة/ تصحيح اأ لوان / املطابقة / امليكساج 

 (Blu-ray:)قرص مدمج / اجلينرييك ( / DCP) المرض 
نديكو املغرب  اإ

  أ كورة

 

) لف المرض م/ المنونة/ تصحيح اأ لوان / اج امليكس

DCP / ) 

 (Blu-ray:)قرص مدمج 

 ةكورص املغرب

 

 انس كوم مراكش

 

 Eccf املطلقة املغرب (DCP) ملف المرض 

 الكم الصحراء املغرب (DCP: ) ملف المرض/ تركيب الصورة / امليكساج 

 

 انس كوم مراكش

 

نتاجأ ما س نة عند الفرنس يني املغرب اجامليكس  ليف لالإ

لف م/ المنونة/ تصحيح اأ لوان / ة املطابق/ امليكساج 

 ( DCP)  ضالمر 
 ديس فيمل 3 املاميت الثالث غربامل

 اكسرتمي ميداي نديرة املغرب امليكساج

 اأ فالم القصرية

نتاج فيمل اليدل اأ عامل املنجزة  اإ

 اليبسيس  ن كراطاامينتا نو املغرب امليكساج

 تييل س يوط حرب القلوب املغرب (DCP) ملف المرض 

 طتييل س يو  راءو  الاإىل هروب املغرب (DCP) ملف المرض 

 تييل س يوط لفقيه لنتس ناو بركتو املغرب (DCP) ملف المرض 
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الفيلمي  اأ رش يف  

نتاج فيمل اليدل اأ عامل املنجزة  اإ

 ( / DCP) ملف المرض / حتوي 

 (DVD:)دمج قرص م
 نياان فروسيش ين "12و  6" مقطع من الفيمل املغرب

 املغرب عالية اجلودةصور 

دة حالو  ظمةصور حول مب

فريقية املنمقدة يف ادلار  الإ

 1861الييضاء عام 

 حصرا ميداي

 املغرب صور عالية اجلودة 
 للمرحوم صور أ رش يف

 اخلامسمحمد  
 ديس فيمل 3

 (DVD:)قرص مدمج 

 
 املغرب

زايرة احلسن "و عن فيدي

 "رازمحالثاين لس يدي 
 عزيزة شاوين بروجك

نت  اج املشرتكالإ

نتاج فيمل يدلال  اأ عامل املنجزة  اإ

/ املطابقة / امليكساج / تركيب الصوت/ ب الصورة تركي

قرص ( / DCP) ملف المرض / المنونة/ تصحيح اأ لوان 

 (Blu-ray)مدمج 

 ل دون غوز زابو مايل

/ بقة املطا/ امليكساج / تركيب الصوت/ تركيب الصورة 

رص ق DCP)) ملف المرض / المنونة/ تصحيح اأ لوان 

 (Blu-ray)مدمج 

 سني فيمل برانرانيس  سيبغالل ا

  

 


