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 معرفی

 ی سازمان خدمات عموم   یک ،  1992شده در سال    یس ، تاس 1اروپا  ی و بصر   ی رصد خانه سمع 
  ی، خانگ   یش نما   یزیون، تلو   یلم، ف   مربوط به   ی آن فراهم آوردن خدمات اطالعات   یت است که مامور 
  ی مرتبط با صنعت سمع  ی عموم  های یاست س  یز ( و ن VOD)  ی درخواست  ی و بصر  ی خدمات سمع 

 41  که   اروپا   یه اتحاد   یندگی اروپا به نما   یسیون عالوه بر کم   صدخانه در اروپا است. ر   ی و بصر 
خود را   یت و مامور   باشد می  نیز   اروپا در استراسبورگ فرانسه   یاز شورا   ی بخش   ، کشور عضو دارد 
انجام م  ی ا حرفه   ی هااز شرکا، کارشناسان و سازمان   ی ا با کمک شبکه  . رصدخانه  رساند ی به 

 آورد ی فراهم م   ی و بصر   ی بخش سمع   ی و حقوق  ی مال   های نبه در خصوص بازارها و ج   ی اطالعات 

   را بر عهده دارد.   "یلمف   ی بازار جهان   های یه فوکوس، رو " یه نشر   یش یرا و و 

 

 سرمقاله

مان با خود  مدت  بلند  و حاال من به رابطه   گذردیم  فوکوس  ه ینشر  تیاز دو دهه از فعال  شیب
 در   اتی راتغییراعمال    که  دشواردوران    نی. در اکنمیاروپا  افتخار م  یبصر  و  یسمع  رصدخانه

( به رشد و رونق  Marche du Filmکن )  لمیبازار ف  ، ردبه همراه دا  یلمسازیصنعت ف  کل
  ش یب  . فوکوسکندی ارائه م  2020  ژوئنخود را در    نیآنال   نسخه   نیو اول  دهدی خود ادامه م
  مجله   نی. ااست  یاحرفه   همراهان   یبرا  یضرورو    ی مرجعراهنما  کی  یگریاز هر زمان د
را درباره   ایویژهبلکه اطالعات    کند،یکمک م  لمیصنعت ف  اترییتغهای  درک شیوه نه تنها به  

  ن یبر ا 19 دیکوو ریثااطالعات مربوط به ت نیدر سراسر جهان و همچن هالمیو پخش ف دیتول
که توانستیم با همکاری  او    میو ت  فچکولی سوزان نبا تشکر ویژه از    .کندیارائه مرا  صنعت  

 . مدهیارائه  لمیف جهانی بازار هایرویه درباره یارزشمند یهادگاهید ،هم

 کن لم یبازار ف ییاجرا ریمد / 2 اریپا ژروم

 نمایدو س  یک روایت از  دیامسال قطعا با  فوکوس  «.دوران  نیبود، هم بدتر  دوران  نی»هم بهتر
  ی سال مثبت  2019سال    که  میشویمتوجه مگذشته  به    یبا نگاه  در روایت اول  را نقل کند.

حضور   یهاحد نصابحتی    2019کشورها در سال    یبرخ  .بود  نمایس  یالمللنیصنعت ب  یبرا
سال   کشورهای مختلف در  ت یگزارش موفق  نیا  و  خود را شکستنددر سینماهای    مخاطبان
و    دیبارش بر تول  کرونا با آثار فاجعه  گیریهمه  ،در روایت دوماما  .  دکنمی  را مستند  گذشته

 ییامدهایپ  تا جایی که اطالعات در دسترس بود،  می. ما تالش کردپیش آمد  لمیف  یجهان  عیتوز

 
1 European Audiovisual Observatory 
2 Jérôme Paillard 
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کامل را   یاندازچشم میتوانی مقاله نم نیاما باز هم در زمان نوشتن ا ثبت کنیم،را  19 دیکوو
 نده یآ  یها اروپا در ماه  یبصرو    ی. رصدخانه سمعمیبکش  ریدوران« به تصو  نی»بدتر  نیاز ا
خود با   یلمسازیکل صنعت ف  در این مدتخواهد شد.    انجام  را  امدهایپ  ی ازترکامل  لیتحل
  ات یح  دیاز تجد  ی گزارشبود تا    میو ما آنجا خواه  بازسازی خواهد کرد  د«یجد  عادی»   نیقوان
 .  میبه شما ارائه ده ،آن

 اروپا  یبصر یسمع رصدخانه یی اجرا ریمد / 3  فچ کولین سوزان

 

 مقدمه

 کند؟ ی مدت م   بلند   یمستقل را وارد بحران   لم ی ف  د ی پخش و تول   گیری، همه   استمرار   ا ی: آ 19  د ی کوو 

از    نیا پر   فوکوسنسخه  دوران  ف  یبرا  یچالش  در  در    لمیصنعت  شد.    2020  ژوئنمنتشر 
و این یکی   کردندآغاز   را  دیشد یهات یتحت محدود یساز آماده ای ییبازگشا ندیفرآسینماها 

کووید  بحران    ریثات  یابیارز  برایمناسب  دهد هنوز زمان  از دالیل متعددی است که نشان می
  ی بررس  توانند موردمی هیاول یهاه یفرض ی برخ ی . از طرففرا نرسیده است ،لمیبر صنعت ف 19

  دیصنعت پخش و تول  ،یبصرو    یسمع  یمحتوا  بدر با  ییرصدخانه اروپا  ده ی. به عققرار گیرند
 گیریهمه  یناگهان  ریثاضربه را از بحران کرونا خورده است. ت  نیشتریاروپا ب  سینمایی  لمیف

  آثار نمایشی از جمله تولیدات سینمایی و کل صنعت پخش    رایز  ، مدت است  و کوتاه  میمستق
به عدم    کار به خطر افتاد و منجر  و  هزاران کسب  اتیح  ، به ناگهان متوقف شدند  یونیزیوتل

 مدت  انیم  غیر مستقیم و  یامدهایشد. پ  متخصصان شاغل در تولید فیلماز    یاریاشتغال بس
شدن    بسته  لیبه دل  هاگیشه  جاری  درآمدناشی از    یمثل ضررها  یمتوال  اثراتدر    توان یرا م
 وارد کرد  لمیف  های تولیدروی پروژه  یگذاره یرا بر سرما  یادیمشاهده کرد که فشار ز  نماهایس

شد   باعث  تهیهو  مسیر  به    یونیزیتلو  یمحتواتولید    سمت  به  لمیف  تولید  از  کنندگانتغییر 
   .سرعت اتفاق بیفتد

 لم یبحران کرونا بر صنعت ف ی آثار درآمد

 یلمساز یصنعت ف   مالی  ارزش   ره ی ر زنج د   19  د ی بحران کوو   ی مال   ر ی ثا ت   ی اب یارز   ی هنوز برا   نکه ی ا   با 
 پذیرش مخاطب را ارائه کرد.    یی مبتنی بر دانش و تجربه ها حدس   توان ی م   ، زود است خیلی  اروپا  
داقل در کوتاه هایی هستند که ح بخش  گر، ی د   ی از سو  ی ونی ز ی تلو  غات ی سو و تبل  کی از  نماها ی س 

نسبت به    احتماال   ی پول   های سرویس .  خواهند گرفت کرونا    گیری همه را از    ر ی ث ا ت   ن یشتر ی مدت ب 

 
3 Susanne Nikoltchev 
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پرداخت   خدمات از    ها شاهد انتقال درآمد ممکن است  اما    ، د رن دا   ی شتر ی بحران کرونا انعطاف ب 
و   ی ون ی ز ی تلو  اشتراک  محدود   اشیم ب   4(SVOD)   درخواست بر    یمبتن   یی و ی د یبه  از    ی هات ی که 

 بردند.  بهره   ی اجتماع   ی گذار و فاصله   نه ی قرنط 

  بایتقر  ،نماهایس  ی لیتعط  لیکنندگان( به دلو پخش   نمادارهای)س  شیاست که بخش نما  بدیهی
ضربه را از بحران کرونا خوردند. بر    نیشتریاز اواسط ماه مارس، ب  ییاروپا  یدر تمام بازارها

منتخب    ی( درباره بازارهاUNIC)  نماهایس  یالمللنیب  هیاتحاد  آوری شده ازجمع  اساس آمار
نسبت به سال   %50از    ش یب  ن یانگیبه طور م  2020  یتا م   ه یانواز ژ  شه یگ  فروش  اروپا، آمار

از سال چه    مانده  یباق  یهادر ماه  ببینیم  ماند تااین وضعیت باقی می و    افتیقبل کاهش  
به نظر منطق  باز  نماهایبه س  اناز مخاطب  زانیم انتظار داشته   رسدی م  یخواهند گشت.  که 

 ،هادرآمدناشی از کم شدن    یطبان و فشارها مخا  نانیعدم اطم  ،یاجتماع  یگذارفاصله  میباش
و در نتیجه برای بازگرداندن   دبگذار منفی ریثات پیش رو  یهاها و سالدر ماه تیبر فروش بل

  .می دار شیدر پ یطوالن یراه ،2019فروش گیشه به دوران اوج خود در سال 

  2008سال  اقتصادی  بحران   همبسته است.  یاقتصاد  شرایط کلیبا  و بازاریابی    غاتیتبل  نهیهز
ه است، به هر اندازه که حجم تولید ناخالص داخلی کم شود، دو برابر آن مقدار از  نشان داد

مخاطبان    باالرفتن تعدادبنابراین بعید است  شود.  اندازه هزینه مصرفی برای تبلیغات کم می
آمار    رسد کهبه نظر می  در هر صورت  شود.  درآمد تبلیغات تلویزیونی  افزایشباعث    ،ونیزیتلو

  دید  دیاما با  ردد.باز گ   19  دیبه سطح قبل از کوو  ،نهیگرفتن قرنط  انیبا پا  یونیزیمخاطبان تلو
  یونیزیکنندگان تلوپخشبرای  غاتیبازار تبل مرفتن سه  نیمنجر به از ب 19 دیبحران کوو ایآ

 هم  یبصرو    یبخش سمع  همانند آن برای  یدرآمدهادر نتیجه  شد و  خواهد    نترنتیبه سود ا
  ، شودیروانه م  سبوکیبه سمت گوگل و ف  غاتیاز تبل  یاد ی حجم ز  رایز  یا خیر،  روندیم  نیاز ب

 ی محتواتولید    یروهنوز هم    ،یونیزیکنندگان تلوپخش  برخالفدو پلتفرم    نیکه ا  یدر حال
 .کنندینم یگذارهیسرماهای با کیفیت الویژه سری، به یبصرو  یسمع فیلم یا آثار

را از خود نشان  یشتریانعطاف ب هاتیدر زمان محدود 5کابلی یپول ونیزیتلو رسدی نظر م به
آنها    خدمات پرداخت  و  هستند  قیدم  کسالهی  یداده است: کاربران اغلب اوقات به قراردادها

می در    نترنت یا  به   ی دسترس  خدماتبا  همراه    اغلب فروخته  بسته  اشودیک  با   حال  ن ی. 
  به ارائه تخفیف مجبور    ی ورزش  یدادهایوتوقف ر  لیبه دل  ی پول  ونیزیتلو  خدمات  کنندگانارائه 

 
4  Subscription Video on Demand:   ویدیو بر اساس  درخواست اشتراکی"  که در این نوع خدمات،   مشتریان با پرداخت هزینه "

کنند. تولیدات تلویزیونی دسترسی پیدا می و هافیلم کاملی از ویدیوها،  به مجموعه ، اشتراک مکرر  
5  Linear pay-television:   یک  سرویس  تلویزیونی  پولی که  برنامههای  زمان بندی  شده را به طور متعارف از طریق  امواج  هوایی

د. کن یپخش م  و به واسطه اتصال کابل به دستگاه تلویزیون، ماهواره  ای  
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بود   شیقبل از بحران کرونا به سرعت در حال افزا  SVOD. درآمد  هستندخدمات خود    یرو
ا درآمد  نیو  است  یرشد  خاطرب   ممکن  جدیدی  ه  قرنط  که  مشتریان  طول  از    نهیدر 

 .  ، به سرعت افزایش پیدا کندکنند استفاده می یشیآزما یهااشتراک

 

 

 

   2017 |مالی   تامین  منبع اساس  بر انباشته مالی  حجم تفکیک

شده  داستانی  فیلم  576اساس  بر   نمونه   تحلیل اکران    حجم  با  2017  سال  در  اروپایی 
 ( OBS)منبع:  .یورو میلیارد 1.85 انباشته  گذاریسرمایه
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در  اکران شده    (یفرانسو  یهالمی)به جز ف  ییاروپا  یداستان  لمیف  391نمونه بر اساس    لیتحل
 (  OBS)منبع:  .وروی ونیلیم 883انباشته   یگذار هیبا حجم سرما 2017سال 

قرار   SVODکنندگان  ارائه   ن در دستا  ممکن است   کمتر  یرقابت  نه یمحتوا با هز  ارائه   ییتوانا
تواند دچار بحران و کسادی شده و پیامدهای اقتصادی و  ی میاقتصاد  شرایط  چرا که  گیرد،
  ز ی ن  TVOD  6و    SVOD  یهاس یسرو. موجود داشته باشد  درآمد  وضعیت  بر  یدیشد  یاجتماع

 هانمایس  بسته بودن  از  کنندگانپخش  ریسا  نیو همچن  ییکایآمر  یوهایاز استود  ی برخاینکه  از  
روند    نیا  . مند شدندبهره،  استفاده کردند  VOD  مستقیم تولیداتشان در  انتشار  شیآزما  یبرا

درباره  ییهاپرسش استوداهدا  را  یافته  زدن  ی دوربرا  ییکایآمر  یوهایف    پنجره تر  سازمان 
   .کندیمطرح م را پساکرونا یایدر دنحتی  ی سینماهاسالن  اکران زمانی

 دیدر ماه مارس کامال متوقف شد، بخش تول  شیو نماتوزیع  اروپا هم مانند بخش    دیتول  بخش
محدود آغاز    طیخود را تحت شرا  یهاتیفعالبه بعد    یاز کشورها از اواخر ماه م   یاریدر بس
که  اروپا    لمیبر صنعت ف  شدیدی  یو اجتماع  یآثار اقتصاد  د،یتوقف تول  رود کهانتظار می  کرد.

تاثیر م  شرکت  هزاران  تحت  و  متوسط  و  بگذارد.    سینماگر  هاون یلیکوچک  است  مستقل 
ها و فیلمسازانی که ممکن است قادر به جذب تاثیر فوری کمک مالی اضطراری نباشند  شرکت

 ،لمیف  د یتول  آغاز روند  در  ریخاترود که  به عالوه انتظار می .  قرار گیرند  ی ورشکستگ  و در خطر
تول  کارکنان  یکاریچند ماه ب  سبب ممکن    نیهمچن  19کووید    بحران د.  گرد  دیبخش پس 

 
6  Transactional Video on Demand:   ویدیو بر اساس  درخواست تبادلی"  که در این نوع خدمات که با نام  "پرداخت به ازای "

کند.شود، شرکت خدمات دهنده با فروش یا اجاره فیلم به مشتریان کسب درآمد می هم شناخته می "هر نمایش   
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به دل   شیافزا  وجبم،  یگذارهیسرما  یهافشار ضمانت  لیبه دل  تمهیدات ضمانتی  لیاست 
کمبود  . گردد  دیتول  نهیهز راه،  ادامه  و  در  به  )پخش    میاستر  یها س یسرو  یبرا  ژهیمحتوا 

پخش   آنالین( تلویزیونی  هاکنندهو  باعث  ی  تنها  هنگام  دیتول  رونقنه  سرگ  در    ی ریاز 
گرایشبلکه    ،شودیم  هایلمبرداریف تول  تغییر  تول  لمیف  دیاز  ویژه  یونیزیتلو   داتیبه  به   ،

 خواهد کرد. عیرا تسر های با کیفیتسریال

 لم یف  تامین بودجه یمدت رو  انیم آثار

  تامین بودجه در    میرمستقیغ  ای  میبه صورت مستق  یبصرو    یسمع  یهااروپا تمام بخش   در
بنابراین  .  دهندیم   لیتشک  برای تامین مالی فیلم  را  یادهیچیپ  7بومستیزدخالت دارند و    لمیف
اثرات    یبرا بهتر  اروپایی،   کرونا  گیریهمه  بلند مدتو  بالقوه  درک  فیلم  تولیدات  بر روی 
از بخش   ی سبرر اینکه هر یک  و منظم  از پس  اصولی  و  قرار گرفته  تاثیر  ها چگونه تحت 

     .آیند، ضروری استبحران برمی 

  دهد یاروپا نشان م  یبصرو    یسمع  اروپا توسط رصدخانه  لمیف  تامین بودجه  یهاطرح  لیتحل
آثار )از جمله   فروش  شیکنندگان و پپخش  یهایگذارهیسرما  ،دولتی  میمستق  تامین مالی

  % 65  هستند که در مجموع  تامین مالیمنابع    نیترکنندگان( از مهمپخش  یهاحداقل ضمانت
 .دهندیم لیرا تشک آثار سینمایی  کل حجم بودجه الزم برای ساختاز 

  ی خاص   ط ی مثال در فرانسه شرا   ی برا   . کشورها متفاوت است   ان ی در م   ی گذار ه ی سرما   ب ی البته ترک 
  ه ی سهم سرما   گر ی د   ی باالتر و از سو   گان کنند پخش   ی گذار ه ی سو سهم سرما   ک ی از    ، وجود دارد 

تامین    نظام   در   و عوارض   ات ی مال   ی باال   نسبت فرانسه    گر ی د   ی ژگ ی کمتر است. و   ی دولت   م ی مستق 
 . ت اس   عمومی آن   پشتیبانی   بودجه 

 ندگان ینما  نیو همچن  یونیزیکنندگان تلوپخش  فروش  ش یپ  بودجه عمومی،  کهن یتوجه به ا  با
هر سه    ،دارند  شهی انتظار گ  واقعی یا مورد  جیبا نتا  تنگاتنگی  رابطه  کنندگانعیتوز  ایفروش  

، چرا رندیگتحت فشار قرار    یآت  یهاو سال  هادر ماهممکن است    اصلی  یگذارهیمنبع سرما
مدت   انیدر م  یو ممکن است حت   کردهای نمایش به شدت سقوط خواهد  که درآمد سالن
پ سطح  به  کوو  شیهم  تلوپخش بودجه  نرسد.    19  دیاز  و    عمومی  یونیزیکنندگان 

اقدامات    لیبه دل  نیز و  و عوارض    اتیاز مال  ترنی یپا  هایدرآمد   لیبه دل  لمیف  یهایگذارهیسرما
  ش یو پ  کندی م  دایپ  شکاه  ،پساکرونا  یاقتصاد  یهابحران  برای مقابله با   ریاضت اقتصادی

قتواند  می  فروش شود.  ارزش  یکمتر   یهامتیبا  دیگرگذاری  سویی  کنندگان پخش  در 

 
7
  Ecosystem 
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  د یتول  در  یگذارهیسرما  یبرا  ینه تنها پول کمتر  ،یکنندگان دولتپخش   ژهیبه و  ،یونیزیتلو

معطوف   "یبصر  یسمع  یمحتوا"به سمت  بیشتر  خود را    دیبلکه تمرکز تول  خواهند داشت،
باعث خالء  اروپا،  سینمایی لمیف دیتول  یسنت یاصل گذارانه یسرما ویسنار نیا. در خواهند کرد

 خواهند شد.  تولید و کمبود بودجه 

بودجهمنابع    گرید  خسارات  تواندیم  SVOD  یدرآمدها  ایآ بر اساس    تامین  را جبران کند؟ 
را )بر    ینقش محدود  SVOD  یهاس یسرو  ،هالمیف  تامین بودجه  مذکور درباره  یهاپژوهش

به   2017آمار از سال  نی. اکنندیم  فایا هالمیف یگذارهیتر( در سرماوسیع یاندازاساس چشم
و    دیاز منابع جد  ی کی  SVOD  نکه یاما با ا  اند.کامل شده   با گذشت زمان  قطعاو    هدست آمد
برآوردهای اساس    است، بر  هالمیاز ف  یتعداد محدود  یبرا   ییو درآمدزا  تامین مالیقابل توجه  

بتواند    SVOD  یها س یسرو  از طریق  هالمیفدر    یگذاره یسرمامجموع  است    دیبع  ،ینیتخم
را جبران کند. اگر بحران    شهیگ  های تلویزیونی و درآمدکنندهبودجه پخش مدت    بلند  کاهش
 ی هاپلتفرم  هب  یپول  یسنت  ونیزیتلو  تغییر گرایش مخاطبان ازباعث سرعت گرفتن    19  دیکوو

SVOD  پلتفرم و  تولنیز    شتازی پ  یهاشود  درآمدها  یگذارهیسرما  لمیف  دیدر    ن یا  یکنند، 
ممکن است    ویارسن   نیدر ا  یحت  حال  نی. با اات سینمایی باشددیبه سود تول  تواندیم  هاپلتفرم
از    یپول  هایسرویس بخش    یگذارهیسرما  یهاتیظرف که    ،باشد   گذشته کمتر  چرا 

از تلوارزان  SVOD  یهااشتراک کاربران    یپرداختکلی    نهیهستند و هز  های پولیونیزیتر 
ایابدمیکاهش  احتماال    (SVODو    یپول  ونیزی)تلو  یپول  یهاس یسرو بر    چ یه  نی. عالوه 
 نیب  یگذارهیسرما  یسازدر رابطه با متوازن  SVOD  ی هاسیوجود ندارد که سروای  نشانه 

داشته    یونیزیکنندگان تلومشابه پخش   یالگوتمایل به پیروی از   ،یونیزیتلو  یو محتوا  لمیف
در فیلمسازی روی تعداد    SVOD  یهایگذارهیسرماکه    ستیمشخص ن  نیهمچنباشند و  
   .خواهد بود  سازیلم یف  یهااز پروژه  یمحدودمتمرکز بر تعداد    یابد یاگسترش می  لمیف  زیادی

بلند  انیم  تاثیرات جدی  تواند می حوالت  ت  نیا تا  تول  یمدت  مدت  بر بخش  اروپا   لمیف  دیرا 
ف  یگذاره یسرما  رایز  ،کند  لیتحم شد  سینمایی  یهالمیبر  خواهد   احتماال   .دشوارتر 
)بنابرا  بودجه   شوندیمجبور م  کنندگاندیتول   ی هالمیبودن ف  یرقابت  نیخود را کاهش دهند 

گذاری بیشتر )یعنی افزایش  سرمایه خواهد آمد( و    نییپا  دیولارزش ت  هشکا  لیبه دل  ییاروپا
ها به ه یجبران سرما یبرا ازیمورد ن شهیکه درآمد گریسک( مانند پیش تامین مالی، تا زمانی 

 ، کاهش خواهد یافت.سطح قبل از بحران برنگردد

را سرعت    ل ی از جمله موارد ذ   لم ی صنعت ف   ی فعل   ی روندها   تواند ی م   19  د ی رو بحران کوو   ن ی ا   از 
 یغات ی تبل  ی فشار بر درآمدها   ل ی به دل   تامین بودجه فیلمسازی   دشوارتر شدن کند:    ت ی تقو   ا ی  ده ی بخش 

 ،باال تولید    با بودجه   یی هالم یف   ی برا  بیشتر   فروش   ش ی پ   ، لم یف   تامین بودجه و راکد شدن منابع  
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روزافزون   ی بالقوه، شکنندگ   شرفتیپ   نی در قلب ا   . ها لم ی از ف   ی بر تعداد محدود  شه یدرآمد گ   تمرکز 
 مورددر    نهفته است.   19کووید    بحران   به خاطر   سینماهای هنر و تجربه   ژه ی و به و   نماها ی س 

 شیوهگیرد:  تحت تاثیر قرار می   به دو شیوه   محتوای سمعی و بصری، فیلمسازی به احتمال زیاد 

  و ؛گیرندتحت تاثیر قرار می   شتریهستند که ب  ییهااز بخش  نمایسهای  سالن  رایزمستقیم،  
توانند  می بحران کرونا    لیکه به دل  یبصر  و  یسمع  یهاس یچرا که سرو  ،میمستق  شیوه غیر

  د یسطح تول  جه،ی. در نتسازیلمیمتمرکز هستند تا ف  یونیزیتلو  یبر محتوا  شتریب  شوند،  تیتقو
قرار   خطررا در معرض  یمستقل و تنوع فرهنگ لمیف دی و تول افتهی شکاه سینمایی هایلمیف
 .دهدیم

  ی سمع تولیدات و  سازیلمیمتمرکز بر صنعت ف یدولت تیبه حما  ازین ییو از سو هادیتهد نیا
 اروپا  ه یو اتحاد  لمیف  بودجهتامین    یهاها، صندوقو دولت  شد   ییسرعت شناسا  هب   یصرب  و

تنظیم حما  در    ی اهطرح همبستگی،    مالیهای  صندوق  جملهاز    مدت  کوتاه  یتیاقدامات 
جمله تامین بودجه اضطراری،   از  ویژه حمایتی بخش  همچنین اقدامات و  مدت  کوتاه یکاریب

. در زمان دبه سرعت عمل کردن  هاوام   در بازپرداخت  قیو تعو  یتیحما   یهادر پرداخت  عیتسر
 توسط رصدخانه   19  دیمرتبط با کوو  یبانیپشت  ورد از اقداماتم  650از    شیمقاله ب  نیا  گارشن

 در حال حاضر   کشورچندین    نیعالوه بر ا  8  اند. شده  ی ریگیدر کل اروپا پ  یبصرو    یسمع
اروپا و تنوع    لمیف  ایعاز صن  تیحما  را برای   تدابیری   اند تاتشکیل داده  یصنعت  یهاکارگروه
    .کنند یینتع ،مدت تا بلند مدت انیم در  ،آن یفرهنگ

 (اطالعات بازار بخش سییر) نیفونت لیژ

 (فیلم انتحلیلگر)  همونیس ایزیپاترو  کانزلر نیمارت

 

 

 

 

 

 

 
8 https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/covid-19-audiovisual-sector-measures   

https://www.obs.coe.int/en/web/observatoire/covid-19-audiovisual-sector-measures
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 جهان 

 2019 –  2015 | گیشه ناخالص درآمد از لحاظ جهان سراسر   در برتر بازار 10
برگردانده شده بر حسب میلیارد دالر آمریکا.  |    OBS, MPAA, Comscor,Omdia, National data sourcesمنابع:  
  .2019بندی بر اساس مقادیر سال ساالنه. رتبه متوسط در نرخ

 2019 2018 2017 2016 2015 بازار  رتبه 
 5رشد 
 سال

 1رشد 
 سال

 - %4.3 %0.5 11.38 11.88 11.12 11.37 11.14 آمریکا و کانادا 1

 %0.7 %8.1 9.3 9.24 8.27 6.6 6.81 چین 2

 %18.9 %7.4 2.4 2.02 2.04 2.17 1.8 ژاپن  3

 - %0.5 %4.6 1.64 1.65 1.55 1.5 1.37 کره جنوبی  4

 %2.7 %2.3 1.62 1.58 1.56 1.54 1.48 فرانسه  5

 - %6.7 - %4.3 1.6 1.71 1.65 1.66 1.9 انگلیس  6

 %6.7 %0 1.6 1.5 1.48 1.49 1.6 هند  7

 %7.9 - %2.9 1.15 1.06 1.19 1.13 1.29 آلمان 8

 %14.2 %3.5 0.97 0.85 0.85 0.79 0.84 مکزیک  9

 %5.3 - %7.1 0.86 0.81 0.91 0.73 1.15 روسیه  10

 %1 %1.9 42.2 41.8 40.9 39.3 39.1 کل دنیا

 %1 %1.9 %1 %2.2 %4.1 %0.5 %7.4 نرخ رشد در جهان 

 %0.7 %2.6 %0.7 %5.4 %5.7 - %1.4 %14.2 کشور برتر   10نرخ رشد  

 %0.6 %0.7 %0.6 %3.1 - %0.1 - %0.9 %8 کشور برتر بدون چین   10

 
 

 2019 –  2015 | تماشاگربر اساس تعداد  جهان سراسر   در برتر بازار 10
   . 2019بندی بر اساس مخاطبان سال  بر حسب میلیون. رتبه|    OBS, Omdia, National data sourcesمنابع:  

 2019 2018 2017 2016 2015 بازار  رتبه 
 5رشد 
 سال

 1رشد 
 سال

 %0.4 %8.2 1727 1720 1620 1370 1260 چین 1

 %6.7 - %6.8 1561 1463 1429 1860 2073 هند  2

 - %4.8 - %1.5 1242 1304 1240 1315 1321 آمریکا و کانادا 3

 %6.9 %4.6 342 320 338 321 286 مکزیک  4

 %4.8 %1.1 227 216 220 217 217 کره جنوبی  5

 %9.5 %6 219 200 212 193 174 روسیه  6

 %5.9 %0.9 213 201 209 213 205 فرانسه  7

 %15.2 %4 195 169 174 180 167 ژاپن  8
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 2019 2018 2017 2016 2015 بازار  رتبه 
 5رشد 
 سال

 1رشد 
 سال

 %8.2 %0.5 176 163 181 184 173 برزیل 9

 - %0.5 %0.6 176 177 171 168 172 انگلیس  10

 %2.2 %0.5 7644 7482 7347 7560 7498 کل دنیا

 %2.2 %0.5 %2.2 %1.8 - %2.8 %0.8 %12.4 نرخ رشد در جهان 

 %2.4 %0.1 %2.4 %2.4 - %3.8 - %0.4 %13.1 کشور برتر   10نرخ رشد  

 %3.2 - %2.4 %3.2 %1 - %10.3 - %2.8 %5.9 کشور برتر بدون چین   10

 

 2019 –  2015 |جهان بر اساس تعداد سالن نمایش  سراسر   در برتر بازار 10
 .2019بندی بر اساس مقادیر سال رتبه|  OBS, MPAA, Omdiaمنابع: 

 2019 2018 2017 2016 2015 بازار  رتبه 
 5رشد 
 سال

 1رشد 
 سال

 %16.2 %21.9 69787 60079 50776 41179 31627 چین 1

 %1.9 %0.4 44283 43459 43500 43531 43661 آمریکا و کانادا 2

 - %0.8 %0.1 9527 9601 9530 9481 9500  9هند 3

 %6.7 %5.8 7493 7024 6633 6225 5977 مکزیک  4

 %2.2 %1.6 6114 5983 5913 5842 5741 فرانسه  5

 %4.8 %8.8 5597 5341 4805 4376 3994 روسیه  6

 %3.5 %1.6 5385 5205 5315 5104 5053 ایتالیا 7

 %2.3 %1.4 4961 4849 4803 4739 4692 آلمان 8

 %1.3 %2.1 4395 4340 4264 4150 4046 انگلیس  9

 %3 %0.7 3695 3589 3618 3554 3588 اسپانیا  10

 %7.5 %7.1 200954 186859 171755 163928 152142 کل دنیا

 %7.5 %7.1 %7.5 %8.8 %4.8 %7.7 %7 نرخ رشد در جهان 

 %7.9 %8.1 %7.9 %7.4 %8.6 %8.7 %5.8 کشور برتر   10نرخ رشد  

 کشور برتر   10
 و هند بدون چین

1.4% 1% 1.7% 1.2% 2.7% 1.6% 2.7% 

 

 

 

 
 های نمایش دیجیتالی و الکترونیکی. های دوباره تنظیم شده. بر اساس سالن مجموعه  9
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 2019 –  2015 |بعدی در جهان نمایش دیجیتال و سه یهاتعداد سالن
   بر حسب تعداد سالن.|  MPAمنبع: 

 

 9201 – 5201 | (1) جهان به لحاظ تولید فیلم سینمایی بلند سراسر   در برتر بازار 10
(:  1)   |. 2019اساس مقادیر سال  بندی بر  بر حسب تعداد فیلم. رتبه   |  OBS, Omdia, National data sourcesمنابع:  

های تولید شده خارج از سامانه  (: شامل فیلم 3های تایید شده. ) (: فیلم 2باشد. ) هم می   خرد   اطالعات کشورها شامل تولیدات مشترک 
  ی ها لم ی ف   و   اند ساخته شده   ن ی آنال   یی و ی د ی و   س ی سرو   ک ی توسط    ا ی   ی که برا   ی ی ها لم ی شامل ف (:  4باشد. ) فیلمنامه و نسخه نهایی نمی 

  های بلند اکران شده. (: فیلم 5)   . باشد می ن   BlueRay  ا ی   DVD  صورت   پخش به   ی شده برا   ساخته   ی ها لم ی مستند، ف   ، یی دانشجو 

 2019 2018 2017 2016 2015 بازار  رتبه 
 5رشد 
 سال

 1رشد 
 سال

 %34.9 %7.3 2446 1813 1986 1903 1845 ( 2) هند  1

 - %4.2 %10.9 1037 1082 970 944 686 ( 3) چین  2

 %0.7 %2.7 814 808 812 788 732 ( 4) آمریکا  3

 %12.4 %4.4 689 613 594 610 581 ( 5) ژاپن  4

 %10.6 %21.3 502 454 494 339 232 ( 5) کره جنوبی   5

 %19 %15.1 325 273 235 224 185 ایتالیا 6

 %0.3 %0.1 301 300 300 283 300 فرانسه  7

 %7.3 %2.9 265 247 247 256 236 ( 5) آلمان  8

 %11.3 %9.4 265 238 220 200 185 آرژانتین  9

 - %0.4 %0.9 263 264 279 254 254 ( 2) اسپانیا  10

 %9.6 %3.1 8652 7895 8026 7893 7648 کل دنیا

 %9.6 %3.1 %9.6 - %1.6 %1.7 %3.2 %2.6 نرخ رشد در جهان 

66489 67839 69635 76823 79185

74561 87176 99639
105196 116097

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

بعدی2 بعدی3

14986

97518

44167

44283

سالنهای دیجیتال 

2019برحسب منطقه 

کانادا/آمریکا

قاآفری/ خاورمیانه/ اروپا

آسیا پاسیفیک

آمریکای التین
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 2019 2018 2017 2016 2015 بازار  رتبه 
 5رشد 
 سال

 1رشد 
 سال

 %13.4 %7.2 %13.4 - %0.7 %5.8 %10.8 %0.1 کشور برتر   10نرخ رشد  

 %7.1 %6.1 %7.1 %0.5 %7.7 %9.2 %2.3 بدون چین و هند   کشور برتر   10

 2019 |گیشه  فیلم اول جهان به لحاظ درآمد ناخالص 20
شامل   لحاظ شده است.  2019بر حسب میلیون دالر آمریکا. فقط درآمد سال   |  Variety, Comscore, OBSمنابع:  
 (: مجموع ارقام گیشه غیر رسمی. 2همچنان در حال فروش بوده است. ) 2020(: در سال 1) .باشدیها نمانتقال

 استودیو  کشور  عنوان اصلی 
 گیشه 

آمریکای 
 شمالی

 گیشه 
سایر 
 ها قاره

گیشه  
 جهانی

 2797.93 1939.56 858.37 والت دیزنی  آمریکا  پایان بازی : انیانتقام جو 1

 1657.06 1113.42 543.64 والت دیزنی  انگلیس   ، آمریکا  شاه  شیر 2

 1245.74 815.60 430.14 والت دیزنی  آمریکا  (1) 2منجمد  3

 1131.99 741.46 390.53 سونی آمریکا    : دور از خانهیمرد عنکبوت  4

 1129.71 702.88 426.83 والت دیزنی  آمریکا    مارول تانیکاپ 5

 1074.11 640.07 434.04 والت دیزنی  آمریکا  4داستان اسباب بازی  6

 1066.25 732.48 333.77 برادران وارنر  آمریکا  ( 1)جوکر  7

 1051.02 695.46 355.56 والت دیزنی  آمریکا   نیعالالد 8

9 
- 9اپیزود جنگ ستارگان: 

 واکر یاسکا زشیخ
 787.01 396.30 390.71 والت دیزنی  آمریکا 

10 
  می تقد نو خش عیسر
   : هابز و شاوکندیم

 760.58 586.62 173.96 یونیورسال ژاپن   ، آمریکا 

 727.88 724.18 3.70 کوکو کارتون  چین  (2( )1)نژا  11

 CFGC 4.96 684.17 689.13 چین   (  2) زمین سرگردان 12

13 
خود را   یچگونه اژدها

 پنهان  یای: دنیدکن  تیترب
 522.05 361.25 160.80 یونیورسال  آمریکا / ژاپن 

 513.28 321.18 192.09 سونی آمریکا  ی : مرحله بعدیجومانج 14

15 
بانو سنت ی ف ی مال    ی من ی اهر   ی : 
(1) 

،  انگلیس   ، آمریکا 
 کانادا 

 491.20 377.91 113.29 والت دیزنی 

 472.95 261.36 211.59 برادران وارنر  کانادا   ، آمریکا    آن: بخش دوم 16

17 
  وانات ی پنهان ح   ی زندگ 
 2  ی خانگ 

،  فرانسه   ، آمریکا 
 ژاپن 

 433.59 275.64 157.95 یونیورسال

 433.01 288.90 144.11 برادران وارنر  ژاپن   ، آمریکا    کاچوی پوکمون کارآگاه پ 18

 415.10 412.74 2.36 بابا ی عل / لم ی ف بونا  چین  (  2( )1) مردم من کشور من 19

 405.05 404.34 0.71 بابا ی عل / لم ی ف بونا  چین  (  2( )1)کاپیتان  20
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 اتحادیه اروپا

 2019سهام بازار  میلیون  513.5 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  38294

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 میلیارد یورو   7.13

 میلیارد دالر آمریکا(  7.98)

 میلیارد  1 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 دالر آمریکا(  7.9یورو ) 7.1 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

2.0 

 33956 | 33255   2019 |  2018  های نمایش سالن

  دیجیتال های نمایش سالن

2018  | 2019 
31268 | 31717 

 بعدیسههای دیجیتال سالن

2018  | 2019 
14580 | 14592 

 European Audiovisual Observatory (OBS)منبع: 

 رسید  201۹در سال   اردیلیم 1 باالتر از به اروپا هیاتحاد تعداد تماشاگران

در   نماهایآمار فروش س ،2019اروپا در سال  یبصر  و یسمع رصدخانه یهانیاساس تخم بر
اتحاد  28 افزا  هیکشور عضو  با  ب  یدرصد  5.3  شی اروپا  بود و   ت یبل  اردیلیم  1از    شیروبرو 

شده در    ثبت  جهی نت  نیو بهتر  2018از آمار    شتریب  مخاطب  ونیلیم  51  رقم  نیفروخته شد. ا
  ورو ی  اردیلیم  7  ریبه ز   2018در سال    شهیخالص گنادرآمد    نکهیاست. با ا  2004اروپا از سال  
 اردیلیم  7.89)  وروی   اردیلیم  7.13به    یدرصد  5.2  یبا رشد  2019آمار در سال    نیا  ،سقوط کرد
و    ی به عملکرد قو  توان ی متقریبا  اروپا را    ینماهایس  تماشاگران  شی. افزادی( رسکایدالر آمر

داد  ییکایآمر   پرفروش  یها لمیف  یرقابت زیرانسبت  و   ییاروپا  یهالمیف  تماشاگرانآمار    ، 
سهم    نیبنابرا  .داشتکاهش    ، شدند  دیتول  ییکایآمر  یگذاره یکه در اروپا با سرما  ییها لمیف

سطح از سال   نیکه باالتر  دیرس  %68.7به    %62.6از    آمریکایی  یهالمیف  یبازار برا  ینیتخم
بازار ف  یدر حال  ، بود  2013 اتحاد  ییاروپا  یهالمیکه سهم  از    هیدر    % 25.7به    %29.2اروپا 

 بود.  2005آمار از سال  نیترنییکه پا ،افتیکاهش 

 دی بحران کوو   ل یبه دل  2020آغاز شد. در سال    2020بار    سال فاجعه   ، 2019  پربار از سال    پس 
تعط   19 مارس،    نماها ی س   گسترده   ی ل یو  کاهش  از  شکل   نماها یس   تماشاگران آمار  شاهد    ی به 

 نماها ی که س   ی باز کردند در حال   ی خود را از اواخر ماه م   ی نماها ی کشورها س   ی . برخ هستیم   ری چشمگ 
بس  اواسط    بازارها از    ی ار یدر  تا  آمار جمع   ل ی ط ع ت   ژوئن حداقل  اساس  بر  از   شده   ی آوربودند. 

۶۸.7%

2۵.7%

۳.2%2.۵%

آمریکا

فیلمهای اروپایی

اتولید مشترک اروپا و آمریک

سایر
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به طور    2020  یتا م   ه ی از ژانو   شه ی گ   فروش ،  UNIC  10اروپا توسط    ه ی منتخب اتحاد   ی بازارها
  ماند تا این وضعیت باقی می و  افت ی با سال گذشته کاهش  سه ی در مقا  % 60تا  50 ن ی ب  ن ی انگ ی م 

 .خواهند گشت   باز   نماها ی به س   ان از مخاطب  زان ی از سال چه م   مانده ی  باق   ی ها در ماه  ببینیم 

 گذاشت   یجا رب ی دیجد حد نصاب  ییاروپا لمیف دیتول

بلند  هیاتحاد  لمیف  اتدیتولحجم   به رشد  داد  اروپا  ادامه  جا  .مدت خود  اساس    ییتا  بر  که 
 1135که شامل    دیرس  لمیف  1881به    1807در اروپا از    سینمایی بلند    یهالمیتعداد ف  هانیتخم
  نده یتعداد فزا  لیبه دل  ، اتدیتول  ش افزای(.  %40)  بود  بلند  مستند  746  و (  %60)  یداستان  لمیف
    .ادامه یافت ،بلندی و مستندها یالمللنیب مشترک اتدیتول

ترین سخت   19کووید  بحران    بخشی از بازار باشد که به دلیل  لمیف  دیصنعت تول  رودیم  انتظار
در کل اروپا از ماه مارس    نهیقرنط  نیقوان  لیبه دل  لمیف   دیتول  کوتاه مدت،. در  آسیب را ببیند
دار سقوط درآمد گیشه، منجر به بدتر شدن شرایط  و در میان مدت اثرات ادامه  متوقف شد.

کاهش آثار    یبرا  ییاروپا  یهاو دولت  لمیف  هایآژانس .  بودجه فیلمسازی خواهد شد  تامین
تامین بودجه  پرداختند که شامل    یتیحما  اتاز اقدام  یامجموعه  یسازادهیبحران کرونا به پ

 شود.  می هازمان بازپرداخت وام قیبه تعوو  یتیحما یهاپرداختدر  عیتسر ،اضطراری

   9201 – 5201 |11 گیشه در اتحادیه اروپا درآمد ناخالص

 آمار ثبت شده |بر حسب میلیون یورو |   OBSمنبع: 

 

 
10
  International Union of Cinemas 

 اند.  شده لی تبد وروی به ساالنه ارز نرخبا متوسط  یمل یارزها 11

7208

7034 7024

6772

7127

2015 2016 2017 2018 2019
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 )آمار ثبت شده(  2019 – 2015| تعداد تماشاگران در اتحادیه اروپا

 بر حسب میلیون نفر  |   OBSمنبع: 

 

 

 

 2019 – 2015 | هااتحادیه اروپا بر اساس کشورهای تولیدکننده فیلم تماشاگرانتفکیک 
  بر حسب درصد|  OBS/LUMIEREمنبع: 

 

 

63.1 67.3 66.0 62.6 68.7

7.1 3.5 4.2 6.1 3.2

27.0 27.1 27.1 29.2 25.7

2.8 2.1 2.7 2.1 2.5

2015 2016 2017 2018 2019

آمریکا تولید اروپا با سرمایه استودیوهای آمریکا اروپا سایر کشورهای دنیا

978

992
985

954

1005

2015 2016 2017 2018 2019



21 

 

   2019 –  2015 |های بلند تولید شده در اتحادیه اروپا تعداد فیلم
 منابع 2019 2018 2017 2016 2015  کشور 

 اتریش 

 14 12 9 13 15 ملی  %100داستانی 

موسسه فیلم  
 اتریش 

 1 5 6 3 1 داستانی تولید مشترک عمده 

 3 9 9 7 7 داستانی تولید مشترک خرد 

 26 25 20 23 17 مستندهای بلند

 (1)بلژیک 

 9 14 14 16 14 ملی  %100داستانی 

CFWB/ 

VAF 

 19 13 22 21 16 داستانی تولید مشترک عمده 

 28 31 38 28 34 داستانی تولید مشترک خرد 

 14 17 15 17 9 مستندهای بلند

 بلغارستان 

 9 5 10 18 10 ملی  %100داستانی 

 مرکز ملی فیلم 
 2 1 4 6 2 داستانی تولید مشترک عمده 

 1 5 5 7 5 داستانی تولید مشترک خرد 

 12 10 4 11 8 مستندهای بلند

 (2) قبرس

 1 2 2 3 1 ملی  %100داستانی 

OBS / 

MOECSY 

 0 2 0 0 0 تولید مشترک عمده داستانی  

 1 0 0 0 0 داستانی تولید مشترک خرد 

 0 0 1 0 1 مستندهای بلند

 کرواسی 

 6 10 6 6 5 ملی  %100داستانی 

مرکز سمعی و  
 بصری کرواسی 

 6 4 2 4 4 داستانی تولید مشترک عمده 

 15 8 9 6 5 داستانی تولید مشترک خرد 

 13 14 16 1 1 مستندهای بلند

جمهوری 
 چک 

 21 23 16 24 20 ملی  %100داستانی 

  صندوق 
 چک   سینمای 

 16 13 8 17 7 داستانی تولید مشترک عمده 

 12 11 5 7 9 داستانی تولید مشترک خرد 

 39 30 25 31 20 مستندهای بلند

دانمارک 
(2) 

 11 13 13 15 14 ملی  %100داستانی 

موسسه فیلم  
 دانمارک 

 8 9 8 8 9 تولید مشترک عمده داستانی  

 9 10 9 8 8 داستانی تولید مشترک خرد 

 28 26 24 31 40 مستندهای بلند

 ( 2)استونی 

 9 6 3 7 1 ملی  %100داستانی 

موسسه فیلم  
 استونی 

 3 1 4 2 3 داستانی تولید مشترک عمده 

 2 3 5 3 2 داستانی تولید مشترک خرد 

 13 11 7 8 19 مستندهای بلند

 ( 3)فنالند 
 17 18 20 16 14 ملی  %100داستانی 

 فنالند   فیلم   بنیاد 
 2 0 2 3 5 داستانی تولید مشترک عمده 
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 منابع 2019 2018 2017 2016 2015  کشور 

 4 7 2 5 2 داستانی تولید مشترک خرد 

 23 24 18 22 24 مستندهای بلند

 فرانسه 

 
 فرانسه 

 138 140 147 125 126 ملی  %100داستانی 

CNC 
 46 48 38 55 66 مشترک عمده داستانی تولید  

 52 56 72 59 61 داستانی تولید مشترک خرد 

 65 56 43 44 47 مستندهای بلند

 ( 2)آلمان 

 96 78 80 82 76 ملی  %100داستانی 

SPIO 
 38 35 27 41 24 داستانی تولید مشترک عمده 

 23 40 34 43 45 داستانی تولید مشترک خرد 

 108 94 106 90 91 مستندهای بلند

 ( 2)یونان 

 12 9 11 6 14 ملی  %100داستانی 

GFC/OBS 
 5 2 3 5 1 داستانی تولید مشترک عمده 

 4 3 6 10 7 داستانی تولید مشترک خرد 

 9 6 6 6 8 مستندهای بلند

 مجارستان 

 - 15 12 15 13 ملی  %100داستانی 

NMHH 
 - 2 2 3 2 داستانی تولید مشترک عمده 

 - 1 2 1 3 داستانی تولید مشترک خرد 

 - 0 3 1 3 مستندهای بلند

 ایرلند

 6 3 2 6 4 ملی  %100داستانی 

Screen 
Ireland 

 4 11 12 10 7 داستانی تولید مشترک عمده 

 6 6 6 4 6 داستانی تولید مشترک خرد 

 10 14 7 9 15 مستندهای بلند

 ایتالیا

 160 147 153 142 126 ملی  %100داستانی 

MiBACT 
 32 23 18 23 22 داستانی تولید مشترک عمده 

 11 10 5 7 5 داستانی تولید مشترک خرد 

 122 91 61 50 31 مستندهای بلند

 (2)لتونی 

 10 6 3 2 1 ملی  %100داستانی 

مرکز ملی فیلم  
 لتونی 

 2 3 2 2 2 داستانی تولید مشترک عمده 

 5 1 1 3 0 مشترک خرد داستانی تولید  

 20 17 15 13 14 مستندهای بلند

 ( 2)لیتوانی 

 10 9 6 8 6 ملی  %100داستانی 

مرکز فیلم  
 لیتوانی 

 4 2 4 4 2 داستانی تولید مشترک عمده 

 2 3 0 1 0 داستانی تولید مشترک خرد 

 9 23 11 13 9 مستندهای بلند

لوکزامبور 
 گ

 1 0 1 1 3 ملی  %100داستانی 
OBS / LFF 

 4 3 3 0 5 داستانی تولید مشترک عمده 
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 منابع 2019 2018 2017 2016 2015  کشور 

 22 8 7 16 10 داستانی تولید مشترک خرد 

 5 3 2 3 2 مستندهای بلند

جزیره  
 مالت 

 1 4 2 3 1 مجموع 
IMDB / 

OBS 

 هلند 

 26 23 19 19 24 ملی  %100داستانی 

NFF 
 16 11 10 10 19 داستانی تولید مشترک عمده 

 15 21 25 21 20 تولید مشترک خرد داستانی  

 40 31 32 31 19 مستندهای بلند

 لهستان

 - 25 36 39 28 ملی  %100داستانی 

موسسه فیلم  
 لهستان 

 - 4 6 1 4 داستانی تولید مشترک عمده 

 - 5 17 6 3 داستانی تولید مشترک خرد 

  8 16 8 14 مستندهای بلند

 پرتغال 

 12 13 12 5 6 ملی  %100داستانی 

ICA 
 4 8 0 8 9 داستانی تولید مشترک عمده 

 6 2 8 4 2 داستانی تولید مشترک خرد 

 15 20 18 10 14 مستندهای بلند

 رومانی

 38 32 22 27 27 ملی  %100داستانی 

CNC 
 3 10 6 7 8 داستانی تولید مشترک عمده 

 2 1 2 7 1 داستانی تولید مشترک خرد 

 11 7 11 8 7 مستندهای بلند

 اسلواکی 

 8 1 4 2 5 ملی  %100داستانی 

موسسه فیلم  
 اسلواکی 

 7 6 5 4 5 داستانی تولید مشترک عمده 

 13 12 12 8 5 داستانی تولید مشترک خرد 

 16 14 6 12 10 مستندهای بلند

 (2)اسلوانی 

 6 2 5 4 9 ملی  %100داستانی 

مرکز فیلم  
 اسلوانی 

 5 4 6 4 1 داستانی تولید مشترک عمده 

 8 3 1 4 5 داستانی تولید مشترک خرد 

 12 12 9 8 4 مستندهای بلند

 اسپانیا 

 85 95 117 98 69 ملی  %100داستانی 

ICAA 
 22 26 19 23 58 داستانی تولید مشترک عمده 

 21 12 18 13 16 داستانی تولید مشترک خرد 

 135 131 125 120 111 مستندهای بلند

 ( 2)سوئد 

 20 22 18 16 21 ملی  %100داستانی 

SFI 
 9 9 7 6 7 داستانی تولید مشترک عمده 

 14 0 13 7 4 داستانی تولید مشترک خرد 

 25 20 30 25 18 مستندهای بلند
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 منابع 2019 2018 2017 2016 2015  کشور 

 ( 4)انگلیس 

 73 130 165 175 157 ملی  %100داستانی 

BFI 

 6 5 8 7 15 داستانی تولید مشترک عمده 

 15 14 9 17 15 داستانی تولید مشترک خرد 

 23 51 89 82 120 مستندهای بلند

 70 57 73 58 54 ( 5)فیلم بلند مستقل 

 1135 1117 1140 1169 1114 ( 6)های داستانی اتحادیه اروپاکل فیلم

OBS  746 690 635 608 599 (  6)کل مستندهای بلند اتحادیه اروپا 

 1881 1807 1775 1777 1713 ( 6) های سینمایی اتحادیه اروپا فیلم کل  
(1  :)CFWB   های تایید شده و  فیلمVAF  کند.  اند را محاسبه می های سینمایی اکران شده که بودجه عمومی گرفتهفقط فیلم
کاهش چشمگیر تولید فیلم در سال  (: علت  4)  اند.هایی که حمایت ملی دریافت کرده(: فیلم 3های اکران اول. )(: فیلم 2)

(: شامل 5)  باشد.پوند انگلیس می  هزار   500های تولید شده با بودجه کمتر از  به دلیل کمبود وقت در شناسایی فیلم  2019
)سرمایهفیلم مشترک  تولید  مستقل  بلند  بدون  های  و  خارجی(  مستقلیفیلم گذاری  فقط جلوه  های  آنکه  ویژه  در  های  ها 

مقادیر به دلیل کمبود وقت در شناسایی تولیدات انگلیسی، های اصالح شده.  سری داده(:  6)  .است  ه شدهانگلیس ساخت
 باشد.کشور می  28نکته: اتحادیه اروپا شامل  .داخلیبا بودجه  انگلیسی های بلنداند. به جز فیلمتخمین زده شده

 
 
 
 

 2019 –  2015 |در اتحادیه اروپا   تماشاگران
  .موقت ی ها دادهبر حسب میلیون نفر. |  OBSمنبع: 

ف
مخف

 

 منابع 2019/ 18 2019 2018 2017 2016 2015 نام کشور

AT  5.8 13.7 12.9 14.6 15.1 15.9 اتریش% 
موسسه فیلم 

 اتریش 

BE 3.8 19.5 18.8 19.6 19.4 21.1 بلژیک% 
CFWB/VAF/cin

data 

BG  مرکز ملی فیلم  %2.4 5 4.9 5.6 5.5 5.3 بلغارستان 

CY 11.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 قبرس% MOECSY 

CZ  فیلم چک  صندوق %12.1 18.3 16.3 15.2 15.6 13 چک 

DE 12.6 118.6 105.4 122.3 121.1 139.2 آلمان% FAA 

DK 6 13.2 12.5 11.9 13 13.8 دانمارک% 
مرکز آمار / موسسه  

 فیلم دانمارک 

EE  موسسه فیلم استونی  %1.5 3.7 3.6 3.5 3.3 3.1 استونی 

ES  6.1 104.9 98.9 99.8 101.8 96.1 اسپانیا% ICAA 

FI  فنالند فیلم بنیاد %3.8 8.4 8.1 8.8 8.7 8.7 فنالند 

FR  5.9 213 201.1 209.4 213.2 205.4 فرانسه% CNC 
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ف
مخف

 
 منابع 2019/ 18 2019 2018 2017 2016 2015 نام کشور

GB  0.5- 176.1 177 170.6 168.3 171.9 انگلیس% BFI/DCM 

GR  مرکز فیلم یونان %2.1 9.6 9.4 10.1 10 9.8 یونان 

HR  6.6 4.9 4.6 4.5 4.3 3.9 کرواسی% 
مرکز سمعی و 
 بصری کرواسی 

HU 
مجارست 

 ان
 فیلم  ملی دفتر - - 15.5 14.9 14.6 13

IE 4.2 15.1 15.8 16.7 15.8 15.2 ایرلند% - Screen Ireland 

IT 13.9 104.4 91.7 99.6 113.8 106.7 ایتالیا% 
SIAE/Cinetel/A

NICA 

LT  مرکز فیلم لیتوانی  - %2.9 4.2 4.3 4.1 3.7 3.3 لیتوانی 

LU  8.6 1.1 1.1 1.2 1.1 1.3 لوکزامبورگ% CNA 

LV  لتونی   فیلم   ملی   مرکز  %7.9 2.7 2.5 2.5 2.5 2.4 لتونی 

MT  مرکز ملی آمار مالت  - - 0.8 0.8 0.7 0.7 مالت 

NL  6.5 38 35.7 36 34.2 33 هلند% 
NFF/MaccsBo

x-NVB & NVF 

PL موسسه فیلم لهستان  %1.5 60.6 59.7 56.6 52.1 44.7 لهستان 

PT  5 15.5 14.8 15.6 14.9 14.6 پرتغال% 
موسسه سینما و 
 سمعی و بصری

RO 1.6 13.1 13.3 13.9 13 11.2 رومانی% - 
مرکز ملی  
 سینماتوگرافی 

SE موسسه فیلم سوئد - %28 15.9 16.4 16.9 17.8 17 سوئد 

SI  مرکز فیلم اسلوانی  - %4.9 2.4 2.5 2.4 2.3 2.1 اسلوانی 

SK  9.5 6.5 6 6.7 5.7 4.6 اسلواکی% 
موسسه فیلم 

 UFDاسلواکی / 

کشور   28کل 
 اتحادیه اروپا 

978 992 985 954 1005 5.3% 
رصدخانه سمعی و 

 بصری اروپا 
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 رکشو بر اساس در اتحادیه اروپا های سینماتعداد سالن
   .روز 60اکران کمتر از  با مدت ی سینماها: شامل سالن (2. )2019 دسامبر  تا شده زده (: تخمین1) | OBSمنبع: 
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 2019دسامبر  |دیجیتال در کشورهای اتحادیه اروپا  هایپردهگسترش 
غیر دائمی )فضای باز، نیمه وقت و    های نمایش پرده در جمهوری چک شامل    اکران   ساختار   |  MEDIA Sallesمنبع:    |بر حسب درصد.  
  سینماهای  در  دیجیتال  نمایش  های گستردگی سالن  باشد. می   ی محل   ی نما ی از چشم انداز س  ی بخش مهم  انگر ی نما   باشد، که مسافرتی( نیز می 

 است.   % 90باالی    دائمی 

 

 

 

  ی اروپا )به استثنا   ه ی کشور عضو اتحاد   23  جزیی   ی ها داده   ل ی و تحل   ه ی موقت بر اساس تجز   ی بند رتبه   ر ی جداول ز در  
   . ست اروپا ا   ه ی ها در اتحاد رش پذی   کل   % 89  نشانگر   که   شده لهستان و مجارستان( ارائه    کشورهایی از جمله 
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 2019 |اتحادیه اروپا  در تماشاگران فیلم برتر  25
 در اروپا.  2018تماشاگر در سال    4535(:  2در اروپا. )  2018تماشاگر در سال    OBS/LUMIERE  |  (1  :)227464منابع:  

  اروپا.در   2018تماشاگر در سال  26891839: (4در اروپا. ) 2018تماشاگر در سال  4423255(: 3)

 گر تعداد تماشا  کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 48674126  جان فاورو انگلیس  ، آمریکا شاه   شیر 1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو  

 روسو 
41037910 

 34644134 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
31644426 

 22451398 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  5

6 
  زشیخ -9اپیزود جنگ ستارگان: 

 واکر یاسکا
 22145204 جی. جی. آبرامز  آمریکا

 20194060 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  7

 آمریکا کاپیتان مارول  8
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
18106274 

 17744592 واتس جان  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  9

 انگلیس   ، چین   ، آمریکا    وودیدر هال یروزگار یروز 10
  نیکوئنت
   نوی تارانت

14897988 

11 
  ی ا ی : دن ید کن   ت ی خود را ترب   ی چگونه اژدها 

 پنهان 
 14828172 بلوا دُ نید ژاپن، آمریکا

 ژاپن   ، فرانسه   ، آمریکا    2 یخانگ واناتیپنهان ح یزندگ 12
،  رناد سیکر

 وال جی دل
13879303 

 دامبو  13
  ، انگلیس ، آمریکا

 کانادا  ، استرالیا
 12971056   برتون میت

 12667189  چ یل دیوید ژاپن ، آمریکا  : هابز و شاوکندیم  میتقد  نو خش  عیسر 14

 12610461   کاسدان کیج  آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 15

 12037512   نگ ی ران   م ی واخ ی  کانادا   ، انگلیس   ، آمریکا  ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 16

 11198719 ی ت ی موسک   ی اند  کانادا ، آمریکا   آن: بخش دوم 17

 10765619 ی فارل تریپ چین  ، آمریکا ( 1) کتاب سبز 18

 فرانسه  (2) م؟یا ما با پروردگار خوب چه کرده 19
دو   پیلیف

 شاوورون 
9289517 

 8771594 لترمن راب  ژاپن ، آمریکا   کاچویکارآگاه پوکمن پ 20

 آمریکا  (3) کندیرا خراب م نترنتیرالف ا  21
  جانستون، لیف

 مور  چ یر
8534332 

 7993022 نگر یس انیبرا  انگلیس  ، آمریکا (4) یبوهم  یراپسود 22
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 گر تعداد تماشا  کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 7897935  انگلر کلیما آمریکا   ، انگلیس  ی  دانتون اب 23

 6710571 گز ی رابرت رودر  ژاپن   ، کانادا   ، آمریکا    : فرشته جنگتایآل 24

 ژاپن   ، چین   ، آمریکا  منفور   25
،  کالتن لیج

 لدرمنیتاد وا 
6619513 

 

  |در اتحادیه اروپا    تماشاگرانتعداد  از نظر  (  کایآمر   ی گذارهیاروپا با سرما  دیتول)برتر    اروپایی  فیلم  25
2019 
  در اروپا.   2018در سال    تماشاگر   4423255(:  2)  در اروپا.  2018در سال    تماشاگر   OBS/LUMIERE  |  (1:)  4535منابع:  

   در اروپا. 2018در سال  تماشاگر  22527(: 4) در اروپا. 2018در سال  تماشاگر  3724(: 3)

 گر تعداد تماشا  کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 فرانسه  (1) م؟یا ما با پروردگار خوب چه کرده 1
دو   پیلیف

 شاوورون 
9289517 

 7993022 نگر یس انیبرا  انگلیس  ، آمریکا (2) یبوهم  یراپسود 2

 7897935  انگلر کلیما آمریکا   ، انگلیس  ی   دانتون اب 3

   6464821 دکستر فلچر  آمریکا   ، انگلیس    منراکت 4

 ( 3)ی سوگل 5
  ، آمریکا ،  انگلیس 

 ایرلند 
   5186255 موس ی النت   ورگوس ی 

  روزید 6
  ، آمریکا ، انگلیس 
 ژاپن  ، روسیه

 5102595 دنی بویل 

   5100778 تیکینگبورا دا آلمان  راز کامل 7

  دیسف ریو ش ایم 8
 ، آلمان فرانسه، 
 جنوبی آفریقای 

  ید لزیج
 سترهیما

3917941   

  شان گوسفنده: فارماگدون 9
انگلیس، آمریکا،  

 فرانسه 
 ،لنیف چاردیر

 بچر  لیو
3531230   

 بلژیک، آمریکا    ملکه یسگ کورگ 10
 ، استاسنبن 

 کستلوت نسنتیو
3455329   

 3232763   پدرو آلمودوار اسپانیا، فرانسه  رنج و شکوه  11

   3107758   نکیل نیکارول آلمان دارد  اجیتازه احت یهوا  یپسر به مقدار 12

   3028452   کنه ومیگ فرانسه، بلژیک  2های سفید کوچک دروغ 13

  2550082 رورک  یجوز  انگلیس، آمریکا ملکه اسکاتلند  یمر 14

  2387973  سگورا  اگویسانت اسپانیا   نفر است کیپدر فقط  15

 فرانسه، بلژیک   هاییاستثنا 16
  ، ناکاش   ه ی و ی اول 
 تولدانو   ک ی ار 

2314606   
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 گر تعداد تماشا  کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

   سرد بی تعق 17
انگلیس، آمریکا، فرانسه،  

 چین، نروژ، کانادا 
 2216644   هانس پتر موالند 

   22110115  جان اس. برد کا ی آمر ،  کانادا ، س ی انگل  ی لاستن و ُا 18

 2073499   کونهیپ ، کارایف ایتالیا سمس یکر نیاول 19

 2006916 رومن پوالنسکی  فرانسه، ایتالیا   افسر و  جاسوس 20

 1996417 ادوارد برگون  ک یبلژ ، فرانسه  نیبه نام زم 21

 1839605   کارلوس ترون اسپانیا  توانم ترک کنم هر وقت بخواهم می 22

 فرانسه    دوران مدرسه 23
،  ماالد راند کورپس گ 

 مهدی ایدیر 
1826080 

 1806816  آلخاندرو آمنابار اسپانیا، آرژانتین   هنگام جنگ 24

 1780627 ی  لج ل فرانسه  بینوایان 25

 

 2019 |شبکه سینماهای اروپا  در تماشاگران تعداد برتر اتحادیه اروپا از نظرفیلم  25
سینما    1134شهر،    685کشور،    34ها بر اساس اعضای سینماهای اروپا در  (: داده1)  |  OBS/Europa Cinemasمنابع:  

 باشد. می  LUMIERE(: کشور سازنده و سال ساخت بر اساس پایگاه داده 2) پرده نمایش است. 2761و 

 گر تعداد تماشا  کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 1347179   پدرو آلمودوار اسپانیا، فرانسه  رنج و شکوه  1

 ی سوگل 2
انگلیس، آمریکا،  

 ایرلند 
  ورگوس ی 
 موس ی النت 

1325215 

 714509  انگلر کلیما انگلیس، آمریکا   ی   دانتون اب 3

 فرانسه  م؟یا ما با پروردگار خوب چه کرده 4
دو   پیلیف

 شاوورون 
540854 

  روزید 5
انگلیس، آمریکا،  
 روسیه، ژاپن 

 532346 دنی بویل 

 507352 دکستر فلچر  انگلیس، آمریکا     منراکت 6

 487266   نکیل نیکارول آلمان دارد  اجیتازه احت یهوا  یپسر به مقدار 7

 447871 کن لوچ  انگلیس، فرانسه، بلژیک  ی جا ماند میسفامت 8

 427413 امایس نیسل فرانسه    در آتش ییپرتره بانو 9

 423326 رومن پوالنسکی  فرانسه، ایتالیا   افسر و  جاسوس 10

  خائن  11
ایتالیا، فرانسه،  

 ، بلژیکآلمان
   379506 و یمارکو بلوک

 373996 دینگشاینورا ف آلمان  شکن ستمیس 12

   365346 نز یفا فالر انگلیس  کالغ سفید 13

 360252  اوزونفرانسوا     کیفرانسه/ بلژ ه لطف خداب 14

   330193 ی پت   ن ی ژول - یی لو  فرانسه  ها  یینامر 15
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 گر تعداد تماشا  کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

   303574 دوس ی ب   کال ی ن  فرانسه، بلژیک  اوقات خوش  16

 302265   اس ی آسا   ه ی و ی اول  فرانسه  زندگی دوگانه  17

 جنگ سرد  18
لهستان، فرانسه،  

 انگلیس 
 لپاو

 ی کوفسکیپاول
282147   

 فرانسه، بلژیک   هاییاستثنا 19
  ، ناکاش   ه ی و ی اول 
 تولدانو   ک ی ار 

273819 

 ، ایتالیا آلمان  برنگردان یهرگز رو 20
 انیفلور
فون  هنکل

 دونرسمارک
268290 

 259895 رونگه  ورنیب انگلیس، سوئد، آمریکا  همسر  21

 انگلیس، آمریکا، فرانسه   شان گوسفنده: فارماگدون 22
 ،لنیف چاردیر

 بچر  لیو
252822   

   251027 مارچلو   ترو ی پ  آلمان ایتالیا، فرانسه،   دن یا  نیمارت 23

 245029   آلخاندرو آمنابار  اسپانیا، آرژانتین   هنگام جنگ 24

   235543 تیکینگبورا دا آلمان  راز کامل 25

 

  |در کانادا و آمریکا  تماشاگران   تعداد از نظر ( آمریکا گذاری سرمایهتولید اروپا با ) برتر اروپایی فیلم 25
2019 

دالر آمریکا تخمین زده شده   9.16تعداد مخاطبان بر اساس میانگین قیمت بلیت   |  Comscore, OBS/LUMIERE: منابع 

فیلم برتر اکران شده در    600( در میان  کا ی آمر   ی گذار ه ی اروپا با سرما   د ی تول   فیلم   15فیلم اروپایی )شامل    192نکته: در مجموع    |است.  
 از سهم بازار(   % 4.9شود. ) میلیون تخمین زده می   61.2  شناسایی شدند. مجموع تماشاگران   2019آمریکا و کانادا در سال  

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 انگلیس، آمریکا   ی   دانتون اب 1
 کلیما

   انگلر
فوکس  

   چرزیف
10573567 

 10520541 پارامونت  دکستر فلچر  انگلیس، آمریکا     منراکت 2

  روزید 3
انگلیس، آمریکا،  
 روسیه، ژاپن 

 3837418 یونیورسال دنی بویل 

   سرد بی تعق 4
انگلیس، آمریکا، فرانسه،  

 چین، نروژ، کانادا 
هانس پتر  
   موالند 

 3508610 ت ی نزگیال

 آمریکا، انگلیس  ی بوهم  یراپسود 5
 انیبرا 
 نگر یس

فاکس قرن  
 بیستم

2732153 

 جودی 6
انگلیس، آمریکا،  

 فرانسه 
 روپرت گولد 

  دیرودسا
 12  کشنزاتر  

2622605 

 
12 Roadside Attractions 
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 انگلیس، آمریکا   اممبارزه با خانواده 7
  ونیاست

 مرچنت 
ام. جی. ام.  

 13 منشنیدا 
2506395 

 انگلیس، آمریکا     : آزاد شدهنییمتر پا 47 8
 وهانسی

  رابرتس
  ،نترتیمنتاِ

 14پیکچرز موشن 
2430229 

 2411674 ورسالیونی تام هوپر  انگلیس، آمریکا  ها گربه 9

 ی سوگل 10
انگلیس، آمریکا،  

 ایرلند 
  ورگوس ی 
 موس ی النت 

فاکس 
  تیسرچال

1839469   

   شیجو کرن انگلیس، آمریکا     که شاه خواهد شد   کودکی  11
فاکس قرن  

 ستمیب
1833055 

 1337671 برادران وارنر   جکسون   تر ی پ  انگلیس، نیوزلند    شوند ریپ دیآنها نبا 12

 1299252 برادران وارنر     چادا   ندر ی گار  انگلیس، آمریکا    کننده  نور کور 13

 1151125   چرز ی فوکس ف  جردن لینِ ایرلند، آمریکا  گرتا  14

 932690 ت ی نزگیال لوک بسون  فرانسه، آمریکا  آنا 15

 845392 چرز ی فوکس ف  ت کلرمون ل  فرانسه، بلژیک  موستانگ  16

 582624 سونی   جان اس برد  کا ی آمر ،  کانادا ، س ی انگل  ی لاستن و ُا 17

 581141 چرز ی فوکس ف  رورک   ی جوز   انگلیس، آمریکا ملکه اسکاتلند  یمر 18

 جنگ سرد  19
لهستان، فرانسه،  

 انگلیس 
  ل پاو 

 ی کوفسک ی پاول 
 566646 آمازون

 480207 سونی   آلمودوار پدرو   اسپانیا، فرانسه  رنج و شکوه  20

 345603 سونی   هولمز   الکس  انگلیس    زهیدوش 21

 292336 چرز ی فوکس ف  فرهادی   اصغر  اسپانیا، فرانسه، ایتالیا    دانندیهمه م 22

23 
: زی انگجانوران شگفت

 والدندلیگر اتیجنا
 234424 برادران وارنر  تس یی   د ی و ی د   انگلیس، آمریکا

 217328 آی اف سی   هود نیگو انگلیس، آمریکا  ی  اسرار رسم 24

 199648 سونی نز یفا فالر انگلیس  کالغ سفید 25

 

 

 

 

 
13 MGM-Dimension 
14 Entert. Studios Motion Pict . 
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 فرانسه

 2019سهام بازار  میلیون 67 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  41761

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 میلیارد یورو   1.45

 میلیارد دالر آمریکا(  1.62)

 میلیون  213 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 دالر آمریکا(  7.6یورو ) 6.8 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

3.2 

 6114 |5983 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
5981| 6045 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
3030| 3030 

 CNC |  (2 :)MEDIA Salles(: 1منابع: )

 

 2019 – 2015 |های سینمایی فرانسوی تولید شده تعداد فیلم
 . شده به طور رسمی شناخته های (: فیلم 1) | CNCمنبع: 

 
 
 
 
 
 
 

34.8%

65.2%

ملی سایر

76

45 55 5566
62

78 63 61

158 159 177 182 185

300 283 300 300 301

2015 2016 2017 2018 2019

تولید مشترک خرد تولید مشترک عمده ملی% 100 (1)مجموع 
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 2019 – 2015 | فرانسه در گیشه درآمد ناخالص
 بر حسب میلیون یورو  | CNCمنبع: 

 
 

 2019 –  2015 | فرانسه در تماشاگرانتعداد 
 برحسب میلیون | CNCمنبع: 

 

 2019  |در فرانسه  تماشاگران  فیلم برتر 20
 اند.پوشش داده شده 25/12/2019تا  27/12/2018های اکران شده بین فیلم | Le Film Francaisمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  سازنده کشور  عنوان اصلی 

 10019173 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 6942331 والت دیزنی 

3 
چه   خوب  پروردگار  با  ما 

 م؟یا کرده
 فرانسه 

دو   پیلیف
 شاوورون 

 6714809 یو جی سی 

205.4

213.2

209.4

201.2

213.0

2015 2016 2017 2018 2019

1331.7

1388.4 1380.6

1336.9

1447.4

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  سازنده کشور  عنوان اصلی 

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 6642628 والت دیزنی 

 5567242 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  5

 4599944 والت دیزنی  ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  6

7 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 4291215 والت دیزنی  

8 
ترب   ی اژدها چگونه   را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 3389854 یونیورسال بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 آمریکا کاپیتان مارول  9
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 3374614 والت دیزنی 

 3215835 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  10

 2800004 ی تپ    کنه ومیگ فرانسه، بلژیک  2های سفید کوچک دروغ 11

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 12
آمریکا،  

 انگلیس، کانادا
 2719523 والت دیزنی     نگ ی ران   م ی واخ ی 

   وودیدر هال یروزگار یروز 13
آمریکا، چین،  

 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 2647748 سونی

 2510813 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  14

15 
:  کندی م  می تقد  نو خش   عیسر

  هابز و شاو
 2451750 یونیورسال  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 2413896 سونی   کاسدان   ک ی ج   آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 16

 دامبو  17
آمریکا، انگلیس،  
 استرالیا، کانادا 

 2397405 والت دیزنی     برتون میت

 آمریکا  کند یرا خراب م  نترنتیرالف ا  18
  جانستون، لیف

 مور  چ یر
 2315786 والت دیزنی  

   2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  19
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 2309328 یونیورسال

 2090550 متروپولیتن  ی فارل تریپ آمریکا، چین  کتاب سبز  20
 

 پخش و نمایش  
خود از سال   حد نصاب ثبت شده  نیسومبه    2019فرانسه در سال    ینماهایحضور در س  آمار

بود    یسال متوال  نیششم  نی. اافتی  شیافزا  % 5.9  یت،بل  ونیلیم  213و با فروش    دیرس  1966
 متیق  میانگین    شی . با افزارفتیفراتر م  ونیلیم  200فرانسه از    ینماهایستماشاگران  که آمار  

  ورو ی  داریلیم  1.45به    شیافزا  %8.3با    شهیگ  فروش ناخالص  ورو،ی  6.79به    وروی  6.64از    یتبل
   % 32.3  به دلیل افزایش   شه یگفروش  است. رشد    خیسطح فروش در تار  نیکه باالتر  دیرس
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از   %55.2 و دیسطح خود رس نیبه باالتر 1957که از سال  های آمریکایی بودمخاطبان فیلم
  % 34.8به    %39.5فرانسه از    لمیف  یکه سهم بازار داخل  یدر حال  .را به دست آورد  بازارسهم  

های سفید کوچک  دروغ" و  "م؟یاما با پروردگار خوب چه کرده"  یها لمیو ف  افتیکاهش  

 قرار گرفتند.  2019برتر  لمیف ستیبودند که در فهرست ب یفرانسو یداخل یهالمیف تنها "2

 2020مارس    14  خیدر تار  19  دیفرانسه در واکنش به بحران کوو  ینماهایسدستور تعطیلی  
  %59  به اندازه  یم   31تا    هی از ژانو  یافتیدر  درآمد ناخالص گیشه  بیترت  نی. به هماعالم شد

بحران  مخرب    اثرات  لیتعد  یبرا.  افتیکاهش    2019در سال  زمانی  با همان دوره    سهیدر مقا
 La Vingtو  یفرانسو  VODپلتفرم    La Toileتوسط    یمجاز  ینماهایس  ،درآمدها  توقفو  

Cinquieme Heure  پلتفرم  جادیا که  جغراف  یمبتن  یشدند  سکونت(  ایبر    یبرا  )محل 
گاه   ال بردنسو  ری بدون زافراد است.    یلومتری ک  40در شعاع    شیبه صفحات نما  یدسترس
کاهش  ،فرانسه  یارسانه   شمار یک  اجازه  اضطراری،  مواقع  به  مربوط  ماه  مقررات    ه چهار 
  توزیع  نیز( و  هر بار مشاهده  یپرداخت به ازا)   هاVODاکران سینمایی برای    در زمان  ییاستثنا

اجازه  فرانسه    ینماهایس  کند.های سینما را صادر می در دوره تعطیلی سالن،  DVD  به صورت 
 . رندیخود را از سر بگ یهاتیفعال ژوئن 22 خیاز تار خواهند داشت

 بودجه  و تولید
 کشور فرانسه(  یمل   یگذارهیسرما  نهاد)  CNCتوسط    2019در سال    تایید شده  لمیف  301با  

  هزینه   نیانگیم  2019  در سال  .یافتادامه    داریپا  در سطحی  یفرانسو  یهالمیف  دیتولمیزان  
  نیا  2018در سال    که  زده شد   نیتخم  وروی  ونیلیم  3.8  ،یفرانسو  نوآورانه  یهالمیف  دیتول
 لم یف  دیتول  یگذارهیسرماکل  بود.    وروی  ونیلیم  5.5  ،2016و در سال    وروی  ونیلیم  4  نهیهز

  ونیلیم 903که  دی رس وروی اردیلیم 1.12به  2019در سال  یدرصد 0.8با کاهش  در فرانسه
ثبت شده در   نییآمار پا   نیدوم  ارقام  نیشدند. ا  یگذارهیسرما  نوآورانه  یهالمیاز آن در ف  وروی

کووید  در فرانسه بر اثر    ات دیرکود تول  لیبه دل  2020سال    راال دگذشته است که احتم  دهه
   رسد.می یترنییبه سطح پا 19

از جمله    ی متعدد   ی ت ی حما   اتاقدام  ی واکنش به بحران کرونا به معرف در    CNCفرانسه و    دولت 
  ، بینی بودجه پیش از شروع پروژه پیش   راهکارهایی برای   ، اضطراری حمایتی و    ی ها نه ی هز   کمک 

  ت ی )گروه حما   Audiens  ل، ی پرداختند. در ماه آور   ها وام   پرداخت و ضمانت   ات و تعهد   ن ی قوان انعطاف  
فرهنگ   ی اجتماع  بخش  و  ی از  و    ی برا   ضطراری ا   های کمک صندوق    کس ی نتفل (  هنرمندان 

   . اندازی کردند راه را    لم ی و ف   ی بصر   ی سمع شاغل در صنایع    متخصصان فنی 

 CNC, Le Film Français, UNIC, OBSمنابع: 
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 آلمان 

 2019سهام بازار  میلیون 83 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  46564

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 میلیارد یورو   1.02

 میلیارد دالر آمریکا(  1.15)

 میلیون  118.6 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم
8.6  ( دالر    10.1یورو 

 آمریکا( 

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

1.4 

 4961 |4849 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
4848| 4961 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
2220| 2246 

 FFA | (2 :)MEDIA Salles(: 1منابع: )

 

 

 2019 –  2015 |تولید شده  آلمانیهای سینمایی تعداد فیلم
 SPIOمنبع: 

 

 

21.5%

78.5%

ملی سایر

42

61

44

54 5855

57
48

49 28

139 138
155

144
179

236
256 247 247

265

2015 2016 2017 2018 2019

تولید مشترک خرد تولید مشترک عمده ملی% 100 مجموع
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 2019 – 2015 | آلمان در گیشه درآمد ناخالص
 بر حسب میلیون یورو  | FFAمنبع: 

 

 2019  – 2015 | آلمان در تماشاگرانتعداد 
 بر حسب میلیون | FFAمنبع: 

 

 2019 |در آلمان  تماشاگران  رترفیلم ب 20
 FFAمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا 2منجمد  1
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 5685373 والت دیزنی 

 شاه   شیر 2
آمریکا،  
 انگلیس 

 5565333 والت دیزنی   فاوروجان 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 3
آنتونی و جو 

 روسو
 5130521 والت دیزنی 

1167.1
1023.0 1056.1

899.3
1024.0

2015 2016 2017 2018 2019

139.2
121.1 122.3

105.4 118.6

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 4623306 15کنستانتین  تیکین گ بورا دا  آلمان  راز کامل 4

 4064979 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  5

6 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 3773947 والت دیزنی  

7 
مقدار به  تازه    یهوا   یپسر 

 دارد  اجیاحت
 آلمان

  نیکارول
   نکیل

 3064823 برادران وارنر 

   2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  8
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 2483924 یو. آی. پی

9 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 2266365 یو. آی. پی  بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 آمریکا کاپیتان مارول  10
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 2079966 والت دیزنی 

 1984792 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  11

 1897731 برادران وارنر  ی ت ی موسک   ی اند  آمریکا، کانادا   آن: بخش دوم 12

   وودیدر هال یروزگار یروز 13
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 1859819 سونی

 ی بوهم  یراپسود 14
آمریکا،  
 انگلیس 

 نگر یس انیبرا 
فاکس قرن  

 بیستم
1795362 

 1771749 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  15

16 
:  کندی م  میتقد   نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 1722051 یو. آی. پی  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 ی فارل تریپ آمریکا، چین  کتاب سبز  17
 اینترتین،
 ایی. وان 

1592593 

 1508876 سونی کاسدان   ک ی ج   آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 18

 1428687 برادران وارنر   راب لترمن  آمریکا، ژاپن    کاچوی پوکمون کارآگاه پ 19

 آمریکا  کند یرا خراب م  نترنتیرالف ا  20
  جانستون، لیف

 مور  چ یر
 1354973 والت دیزنی  

 

 پخش و نمایش  
تا حدودی    2019سینماها در سال    حضور درآلمان،    ینمایس  یبرا  2018پس از سال نسبتا بد  

آمار   نیدوم  نیحال ا  نی. با ادیرس  تماشاگر   ونیلیم  118.6به    ونیلیم  105.4از    بهبود یافت و
 ل یهم به دل  شهیخالص گ نابود. فروش    1990سال    اتحاد آلمان دراز زمان    ثبت شده  نییپا

 
15 Constantin Film 



40 

 

،  2018نسبت به سال    یدرصد  13.9  شیبا افزا ،وروی  8.63به    ت یبل  قیمت  نیانگیبازگشت م
  576از    های اکران شدهلمیتعداد ف  ، ی. پس از دو سال رکود متوالدیرس  وروی  اردیلیم  1.02به  

  ی پسر به مقدار"و    "راز کامل"  یهابه نام   داخلی  لمیف  2. با وجود  افزایش یافت  لمیف  606به  

  % 23.5آلمان از    لمیف  بازار برتر قرار گرفتند، سهم    لمیف  10  ان یکه در م  "دارد  اجیتازه احت  یهوا
در   ،فروختند  تیبل   ونیلیم  4از    شیب  2019در سال    یآلمان   لمیف  5.  داشتکاهش    % 21.5به  

 آمار برسد.  نینتوانست به اکه هیچ فیلمی  2018سال تضاد با 

کشور در    نیا  ینماها یس  رایز  ،آلمان کمک کند  ینمایس   یایهم نتوانست به اح  2020  سال
شدند.    لیدولت فدرال تعط  میکرونا بنا به تصم  وعیش  لیبه دل  2020مارس    18تا    14  خیتار

زمانی   نسبت به بازه   یدرصد   47با کاهش    یم  24تا    هیاز ژانو  گیشه  خالصفروش نا  جهیدر نت
 ییاستان آلمان از بازگشا  16استان از    14  ژوئن  5  خیروبرو شد. در تار  2019در سال    مشابه

آلمان  یهااز کل سالن % 60 نماهایس ن یخبر دادند. ا ژوئن 30تا   یم 15از  یمحل ینماهایس
تشک زنجدهندمی   ل یرا  س  هارهی.  روابط  ن  ینماهایو  با    یهای گرانآلمان  رابطه  در  را  خود 

 هستند.  ترمنسجم خواهان رویکردی اعالم کردند و متزلزل ییبازگشا یهاخیتار

 بودجه  و تولید
  دات یکه تول  ،دیرس  لمیف  265به    یداخلبلند    لمینسخه ف  247از    2019بلند در سال    لمیف  دیتول

بود   یکامال مل اتدیتعداد تول ش یآمار، افزا شیافزا لی. دلگرفتی م بر  را هم درخُرد مشترک 
 .دیرس لمیف 179به  لمیف 144که از 

بحران کرونا    لیدوم ماه مارس به دل  مه ینقاط اروپا از ن  گریآلمان هم مانند د  لمیف  دیتول  تیفعال
  گذاران ه یفدرال و سرما  یهاالت یآلمان، دولت فدرال، ا  ینمایو س  لمی. صنعت فبه تعطیلی رسید

  ، از جمله را انجام دادند  یمتعدد  حمایتیات  اقدامبحران کرونا    یامدهایکاهش پ  یبرا  لمیف
ویژه  اندازیراه اضطراری  مالی  پشت  ییوروی  ونیلیم  15  یک صندوق   ،"FFA"  یبانیتحت 

مرتبط    یاضاف  یهانه یهز  برای پوشش  ،"رت فرهنگ و رسانهوزا"و    "یامنطقه  هایصندوق"
 یهانهیاز هز %50 د،یتولاولیه  یهانهیاز هز %30 تا حداکثرپرداخت  شامل ،کرونا روسیبا و

 هاتیمحدود  ط،ی شرا  نیدر ا  ییاروپا  یبازارها  گریمانند د  .یکیز یف  هاییویدیو  %30پخش و  
و مقررات    شوند یقابل انعطاف اعمال م  یبه شکل  ای(ی پخش )تقویم رسانه هایبندو زمان 

 .دگردنیم  قیتعل یمدت کوتاه یهم برا یاتیمال

    FFA, SPIO, BKM, UNIC, OBSمنابع:   
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 ایتالیا 

 2019سهام بازار  میلیون  60.4 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  32947

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 یورو   ونمیلی 667.9

 دالر آمریکا(  ونمیلی  748)

 میلیون  104.4 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 دالر آمریکا(  7.2یورو ) 6.4 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

1.7 

 5385 |5205 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
3766| 3795 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
1390| 1400 

اکران حداقل  سالن    3880فقط    2019. در سال  SIAE(: منبع:  1) با مدت  فیلم  بودند.  60نمایش  فعال  منبع:  2)  روز   :)

MEDIA Salles شده است. ، شمارشاندفعال بوده روز 60ر از که بیشت  هاییسالن. فقط 
 
 
 
 

 2019 – 2015 |های سینمایی ایتالیایی تولید شده تعداد فیلم
 DG Cinema – MiBACTمنابع: 

 

 

 

21.6%

78.4%

ملی سایر

6 10 6 13 13

22 26 20
27 44

157
188 209 233

268
185

224 235
273

325

2015 2016 2017 2018 2019

تولید مشترک خرد تولید مشترک عمده ملی% 100 مجموع
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 2019 – 2015 | ایتالیا در گیشه درآمد ناخالص
 بر حسب میلیون یورو  | SIAE, ANICA, Cinetel, OBSمنابع: 

 

 2019  –  2015 | ایتالیا در تعداد تماشاگران
 بر حسب میلیون | SIAE, ANICA, Cinetel, OBSمنابع: 

 

 2019 |در ایتالیا  تماشاگران فیلم برتر  20
 Cinetelمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 شاه   شیر 1
آمریکا،  
 انگلیس 

 5692214 والت دیزنی   جان فاورو

 4193477 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  2

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 3
آنتونی و جو 

 روسو
 4098421 والت دیزنی 

664.3
695.1

619.4

579.5

667.9

2015 2016 2017 2018 2019

106.7 113.8
99.6

91.7
104.4

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 2813176 والت دیزنی 

 2411864 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  5

 2073499 16 مِدوزا    کونه ی پ   ، کارا ی ف  ایتالیا سمس یکر نیاول 6

 دامبو  7
  آمریکا، انگلیس، 
 استرالیا، کانادا 

 2004882 والت دیزنی     برتون میت

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 8
آمریکا،  
 کانادا   انگلیس، 

 1872529 والت دیزنی     نگ ی ران   م ی واخ ی 

 1768876 برادران وارنر  جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  9

   وودیدر هال یروزگار یروز 10
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 1716656 برادران وارنر 

 آمریکا  کند یرا خراب م نترنتیرالف ا  11
  جانستون، ل ی ف 

 مور   چ ی ر 
 1684484 والت دیزنی  

  وینوک یپ 12
ایتالیا، فرانسه،  

 انگلیس 
 1654179 01پخش 17 ماتئو گارونه 

 1631687 ایگل پیکچرز  ی فارل تریپ آمریکا، چین  کتاب سبز  13

 آمریکا کاپیتان مارول  14
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 1556091 والت دیزنی 

 1537777 برادران وارنر  وان   مز ی ج  آمریکا   آکوامن 15

16 
ستارگان:   -9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 1501941 والت دیزنی   جی. جی. آبرامز  آمریکا

 1339106 برادران وارنر  ی ت ی موسک ی اند  آمریکا، کانادا   آن: بخش دوم 17

 ایتالیا روز بدون مادر  10 18
آلساندرو  
 ی جنووز

 1193681 مِدوزا

 ی بوهم  یراپسود 19
آمریکا،  
 انگلیس 

 نگر یس انیبرا 
فاکس قرن  

 بیستم
1152712 

20 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 1126183 یونیورسال بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 

 پخش و نمایش  
سال    یونیلیم  91.7  نییآمار پا  نسبت به   2019در سال    ا ی تالیا  پذیرش تماشاگران در سینماهای

به   یدرصد 13.9و با رشد  کرد  دایپ بهبود( 1995از سال  یتسطح فروش بل نی)کمتر 2018

 
16 Medusa Film 
17 01 Distribution 
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فروش    ورو،ی  6.4به    یتبل  متیاندک ق  شی. با افزایافتدست    یتبل  ونیلیم  104.4فروش  
افزا  شهیگناخالص     شه یگ  فروش   شی. افزارسیدورو  ی  ون یلیم  668به    یدرصد  15.3  ش یبا 

  بود که سهم بازار   ییکایآمر  پرفروش  یهالمیف  یو رقابت  ی مثل عملکرد قو  یلیبه دال  ایتالیا
  ی هم با سرعت  ییایتالیا  یهالمیف  تماشاگران. آمار  دیرس  %64.3به    %60از    2019در سال    آنها

  4شد.    %21.6به    %23از    داخلی  یها لمیکاهش سهم بازار ف  سببو    افتی  شیافزا  ترآهسته

 داشتند  2019در سال    مخاطب   ونیلیم  1از    شیب  "اولین کریسمس" یشتازیبا پ  ییایتالیا  لمیف
 . گرفتندبرتر قرار  لمیف 20عدد از آنها هم در فهرست  3و 

اروپایی کشور    نیاول  نیزشد و    لیتبد  19  دیکوو  کانونبود که به    ییکشور اروپا  نی اول  ایتالیا
این   سینمایهای  تقریبا نیمی از سالن  که   یبه طور  .کرد   لیخود را تعط  ینماهایبود که س

 از کل کشور    ینماهایو س  ه یفور  23از    و سراسری  یامنطقه  یهاتیمحدود  لیبه دل  کشور
نسبت    %51  به اندازه یم  31تا   هیاز ژانو  شهیگفروش ناخالص  شدند.    لیمارس تعط  8  خیتار

 میتصم ایاسپان ایهم مانند آلمان   ایتالی. در اافتیکاهش  2019در سال  مشابهزمانی  به دوره
  ژوئن   15از    هاییبازگشا  خیو تار  شودی اتخاذ م  یادر سطح منطقه  نماهایس  ییبازگشا  درباره
 شدند.  یزیربرنامه 

 بودجه  و تولید
را  لمیف 325 دیجد حد نصاببه رشد خود ادامه داد و  2019در سال  ییای تالیبلند ا لمیف دیتول
خواهد  روند رشد خاتمه  نیبه ا به احتمال زیاد 19 دیحال بحران کوو نیگذاشت. با ا یجا رب

 بیآس  صنعتی هستند که بیشترین    یهابخشجمله  از   و پخش  دیتول  هایبخش   که  چرا  ،داد
 . دیدند بحران   نیارا از 

را   ییوروی  ونیلیم  130  اضطراری  یتیحما  صندوق مالیکاهش آثار بحران کرونا،    یبرا  دولت
  ب یترت  نیتا به ا  اندازی کرده رازنده    یسرگرمبخش  و    یبصر   و  یسمع  نما،یس  یهابخش   یبرا

  ی اندازراه"  یقانون  مصوبه   بیکند. با تصو  تیصنعت حما  نیا  یوکارها کسب  ها وایحرفه   از

پا  افتی  ش یافزا  ورو ی  ونیلیم  245به    یتیحما  هیسرما  ، یم  13در    "مجدد تا   سال  انیکه 
در حال   DG Cinema. شرکت  ضافه گرددا  بر حجم آن  دیگر   ونیلیم  50  تواندیماحتماال  
 یاتی اعتبار مال  اتاقدام  ، از جملهاست  نمایاز قانون س  یناشمعمول    نهیهز  پرداخت کمکتسریع  
و    سینما  شده  یو بازساز  دیجد  هایسالندر    یگذارهیسرما  لیتسه   یبرا  ییوروی  ونیلیم  100
 تعدیل مقرراتشامل    گرید  ات. اقدامسینماهای هنر و تجربه   ینماها یس  یبرا  وروی  ونیلیم  10
   است. یارسانه  مینظر در قانون تقو دیتجدو  یاتیمال تعهدات قیتعل ،هازمان بازپرداختو 

 DG Cinema-MiBACT .SIAE, ANICA, Cinetel, UNIC, OBSSمنابع: 
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 سپانیاا

 2019سهام بازار  میلیون  46.9 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  29961

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 یورو   ونمیلی 614.7

دالر   ونمیلی 688.2)
 آمریکا( 

 میلیون  104.9 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 دالر آمریکا(  6.6یورو ) 5.9 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

2.2 

 3695 |3589 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
3546| 3575 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
1120| 1100 

 MEDIA Salles(: منبع: 2) |. ICAA(: منبع 1)

 

 9201 –  5201 | (1) اسپانیایی تولید شدههای سینمایی تعداد فیلم
 (: شامل تولیدات مشترک  2) شده. تایید های (: فیلم 1) |. ICAAمنبع: 

 

 

 

15.1%

84.9%

ملی سایر

20 13 20 16 25

68
27 22

34 27

166

214 237
214 211

254 254
279 267 263

2015 2016 2017 2018 2019

تولید مشترک خرد (2)تولید مشترک عمده  ملی% 100 مجموع
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 2019 – 2015 | اسپانیا در گیشه درآمد ناخالص
 ICAAمنبع: 

 

 2019 –  2015 | اسپانیا در تعداد تماشاگران
 میلیونبر حسب  | بر حسب میلیون یورو | ICAAمنبع: 

 

 2019  |در اسپانیا   تماشاگران فیلم برتر  20
   ICAA, Comscoreمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 5910725 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 4867369 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  2

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 3
آنتونی و جو 

 روسو
 4550437 والت دیزنی 

 4417768 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  4

 3877805 والت دیزنی  ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  5

575.2

602.0
591.3

585.7

614.7

2015 2016 2017 2018 2019

96.1

101.8
99.8

98.9

104.9

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا 2منجمد  6
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 2848655 والت دیزنی 

 دامبو  7
آمریکا، انگلیس،  
 استرالیا، کانادا 

 2430177 والت دیزنی     برتون میت

 اسپانیا   نفر است کیپدر فقط  8
 اگویسانت

  سگورا 
 2387973 سونی

 2249013 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  9

 آمریکا کاپیتان مارول  10
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 2158590 والت دیزنی 

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 11
  آمریکا، انگلیس، 

 کانادا 
  م ی واخ ی 
   نگ ی ران 

 2087047 والت دیزنی  

12 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 2080002 والت دیزنی  

   2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  13
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 

،  رناد سیکر
 وال جی دل

 2003834 یو. پی. آی

   وودیدر هال یروزگار یروز 14
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 1911986 سونی

15 
می بخواهم  وقت  توانم هر 

 ترک کنم 
 اسپانیا 

کارلوس  
  ترون

 1838819 سونی

 اسپانیا، آرژانتین   هنگام جنگ 16
آلخاندرو 
  آمنابار

 1802647 والت دیزنی 

 اسپانیا  بودم یاگر مرد ثروتمند 17
فرناندز آ. 

 آرمِرو 
 1709288 پارامونت 

 1558403 18 آوروم ی فارل تریپ آمریکا، چین  کتاب سبز  18

19 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 1538718 یو. پی. آی بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

20 
: کندیم  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 1481486 یو. پی. آی  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 

 پخش و نمایش  
  ن ی که باالتر   د ی رس   مخاطب   ون ی ل ی م   104.9به    ی درصد   6.1با رشد    ا ی اسپان   ی نماها ی آمار حضور در س 

در سال   که  کمک کرد   شه ی گ   ی ا ی به اح  2019رو سال  ن ی است. از ا  2009آمار ثبت شده از سال 
با    شه ی خالص گ نا بود. فروش    ده ی رس   آمار ثبت شده ترین  پایین به  مخاطب    ن و ی ل ی م   76.9با    2013

 
18 Aurum Prod 



48 

 

  5.86  رسیدن به   با   یت بل   مت ی ق   میانگین   ، همچنان که د ی رس   ورو ی   ون ی ل ی م   615به    ی درصد   5  ش ی افزا 
  ی ها لم ی ف   آور شگفت به عملکرد    توان ی را م   ا ی اسپان   شه ی گ   فروش   ش ی . افزا اندکی کاهش داشت   ، ورو ی 
.  را به خود اختصاص داد  2019در سال  برتر جدول  لم ی ف  10  ان ی از م فیلم  7نسبت داد که  ی زن ی د 

از    ی و باعث شد سهم بازار مل   افت ی کاهش    % 9  با ی تقر   یی ا ی اسپان   ی ها لم ی ف مخاطبان  در مقابل، آمار  
از جمله   ی داخل   لم ی ف  4است.   2013شده از سال   آمار ثبت   ن ی تر ن ی ی برسد که پا  % 15.1به   17.6%

هر وقت  "،  "نفر است   ک ی پدر فقط  "  شامل   خارجی   ی ها ی کمد   روی   از   شده   ی بازساز   فیلم   3

  ون ی ل ی م   1از    ش ی ب   ، "بودم   ی اگر مرد ثروتمند "و    "هنگام جنگ "  ، "ترک کنم   توانم ی بخواهم م 
  برنده   اسپانیایی   لم ی ف چند  که    ی در حال   . قرار گرفتند   شه ی برتر گ   لم ی ف   20فروختند و در فهرست    ت ی بل 

نتوانستند    الکس   ور ی ال ساخته    "آتش خواهد آمد " و  پدرو آلمودوار  ساخته    " رنج و شکوه " مانند    زه ی جا 
 را به خود جذب کنند.   ی اد ی ز   ن ی مخاطب 

 نماهایس تعداد تماشاگران شاهد افت   2020در سال  ییاروپا یکشورها گر یهم مانند د ایاسپان
  فروش   و   مارس بود   14  خیاز تار  19  دیدر واکنش به بحران کوو  نماهایس  یلیتعط  لیدل  به
 شکاه  2019در سال  زمانی  با همان بازه    سهیدر مقا  %57  یم  31تا    هیاز ژانو  شهیخالص گنا
 یادر سطح منطقه   نماهایس  ییبازگشا  درباره  یریگمیهم مانند آلمان تصم  ا ی. در اسپانافتی

   .شودبینی میپیش  ژوئن 8تا  یم 25 نیب ییبازگشا خیانجام و تار

 بودجه  و تولید
( در سال  بودجه عمومی کشور  نهاد ملی)  ICAAاز    یگواه  یدارا  لمیف  263با    اتدیتول  حجم
باق  2019 تول  یثابت  اسپان  لمیف  دیماند.  مانند    ایدر  اروپاهم  مناطق   2020در مارس    سایر 

  ها امکان استان   یدر برخ   دیشد  یهاتیتحت محدود  به بعد  ی م  11  خیاما از تار  ،متوقف شد
     .ه استاجازه صادر نشد نیا گریدر مناطق د در حالیکه هنوز ،گشت ریپذ

  76.4  بودجه   ب ی صو در اوایل ماه می ت   ا ی دولت اسپان   ای، منطقه   یر اقدامات خاص غ   یر سا   یان در م 
مبلغ به    ن ی از ا   ورو ی   ون ی ل ی م   13.2.  را تایید کرد   ی با هدف کمک به بخش فرهنگ   یی ورو ی   ون ی ل ی م 

سبب افزایش    و   شد   باز توزیع   ICAA  این حمایت توسط   . افت ی   ص ی تخص   یی نما ی س   ی اپراتورها 
  10تا   3 ی تا مبلغ حداکثر  د ی تول  های مشوق   درصدی   5افزایش  و   ی در تعهدات مال   پذیری انعطاف 

 Accion Cultural  کس، ی توسط نتفل   ی د ی جد   ی ت ی طرح حما   ، ن ی . عالوه بر ا گردید   ورو ی   ون ی ل ی م 

Espanola  ،La Academia de Cine    وICAA    به    ، ی فن هنری و یا  با هدف کمک به کارکنان
  های خود را ضمانت وام   CREA-SGR  شد و اندازی  راه   ی بصر و    ی سمع محتوای    د ی توقف تول   ل ی دل 
 . داد   ش ی افزا   ورو ی   ون ی ل ی م   20  ا ت 

  ICAA, UNIC, Screen International, OBSمنابع: 
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 انگلیس 

 2019سهام بازار  میلیون  66.6 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  41030

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
   پوندمیلیارد  1.25

 میلیارد دالر آمریکا(  1.6)

 میلیون  176.1 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 دالر آمریکا(  9.1) پوند 7.1 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

2.6 

 4395 |4340 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
4340| 4395 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
2090| 2063 

 MEDIA Salles(: منبع:  2)   |.  BFI(: منبع  1) 

 

 9201 –  5201 | در انگلیس تولید شده هایتعداد فیلم
از    کمتر   بودجه   با  های تولید شدهفیلم  شناسایی  در زمانی  تاخیر   به دلیل  2019  سال  در  فیلم  تولید  (: کاهش1)  |.  BFIمنبع:  
  در   های ویژه آنها جلوه  فقط  که   آثاری   جز   به  ،مستقل های سینماییگذاری فیلمسرمایه(: شامل  2باشد. )هزار پوند می  500

 ساخته شده است.  انگلستان 

 
 

 

21 20 12 16 15
19 10 11 5 8

63 63 78 59 71

258 246 243

177

93

361 339 344

257

187

2015 2016 2017 2018 2019

تولید مشترک خرد تولید مشترک عمده (2)مستقل  ملی% 100 مجموع

47.1%

52.9%

ملی سایر



50 

 

 2019 – 2015 | انگلیس در گیشه درآمد ناخالص
 بر حسب میلیون پوند  | BFI, DCM/CAA, Comscoreمنابع: 

 

 2019 –  2015 |  انگلیس در تعداد تماشاگران
 بر حسب میلیون  | BFI, DCM/CAA, Comscoreمنابع: 

 

 2019 |در انگلیس و ایرلند  تماشاگران فیلم برتر  20
 پوند تخمین زده شده است.   7.11ت یبل متیق نیانگیتعداد مخاطبان بر اساس م | BFI, Comscoreمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو 

 روسو
 12250383 والت دیزنی 

 شاه   شیر 2
آمریکا،  
 انگلیس 

 10490921 والت دیزنی   جان فاورو

 9142377 والت دیزنی  ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  3

1242.2

1228.1

1279.4
1282.1

1253.9

2015 2016 2017 2018 2019

171.9

168.3

170.6

177.0
176.1

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 8002052 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 آمریکا 2منجمد  5
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 6694731 والت دیزنی 

6 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 6475943 والت دیزنی  

 آمریکا کاپیتان مارول  7
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 5449478 والت دیزنی 

 5139112 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  8

 5116572 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیعنکبوت مرد  9

 3891355 یونیورسال   انگلر   کل ی ما  انگلیس، آمریکا   ی  دانتون اب 10

 3506708 سونی کاسدان   ک ی ج   آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 11

 دامبو  12
آمریکا، انگلیس،  
 استرالیا، کانادا 

 3472585 والت دیزنی     برتون میت

   منراکت 13
انگلیس،  
 آمریکا 

 3226442 پارامونت  دکستر فلچر 

   وودیدر هال یروزگار یروز 14
آمریکا، چین،  

 انگلیس 
  نیکوئنت
   نوی تارانت

 2941069 سونی

15 
: کندی م  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 2825295 یونیورسال  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

16 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی دن :  ید کن 
 2738741 یونیورسال بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

   2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  17
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 2710065 یونیورسال

 2613056 برادران وارنر  ی ت ی موسک ی اند  آمریکا، کانادا   آن: بخش دوم 18

  : بخش دوم2لگو  لمیف 19
آمریکا، دانمارک،  
 نروژ، استرالیا  

 2588539 برادران وارنر  چل ی م   ک ی ما 

 2472215 یونیورسال   گیپال ف انگلیس، آمریکا  سمسیکر آخرین 20
 

 پخش و نمایش  
با کاهش   2019در سال    انگلیس  ینماهایس  مخاطبان، آمار  2018سال    آمار ثبت شدهدر ادامه  
کشور از    نیفروش ا  یرتبه باال  نیکه دوم  دیرس  تیفروش بل   ونیلیم  176به    %0.5  اندک
در  اردیلیم 1.25به  یدرصد 2.2با کاهش  شهیخالص گنا  فروش حال  ن یبود. با ا  1970سال 
.  افتیپوند کاهش    7.12پوند به    7.24از    ت یبل  متیقمیانگین  که    یحالدر    دیرس  2019سال  

 نی. در عدیرس  %33.3به    33.1از    شیافزا  یبا اندکانگلیسی  تایید شده    یهالمیسهم بازار ف
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منجر به این شد  و   افزایش یافت  % 13به    % 11.7از    ایتانیمستقل بر  یهالمیحال سهم بازار ف
از زمان   ،یسهم بازار مل  ینباالتر  ینا.  برسد  %47.1  به  ی یایتانیبر  یهالمی بازار ف  یسهم کلکه  
 است.  2001سال   ازثبت سوابق آغاز 

  ن تماشاگرا  باعث شد تا  ورق به سرعت برگشت و  19  د یبا شروع بحران کوو  2020سال    در
تخمین   جهیند. در نتناجتناب ک  نماهایاز حضور در س  ،مارس  20در    نماهایقبل از بسته شدن س

نسبت   یدرصد  51با کاهش    یم  31تا    هیاز ژانو  شهیخالص گفروش ناآمار    شود کهده میز
احتمال افتتاح    ،مقاله  نیا  گارشد. در زمان ن گردروبرو    2019در سال    زمانی  ان بازهبه هم

 ینماهایس  برای   بازگشایی  خیتارولی    بینی شده پیش در انگلستان    ژوئن   4  خیتار  از  نماهایس
 . ه است شدناعالم هنوز  یشمال رلندیاسکاتلند، ولز و ا

 بودجه  و تولید
آمار اساس  پروژه  یهالمیف  تولیدات کاهش    BFI  موقت  بر  شروع  با  های  انگلیسی 

با   یهالمیفشامل    –ند  لب  لمیف  187و به    ادامه یافت  2019در سال    های عمدهفیلمبرداری
بود. در  لمیف 361آمار برابر با  نیا 2015که در سال  یدر حال ،دیسر – یداخل یگذارهیسرما

و    2018سال    از  % 6  که   دیپوند رس  اردیلیم  1.95به    هالمیف  دیتول  نه یمقابل، هز بود  بیشتر 
ا  رتبه   نیدوم با  داد.  اختصاص  خود  به  را  ا  % 91حال    ن یباال    21  تولیدات  به   نه یهز  نیاز 

 یدر حال  .مربوط بودو مستقل    یداخل  یگذارهیسرما  لمیف  51  مابقی به  و  ییکایآمر  یویاستود
.  ر گرفتندب را در  هانهیاز هز  % 2و    7  ب یمشترک به ترتتولید   لمیف  23و    یداخل  لمیف  193که  
  ی داخل یهایگذاره یسرما  رونق که دهدینشان م سال اول ماهه  در سه یلیاز تعط پیشآمار 

  2019اول سال    ماهه نسبت به سه    یداخل  لمیف  دیکه تول  یدر حالادامه یافته  (  %  40)تا سقف  
 روبرو شده است.  یدرصد 72 ریبا کاهش چشمگ

پس از   رودیاما انتظار م  ،متوقف شد  امالک ی ونیزیتلو ات سینمایی ودیماه مارس، تول انیپا تا
گروه    کارتوسط    توسعه یافته   ویژه  یهادستورالعمل  ا پیروی ازب  ات فیلمدیتول  نهیقرنط  انیپا

  BFI  به رهبری  ایتانیبر  شیبخش نما  یایطرح اح  میدر حال ترس، که  شینماصنعت  بخش  
 BFI،  19  دیدر دوران کوو  ایتانیدولت بر  یمال  یتیحما  اتاقدامکند. عالوه بر    دایادامه پ،  است

مبلغ برا  یپوند  ونیلیم  4.6  یهم  س  تیحما  یرا  و  سینماگرا  نمادارها،یاز  مستقل  ن 
 یمدت کوتاه کلیدی حل مشکالت  یبرا را طرح نیا معیارهایدر نظر گرفته و  تولیدکنندگان

 ونیزیو تلو  لمیفبه صندوق اضطراری    نیهمچن  BFI.  است  تنظیم کرده  ینگینقد  گردش  مثل
 .دگردمی  تامین  های صنعتیهای بخشکمک  توسط  آنکند که بخش اعظم  کمک مالی می

 British Film Institue (BFI), DCM, Screen International, Comscore, OBSمنابع: 
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 فدراسیون روسیه 

 2019سهام بازار  میلیون  146.7 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  11163

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
  روبلمیلیارد   55.47

 دالر آمریکا(  ونمیلی  857)

 میلیون  219.4 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم
دالر    3.9)  روبل  252.8
 آمریکا( 

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

1.5 

 5597 |5341 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
5239| 5574 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
3963| 4094 

 MEDIA Salles(: منبع: 2) | Russian Cinema Fund Analytics(: منبع 1)

 

 9201 –  5201 | های سینمایی روسی تولید شدهتعداد فیلم
  Nevafilm, Russian Cinema Fund Analyticsمنبع: 

 

 

 

23.1%

76.9%
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 9201 – 5201 | ( 1)روسیه  در گیشه درآمد ناخالص
  های فیلم  های مخاطبان و گیشه  از  غیر   (: به1)  |.  Nevafilm, Russian Cinema Fund Analyticsمنبع:  
 بر حسب میلیون روبل  | جایگزین. نمایش  های فیلم و ای منطقه

 

 9201 – 5201 | (1) روسیه  در تعداد تماشاگران
  های فیلم  های مخاطبان و گیشه  از  غیر   (: به1)  |.  Nevafilm, Russian Cinema Fund Analyticsمنبع:  
   بر حسب میلیون  | جایگزین. هایفیلم نمایش و ای منطقه

 

 2019 |در فدراسیون روسیه تماشاگران فیلم برتر  20
 Russian Cinema Fund Analyticsمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 10860775 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 روسیه  34تی.  2
  یالکس

 دوروف یس
سنترال  
 پارتنرشیپ 

8771342 

43908.0
48606.8

53290.4

50288.9
55467.2

2015 2016 2017 2018 2019

174.0
192.8

212.2
200.4 219.4

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 3
آنتونی و جو 

 روسو
 8703669 والت دیزنی 

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 4
آمریکا، انگلیس،  

 کانادا 
 7623545 والت دیزنی     نگ ی ران   م ی واخ ی 

5 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 7239717 یو. پی. آی بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

   2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  6
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 6889634 یو. پی. آی

 آمریکا 2منجمد  7
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 6858063 والت دیزنی 

 6814944 19ر ِیمی ِر کارو ِپ تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  8

 4914327 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  9

 4764060 والت دیزنی  جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  10

 4238901 کارو پِرِمییِر  ی ت ی موسک ی اند  آمریکا، کانادا   آن: بخش دوم 11

 آمریکا کاپیتان مارول  12
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 4085705 دیزنی، سونی 

13 
:  کندی م  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 4024701 یو. پی. آی  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

   وودیدر هال یروزگار یروز 14
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 3872005 دیزنی، سونی 

15 
 ضرب وی:  ووک یروبلپلیسی از  

   شتم سال نو
 3634056 20کاروپروکات  کوف ی کول   ا ی ل ی ا  روسیه 

 آمریکا، کانادا   خانواده آدامز 16
،  کنراد ورنن 

 رنان ی گرگ ت 
 3353321 یو. پی. آی

 منفور   17
آمریکا، چین،  

 ژاپن 
،  کالتن لیج

 لدرمنیتاد وا 
 3155278 یو. پی. آی

 3007123 دیزنی، سونی    کاسدان   ک ی ج   آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 18

 کوف ی کول   ا ی ل ی ا  روسیه    2ی ووک یروبلپلیسی از  19
سنترال  
 21  پارتنرشیپ

2998172 

   : فرشته جنگتایآل 20
آمریکا، کانادا،  

 ژاپن 
رابرت  
 گز ی رودر 

فاکس قرن  
بیستم، سی. 

 22 آی. اس
2612167 

 
19 Caro Premier 
20 Caroprokat 
21 Central Partnership 
22 20 Cent. Fox - CIS 
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 پخش و نمایش  
به اوج    2019در سال    هیروس  شهیگ  ،2018  فوتبال  شیب کاهشی مربوط به جام جهانیپس از  

  ت یو موقع  دیرس  تماشاگر   ونیلیم  219به    یدرصد  9.5  شیبا افزا  نماهایس  حضور دربازگشت.  
  ی سال متوال  ومینس  یبرا  تعداد مخاطباناز نظر    ییبازار اروپا  نیتررا به عنوان بزرگ   هیروس
  د یرس  هی روبل روس  اردیلیم  55.5به    یدرصد  10.3  شیبا افزا  شهیگناخالص  کرد. فروش    تیتثب
. با  شده  یریاندازه گ  یبا ارز محل  هیروس  معاصر  خیدر تاراین باالترین آمار گیشه است که  که  
 یهاسال  نیشده ب  سطح ثبت   ریبه ز  آمریکا  بر اساس دالر  شهیگ  ناخالص  حال فروش  نیا

  شهیاز رشد گ  یاهم سهم عمده  هیدر روسمانند سایر بازارهای اروپایی،  .  دیرس  2014و    2010
در سال   یروس  یها لمیبود. سهم بازار ف  ییکایآمر  پرفروش  یهالمیف  یعملکرد قو  لیبه دل
آمار   نیحال باز هم ا  ن یبا ا  افت یکاهش    %23.1به    %28.9چندساله از    یپس از رشد  2019
 یروس  لمیف  سهگذشته به خود اختصاص داد. در مجموع    یهاباال را در سال  حد نصاب  نیسوم

در   لمیپنج ف  2018که در سال    یبرتر قرار گرفتند. در حال  لمیف  20  انیدر م  2019در سال  
دو    به دنبال آن  ( در صدر و ونیلیم  8.8)  -34T  یاکشن جنگ  لمیفهرست قرار داشتند: ف  نیا

 "وی آی پیپلیس  "  ( و ونیلیم  3.6)  "یینها  .سمسی کر  یهادرخت "  23دار ادامه یکمد  لمیف
 .تندقرار گرف یبعد یها( در رتبهونیلیم 3)24

 هیروس  ینماهایو س  دیرس  هیبه روس  ییاروپا  ی کشورها  گر یاز د  رترید  یاندک  19  دیکوو  بحران
شدند. اواسط    لیمارس تعط   25  خیدر تار  یبودند که بر اساس حکم دولت  یینماهایس  نیآخر
  ن ینقاط اروپا، در ا  ریدر سا  .اعالم شد  نماها یس  ییبازگشا  یاحتمال  خیهم به عنوان تار  ژوئن

  شود که فروش ناخالص تخمین زده می   .افتتاح شده است   ز ین  25ماشین  نمایس  نیفاصله چند
 2019در سال    زمانی  نسبت به همان دوره  یدرصد  34با کاهش    یم  24تا    هیاز ژانو  شهیگ

 . گردد روبرو

 بودجه  و تولید
تول ف  یروس  یهالمیف  دیسطح  جمله  نصاب  ،یامنطقه  یهالمیاز  خود   یدیجد  حد  به  را 

 نیکه باالتر  دیرس  2019بلند در سال    لمیف  177به    2018در سال    لمیف  139اختصاص داد و از  
 یروس  یها لمیو پخش ف  دیاز تول  یدولت  تیاست. حما  هیمعاصر روس  خیآمار ثبت شده در تار

  شتر یب یتجار لیبا پتانس ییهالمیمتمرکز بر ف و و وزارت فرهنگ  ی مل یینمایس ادیبن برعهده
رومن  دار با نفوذ  سرمایه   متعلق به  Kinoprime  یخصوص  لمیصندوق ف  نیبود. عالوه بر ا

 
23
  Franchise 

24 VIP 

25 drive-in cinema: درایوین س ینما  
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تا   2019 زمانی را به بازه یدالر ونیلیم 100 و بودجه  شد یاتیعمل 2019در سال  چیآبراموو
ا  2021 داد.  حما  بودجه   نیاختصاص  ف  تیبه  جر  یهنر  یهالمیاز  و    هی روس  یاصل  ان یو 
 اختصاص دارد. یروس یبا چاشن یالمللنیزبان و ب  یسیانگل یهاپروژه نیهمچن

به   اقدام  خود  یتی از طرح حما  یدر بخش  هیروس  یینمایس  ادیمقاله، بن  نیا  گارشزمان ن  در
بازپرداخت  دیتمد کرد زمان  کشورها  ،هها  اغلب  برخالف  حما  چی ه  ییاروپا  یاما   یتیاقدام 

استنشد  ییشناسا ا.  ه  در    نیبا  ف  ، یدولت  لیتحل  کیحال  عنوان    لمیصنعت  از    یکی به 
   قرار گرفتند، ذکر شده است. 19 دیبحران کوو ریتحت تاث شتریکه ب یاقتصاد یهابخش 

 Russian Cinema Fund Analytics.UNIC, Screen International, OBSSمنابع: 
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 لهستان

 2019سهام بازار  میلیون 38 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  14902

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 ی زلوتمیلیارد  1.1
 میلیون دالر آمریکا(   298.1) 

 میلیون  60.6 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم
 زلوتی   18.9

 دالر آمریکا(  4.9)

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

1.6 

 1360 |1338 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
1270| 1300 

 بعدیدیجیتال سههای سالن

2018  | 2019 (2  ) 
720|  720 

 شده اکرانهای ملی فیلم

2018  | 2019 
 42 | 40  < 

 MEDIA Salles(: منبع: 2) | Polski Instytut Sztuki Filmowej (PISF), OBS :بعا(: من1)

 

 2019 |در لهستان  تماشاگران فیلم برتر  10
 بر حسب میلیون  | FILMNEWEUROPE, Box Office Mojo, OBSمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 2.52 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 2.46 والت دیزنی  ، جنیفر لی   باک   س ی کر  آمریکا 2منجمد  2

 لهستان   3کوگل موگل  3
 انیکرد

 ی  ووارسک یپ
 2.39 26نِکست فیلم

 1.96 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 1.89 27ات ی و اش   نو ی ک    وگا کیپاتر لهستان  خط مشی )سیاست(  5

 1.88 والت دیزنی  آنتونی و جو روسو  آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 6

7 
ح  یزندگ   وانات یپنهان 
   2 یخانگ

آمریکا، فرانسه،  
 ژاپن 

، جی  رناد سیکر
 والدل

 1.45 یو. آی. پی.

 
26 Next Film 
27 Kino Swiat: جهان سینما   

28.2%

71.8%

ملی سایر
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 لهستان 3سیاره مجردی  8
،  نایسام آک

 ی نسکیچاچشالیم
 1.44 ات یواش  نویک

 1.4 ات یواش  نویک  کوماسا انی لهستان، فرانسه   ح ی مس پیکر 9

10 
اژدها  را    ی چگونه  خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن   ت ی ترب 
 1.27 یو. آی. پی. بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 

 پخش و نمایش  
  ی برا  نماهایسمخاطبان  لهستان بود. آمار    لمیصنعت ف  یبرا  دیگری  پربارسال    2019  سال
نسبت به    یدرصد  1.5  شیبا افزا  ، تماشاگر  ونیلیم  60.6رشد کرد و با    یسال متوال  نیششم
از سال    نیباالتر  نیا  که  بود   ههمرا  2018سال   خالص نابود. فروش    1989آمار ثبت شده 

 یدرصد  1.8  شیعبور کرد و با افزا  یزلوت  اردیلیم  1از مرز    یسال متوال  نیسوم  یبرا  هم  شهیگ
 متیقمیانگین  بود که    یدر حال  نیا  .دی( رسکایدالر آمر  ونیلیم  298)  یزلوت  اردیلیم  1.14به  
که شاهد   2018با سال    سهیدر مقا  .ماند  ی ثابت باق  (کایدالر آمر  4.9)زلوتی    18.9  ت دریبل

بودند   ییکایآمر  یها لمیف  نیا  2019در سال    م،یدر لهستان بود  یمل  یها لمیفروش ف  شیافزا
سال  در    یلهستان  یهالمیفروش ف  یتازه رساندند. از طرف  حد نصابیلهستان را به    شهیکه گ

  ی اس یو بعد از آن درام س  " 3  کوگل موگل"  لمیاول ف  داشت. در رتبه  ی خوب  جه یهم نت  2019

برتر قرار گرفتند و   لمیف 20در فهرست  یلهستان لمیف 4در مجموع  و"(استی)س یخط مش"
بازار ف باال   رتبه  نیکه دوم  دیرس  %28.2به    2019کشور در سال    نیا  یداخل  یها لمیسهم 

 بود.  2011لهستان از سال  یبرا

  لیتعط  2020مارس    12  خیرا از تار  نماهایلهستان در واکنش به بحران کرونا تمام س  دولت
 موکول شد. ژوئن 6آنها به  ییاحتمال بازگشاکرد و 

 بودجه  و تولید
  ست،یدر دسترس ن  2019لهستان در سال    تولیدات  یبرا  ینانیآمار قابل اطم  چیه  نکهیبا ا

یعنی    باشد،  2018در سال    رصد شدهبا سطح    قابل مقایسه  ، دیسطح تول  بر این است که   فرض
 نهیرنطق  یهاتیبا کاهش محدود  یم  18  خیاز تار  لمیف  د یتول  ندید. فرآش  دیتول  لمیف  42که  یزمان

 از سر گرفته خواهد شد.  19 دیدر واکنش به بحران کوو
 یاشبکه   نی( و همچنPISFلهستان )  لمیف  سسهوم  یبانیتحت پشت  این کشوردر    لمیف  دیتول

حمایتی  12شامل   برا  یامنطقه   صندوق  تالش  در  دارد.   لهستان  ،تولیدات  شیافزا  یقرار 
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 13پروژه با مبلغ    26و از    معرفی کرد  2019را از آغاز    یدرصد  30  نقدی  28بازپرداخت  سیستم
کاهش   یدر تالش برا PISFکرد.  تیحما در نخستین سال فعالیت خود کایآمر الرد ونیلیم
  یلمسازیاز صنعت ف  یتیحما  اتاقدام  توسعه   یرا برا  ی بحران  میتیک    19  دیکوو  یامدها یپ

 ارائه  ،یمال  ینگیاز نقد   تیحما  یبرا  یاتیعمل  یهادر برنامه  ی راتییداد که شامل تغ  لیتشک
  ات دیاز تول  یمال  تیقانون حما  ،یلمبرداریف  نیدر قوان  راتییتغ  لمسازان،یمجوز به هنرمندان و ف

 بود.  نمایس یموجود برا یبانک یهاو وام  یبصر  و یسمع
 

 Polish Film Institute (PISF).  UNIC, Cineuropa, Screen International, OBSمنابع: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 rebate 
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 ترکیه

 2019سهام بازار  میلیون 82 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا 8958

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 میلیون لیره   976.9

 دالر آمریکا(   ون میلی   172.2) 

 میلیون  59.4 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 دالر آمریکا(   2.9)  لیره  16.4 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

0.7 

 1360 |2877 ( 1) 2019  |  2018های نمایش  سالن 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
2692| 2720 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
704|  712 

 های ملی اکران شدهفیلم

2018  | 2019  
180|155   

 MEDIA Salles(: منبع: 2) | DG Sinema(: منبع: 1)

 

 2019 |در ترکیه  تماشاگران فیلم برتر  10
  Ministry of Culture / DG Sinemaمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 ترکیه    معجزه در بند هفتم 1
مهمت آدا  

  نیاوزتک 
جی    سی 

 29انترتینمنت 
5310542 

 ترکیه    6 کیودیرجب ا  2
توگان  
   گوکباکار

سی. جی.  
 انترتینمنت 

3974999 

3 
کارپ   :افتهیسازمان  یکارها

  30اسپیرال
 ترکیه 

 لمازیی
 اردوغان 

سی. جی.  
 انترتینمنت 

3537774 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 4
آنتونی و 
 جو روسو 

 2482083 یو. آی. پی

 ترکیه  یی شاه شکیر  ا ی دزدان در   ن ی سرزم  5
   اوغلو، زدار ی د ه  

 بی توکای  
سی. جی.  
 انترتینمنت 

2107663 

 1841861 برادران وارنر  فیلیپس تاد  آمریکا جوکر  6

 
29 CJ Entertainment 

 نوعی ابزار برای صید ماهی کپور به شکل مارپیچ.  30

56.9%

43.1%

ملی سایر
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 ترکیه    اوغلو   مان ی سل   م ی : نع ی ب ی هرکول ج  7
  یض یاوزر ف

 اوغلو 

سی. جی. وی.  
 31  مارس 

1735443 

 ترکیه    : عشق2معجزه   8
ماهسون 

 گلیقرمز
سی. جی. وی.  

 مارس 
1663858 

9 
:  کندی م  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 1446549 یو. آی. پی.  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 آمریکا 2منجمد  10
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 1282331 یو. آی. پی.

 
 

 پخش و نمایش  
گیشه   ناخالص  بازارها  تضاددر    ه یترکفروش  اغلب  سال    ییاروپا  یبا    کاهش با    2019در 

  59.4به    ونیلیم  70.4از    یدرصد  15.6با کاهش    نمایس  حضور در مواجه شد.    یریچشمگ
میانگین درصدی    29  ش یافزادر نتیجه  است.    2013از سال    نییآمار پا  نیکه دوم  دیرس  ونیلیم
تورکه    تیبل  متیق نرخ  از  ناشی  گنادرآمد    ،بود  (%15  حدود)  متا حدی    % 9  با  شهیخالص 

 لیبه دل  شهیگ  یحال درآمد دالر  نی. با اسیدر  رهیل  ونیلیم  977  دیجد  حد نصاب  به  شیافزا
دالر   ونیلیم  172به    یدرصد  7با کاهش    2019در سال    هیترک  لیره  یرقم  کاهش ارزش دو

  ت یموقع  با ترکیبی از عوامل مختلف توضیح داد، شامل  توان ی معلل این کاهش را  .  دیرس
  ی هالمیفروش ف  یدرصد  24و کاهش    تیبل  متیق  شی افزا  ه، یدشوار ترک  یو اقتصاد  یاسیس

اروپایی،که    یداخل بازارهای  سایر  ف  یحت  برخالف  قابل    ییکایآمر  پرفروش  یهالمیبا  هم 
حال باز هم   نیبا ا . دیرس % 56.9به  % 63.4 یباال حد نصاب از  یجبران نبود. سهم بازار داخل

  را دارد. ییاروپا یبازارها انیدر م یسهم بازار داخل نیشتریب

ترکیه   دولت  حالیکه  کوو در  بحران  به  واکنش  نکرد، دی شد   قرنطینه   19  د ی در  اعمال  را   ی 
  ژوئنشدند و تا اواسط    ل ی مارس تعط   17  خ یاز تار   ، ها ماشین   ، به جز سینما کشور   ن یا   ی نماها ی س 

 یی اروپا   ی کشورها   گر ی کمتر از د   ه ی ترک   شه ی گ   رسد ی حال به نظر م   ن ی خواهند ماند. با ا   ل ی هم تعط 
  ی تا م  ه ی ژانو  ن ی ب  شهی گ  شود که فروش ناخالص تخمین زده می و  د قرار دار  نه ی قرنط  ر ی ث ا تحت ت 
  . داشته باشد کاهش    % 27تنها    2020

 بودجه  و تولید
  بود   2018عدد کمتر از سال    25منتشر شدند که    2019در سال    یترک  لمیف  155در مجموع  

  2019اواسط    از  یینمایس  دیقانون جد  .ه استبت شدث  لمیف  180باالی تولید    آمار  آن  درکه  

 
31 CGV Mars Dagitim 
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  ن یقوان  ،یتیحما  یهادرخواست   یابیارز  هایی به منظورهیات   جادیعالوه بر اثر واقع شد.  وم
کاالها صادر شد   گرید  ایهمراه با پاپ کورن    نمایس  تیفروش بل  یهم برا  یدیجد  کننده  منع

   محدود شدند. ،هالمیف شنمای انیقبل و بعد و در م غاتیو مدت زمان تبل

حما  هیترک  دولت ابراز  وجود  م  ،تیبا  ماه  اواخر  رسم  یتا  حما  چی ه  یبه صورت   یتیاقدام 
  4شامل    کسیو نتفل  ونیزیو تلو  نما یس  هی، اتحادIKSV  یتی. اقدام حمارا اعالم نکرد  یمشخص

  لم یفمتخصصان به   ،خسارت بخشی از  جبران  ربود که به منظو کمک اضطراری رهیل ونیلیم
   بحران ارائه شد.  از رثاتم

 Ministry of Culture / DG Sinema .  Antrakt – Deniz Yavuz, UNIC, OBSمنابع: 
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 کشورهای اروپای غربی سایر

 سوییس پرتغال  هلند  ایرلند یونان  بلژیک اتریش  

 8.5 10.3 17.3 4.9 10.7 11.5 8.9 )میلیون(  2019جمعیت در سال  
ناخالص  دیسرانه درآمد تول

  2019در سال  یداخل
 آمریکا()دالر 

50023 45176 19974 31431 52368 23031 83717 

در   شهیدرآمد ناخالص گ
  2019سال 

 )میلیون دالر آمریکا(
145 191.4 68.2 134 389.1 93 194.6 

در سال    تماشاگران تعداد  
 )میلیون(    2019

13.7 19.5 9.6 15.1 38 15.5 12.5 

در   تیبل متیق نیانگیم
 )دالر آمریکا(   2019سال 

10.6 9.8 7.1 8.9 10.2 6 15.6 

  ی برا  لمیف ی سرانه تماشا
 2019هر نفر در سال 

1.5 1.7 0.9 3.1 2.2 1.5 1.5 

 605 583 987 ( 3) 463 547 495 ( 3) 577 ( 1) 2019های نمایش سالن
  دیجیتال های نمایشسالن
2019 (2) 

576 503 460 543 985 527 596 

دیجیتال  های  سالن
 (  2) 2019 بعدی سه

347 180 160 267 530 254 313 

 %6.7 %4.5 %11.7 %1.7 %5.3 %8 %3.1 2019در سال    ی سهام بازار داخل 
(1 :)National data Source( .2 :منبع :)MEDIA Salles. (3 :)2018   

 9201 –  5201 | ( 1)های سینمایی تولید شده در کشورهای منتخب اروپای غربی تعداد فیلم
(: شامل تولیدات مشترک با سرمایه  1)    |  OFI / CFWB-VAF / Screen Ireland / GFC / NFF / ICA / OFS / OBSمنابع:  

 خرد و آثار مستند بلند 

40
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اتریش بلژیک یونان ایرلند هلند پرتغال سوییس
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 2019 –  2015 |در کشورهای منتخب اروپای غربی   تماشاگرانتعداد 
 ,OFI /SPF Economie, Cinedata, VAF, CFWB / ScreenIreland, CSA / GFC / NFF  منابع:   |برحسب میلیون.  

MaccsBox - NVB & NVF / ICA / OFS / OBS 

 

 2019 |در هلند  تماشاگران  فیلم برتر 10
 MaccsBox-NVB & NVFمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 3077586 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 1205410 والت دیزنی 

 1157159 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3

 1081210 برادران وارنر  نگر یس انیبرا  آمریکا، انگلیس  ی بوهم  یراپسود 4

 آمریکا 2منجمد  5
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 1032327 والت دیزنی 

 982308 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  6

 2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  7
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 701634 یو. پی. آی

   وودیدر هال یروزگار یروز 8
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 643659 یو. پی. آی

 بلژیک، آمریکا    ملکه یسگ کورگ 9
 ، بن استاسن 

 کستلوت نسنت ی و 
 636851 32ایندیپندنت 

 
32 Independent Films 

15.2

21.1
19.4 19.6

18.8 19.5

9.8 10.0 10.1
9.4 9.6

15.8 16.7 15.8 15.1

33.0
34.2

36.0 35.7
38.0

14.4 13.4 13.5 11.7 12.5

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

اتریش بلژیک یونان ایرلند هلند پرتغال سوییس
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 632307 یو. پی. آی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  10

 

 2019  |در بلژیک  تماشاگران  فیلم برتر 10
 CFWB, VAF, Cinedataمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 1329504 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 آمریکا 2منجمد  2
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 766549 والت دیزنی 

 726721 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 4
آنتونی و جو 

 روسو
 669718 والت دیزنی 

 471890 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  5

 405909 والت دیزنی  ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  6

 دامبو  7
،  آمریکا، انگلیس 
 استرالیا، کانادا

 377678 والت دیزنی     برتون میت

8 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 368366 والت دیزنی  

9 
: کندیم  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 334357 سونی  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 330978 ایندیپندنت ان ی ان ورها ی  بلژیک    بوما!   زنده باد :  4قهرمانان    ی اف س  10

 

 2019  |در پرتغال  تماشاگران فیلم برتر  10
 ICAمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1
ان. او. اس  
 33 لوسو. آودیو.

1280743 

 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  2
ان. او. اس  
 لوسو. آودیو.

900934 

3 
جو پایان :  انیانتقام 

 بازی
 آمریکا

آنتونی و جو 
 روسو

ان. او. اس  
 لوسو. آودیو.

670586 

 
33 NOS Luso. Audio . 
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
ان. او. اس  
 لوسو. آودیو.

580166 

 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  5
ان. او. اس  
 لوسو. آودیو.

400186 

 334695 2بیگ پیکچرز  34 جان واتس  آمریکا   : دور از خانه ی مرد عنکبوت  6

 دامبو  7
آمریکا، انگلیس،  
 استرالیا، کانادا

   برتون میت
ان. او. اس  
 لوسو. آودیو.

295718 

 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  8
ان. او. اس  
 لوسو. آودیو.

293769 

 آمریکا کاپیتان مارول  9
بودن، آنا 
   فلک انیرا 

 288002 نوس لوسو آودیو  

10 
در    یروزگار  یروز
   وودیهال

آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 281411 2بیگ پیکچرز  

 

 2019  |در اتریش   تماشاگران فیلم برتر  10
 Austrian Film Institue (OFI) / Comscoreمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 839703 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 آمریکا 2منجمد  2
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 623666 والت دیزنی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 3
آنتونی و جو 

 روسو
 611635 والت دیزنی 

 543312 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 461126 کنستانتین  تیکین گ بورا دا  آلمان  راز کامل 5

6 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 339362 والت دیزنی  

 2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  7
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 307995 یونیورسال

 آمریکا کاپیتان مارول  8
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 283588 والت دیزنی 

9 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 262280 یونیورسال بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 259352 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  10

 
34 Big Picture 2 Films 
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 )اسکاندیناوی(  کشورهای اروپای شمالی

 سوئد نروژ  یسلند ا فنالند دانمارک  

 10.2 5.3 0.4 5.5 5.8 )میلیون(  2019جمعیت در سال 
  2019در سال  یناخالص داخل دی سرانه درآمد تول
 )دالر آمریکا( 

59795 48869 67037 77975 51242 

)میلیون دالر   2019در سال  شهی درآمد ناخالص گ
 آمریکا( 

178 107.3 12.9 147.2 203.5 

 15.9 11.3 1.3 8.4 13.2 )میلیون(    2019در سال    تماشاگران تعداد  

 12.8 13 10.2 12.8 13.4   )دالر آمریکا(  2019در سال  ت ی بل مت ی ق نی انگی م

 1.6 2.1 3.5 1.5 2.3 2019هر نفر در سال  یبرا لمی ف یسرانه تماشا

 (3) 850 483 43 358 486 (1) 2019های نمایش  سالن 

 843 484 43 350 478 (2) 2019 دیجیتال های نمایش سالن 

 485 294 30 230 265 (  2) 2019 بعدیهای دیجیتال سهسالن 

 %13.2 %18.4 %3.7 %16.9 %27.4 2019در سال  یسهام بازار داخل

(1 :)National data Source.  (2 :منبع :)MEDIA Salles . (3 :)2018   
 
 

 9201 – 5201 | (1)تولید شده در کشورهای اروپای شمالی بلند های سینمایی تعداد فیلم
 (: شامل تولیدات مشترک با سرمایه خرد و آثار مستند سینمایی 1)    DFI /    /  FFF / Icelandic Film Center / NFI / SFI / OBSمنابع:  
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 2019 –  2015 |در کشورهای اروپای شمالی  تماشاگرانتعداد 
 DFI / FFF / HI / Icelandic Film Center / NFI / SFI / OBSمنابع:  |برحسب میلیون. 

 

 2019 |در سوئد  تماشاگران فیلم برتر  10
   OBS/LUMIERE, Comscoreمنبع: 

 کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا 

 1120321 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 769817 والت دیزنی 

 654878 35ِاسوِنسک   تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 573184 والت دیزنی 

5 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 550603 والت دیزنی  

 آمریکا  کند یرا خراب م  نترنتیرالف ا  6
  جانستون، لیف

 مور  چ یر
 357588 والت دیزنی  

 357141 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  7

8 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

یو. آی. پی. 
 یونیورسال /

355932 

 
35 Svensk Filmindustri: صنعت فی لم سوئد 

13.8
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11.9 12.5 13.2

8.7 8.7 8.8
8.1 8.4

1.4 1.4 1.4 1.4 1.3
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11.8 12.1 11.3
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 کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا 

   وودیدر هال یروزگار یروز 9
آمریکا، چین،  

 انگلیس 
  نیکوئنت
   نوی تارانت

 332245 ِاسوِنسک 

 آمریکا کاپیتان مارول  10
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 328390 والت دیزنی 

 

 2019 |در دانمارک  تماشاگران فیلم برتر  10
   Danmark Statistics / DFIمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 دانمارک ی شطرنج ینجاین 1
،  ستوفرسنیکر

  ماتسن
 621463 36ک فیلمز س نوردی 

2 
جو پایان  :  انیانتقام 

 بازی
 آمریکا

آنتونی و جو 
 روسو

 574248 والت دیزنی 

 515660 اس. اف. استودیوز  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3

 512231 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 4

 473622 نوردیسک فیلمز     هارکمپ لدهیت دانمارک  فصل شکار 5

 ل یند   ی، نیب  یماه را م  ایآ 6
دانمارک،  
 نروژ، سوئد

  ی. ا ،  ف لِ پ و ا   . ان 
 برتلسن 

 472559 نوردیسک فیلمز 

 آمریکا 2منجمد  7
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 417597 والت دیزنی 

 415339 نوردیسک فیلمز  ی فارل تریپ آمریکا، چین  کتاب سبز  8

 371893 اس. اف. استودیوز   کوپر یبردل آمریکا  یک ستاره متولد شد  9

 333486 نوردیسک فیلمز  ی  الطوخ یما دانمارک، سوئد  ا هقلبملکه  10

 

 2019 |در نروژ  تماشاگران فیلم برتر  10
 Film og Kinoمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 618184 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 520151 والت دیزنی 

 
36 Nordisk Film Distr 
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3
اس. اف.  
 37  نوروی 

446829 

 415436 نوردیسک  اکربوم  یاآندر نروژ   نجار آندرسن و کوچولو 4

 آمریکا 2منجمد  5
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 387770 والت دیزنی 

6 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 295959 والت دیزنی  

   وودیدر هال یروزگار یروز 7
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

اس. اف.  
 نوروی  

270517 

 نروژ  ایمور  ایسورآسکالدن در قلعه   8
 هنرِبِ کلیم

 س  ساندمو
 257992 نوردیسک 

9 
و الماس  سابلتان تانیکاپ

 ییجادو
 نروژ

ام اونه، آر.  
 ورتسن یس

 250141 نوردیسک 

 آمریکا  کندیرا خراب م  نترنتیرالف ا  10
جانستونلیف
 مور  چ یر ، 

 249151 والت دیزنی  

 

 2019  |در فنالند   تماشاگران فیلم برتر  10
 Finnish Fillm Foundationمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  1
اس. اف.  
 فنالند 

402892 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 342893 والت دیزنی 

 333239 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 3

4 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 293849 والت دیزنی  

 فنالند  قلدر  کیپر و ر  ستویر 5
مارکوس  
 لموسروسو

نوردیسک  
 38فیلمز ... 

288305 

 آمریکا 2منجمد  6
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 256032 والت دیزنی 

 229721 39فین کینو    انگلر کلیما انگلیس، آمریکا   ی  دانتون اب 7

 
37 SF Norway 
38 Nordisk Film Theatrical Distribution 
39 Finnkino 
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  8
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال دلجی 
 226488 فین کینو 

   وودیدر هال یروزگار یروز 9
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

اس. اف.  
 فنالند 

216938 

 201350 والت دیزنی   یچیر یگا آمریکا عالءالدین  10
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 بالتیک و اروپای مرکزی 

 ی اسلواک ی اسلون ی توانیل ی لتون ( 3)مجارستان  یاستون چک  

جمعیت در سال 
 )میلیون( 2019

10.6 1.3 9.8 1.9 2.8 2.1 5.5 

  خالص نا   د ی سرانه درآمد تول 
 2019در سال    ی داخل 

 )دالر آمریکا( 
23214 23524 17463 18172 19267 26170 19548 

  شهیدرآمد ناخالص گ
 2019در سال 

 )میلیون دالر آمریکا(
114.2 24.4 78.3 16.8 25.2 14.1 41.7 

در    تماشاگران تعداد  
 )میلیون(    2019سال  

18.3 3.7 15.5 2.7 4.2 2.4 6.5 

در    ت ی بل   مت ی ق   ن ی انگ ی م 
   )دالر آمریکا(   2019سال  

6.2 6.6 5.1 6.2 6.1 5.8 6.4 

  ی برا   لم ی ف   ی سرانه تماشا 
 2019هر نفر در سال  

1.7 2.8 1.6 1.4 1.5 1.2 1.2 

های نمایش سالن
2019 (1) 

813 74 372 81 82 0 271 

 های نمایشسالن
 ( 2) 2019دیجیتال 

533 89 332 74 62 97 197 

های دیجیتال  سالن 
 (  2)   2019بعدی  سه 

300 44 194 37 30 44 101 

های تولید شده فیلم
2019  

88 27 18 37 25 31 44 

در  یسهام بازار داخل
 2019سال 

26.5% 23% 6.9% 20.2% 19.2% 6.6% 16.5% 

(1 :)National data Source.  (2 :منبع :)MEDIA Salles.  (3:)  2018 آمار 

 

 2019 |در جمهوری چک  تماشاگران فیلم برتر  10
 Czech Film Fund / Unie Filmovvych Distributoruمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 چک  زنان در حال فرار  1
  نیمارت

 ی هورسک 
 1543842 40سینما آرت 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 935915 41فالکون 

 
40 CinemArt 
41 Falcon 
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 758076 سینما آرت  نگر ی س   ان ی برا  آمریکا، انگلیس  ی بوهم  یراپسود 3

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 749784 فالکون

5 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 636162 سینما آرت  بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 514642 42ورتیکال   تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  6

 468416 فالکون ک لِ ِدی ِو  ییری  ی اسلواکچک،   زاده )اشرافی(  آخرین زن نجیب  7

   وودیدر هال یروزگار یروز 8
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 441941 فالکون

 437361 فالکون   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 9

 421922 فالکون جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  10

 

 2019 |  اسلواکیدر  تماشاگران فیلم برتر  10
  Slovak Film Institute / UFDمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو 

 روسو
 278301 43س ترن 

 262588 44کنتیننتال   پِتر بِبیاک  اسلواکی  ی  پارگ 2

3 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 252102 سینما آرت  بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 238428 س ترن 

 اسلواکی، چک   مبارکسال نو  5
 یاکوب

 رونر کِ
 201858 کنتیننتال  

 195934 س ترن  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 6

 189926 کنتیننتال  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  7

 2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  8
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 179081 سینما آرت 

 135267 ایتافیلم جان واتس  آمریکا   از خانه: دور یمرد عنکبوت  9

 چک  زنان در حال فرار  10
  نیمارت

 ی هورسک 
 131727 سینما آرت 

 
42 Vertical Entertainment 
43 Saturn Entertainment 
44 Continental Film 
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 2019  |  یتوانیلدر  تماشاگران فیلم برتر  10
  Lithuanian Film Centreمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 یتوانی  ل ی  جعل یلیونرم 1
تاداس  

 یدمانتاس  و
استامباس  
 45پالناس  

204860 

 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  2
ای سی ام ای،  
 برادران وارنر 

155986 

  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 3
تئاتریکال  
 46فیلم... 

154363 

4 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

جی،  ان سی  
 یونیورسال 

134218 

 یتوانی  ل  و همه مردانشان 5
دوناتاس 

 یداس اولو
 121123 ای سی ام ای 

 2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  6
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
ان سی جی،  
 یونیورسال 

111307 

 آمریکا 2منجمد  7
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 99784 تئاتریکال 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 8
آنتونی و جو 

 روسو
 92523 تئاتریکال  

 یتوانی  ل کائوناس  هایرمان .محکوم 9
راموناس  
  رودوکاس

سینگینگ  
 47فیش 

88763 

   وودیدر هال یروزگار یروز 10
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

ای سی ام  
 ای، سونی 

76044 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
45 Stambus planas : نقشه بزرگ 
46 Theatrical Film Distribution/WDSMPI 
47 Singing Fish 
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 اروپای جنوب شرقی

 
بوسنی و 
 هرزگوین

 گرجستان  قبرس کرواسی  بلغارستان 
مقدونیه 
 شمالی

 رومانی

جمعیت در سال 
 )میلیون( 2019

3.8 7 4.1 0.9 0.6 2.1 19.4 

  د ی سرانه درآمد تول 
در سال    ی ناخالص داخل 

 )دالر آمریکا(   2019
5742 9518 13958 27720 8704 5500 12483 

  شهیدرآمد ناخالص گ
 2019در سال 

 )میلیون دالر آمریکا(
4 28.3 24 

7 
.6 

1.3 1.7 63.2 

در    تماشاگران تعداد  
 )میلیون(    2019سال  

1.3 5 4.9 0.8 0.3 0.5 13.1 

در    ت ی بل   مت ی ق   ن ی انگ ی م 
 )دالر آمریکا(    2019سال  

3.1 5.6 4.9 9 4.3 3.4 4.8 

  لمیف ی سرانه تماشا
هر نفر در سال  ی برا 

2019 
0.3 0.7 1.2 1 0.5 0.2 0.7 

های نمایش سالن
2019 (1) 

34 241 192 47 18 ~ 432 

 های نمایشسالن
 ( 2) 2019دیجیتال 

32 255 182 40 12 ~ 414 

های دیجیتال  سالن 
 230 ~ 9 14 103 170 ~ (  2)   2019بعدی  سه 

های تولید شده فیلم
2019  

10 24 40 2 7 18 54 

در  یسهام بازار داخل
 2019سال 

0.2% 9% 5.5% 12.6% 0.4% ~  6.2% 

(1 :)National data Source.  (2 :منبع :)MEDIA Salles . 
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 2019  |در رومانی  تماشاگران فیلم برتر  10
 Centrul National al Cinematografieمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو 

 روسو
 612309 48فروم فیلم  

 آمریکا 2منجمد  2
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 579606 فروم فیلم

 523099 ورتیکال  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3

4 
: کندیم  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

رو ایمیج  49 
2000 

430596 

 391839 فروم فیلم   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 5

  آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 6
  ک ی ج 

 کاسدان 
  ینترکاما 
 50یلم ف

328143 

 323747 ورتیکال  وان   مز ی ج  آمریکا   آکوامن 7

 آمریکا کاپیتان مارول  8
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 299719 فروم فیلم

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 9
آمریکا،  

 انگلیس، کانادا
 میواخی
   نگیران

 298759 فروم فیلم

 رومانی  اوه، رامونا!  10
  یستیناکر
 اکوب ج

برادران 
 جیکوب  

256115 

 

 2019 |در بلغارستان  تماشاگران فیلم برتر  10
 Bulgarian National Film Centerمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 292149 فروم فیلم  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 218863 فروم فیلم

 آمریکا 2منجمد  3
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 208976 فروم فیلم

4 
: کندیم  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 177823 فروم فیلم  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 
48 Forum Film : انجمن فیلم 
49 Ro-Image 2000 
50 Intercomfilm 
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

5 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 173233 فروم فیلم

 158921 فروم فیلم یچیر یگا آمریکا عالءالدین  6

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 7
  آمریکا، انگلیس، 

 کانادا 
  م ی واخ ی 
   نگ ی ران 

 142248 فروم فیلم

8 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 132936 فروم فیلم بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 129976 الکساندرا تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  9

 107249   الکساندرا  وان   مز ی ج  آمریکا   آکوامن 10

 

 2019 |در کرواسی   تماشاگران فیلم برتر  10
   HAVCR (Croatian Audiovisual Centre)منبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 259427 51آی فیلم    2  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 1

 236587 52بلیتز   تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  2

 آمریکا 2منجمد  3
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 197900 آی فیلم 2

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 4
آنتونی و جو 

 روسو
 192233 آی فیلم  2

   وودیدر هال یروزگار یروز 5
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 121229 سی اف 

 115438 53ادیتوس    گیپال ف انگلیس، آمریکا  سمسیکر آخرین 6

7 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 110725 ادیتوس  بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 100841 سی اف  جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  8

9 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 99208 آی فیلم  2

 آمریکا  یادان ش 10
 ینلور

 یااسکافار
 88961 54دوبلیساتو 

 

 
512 iFilm 
52 Blitz Film & Video Distribution 
53 Editus 
54 Duplicato 
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 آمریکای شمالی 

 
آمریکای 
 شمالی

 کانادا آمریکا

 37.5 329.3 366.8 )میلیون(  2019جمعیت در سال 

  2019در سال  یناخالص داخل دیسرانه درآمد تول
 )دالر آمریکا( 

63182 65112 46213 

   2019در سال  شهیدرآمد ناخالص گ
 ( 1))میلیون دالر آمریکا( 

11375.5 10377.1 1014 

 110.7 1128.5 1241.9 (  1))میلیون(    2019در سال    تماشاگران تعداد  

 9.16 9.16 9.16 ( 2))دالر آمریکا(    9201در سال  تی بل متیق نیانگیم

 3 3.4 3.4 2019هر نفر در سال  یبرا  لمیف یسرانه تماشا

 3111 41172 44283 2019های نمایش سالن

 3111 40570 43681 2019دیجیتال  های نمایش سالن

 1450 15136 16586   2019بعدی  های دیجیتال سه سالن 

 2019سهام بازار 

 

برای آمریکای    MPAA  :متفاوت باشد  ،منابع مختلف  ازو کانادا    آمریکاآمار  ترکیب  ممکن است با    یشمال  ی کایارقام آمر (:  1)
 55 یحساب نیانگیم(: 2) برای آمریکا و کانادا. Comscoreشمالی و 

 

 

 

 

 

 
55 Arithmetic mean 

کانادا
1.7%

کانادا
98.3%

آمریکا
92.5%

آمریکا
7.5%

ملی سایر
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 ( 2) 9201 –  5201 |و کانادا  (1)های سینمایی بلند تولید شده در آمریکا تعداد فیلم
اند، اما ساخته شده  VODهای  ایی که توسط یا برای سرویسهم لو فی  های انگلیسی زبان شامل آثار تولید مشترک(: فیلم 1)

ساخته     Bluerayو یا  DVDصورت  ه  مستقیما برای پخش ب  های دانشجویی و آثاری کهبدون احتساب آثار مستند، فیلم 
، Netflixشامل    2019ارقام مربوط به سال    موقت است.صورت  ه  ببه بعد    2020  ه یفورماه  از    آمریکا  ی هاداده  (:2اند. )شده

مبنای    های بازسازی شده. بر (: سری 3)  .اندبوده  MPAعضو    است که در آن زمان   ییوهایشامل استود  تر قبل  یسالهاو آمار  
 .مارس سال جاری  ماه در مالی سال آمار اعالم شده در پایان 

 

 2019 –  2015 |گیشه در آمریکا و کانادا  درآمد ناخالص
 بر حسب میلیون دالر آمریکا  | MPAAمنبع: 

732
788 812 808 814

495 511 549 576 601

385 412 441 469 428

237 277 263
232 213

110 99 108 107
173131 122 121 112
119

2015 2016 2017 2018 2019
تولیدات آمریکا

میلیون درالر1آثار آمریکایی با بودجه باالتر از 

میلیون دالر1با بودجه بیشتر از  MPAAآثار آمریکایی تولید شده توسط اعضای غیر عضو در 

میلیون دالر1با  بودجه کمتر از  MPAAآثار آمریکایی تولید شده توسط اعضای غیر عضو در 

MPAAآثار آمریکایی تولید شده توسط اعضای 

(3)تولیدات کانادا 

11136

11375

11120

11881

11375

2015 2016 2017 2018 2019
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 2019 – 2015  |تعداد تماشاگران در آمریکا و کانادا  
 بر حسب میلیون  | MPAAمنبع: 

 

 2019 |در آمریکای شمالی  تماشاگران فیلم برتر  20
 LUMIERE/OBS, Comscoreمنابع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو 

 روسو
 93708843 والت دیزنی 

 شاه   شیر 2
آمریکا،  
 انگلیس 

 59349131 والت دیزنی   جان فاورو

 آمریکا 2منجمد  3
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 47880498 والت دیزنی 

 47384062 والت دیزنی  ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  4

 آمریکا کاپیتان مارول  5
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 46597144 والت دیزنی 

6 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 واکر یاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 45530288 والت دیزنی 

 42634507 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  7

 38816508 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  8

 36447267 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  9

 23099697   برادران وارنر  ی ت ی موسک ی اند  آمریکا، کانادا   آن: بخش دوم 10

 22893712 سونی  کاسدان   ک ی ج   آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 11

 19114038 یونیورسال  لیجوردن پ آمریکا، چین، ژاپن   ما 12

13 
: کندی م  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 18990932 یونیورسال   چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

1321
1315

1240

1304

1242

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

14 
و بخش  کیجان   :3   – 
   مپارابلو

 آمریکا
چد  
 ی استاهلسک 

 18669834 الینزگیت 

15 
اژدها  ترب   ی چگونه  را    ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی : دن ید کن 
 17554531 یونیورسال بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 2  ی خانگ   وانات ی پنهان ح   ی زندگ  16
آمریکا، فرانسه،  

 ژاپن 
،  رناد سیکر

 وال جی دل
 17243384 یونیورسال 

 15732025   برادران وارنر  راب لترمن  آمریکا، ژاپن    کاچوی پوکمون کارآگاه پ 17

   وودیدر هال یروزگار یروز 18
آمریکا، چین،  
 انگلیس 

  نیکوئنت
   نوی تارانت

 15402012 سونی 

 آمریکا، کانادا   شزم! 19
  د ی و ی د 

   سندبرگ 
 15324417 برادران وارنر 

 13231773 الینزگیت     جانسن انیر آمریکا    غالفیب یچاقوها 20

 

 پخش و نمایش  
با    ،2018باال در سال    حد نصاببه    دنیپس از رس  یشمال   یکایآمر  شه یگ  فروش ناخالص

  آمار  نیکه باز هم دوم  ،دیرس  2019در سال    کایدالر آمر  اردیلیم  11.4به    یدرصد  4.3کاهش  
  1.24به    یدرصد  4.8با کاهش    نتماشاگرا . در مقابل آمار  رودی به شمار م  ثبت شده   باالی

از    "یباز  پایان:  ان یانتقام جو"  لمیاست. ف  1995از سال    نییپا  ارآم  نیکه دوم  دیرس  اردیلیم
قرار گرفت و با    شهیگفروش    جدولدر صدر    ،تیبل  ونیلیم  93.7با فروش    ،مارول  یکمپان

( به  ونیلیم  47.9)   "2  منجمد"( و  ونیلیم  59.3)  "شاه  ر یش"  شده  یبازسازنسخه  سبقت از  
  منطقه   ساخته شده در  یکمد  لمیشد. ف  لیمنطقه تبد  کیدر    پرفروش تمام دوران   لمیف  نیدوم

کانادا قرار    یداخل  یهالمیدر صدر فهرست ف  تماشاگر،   672137هم با    " دروغگو"  به نام  کبک

 . فتیاتعلق   "باران پرندگان بود" زبان فرانسویدرام و رتبه دوم به  گرفت

 لیبه دل  2020از اواسط مارس    ،ها ماشین   سینما از    ریبه غ  یشمال  یکایآمر  ینماهایس  اغلب
  را یز  ،ستیدر دسترس ن  شه یگوضعیت    ی ازنانیشدند. آمار قابل اطم  لیتعط  19  دیکوو  وعیش

حال   نیسرباز زدند. با ا  ت الیطعدر طول ت  شهیاز گزارش آمار گ  ییکایبزرگ آمر  یهاشرکت
  سه یاول در مقا  در سه ماهه  یشمال  یکایآمر  شهیخالص گنا  فروش  ،56ایمدوا  نیبر اساس تخم
  ، افتادند   قی به تعو  ایهم لغو شدند    آینده  های سینماییاکران.  افتیکاهش    % 25.4با سال قبل  

ه  نظر گرفته شد  در   ی منتخبهالمیف  یبرا  نیآنال  یتال یجید  هاینسخه نمایش  که  یدر حال
  ط ی تحت شرا  یرا در ماه م  نماهایس  ییبازگشا  اجازه  کایرآم  یهاتلایاز ا  یتعداد  نکه ی. با ااست

 
56 Omdia: یکی  از منابع آماری مجله فوکوس و یکی از پیشتازان تحقیقات در سطح جهان 
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تا قبل از    یینمایس  یهاره یاز زنج  یابخش عمده  رود کهانتظار نمی   مشخص صادر کردند،
را    ها ماشین   سینما   ییبازگشا  یالت مجوز. در کانادا چند ارندیا از سر بگخود ر  تیتابستان فعال

  ن یا گارشدر زمان ن  شینما  یهاسالن  ییبازگشا  خیکه تار  یدر حال  ،کردند  صادر  یدر ماه م
   . است مقاله هنوز اعالم نشده

 بودجه  و تولید
  د یکشور تول نیدر ا کایدالر آمر ونیلیم 1از  ش یب با بودجه لمیف 814مجموعا  2019در سال 
 پیشگامی تولیداتآمار،    شیافزا  لیبود. دل  2018در سال    فیلم  808باالتر از    رقم، که این  شدند
در    .در سال قبل( بود  لمی ف  107با    سهیدر مقا  2019در سال    لمیف   173)   MPA  57  یاعضا
. در افتیکاهش    لمیف  641به    لمیف  701از    MPA  ریغ  یتوسط اعضا  دیلکه آمار تو  یحال

مال  لمیف  119کانادا   آمار سال   شدند که  دیتول  2019-2018  یبلند در طول سال  از  بیشتر 
با2017-2018 ) دالر    ونیل یم  337و در مجموع    ،بود  لمیف  112  ،  میلیون دالر    254کانادا 

  .تداش شیافزا % 24.8با سال قبل  سهیکه در مقا، افتی صیبه آنها تخص آمریکا(

  مصوبه  نیا  .کرد  تاییدرا    یزشیانگ  بسته   مصوبه   ،19  دیدر واکنش به بحران کوو   آمریکا  دولت
 نمادارهایس  یبرارا    یتیحمااقدامات  اما    نیست،  لمیو ف  یبصرو    یصرفا مختص بخش سمع

  ی را برا  اضطراری  یتیحما  یک صندوق مالی. دولت کانادا  کندفراهم می  نمایس  ناو متخصص
 یدر حال  ،کرد  اندازیراه   شینما  صفحه  بر  یمبتن  عیاکرونا بر صن  گیریهمه  یکاهش اثر مال

غول  کس ینتفل  که برای   نیز  ، (streaming)  آنالین  پخش ،  امداد  صندوق  از    یک  حمایت 
 . برقرار کرد ،دیکارکنان تول

 MPA, CMPA, Telefilm Canada.  Variety, Screen International, The Hollywoodمنابع:  

Reporter, Omdia, Comscore, OBS 
 

 

 

 

 

 

 
57 Motion Picture Association:  انجمن س ی نمایی آمریکا 
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 آمریکای التین 

 کاستاریکا  کلمبیا  شیلی  برزیل آرژانتین  

 5.1 50.4 19.1 210 45.1 )میلیون( 2019جمعیت در سال 
در سال  یناخالص داخل دیسرانه درآمد تول

 )دالر آمریکا( 2019
9888 8797 15399 6508 12015 

  2019در سال  شهیدرآمد ناخالص گ
 )میلیون دالر آمریکا(

181.3 708.6 139.7 197.7 42.3 

 8.3 73.1 29.2 176.4 48.7 )میلیون(    2019در سال    تماشاگران تعداد  

 5.1 2.7 4.8 4 3.7 )دالر آمریکا(    2019در سال    ت ی بل   مت ی ق   ن ی انگ ی م 
هر نفر در سال  ی برا  لمیف ی سرانه تماشا

2019 
1.1 0.8 1.5 1.5 1.6 

 ( 1) 170 1227 518 3509 1001  2019های نمایش سالن

 (  1) 155 1227 518 3509 1001   2019دیجیتال  های نمایشسالن

 ( 1) 9 473 - 1833 574 2019بعدی های دیجیتال سهسالن

 %1.7 %3.5 %1 %11.8 %8.4 2019در سال  یسهام بازار داخل

 
 یجمهور

 کن ینیدوم
 ونزوئال  پرو مکزیک  اکوادور 

 27.5 32.5 125.9 17.3 10.4 )میلیون( 2019جمعیت در سال 
در سال  یناخالص داخل دیسرانه درآمد تول

 )دالر آمریکا( 2019
8629 6249 10118 7047 2548 

)میلیون   2019در سال  شهیدرآمد ناخالص گ
 دالر آمریکا( 

24.6 (1 ) 94.4 969.1 172.5 1.7 (1) 

 ( 1) 15.8 51.5 342 17.9 (1) 6.5 )میلیون(    2019در سال    تماشاگران تعداد  

 (1) 0.1 3.3 2.8 5.3 (1) 3.8 ( کا ی )دالر آمر   2019در سال    ت ی بل   مت ی ق   ن ی انگ ی م 
هر نفر در سال  ی برا  لمیف ی سرانه تماشا

2019 
0.6 (1) 1 2.7 1.6 0.5 (1) 

 430 678 7493 324 207  2019های نمایش سالن

 (  1) 404 678 7493 235 207   2019دیجیتال  های نمایشسالن

 ( 1) 125 - 2616 142 (1) 40 2019بعدی های دیجیتال سهسالن

 (  1) %5.9 %4.4 %10 %0.6 (1) %21 2019در سال  یسهام بازار داخل
(1 :)2018   
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 9201 – 5201 |التین  سینمایی داخلی اکران شده در آمریکایهای تعداد فیلم
  OBS,OIA 58منبع: 

 2019 – 2015  |در آمریکای التین  تماشاگرانتعداد 
 بر حسب میلیون | OIA,OBSمنبع: 

 
58  INCAA, ANCINE, CNCA, Colombian Ministry of Culture, ICCA, IMCINE, Peruvian Ministry of Culture, CNAC . 

185
200

220
238 265

133 142
160

185
168

80 90 88

115
101

44 41 4839 43
25 3426

1813
11 14 10

2015 2016 2017 2018 2019

آرژانتین برزیل مکزیک کلمبیا

شیلی پرو ونزوئال اکوادور

286.0

321.0
338.0

320.0
342.0

173.0 184.3 181.3
163.0 176.4

59.1 61.8 62.6 63.9 73.1

24.5
27.4 27.6 27.8 29.2

۱۸.۸ ۱۹.۸

29.7

16.0 15.8

2015 2016 2017 2018 2019

مکزیک برزیل کلمبیا پرو
آرژانتین شیلی اکوادور ونزوئال
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 مکزیک
تاریخ این کشور   حد نصاببه بهترین    کیمکزهای نمایش فیلم  سالن درآمد  2019در سال  

یافت )  اردیلیم  18.8به    یدرصد  14.5  شیافزابا    و  دست  آمر  ونیلیم  969.1پزو  ( کایدالر 
افزا  مخاطبانآمار    یاز طرف  .دیرس   . دیرس  تماشاگر  ونیلیم  342به    یدرصد  6.9  شیهم با 

آمریکاییفیلم پرفروش  گ  لمیف  10باز هم در فهرست    های  داستان  "  لمیف  .ندبود   شه یبرتر 

هم    ات داخلیدیفهرست قرار داشت. تول  ن ی( در صدر اتماشاگر  ونیلی م  25)  "4  یاسباب باز

  " 2  به هیچ وجه   دایفر"  یکمد  لمیکه در صدر آنها ف  مخاطبان را به دست آوردنداز کل    10%
 قرار داشت. (یتبل  ونیلیم 6.7)با فروش 

عدد  30که  دیرس 2019در سال   لمیف  216 دیشده به آمار جد دیتول یکیمکز یها لمیف تعداد
اکران   یدر حال  ، بود  شتریب  2018از آمار   کاهش   لمیف  101به    115از    یداخل  هایفیلم  که 

 های منطقهکشور  نیاز آخر  یک ی  کی، مکز2020کرونا در سال    روسیو  وع ی. در طول شافتی
 نما یس  یاپراتورها  .شدند  بستهمارس    24در    نماهای. سکرد   لیخود را تعط  ینماهایبود که س

صادر    هاتیکاهش محدود  اب  همزمان  ،ییجز  ییبازگشا  یرا برا  یمنیپروتکل ا  ژوئن  لیدر اوا
  خود را آغاز کنند. تیفعال منتخب مجاز بودند در مناطق شینما یهاو سالن ندکرد

 برزیل
دالر    ونیلیم  708.6)  یلیرئال برز  اردیلیم  2.8  دیجد  حد نصاببه    لیبرز  شه یگ  فروش ناخالص

حضور در سینماها  آمار    در حالیکه  .ساالنه همراه بود  یدرصد 13.5  شیکه با افزا  دی( رسکایآمر
  ل یبه دل  یاتا اندازه  این افزایش  .دیرس  تماشاگر  ونیلیم   176.4به    یدرصد  8  شیهم با افزا

  ون یلیم  19.7)با    "یباز  پایان:  انیانتقام جو"بود که در صدر آنها    ییکایآمر  پرفروش  یها لمیف
  را به خود اختصاص دادند   % از سهم بازار 11.8  یلیبرز  یداخل  اتدی( قرار داشت. تولتماشاگر

با    در  که از دست دادن    یبرا  یزیچ"  لمی. فکاهش داشت  ،2019سال    در  %15.1مقایسه 

قرار گرفت    2019در سال    لیبرتر برز  لمیف  10بود که در فهرست    داخلی  لمیتنها ف"  2  ستین
     .تماشاگر داشت ونیلیم 6.2و 

  توقف در تخصیص بودجه   ر،یاخ  یهادر سال  لمیمعتبر ف  یهاجشنوارهدر    لیحضور برز  رغمیعل
اختالف در    جادیباعث ا(  ANCINEکشور )  نیا  لمیف  یمل  آژانس  یاز سو  برای ساخت فیلم

به    2019در سال    دیجد  اتدیتول  یبرا  یتیحما  یهابرنامه  را یز،  شد  داخلیکنندگان  دیتول  نیب
تعلیق درآمدند اساس تخمحالت  بر  بحران کوواومدیا  نی .  به    2020در سال    19  دی،  منجر 

شد.   2019با سال    سهیدر مقا  سالاول    در سه ماهه  شهیگ  ی درآمدها  یدرصد   13.1کاهش  
  ی هاجبران خسارت  یبراکرونا، اپراتورها    گیریهمه  لیمارس به دل  20در    نماهایس  یلیبا تعط
ی  اعتبار  ردیف  یبرا  های خودبرنامه از    ANCINEکردند.    یاندازرا راه  ها ماشین   سینما   ،خود
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طرح    برزیل برای  اولین برنامه سائوپائولو هم از    لمیف  ونیسیکه کم  یدر حال  ،خبر داد  اضطراری
  .آیددر میاجرا به با کاهش بحران   یکه به زود رونمایی کرد تولیدات سینمایی ازپرداختب

 آرژانتین
  % 4.8با  و    به حالت قبل برگشت  2019در سال    آمار سینماروها  ،یمتوال  کاهش  سال  3پس از  

هم به    شهیخالص گفروش ناکه    یدر حال  تماشاگر رسید.   ونیلیم  48.7به  یانه،  سال  شیافزا
  ونیلیم 181.3) نیژانتآر یپزو اردیلیم 8.5به  یدرصد  54.6 شیتورم با افزا ینرخ باال لیدل

به خود اختصاص    2019را در سال    مخاطباناز کل    %8.4  یداخلات  دی. تولرسید  (کایدالر آمر
 لمیف  نیتر. پرفروشاست  افتهیکاهش    ، 2018سال    یدرصد  14.7با آمار    سهیکه در مقا  دادند

بود    یداخل  لم یو تنها فتماشاگر داشت    ونیلیم  1.8بود که    "لزی گ  سهیدوا"  یکمد   ،سال  یداخل
  به   2019در سال   اکران شده داخلی یهالمیبرتر قرار گرفت. تعداد ف لمیف 10که در فهرست 

 از سال گذشته بود.  شتریعنوان ب 27که  دیعنوان رس 265 نصاب باالی حد

  ینیسنگ  یهانهیهز  2020کرونا در سال    روسیو  وعیش  ن،یتوجه به اقتصاد متزلزل آرژانت  با
های فیلماز اواسط ماه مارس،    نماها یتمام س  یلیکرد. با تعط  لیکشور تحم  نیا  لمیرا بر صنعت ف

بودند، اجازه خواهند داشت به صورت آنالین    ریزی شدهداخلی که برای اکران سینمایی برنامه
 . شود، نمایش داده شونداداره می( INCAA) یمل لمیفآژانس که توسط  VODدر بستر 

   Observatorio Iberoamericano del Audiovisual (OIA), Screen International, Variety, Omdia, OBSمنابع:  

 

 2019 |در آرژانتین تماشاگران فیلم برتر  10
 OIA, INCAAمنابع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 6698596 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو  

 روسو 
3933784 

 3673204  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 3

 2992006 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 آرژانتین، اسپانیا   لزیگ سهیاد 5
  ن ی سباست 
 ن ی تِ س بورن 

1832420 

 آمریکا  کند یرا خراب م نترنتیرالف ا  6
  جانستون، لیف

 مور  چ یر
1607537 
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 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 آمریکا کاپیتان مارول  7
 انیآنا بودن، را 
  فلک

1383188 

 1367085 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  8

 آمریکا، فرانسه، ژاپن    2 یخانگ واناتیپنهان ح یزندگ 9
،  رناد سیکر

 وال جی دل
1329926 

 1301429 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  10

 

 2019 |در برزیل   تماشاگران فیلم برتر  10
 OIA, ANCINEمنابع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 19656467 آنتونی و جو روسو  آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1

 16242804  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 2

 9746101 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  3

 آمریکا کاپیتان مارول  4
 انیآنا بودن، را 
  فلک

8991777 

 7955544 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  5

 6555353 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  6

 برزیل  2  ست ی از دست دادن ن   ی برا   ی ز ی چ  7
 یندرشِالِ

 ی نسیآوان
6189465 

 5786301   نگ ی ران   م ی واخ ی  کانادا   آمریکا، انگلیس،  ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 8

 4788803 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  9

 آمریکا  کند یرا خراب م نترنتیرالف ا  10
  چ یر جانستون، لیف

 مور 
4399733 

 

 2019 |در شیلی  تماشاگران  فیلم برتر 10
   OBS/LUMIERE, Comscoreمنبع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 3180115 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو  

 روسو 
3079897 
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 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 2326040  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 3

 1572748 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 آمریکا کاپیتان مارول  5
 انیآنا بودن، را 
  فلک

1369372 

 1069739 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  6

7 
اژدها  ترب   ی چگونه  را  :  ید کن   ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی دن 
 1050390 بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 864076 ی ت ی موسک   ی اند  آمریکا، کانادا   آن: بخش دوم 8

 آمریکا 2منجمد  9
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
838650 

 815191 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  10

 

 2019 |در کلمبیا  تماشاگران فیلم برتر  10
 OIA, Colombian Ministry of Cultureمنابع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو  

 روسو 
5624282 

 5151052 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  2

 4658502  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 3

 3217476 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 3049086   فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  5

 2678232   نگ ی ران   م ی واخ ی  کانادا   آمریکا، انگلیس،  ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 6

 2596546 وان   مز ی ج  آمریکا   آکوامن 7

 2483651 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  8

 آمریکا 2منجمد  9
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
2326134 

 1897593 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  10
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 2019 | کاستاریکافیلم برتر تماشاگران در  10
 OBS/LUMIERE, Comscoreمنابع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو  

 روسو 
833436 

 669532 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  2

 627019  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 3

 479650 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 403423 فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  5

 آمریکا 2منجمد  6
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
392905 

 325811 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  7

 323251   نگ ی ران   م ی واخ ی  کانادا   انگلیس، آمریکا،   ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 8

 312846 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  9

 دامبو  10
آمریکا، انگلیس،  
 استرالیا، کانادا

 236880   برتون میت

 

 2019  |در اکوادور  تماشاگران فیلم برتر  10
 OIA, ICCAمنابع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو  

 روسو 
1855086 

 1175354  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 2

 1116546 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  3

 928618 فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  4

 795507 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  5

 703354   نگ ی ران   م ی واخ ی  کانادا   آمریکا، انگلیس،  ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 6

 687031 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  7

 631118 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  8

 آمریکا 2منجمد  9
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
671773 

 535969 ی ت ی موسک   ی اند  آمریکا، کانادا   آن: بخش دوم 10
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 2019 |در مکزیک  تماشاگران فیلم برتر  10
 OIA, IMCINEمنابع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 25200514 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو  

 روسو 
24861935 

 18040704  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 3

 15062128 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 11686177 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  5

 11513470 فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  6

 10809951 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  7

 آمریکا 2منجمد  8
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
9925227 

 9368428   نگ ی ران   م ی واخ ی  کانادا   آمریکا، انگلیس،  ی  منیاهر یبانو: سنتیفیمال 9

10 
اژدها  ترب   ی چگونه  را  :  ید کن   ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی دن 
 8046402 بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن

 

 2019 |در پرو  تماشاگران فیلم برتر  10
 OIA, Peruvian Ministry of Cultureمنابع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو  

 روسو 
3860992 

 3447359  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه   شیر 2

 2788896 ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  3

 2384783 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 1984499 فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  5

 1954030 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  6

 1934874   نگ ی ران   م ی واخ ی  کانادا   آمریکا، انگلیس،  ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 7

 1580218   کاسدان کیج  آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 8

 1533610 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  9

 دامبو  10
انگلیس،  آمریکا، 

 استرالیا، کانادا
 1353575   برتون میت
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 استرالیا و نیوزلند 

 نیوزلند  استرالیا  

 5 25.6 )میلیون(  2019جمعیت در سال 

 40634 53825 )دالر آمریکا(  2019در سال  یناخالص داخل دیسرانه درآمد تول

 134.6 854.4 (1))میلیون دالر آمریکا(  9201در سال  شهیدرآمد ناخالص گ

 16.1 84.7 (  1))میلیون(    2019در سال    تماشاگران تعداد  

 8.4 10.1 ( 2))دالر آمریکا(    9201در سال  تی بل متیق نیانگیم

 3.2 3.3 2019هر نفر در سال  یبرا  لمیف یسرانه تماشا

 458 2310 2019های نمایش سالن

 458 2131 2019دیجیتال  های نمایش سالن

 186 988   2019بعدی  های دیجیتال سه سالن 

 ( 1) 2019سهام بازار 

 

 (: برحسب درآمد ناخالص گیشه1)
 
 

نیوزلند
2.3%

نیوزلند
97.7%

استرالیا
3.3%

استرالیا
96.7% ملی سایر
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 2019 –  2015 |های سینمایی بلند تولید شده در استرالیا و نیوزلند تعداد فیلم
میلیون    0.5های با بودجه کمتر از  فیلم   های بازسازی شده. سری   Screen Australia, NZ Film Commission  .|   (1 :)منابع:  

  (: شامل 2شوند. ) ها داشته باشند، در آمار محاسبه می دالر استرالیا در صورتی که در سینماها اکران شده و یا نمایش اصلی در جشنواره 
های تولید مشترک غیر رسمی  (: شامل فیلم 3. ) است   خارجی   گذاری آنها سرمایه   % 100  که   "استرالیا   خالقانه   کنترل "  تحت   های فیلم 
اند و یا با پرداخت هزینه در فستیوال عمومی فیلم نیوزلند  (: آثار سینمایی بلند ساخته شده در نیوزلند که اکران داخلی داشته 4باشد. ) نمی 

 . شامل آثار تولید مشترک رسمی.   TVODیا    SVODهای  اند./ یا آثار قابل دسترس بر روی پلتفرم نمایش داده شده 

 
 
 

 2019 – 2015 |وزلند در استرالیا و نی گیشه درآمد ناخالص
 .Screen Australia, NZ Film Commissionمنابع: 

 

 

 

 

41 38
49

38
33

26
20

26 25
31

39 37 36
30

2 1 3 4 3

2015 2016 2017 2018 2019

(3( )1)کل تولیدات استرالیا  (4)نیوزلند 

(  2( )1)ملی استرالیا % 100 (3( )1)تولید مشترک استرالیا 

1226.3 1259.3 1201.3 1245.1 1228.7

193.0 206.6 189.7 203.4 204.2

2015 2016 2017 2018 2019

(بر حسب میلیون دالر استرالیا)استرالیا  (بر حسب میلیون دالر نیوزلند)نیوزلند 
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 2019 –  2015 |تعداد تماشاگران در استرالیا و نیوزلند  
 بر حسب میلیون نفر | Screen Australia, NZ Film Commissionمنابع: 

 

 2019  |در استرالیا  تماشاگران فیلم برتر  10
(: فروش 1)دالر استرالیا تخمین زده شده است.    14.5  تیبل  متیق  نیانگیبراساس متعداد تماشاگران    |  MPDAAمنابع:  

 ادامه دارد.  2020در سال 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو 

 روسو
 5801859 والت دیزنی 

 4414982 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  (1)شاه  شیر 2

 آمریکا کاپیتان مارول  3
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 2869745 والت دیزنی 

 2869147 والت دیزنی  ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  4

 2794848 59رودشو  تاد فیلیپس  آمریکا (  1)جوکر  5

 2572731 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  6

 2431120 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  7

8 
ستارگان:   - 9اپیزود  جنگ 

 ( 1) واکریاسکا زشیخ
 آمریکا

جی. جی.  
 آبرامز 

 2344836 والت دیزنی 

 آمریکا ( 1) 2منجمد  9
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 2244589 والت دیزنی 

 1708010 برادران وارنر  وان   مز ی ج  آمریکا   آکوامن 10
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 2019  |در نیوزلند  گران فیلم برتر تماشا 10
(: فروش در  1)دالر نیوزلند تخمین زده شده است.    12.7  تیبل  متیق  نیانگ یبراساس متعداد تماشاگران    |  MPDAمنابع:  
 ادامه دارد.   2020سال 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

1 
جو پایان :  انیانتقام 

 بازی
 آمریکا

آنتونی و جو 
 روسو

 1142808 والت دیزنی 

 1026549 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 2

 504304 والت دیزنی  فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  3

 482864 برادران وارنر  وان   مز ی ج  آمریکا   آکوامن 4

5 
عنکبوت  دور  یمرد  از  : 

  خانه
 452122 سونی جان واتس  آمریکا

 428552 والت دیزنی  ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  6

 386712 والت دیزنی   تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  7

 آمریکا ( 1) 2منجمد  8
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 385415 والت دیزنی 

 385094 پارامونت  دکستر فلچر  انگلیس، آمریکا     منراکت 9

 384850 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  10

 

 پخش و نمایش  
 تماشاگر  ون ی ل ی م   84.7به    ی درصد  5.7با کاهش    2019در سال    ا یاسترال   های نمایس   حضور در 

 854.4)   ا یدالر استرال   ارد یل یم   1.23به  کاهش    % 1.3  تنها   با   شه ی گ  فروش ناخالص   در حالیکه   . د ی رس 
  ون ی ل ی م   16.1به    یدرصد  3.4با کاهش    وزلند ی در ن   تماشاگران . آمار  افت کرد (  کا ی دالر آمر  ون ی ل ی م 
 وزلند ی دالر ن   ون ی لیم   204.2به    %( 0.4)  ی اندک ش یبا افزا   شهیگ   در حالیکه فروش ناخالص   ، د ی رس 
است.   2016ثبت شده پس از سال    ی آمار باال  نی که دوم   دست یافت، (  کای دالر آمر   134.6) 

همراه   شه ی گ   فروش ناخالص در    ی درصد  3.3  اندک   با کاهش   ا ی استرال   ی داخل  دات یسهم بازار تول 

 "ی باز  ان ی : پاان یانتقام جو"   لم یماند. ف   ی باق   نسبتا پایدار   % 2.3در    وزلندی ن   آمار که    ی در حال   ، بود 
 ای استرال  ی داخل   لم یف   ن ی ترقرار گرفت. پرفروش   هر دو بازار   شه یدر صدر فروش گ   ی زن ی از شرکت د 

)نام دوم:    "گل نرگس "  لم ی که ف ی بود در حال   "مثل یک دختر سواری کن "به نام   ی درام ورزش 
 قرار داشت.  وزلند ی در صدر فهرست فروش ن   ( آهنگ عشق 

شدند. بر اساس    ل یتعط  19  دیکوو  وعیش  لیبه دل  کشورهر دو    ینماهایس  2020مارس    در
 در سه ماهه   شهیدرآمد گ   یدرصد  7.6منجر به کاهش    ا یبحران کرونا در استرال  ،ایمدوا  نیتخم
با  سالاول   بازه   در مقایسه  برخ  نماهایشد. س  2019در سال    زمانی  همان   یهایالتا  یدر 
از    وزلندیدر ن  نماهایس  ییکه چراغ سبز بازگشا  یدر حال  ،شدند  ییبازگشا  ژوئندر ماه    ایاسترال
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  افتادن  ق یبه تعو. با  داده شده بود  ،و بهداشتی   ی عفون  ضد  راهکارهای  ت یبا رعا  ی اواسط ماه م
بینندگان  در  تیمحدود  نیو همچنپرفروش    یها لمیاز ف  یاریبس  اکران   ی در فضاها  تعداد 
 .ه استشد دهیبه چالش کشسینماها  ییبازگشا ،های سینما()سالن یداخل

 بودجه  و تولید
(،  2018کمتر از  لمیف 5) افتیکاهش  لمیف 33به  2019در سال  ایدر استرال لمیف دیتولحجم 
  ایدالر استرال  ونیلیم  299به مجموع    یدرصد  15  شیبا افزا  دیتولکلی    نهیکه هز  یدر حال

  25  در مقابل   ،شد  دیتول  2019در سال    لمیف  31  وزلندی. در ن رسید  (کایدالر آمر  ونیلیم  209)
چندین   جدید شاملبزرگ    سینمایی  یک مجتمع  یبه زود  این کشور.  2018در سال  فیلم  

  خود را به عنوان مکان   و شهرت  ت یتا محبوبکند  افتتاح می  را   لمیف  دیتول  استودیوی مجهز
 کند. شتریب ،بزرگ اسیدر مق مشترک داتیتول یبرا یلمبرداریف )لوکیشن(

  ی تیحما  یهابرنامه  ،کرونا  گیریهمه  لیبه دل  دیپس از توقف تول وزلندیو ن  ایاسترال  یکشورها
  من یا یریاز سرگ  یرا برا ییآغاز کردند و راهبردها یلمسازیاز صنعت ف تیحما ی خود را برا

  ، شد   روسیو  وعیاز ش   یریموفق به جلوگ  یادیتا حد ز  وزلندیناز آنجا که  صادر کردند.    هاپروژه
اوا  یداخل  اتدیتول  یبرخ  یلمبرداریف آغاز    ژوئن  لیاز   فیلم  دیتول  نیو همچن  گردیدمجددا 

   بالفاصله از سر گرفته شد. کننده آمریکاییبا تهیه  "2آواتار "

  .Screen Australia, MPDAA, MPDA. NZ Film Commission, Stats NZ, Varietyمنابع: 
The Hollywood Reporter, Omdia, OBS 
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 جمهوری خلق چین 

 ( 2) 2019سهام بازار  میلیون 1400.2 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  10099

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
 ن آویمیلیارد  64.27

 میلیارد دالر آمریکا(  9.3)

 ارد میلی 1.73 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم
   یوآن 37.2

 دالر آمریکا(  5.4)

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

1.2 

 69787|60079 2019 |  2018  های نمایش سالن

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019   
60079|69787   

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019   
49170 (1)| ~   

 اساس درآمد ناخالص گیشه  (: بر 2). 2018 ژوئن(: تا پایان ماه 1)

 

 2019 –  2015 |های سینمایی بلند تولید شده در چین تعداد فیلم
(: شامل تولیدات خارج از سیستم  1)   |  China Film Bureau, China Media Management Inc, Varietyمنابع:  
 باشد. ، نمی "نهایی تایید اسکریپت و پرینت  "اداری  

 

 

64.1%

35.9%

ملی سایر

686

944 970
1082 1037
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 2019 – 2015 | چین در گیشه درآمد ناخالص
 بر حسب میلیون یوآن | China Film Bureau, China Media Management Inc, Varietyمنابع: 

 

 2019  –  2015 | چین در تعداد تماشاگران
 میلیونبر حسب  | China Film Bureau, China Media Management Inc, Varietyمنابع: 

 

 2019 |در چین  تماشاگران فیلم برتر  20
 OBS/LUMIERE, Comscore منبع:

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 137794925 یو یانگ  چین  نژا 1

 103301157  فرانت گو چین    سرگردان نیزم 2

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 3
آنتونی و جو  

 روسو 
86296740 

44092 46000
55911

60976
64266

2015 2016 2017 2018 2019

1260
1370

1620 1720 1727

2015 2016 2017 2018 2019
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 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا

 چین  مردم من، کشور من  4
کایگا چن، هائو  

 60نینگ،...  
78110749 

 77059234 اندرو الو چین  کاپیتان  5

 51783513 هائو نینگ  چین   وانهید گانهیب 6

 47282870 تونی چن  چین  ن یترشجاع 7

 43435705 درک سنگ  چین  روزهای بهتر  8

 40694235 هان هان  چین  (  اسب بالدار) پگاسوس 9

 39684295  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن  : هابز و شاوکندی م میتقد  نو خش عیسر 10

 38791331 جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  11

 35974977 اویهرمان  کنگ، چین هنگ  مواد مخدر  خدایان: 2 دیطوفان سف 12

 31510992   تینا سیتراو آمریکا، چین  ی  بامبلب 13

 30792466   نیل نیگاو تایوان  ی  از آب شتریب 14

 29447814 ی  ل   ل ی دان  چین    کوهنوردان 15

 27609640 فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  16

  والهایه پادشاه: الیگودز 17
آمریکا، ژاپن،  
 کانادا، مکزیک 

 26294882 ی دووگرت   کل ی ما 

 26085749 سم کوا چین  گوسفند بدون چوپان 18

 چین    جستجو کردن 19
،  دنگ چائو
 بایمِی یو  

25598449 

 23627993  پیی لسونیو   کنگ، چین هنگ  یی : نها4من  پیا  20
 

 پخش و نمایش  
  64.3به  و    به ثبت رساند   ی د ی جد  تاریخی   حد نصاب   ن یچ   نمایشی   ی هادرآمد   2019در سال  

 داشت.  ش ی افزا   2018نسبت به سال    % 5.4که    د ی ( رس کا ی دالر آمر  ارد یل یم   9.3)   وآن ی   ارد یل ی م 
افزا   حضور مخاطبان همچنانکه   تول د ی رس   تماشاگر   ارد ی لی م   1.73به    ی درصد   0.4  شی با   اتد ی . 

دادند که   شه یگ های  دریافت از    % 64.1  ی داخل  اختصاص  به خود  ،  2018سال    در   رقم  ن ی ا   را 
 لمیف   10بود که در فهرست  ی ن یچ پرفروش  یها لم یعملکرد ف  ، ت ی موفق  ن یا  ل ی دل  و  بود  %62.2

  در صدر   ت، ی بل   ون ی لی م   137.8با فروش    "نژا "  بلند   شن یم ی . ان دادند تشکیل می را    لم ی ف   8  ، برتر 

 103.3)   "سرگردان   ن ی زم "  ی ل یتخ   ی علم   لم یمتعلق به ف   ی بعد   رتبه   و  قرار گرفت   2019  جدول 

 
 اِی.وش  شالوون،  یهو گوان، مو و، ش نگ جانگ، ج یببای سایر کارگردانان: 60
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 نی در چ   2019سال    یی کا ی آمر  لم یف   ن ی ترهم پرفروش   " ی باز  پایان :  ان یانتقام جو "   فیلم   (. ونی ل ی م 
 به خود اختصاص داد.  جدول را رتبه سوم  تماشاگر    ون ی لی م  86.3بود که با فروش  

  ی نماهایس  19شیوع کووید    لیبه دل  هیبود که در اواخر ژانو  یکشور   نیاول  2020در سال    نیچ
از   ی. در ماه مارس تعداد کمشد  هیسوم فور  کامل در  یلیتعطمنجر به    و  کرد  لیخود را تعط

  ل یتعط  ،وعیاز موج دوم ش  یناش  یهای نگران  لیباز شدند و تنها چند روز بعد به دل  نماهایس
 نماهایس  آنها به بر اساس    که  منتشر کردند  را  ییراهبردها  ینیچ  اتمقام  ، یم  8  خیارشدند. در ت
. با  اجازه بازگشایی داده شد  دقیق،  یریگشیپ  یهاو تحت پروتکل   تیکاهش ظرف  در صورت

هستند.   لیتعط  الهمق  نیا  گارشدر زمان ن  نماهایاغلب س  ،یحال با وجود چراغ سبز دولت  نیا
به کاهش  شود کهتخمین زده می گذاشت و    هاسالن  را بر درآمد  ی اثر مخرب  نماهایس  یلیتعط
در   زمانی  با همان دوره  سهیدر مقا  سال  اول  در سه ماهه  شهیگ  ناخالص  فروش  یدرصد  88

بخش    رونق سریعمنجر به    نهیقرنط  یهاتیو محدود  نیقوان  در عوض.  دبرس  2019سال  
به صورت   ،یینمایس  اکران  صرف نظر کردن از  با  هالمیاز ف  یکمتعداد  شد و    یخانگ  یسرگرم
  درآمدند. شیبه نما نیپخش آنال بسترهای یرو میمستق

 بودجه  و تولید
 2018سال    فیلم در  1082که از آمار    شد  دیتول  نیدر چ  لمیف  1037مجموعا    2019در سال  

  یهاکاربران در سال  ندهیفزا  یتقاضا  لیکشور به دل  نیا  یداخل  شنیمیبود. صنعت ان  کمتر
در  شدند.    دیتول  2019بلند در سال    شنیمیان  51  که در نتیجه آن،  رشد سریعی داشته  ریاخ

یه درباره سهم مذاکرات، آمریکا و نیچ نیمرتبط با تجارت ب یاسیس گستردهی هاتنش میان
 سال مذاکره متوقف شد.  2پس از  یوودیهال یوهایاستود درآمد برای تقسیم و فیلم

کوو  با بحران  ژانو  نیچ  سینمایی  اتدیتول،  19  دیشروع  ماه  تعط  ه یدر  شد.   ها یلیمتوقف 
از   شیکرد و ب  لی کشور تحم  نیا  ونیزیتلو  و  اسینمداخلی    را بر صنعت  ینیسنگ  یهانهیهز

در اواخر ماه مارس تحت    جیبه تدر  هایلمبرداری. فدندی از هم پاش  لیشرکت تا ماه آور  5000
 لمیاز صنعت ف  یبانیپشت  یبرا  یمحل  یهااز سر گرفته شدند. مقام  دقیق بهداشتی   یاراهبرده
 را درنظر گرفتند. یاتیمال یهاو مشوق هایارانه از جمله  یتیحما اتاقداماز  یامجموعه

 China Bureau of Film, Variety .  The Hollywood Reporter, Omdia, OBS, Comscoreمنابع:  
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 ژاپن 

 ( 1) 2019سهام بازار  میلیون  126.2 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل   دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  40847

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
   ین میلیارد  261.2

 میلیارد دالر آمریکا(  2.4)

 میلیون  194.9 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 2019در سال    تی بل  متیق  نیانگیم
   ین 1340

 دالر آمریکا(  12.3)

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

1.5 

 3583 |3561 2019 |  2018  های نمایش سالن

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 
3494| 3518 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019   
1232| 1230 

 گیشه  (: بر اساس درآمد ناخالص1)

 

 61  9201 –  5201 | ی اکران شدهژاپن های سینماییتعداد فیلم
 EIRENمنبع: 

 

 
 ، در این نسخه با توجه به اعداد، نمودار خطی تصحیح شده است.  نمودار اشتباه است  می مجله ترس  یدر نسخه اصل 61

54.4%

45.6%

ملی سایر

581

610
594

613

689

2015 2016 2017 2018 2019
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   2019 – 2015 | ژاپن در گیشه ناخالصرآمد د
 بر حسب میلیارد ین ژاپن  | EIRENمنبع: 

 

 2019  –  2015 | ژاپن در تعداد تماشاگران
 EIRENمنبع: 

 

 2019 |در ژاپن  تماشاگران فیلم برتر  20
  ین تخمین زده شده است.1340تعداد مخاطبان بر اساس میانگین قیمت بلیت  | EIREN, OBS  منابع:

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 10492513 توهو  ی نکا ی ماکوتو ش  ژاپن  62  هوا  و فرزند آب 1

 آمریکا 2منجمد  2
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
 9544754 والت دیزنی 

 9074606 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  3

 
62 Weathering with You 

217.1
235.5 228.6 222.5

261.2

2015 2016 2017 2018 2019

166.6

180.2
174.5

169.2

194.9

2015 2016 2017 2018 2019
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 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 7529833 والت دیزنی   ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  4

5 
مشت کونان:  یاقوت    کارآگاه 

 کبود آبی  
 ژاپن 

توموکا  
 وکا ا ناگا

 6992521 توهو 

 4977601 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 6

7 
  اتی: جنازی انگشگفتجانوران 

 والدندلیگر
 4902974 برادران وارنر  تس یی   د ی و ی د   انگلیس، آمریکا 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 8
آنتونی و جو 

 روسو
 4567154 والت دیزنی  

 4276110 توهو، سونی  شینسوکه ساتو  ژاپن  پادشاهی  9

 ژاپن  )رمیدن(   استمپد: سیوان پ 10
تاکاشی  
 اوتسوکا 

 4141782 ی  توئ

11 
کاوش    ی نگار   ع ی وقا دورامون:  

 نوبیتا    ماه 
 ژاپن 

،  اکووا اس ی
 ی  ل ومیبجی 

 3746260 توهو 

 3746260 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  12

 ژاپن  سکورید  هتل م  13
  یوکیماسا

 ی سوزوک
 3462679 توهو 

 2985068 ی  توئ تاتسویا ناگامینه  ژاپن   ی  بال سوپر: برولدراگون 14

 آمریکا  کند یرا خراب م  نترنتیرالف ا  15
  جانستون، لیف

 مور  چ یر
 2880590 والت دیزنی  

 ژاپن   د یپرواز ده تامایمرا به سا 16
هیدکی  

اوچی تاکه   
 2805964 ی توئ

 2716412 توهو  کوکی میتانی  ژاپن   هر کس یکبار دیگر مرا بزند 17

 2283577 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  18

19 
:  کندی م  می تقد  نو خش   عیسر

  هابز و شاو
 2283577 تووا  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 2246263   توهو راب لترمن  آمریکا، ژاپن   کاچوی پوکمون کارآگاه پ 20

 

 پخش و نمایش  
 شیرا به ثبت رساند و درآمد حاصل از نما  یاتازه  حد نصاب  2019ژاپن در سال    شهیگفروش  
  ن یبه هم.  دی( رسکا یدالر آمر  اردیلی م  2.4)  نی  اردیلیم  261.2به    یدرصد  17.4  یشیبا افزا  فیلم

 194.9به    یدرصد  15.2  شیبا افزا  2018سال    در مقایسه با  حضور در سینماهاآمار    نسبت
تعداد    افزایشبود.    1971آمار ثبت شده از سال    نیکه باالتر  دیرس  ت فروخته شدهیبل  ونیلیم

هر یک به مورد از آنها    4که    یبه طور  ،بود  لمیف  چند عنوان  یعملکرد قو  جهینت  سینماروها
  ی سهم بازار مل  .درآمد داشتند  (کایدالر آمر  ونیلیم  91.8)   نی  اردیلیم  10  طور جداگانه بیش از 
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 ان ی. از مبه خود اختصاص دادندرا    شهیدرآمد گ  از  %54.4  داخلیبلند    یهالمیف  و  ثابت ماند

سال    لمیف  10 پرفروش  بلند  شن یمیان  لمی ف  6،  2019پرفروش  و  فرزند  "  هاآن  نیتربودند 

  یهالمیف  گریرا به خود اختصاص داد. د  رتبه نخست  تماشاگر  ونیلیم  10.5  با  بود که  "وهواآب

 "دورامون"و    "کارآگاه کونان"ار  دهای ادامهاز انیمیشن  قسمت  نیشامل آخر  یپرفروش داخل

  5عنوان فیلم در میان    3با کوالک    یزنیبودند. د  "پادشاهی"   اکشن  ویال  لمیف  نیو همچن

 "نیعالءالد"(،  تماشاگر  ونیلیم  9.5)  "2  منجمد"  جایگاه برتر، فروش گیشه را به دست آورد:

 (.ونیلیم 7.5) "4  یباز داستان اسباب"( و ونیلیم 9.1)

  ن ی متوقف شد و ا   ل ی اواسط آور   از   فیلم   ش ی نما   ، جریان 2020در سال    19  د ی شروع بحران کوو   با 
 یحت   گیری از همه بود. ترس    سینماهای هنر و تجربه   کوچک   ی نماها ی س   ی برا   ی دی تهد   ، مانع 

% کاهش 36.7  نتیجه آن تخمین   و   به حضور در سینماها آسیب زده بود   ، ها ی ل یقبل از شروع تعط 
 ینواح   برخی   در   ش ینما   ی ها . سالن است   2019  در مقایسه با   سال اول    ماهه   در سه   شه یگ   درآمد 

از سر گرفتند.   یمنی و ا   ی گذار فاصله   ی ها پروتکل   ی ساز اده ی خود را با پ   ت ی فعال   ی منتخب در ماه م 
 یها لم ی ف   ش ی دادند و نما   ش ی را نما   ک ی و کالس   ی م یقد   ی هالم ی ف   گشایی شدند، باز که    ی ها ره ی زنج 
 افتاد.  ق ی به تعو   ، شه یگ در فروش    ف یضع   جه ی نت  کسب  اجتناب از   ی برا   د ی جد 

 بودجه  و تولید
در   عنوان  613در مقایسه با عنوان  689 با مجموع 2019در سال  های اکران شده تعداد فیلم

(، صنعت AJAژاپن )  شنیمیانجمن ان  ه نقل از. برا ثبت کرد  یاتازه  حد نصاب  ،2018سال  
  2.18  یبه ارزش کل  2018در سال    رشد داشت و   یسال متوال  نینهم  ی برا  داخلی  شنیمیان
  ی فروش در کشورها شیافزا که این امر ناشی از دی( رسکایدالر آمر  اردیلیم 20) نی ونیلیتر

اندازی  راه را    یزشی انگ  دیتولآزمایشی    طرح  2019بار در سال    نیاول  یبود. ژاپن برا  یخارج
  ی خارج  تولیدات سینمایی و تلویزیونی  یهانه یاز هز  %20  حداکثرکرد و بازپرداختی معادل  

 . پیشنهاد داد واجد شرایط را
ی که از کوچک و متوسط  یهاشرکت یبرا یتیحما اتاز اقدام 2020دولت در سال  نکهیا با

بودند،همه کرده  ضرر  کنون    .کرد  ییرونما  گیری  تا  خاصی  چیهاما  صنعت    یبرا  طرح 

نشد  یلمسازیف استاعالم  دره  حال  .    ابتکارات   داخلی،  ینمایس  یهایتیسلبر  همین 
برا  یانبوه  یگذارهیسرما س  تیحما  یرا  تکنولوژی    و   کردند  اندازیراه  نمادارهایاز  غول 

کمک به کارکنان صدمه  یرا برا یدالر ونیلیم 100جبران خسارت  نهیکمک هز ، "یسون"
مشغول   یصنعت سرگرم  ی که درکارکنان  های حمایتی برایشامل بسته  ،گیریهمهاز    دهید

 درنظر گرفت.  به کار هستند،
 EIREN, AJA, Variety, The Hollywood Reporter, Omdiaمنابع: 
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 هند

 2019سهام بازار  میلیون 1351.8 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 آمریکادالر  2172

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
   روپیهمیلیارد   115.2

 میلیارد دالر آمریکا(  1.6)

 میلیون  1.56 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 دالر آمریکا(  1) روپیه 70.1 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

1.2 

   ~ | ~ 2019 |  2018  های نمایش سالن
 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (1 ) 
9601| 9527 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019   
1183 (2)|  ~   

 E-Cinema | (2 :)2016های  (: شامل سالن 1)

 

 9201 – 5201 |هندی  (1) های سینمایی بلند تایید شدهتعداد فیلم
 (: بر اساس آمار اعالم شده در پایان سال مالی )ماه مارچCentral Board of Film Certification (CBFC)  |   (1 )منابع:  

 

 

 

87%

13%

ملی سایر

۱۸۴۵ ۱۹۰۳ ۱۹۸۶
۱۸۱۳

۲۴۴۶
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 2019 –  2015 | هند در گیشه درآمد ناخالص
 بر حسب میلیارد روپیه  | FICCI-KPMG, FICCI-EY, Omdia, OBSمنابع: 

 

 2019 –  2015 |  هند در تعداد تماشاگران
  بر حسب میلیارد | FICCI-KPMG, FICCI-EY, Omdia, OBSمنابع: 

 

 2019 | وستانهند در گیشه درآمد ناخالص بالیوودی از نظر  برترفیلم  10
  | است. شده محاسبه روپیه  70.43=  دالر 1 ارز نرخ میانگین از استفاده درآمد ناخالص گیشه با | Koimoi.comمنبع: 

   بر حسب دالر آمریکا

 عنوان اصلی 
کشور  
 سازنده

 کارگردان 
درآمد ناخالص 

   شهیگ

 45283730 آناند ارتیدهس هند  جنگ  1

 39621840 وانگا ردی پیساند هند   نگی س ریکب 2

 34754551   دار ایتیآد هند  ی  : حمله جراح یاور 3

 29813213 عباس ظفر   یعل هند  بهارات  4

۱۰۱.۴

۸۵.۶
۹۶.۳ ۱۰۲.۱

۱۱۵.۲

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

۲.۰۷

۱.۸۶

۱.۴۳ ۱.۴۶
۱.۵۶

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹
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 عنوان اصلی 
کشور  
 سازنده

 کارگردان 
درآمد ناخالص 

   شهیگ

 29334743 سمجی  فرهادو  دساج هند    4خانه شلوغ  5

 28642671 راج مهتا  هند    خبر خوب 6

 28503118 ی جاگان شاکت هند   خ ی مر تماموری 7

 21972577   کومار ندرا یا  هند    مطلق یشادکام 8

 21787455 نگ یآنوراگ س هند  ی زعفران 9

 21411515 ی واریت تشین هند    گستاخ 10

 

 2019 |هندوستان  در گیشه درآمد ناخالصاز نظر فیلم برتر آمریکایی  10
 بر حسب دالر آمریکا  | Comscoreمنبع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
درآمد ناخالص 

   شهیگ

 44215200 آنتونی و جو روسو  آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1

 21910633  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 2

 13052876 واتس جان  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  3

 12098623  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن   : هابز و شاو کند ی م   م ی تقد   ن و خش   ع ی سر  4

 11739167 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  5

 11613255 فلک   ان ی بودن، را آنا   آمریکا کاپیتان مارول  6

 9155378   کاسدان کیج  آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 7

 7021113 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  8

 4566994   دابرمن یگر آمریکا    دیآیآنابل به خانه م 9

  والهایه پادشاه: الیگودز 10
آمریکا، ژاپن،  
 کانادا، مکزیک 

 3857637 ی دووگرت   کل ی ما 

 

 پخش و نمایش  
از   هند نسبت به سال قبل   سینمای صنعت    درصدی   12.8  درآمد شاهد افزایش    2019در سال  

به رقم   آن  چند   ت ی موفق   به واسطه (  کا ی دالر آمر   ارد یل یم   1.6)   ه ی روپ   ارد یل ی م   115.2  و رسیدن 
 یداخل   ات د ی ول بار دیگر ت   . یم بود   یی کای آمر پرفروش    ی ها لم ی( و ف وود ی زبان )بال هندی    محصول 

  % 14با اکران تنها  ی هند  ی ها لم ی. ف روی فروش گیشه تسلط داشتند  ، بازار از سهم  % 87 با  هند 
 10  ، باالترین درآمد کسب شده را ثبت کردند. شه ی گ   کلی   فروش   از   % 43با کسب    ، تولیدات از  

 45.3)  " جنگ " آور فیلم اکشن دلهره  را با پیشتازی  شه ی گ فروش از  % 52 زبان  ی برتر هند  لم ی ف 
از   % 44هم    ای منطقه   یها زبان   گر ی به د   ی هند   ی هالم ی . فبه دست آوردند   ، ( کای دالر آمر   ونی ل ی م 
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% از سهم 13  ی الملل ن ی ب   اوین آمریکایی و عن   ، در حالیکه را به خود اختصاص دادند   شه ی گ درآمد  

  ونی ل ی م   44.2با فروش    " ی باز  پایان :  ان ی انتقام جو "   ی قهرمان   ابر   لم ی . ف به دست آوردند   بازار را 
 شد.   ل یهند تبد   شه ی گ هالیوودی در تاریخ    لم ی ف  ن ی تر به پرفروش   کا ی دالر آمر 

به   هالمیاز ف  یاریبس  اکرانبرنامه  ،  گیریهمه  لیاز اواسط ماه مارس به دل  نماهایس  یلیبا تعط
 سالاول    سه ماهه   در   شهیدرآمد گ  یدرصد  29.1  کاهشمسئله منجر به    نیافتاد. ا  قیتعو

 چیهنوز ه  روس،یو  سرایتترس از  ا ادامه  شد. ب  2019در سال  زمانی  نسبت به همان بازه  
  ی در حرکت  کنندگانه یته برخی  .  شودینم  دهید  سینما  یهالنسا  ییبازگشا  خیاز تار  یانشانه 
اکران،   ز یبرانگ  بحث پخش    یهامعامله  میبه صورت مستق  با دور زدن برنامه زمانی پنجره 
   .را به جریان انداختندبزرگ  یهالمیف یبرا نیآنال

 بودجه  و تولید
مجوز   2019در سال  ملی کهبلند  یهالمیتعداد ف لم،یمجوز فصدور  یمرکز تایبه نقل از ه

  شتریب  2018در سال    1813  دیبا آمار تول  سهیکه در مقا د یرس  عنوان  2446به  اکران گرفتند، 
تقویت تولیدات مشترک  با هدف    دیتول  قیتشو  یبرا  یی هااز طرح  2019بود. هند در سال  

ها طرح   نیا  یاجرا  اتییجزهنوز    حال  نی. با اشتپرده بردا  یخارج  یهالمیو جذب ف  یالمللنیب
 .مشخص نیست

  چ یه  نکهیمتوقف شدند. با ا  تولیدات سینماییتمام  دستور قرنطینه کشور،  با    2020سال    در
زمان   یواضح  ریتصو تول  سطح کشوردر    ات دیتول  شروع مجدد  از  ندارد،    ی هالمیف  د یوجود 
)بال  یهند ماه  وودیزبان  در  شرکت  ژوئن(  شد.  خواهد  گرفته  سر  هم    یلمسازیف  یهااز 

 .دهندی را پوشش م  شیو نما  دیاند که هر دو بخش تولکرده  منتشراز راهبردها را    یامجموعه
  ن یو همچن  اقدامات بهداشتی و سالم سازی  ،یاجتماع  یگذاربه فاصله  توانی راهبردها م  نیاز ا

 اشاره کرد. نیبه صورت آنال تیفروش بل
 

 . CBFC, FICCI, Ernst & Young (EY), Variety, Screen International, The Hollywood Reporter  منابع: 
The Financial Times, The Financial Express, OBS   

 

 

 

 

 



109 

 

 جنوبیکره

 2019سهام بازار  میلیون  51.8 2019جمعیت در سال 

تول درآمد  داخل  دیسرانه    ی ناخالص 
 2019در سال 

 دالر آمریکا  31431

 2019در سال    شهیدرآمد ناخالص گ
    وونمیلیارد  1914

 میلیارد دالر آمریکا(  1.6)

 میلیون  226.7 2019در سال  تماشاگرانتعداد 

 2019در سال    تیبل  متیق  نیانگیم
  وون 8442.9

 ( دالر آمریکا  7.2)

هر نفر در    یبرا   لمیف  یسرانه تماشا
 2019سال 

4.2 

  2019  |  2018   های نمایش سالن
(1) 

2937| 3079 

 دیجیتال  های نمایش سالن

2018  | 2019 (2 ) 
~ | ~ 

 بعدیهای دیجیتال سهسالن

2018  | 2019 (2  ) 
~ | ~ 

 

 

 2019 – 2015 | ای اکران شدهکره ی سینماییهاتعداد فیلم
 KOFICمنبع: 

 

 

51%49%

ملی سایر
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 2019 – 2015  | جنوبیکره در گیشه درآمد ناخالص
 بر حسب میلیارد وون | KOFICمنبع: 

 

 2019 – 2015 | جنوبیکره  در تعداد تماشاگران
 ون  بر حسب میلی | KOFICمنبع: 

 

 2019 |جنوبی در کره تماشاگران فیلم برتر  20
 KOFIC منبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 جنوبی کره   شغل پرخطر 1
- ونگیب
  لیون یه

 16265618 سی جی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو 

 روسو
 13934592 والت دیزنی  

 آمریکا 2منجمد  3
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 13369079 والت دیزنی 

۱۵۹۰.۱
۱۷۴۳.۲ ۱۷۵۷.۱ ۱۸۱۴.۰

۱۹۱۴.۰

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

۲۱۷.۳
۲۱۷.۰

۲۱۹.۹

۲۱۶.۴

۲۲۶.۷

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹



111 

 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 12552283 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  4

 10085275 جی سی  هو - بونگ جون  جنوبی  کره انگل 5

 9426011 سی جی  ی ل ون ی سانگ گ  جنوبی  کره خروج  6

 8021145 والت دیزنی   جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  7

 جنوبی  کره   خاکستر زشیر 8
  لی،  جوناچ  

 کیم  وئس یب
 6290773 سی جی  

 آمریکا کاپیتان مارول  9
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 5802810 والت دیزنی  

 5247874 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  10

 4787538 63شوباکس  یئون ون - شین  جنوبی  کره ی  روز ی نبرد: غرش تا پ  11

 4743264 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 12

 4573902 سی جی   هو سان - یونگ  جنوبی کره هرج و مرج   سلطنت :  بد   ی آدمها  13

 3678156 64  لوته   انگ ی دو    م ی ک  جنوبی  کره   1982: متولد انگی یج میک 14

15 
: کندیم  می تقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 3657536 یونیورسال  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 3400034 والت دیزنی   ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  16

 3389125 شوباکس  ری پارک - نو  جنوبی کره پول 17

 3364712 مووی -کی تا لی -ون جنوبی کره طان ی، شسیگانگستر، پل  18

 جنوبی کره وار عاشقانه دیوانه 19
هان  -کیم

 کایول
کانتنت پاندا  

65 
2924563 

 2812877 لوته  ومئنا ِا-وی جنوبی  کره سری   تیمامور  :یا   -مو  -مال 20
 

 پخش و نمایش  
نسبت به    تماشاگران   ی درصد  4.8  ش ی با افزا   2019در سال    ی جنوب کره   حضور در سینماهای 

 1914به    شه ی فروش گ   . ثبت کرد تاریخی    حد نصابی  ن بلیت، و ی ل یم   226.7  و فروش  سال قبل 
 5.5 رشد   ا ب   2018که نسبت به سال  افزایش یافت (  کا ی دالر آمر   ارد ی ل یم  1.64ن کره ) و و   اردیل ی م 

 پر هزینه آمریکایی و  ی ها لم ی از ف  ی ب ی ترک  سلطه تحت  شه یگ جدول فروش همراه بود.  ی درصد
از شاخص   لمیف   5.  تماشاگران را به خود اختصاص دادند از کل    % 44.6برتر    لم ی ف  10  بود و  یداخل 

 ونی ل یم   16.3)   " شغل پرخطر"   ی کمد   لم ی ف   آنها   پیشتاز   که   ، عبور کردند   تماشاگر   ون ی ل ی م   10
  گر ی د از  .  شد   جنوبی کره   تاریخ در تمام  بیننده    پر   داخلی   لمی ف  ن ی دوم   تبدیل به   که   بود   تماشاگر( 

 
63 Showbox/Big Stone/W-Pictures 
64 Lotte Entertainment 
65 Contents Panda 
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که رتبه    "انگل "  کن ی نخل طال   برنده توان به فیلم  می  2019در سال   ی ا موفق کره   ی هالم ی ف 

با   "خروج "  ی اکشن کمد   لم ی به خود اختصاص داد و ف   ت ی بل   ون ی ل ی م   10.1پنجم را با فروش  
سهم قابل فیلم برتر جدول،    10در میان    لم ی ف   5با    ی زن ی. د ت، اشاره کرد ی بل   ون ی لی م   9.4فروش  
به خود اختصاص داد   جنوبی کره   شه ی گ فروش  از    ی توجه  این فهرست   را    ابر   لم ی ف   که پیشتاز 

راستا با   هم   ی داخل   اتدیتولد.  بو (  تماشاگر   ون ی ل ی م   13.9)  " ی باز   پایان :  ان یانتقام جو "   ی قهرمان 
 را به خود اختصاص دادند.  ی درصد 51گذشته سهم بازار    ی هاسال 

  میتصم  نمادارهایاز س  یاری، بسصادر نشده بودکل کشور    ینماهایس  دستور تعطیلی  نکهیا  با
حضور تماشاگران  آمار    رایز  ،کنند  لیتعط 19  دیخود را در طول بحران کوو  یهاگرفتند سالن
مجموع  (،  KOFICکره )   لمیف  شورایروبه کاهش بود. به نقل از    هیژانو  لیاز اوا  در سینماها
  14.7آمار    نیا  2019در مارس    هک  یدر حال  ،دیرس  ونیل یم  1.83به    2020در مارس  مخاطبان  

با کاهش   سالاول    ماهه  در سه   شهیگفروش  درآمد    زند که می   نیتخماومدیا  بود.    ونیلیم
در    یبه آرام  نماهای. سسقوط کند  2019ل  در سا  زمانی  نسبت به همان بازه  یدرصد  53.1

 ییبازگشا  فیزیکی،  تماسانجام خدمات بدون  و    یگذارفاصله  یارهایمع  تیبا رعا  لیاواخر آور
  اکران   دوارندیکنندگان حاال امپخش  ها،لمیاز ف  یتعداد  نمایشافتادن    قی. پس از به تعوندشد
 بازگردد. یعاد تیدر تابستان به وضع هالمیف

 بودجه  و تولید
که در طول سال اکران    دیرس  یداخل  لمیف  502  سابقه ی به آمار ب  2019در سال    دیحجم تول
  ی برا  یدیتوسعه جد  یاز استراتژ  یجنوببود. کره  2018از آمار سال    شتریب  لمیف  48  و شدند  

ف شامل    ،کرد  ییرونما  لمیصنعت  سرمایه راهکه  صندوق    یهاشرکت   یبرا  گذاریاندازی 
  به ایجاد تصمیم    نیهمچن  کشور  نیاست. ا  یاتیمال  اعتبارات  دیو متوسط و تمد  ککوچ  یدیتول

 .دارد   ایآس  یدر منطقه جنوب شرق  لمیف  هایآژانس توسعه روابط با    یسازمان مشترک برایک  

  . کرد  ییرونما  لمیاز صنعت ف  تیحما  یبرا  اتیاز اقدام  19  دیکوو  وعیدر واکنش به ش  دولت
برای   یمال  نهیهز  شده، کمک  لغو  یهااکران   یابیبازار  یهانه یهزجبران    یبرا  هایییارانه  مانند

طول    شده  توقفم  تولیدات معاف  گیریهمه در  به    66  یی نمایس  هایسیپرد  تیو  از کمک 
 تیبل  دیخر  ی برا  ف یکوپن تخف  ونیلیم  1.3  توزیع  همچنین از  KOFIC.  صندوق توسعه فیلم

 خبر داد.  هالمیف

 Korean Film Council (KOFIC), Variety, Screen International, OBSمنابع: 

 
66 Multiplex : یک مجموعه س ی نمایی با چندین سالن  نمایش   
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 سایر کشورهای آسیایی 

 
هنگ  
 کنگ 

 تایلند تایوان  سنگاپور  فیلیپین  مالزی اندونزی

 67.9 23.6 5.7 108.3 32.8 267 7.6 )میلیون(  2019جمعیت در سال  
ناخالص  دیسرانه درآمد تول

 2019در سال  یداخل
 )دالر آمریکا(

49334 4164 11137 3294 63987 24828 7792 

در سال    شه ی درآمد ناخالص گ 
 )میلیون دالر آمریکا(   2019

245.4 326.4 260.7 218   (2 ) 128.6 261 176.6 (1 ) 

در سال    تماشاگران تعداد  
 )میلیون(    2019

24.4 111.4 77.8 0185. (2 ) 18.5 34.8 38.5 (1 ) 

در   تیبل متیق نیانگیم
 )دالر آمریکا(   2019سال 

10.1 2.9 3.4 2.6 (2) 7 7.5 4.6 (1) 

  ی برا  لمیف ی سرانه تماشا
 2019هر نفر در سال 

3.2 0.4 2.4 0.8 (2) 3.3 1.5 0.6 (1) 

 1321 972 297 1069 1134 2110 323 2019های نمایش سالن

 1321 972 297 1069 1134 2110 323 2019دیجیتال    های نمایش سالن 
های دیجیتال  سالن
   2019بعدی سه

245 (1 ) 1253 299 (1 ) 171 (1 ) 97 (1) 454 (1 ) 430 (1  ) 

 ~ %6.7 ( 3)   %1.4  ~ %14.9 %46.6 %13.2 2019در سال    ی سهام بازار داخل 
 بر اساس فروش ناخالص گیشه(: 3) 2017(: 2) 2018(: 1)
 

 2019 - 2015 |های سینمایی تولید شده در کشورهای منتخب آسیایی فیلمتعداد 
 ,Hong Kong Box Office, Pusbangfilm, Indonesian Film Board, Film Indonesia, FINASمنابع:  

Singapore Film Commission, Taiwan Cinema  |   (1 فیلم :) های بازسازی شده (: سری 2)  اکران شده   ی ها 

۱۱۴
۱۲۴

۱۱۲

۱۲۸ ۱۲۹

۷۳
۷۸

۸۲

۴۷

۵۹
۵۴ ۴۸

۵۹

۵۳ ۵۳

۶۴
۷۰

۴۴۳۸
۳۲ ۴۰ ۳۱

۲۰ ۱۷
۱۱ ۱۳ ۱۳

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

(2()1)اندونزی  فیلیپین (2()1)مالزی  (1)هنگ کنگ 

تایوان تایلند سنگاپور
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 2019 –  2015 |در کشورهای منتخب آسیایی  اگرانتعداد تماش
 OBS, Hong Kong Box Office, Pusbangfilm, Indonesian Film Board, Filmمنابع:  

Indonesia, FINAS, IMDA/ Singapore Film Commission, Omdia, Comscore    ( |1  :) سری  
 های تنظیم مجدد شده  داده 

 
 

 2019 |کنگ در هنگ  تماشاگران فیلم برتر  10
 OBS/LUMIERE, Comscoreمنبع: 

 کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا 

 1688326 والت دیزنی   آنتونی و جو روسو  آمریکا پایان بازی :  ان ی انتقام جو  1

 1121479 والت دیزنی   ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  2

 960828 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانه ی عنکبوت مرد   3

 873274 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  4

 861404 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  5

 831959 والت دیزنی  ، جنیفر لی باک   س ی کر  آمریکا 2منجمد  6

   : فرشته جنگتایآل 7
آمریکا، کانادا،  

 ژاپن 
 گز ی رابرت رودر 

فاکس قرن  
 بیستم

539582 

 528655 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 8

 489629 والت دیزنی     فلک انیآنا بودن، را  آمریکا کاپیتان مارول  9

10 
خش   عیسر   م ی تقد  نو 
   : هابز و شاوکندیم

 466159 یونیورسال  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن 

 

۸۱.۰

۱۰۴.۵

۱۱۳.۹ ۱۳۵.۱
۱۱۱.۴

۱۵.۴ ۱۶.۰ ۱۵.۸ ۱۶.۳

۶۸.۱ ۷۱.۶ ۷۲.۸
۷۷.۳ ۷۷.۸

۲۸.۳ ۲۵.۷ ۲۴.۲ ۲۴.۶ ۲۴.۴
۳۲.۸

۳۸.۵ ۳۴.۸۳۵.۸ ۳۴.۵

۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ ۲۰۱۸ ۲۰۱۹

اندونزی (1)فیلیپین  مالزی هنگ کنگ 

تایوان تایلند سنگاپور
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 2019 |در سنگاپور  گیشه درآمد ناخالصفیلم برتر از لحاظ  10
 OBS/LUMIERE, Comscoreمنبع: 

 کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
تعداد  
 گر تماشا 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو 

 روسو
 1598251 والت دیزنی  

 آمریکا کاپیتان مارول  2
 انیآنا بودن، را 
  فلک

 938578 والت دیزنی  

 888152 سونی  کاسدان   ک ی ج   آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 3

 866866 سونی جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  4

 آمریکا 2منجمد  5
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 769197 والت دیزنی 

 694464 شاو  پیی لسونیو کنگ، چین  هنگ  یی : نها4من  پیا  6

 579264 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  7

 562311 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  8

9 
خش  عیسر   م یتقد  نو 
   : هابز و شاوکندیم

 498273 یونیورسال  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 476184 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 10

 

 پخش و نمایش  
 ییایمختلف آس یدر بازارها نماهایس حضور در ، آمار 2019موجود از سال  یهاداده بر اساس 

)از جمله هنگ  اندونزتماشاگر  ونیلیم   24.4  با  -%1کنگ    ون یلمی  111.4  با  -%17.5)  ی(، 
)تماشاگر سنگاپور  تاتماشاگر  ونیلمی  18.4  با  -5.6%(،  و    ون یلیم  34.8  با  -%9.6)  وانی( 
بوده  تماشاگر روبرو  با کاهش  مقابل،  است (  مالزن  تماشاگراتعداد  . در    ش یافزا  یاندک  یدر 

بلیت و فروش  ف. در هنگ دیرس  ون یلیم  77.8به    یافت    یی کایآمر  یهالمیکنگ و سنگاپور 

در صدر   "یباز  پایان:  انیجوانتقام"  یقهرمان  ابر  لمیرا تصاحب کردند و ف  شهیگ  جدول فروش
برتر    لمیف  10در فهرست    یداخل  یهالمیکدام از ف  چیفهرست قرار گرفت. در هر دو بازار ه 

مامور علی: "بعدی  انیمیشن سهاز جمله    یداخل  یها لمیاز ف  یتعداد  یدر مالز  اماقرار نگرفتند.  

 برتر قرار گرفتند. لمیف 10در فهرست  "تنها سیکر بونیگاوپین و ایپین: " و "2فیلم 

 نماهای منطقه مختل شد و اغلب س   ن ی در ا   ش ی ، بخش نما 2020کرونا در سال    گیری همه شروع    با 
به  ها  کشور هر کدام از    نه، ی قرنط   یها ت ی شدند. به دنبال کاهش محدود   لی در ماه مارس تعط 

 یط ی دادند که با شرا خبر ی به بعد از ماه م منتخب  ی نواح  ی در برخ  نماها ی س  یی از بازگشا ج ی تدر 
  . دهند ی خود ادامه م  ت ی به فعال   رانه ی شگ یپ   ات دقیق اقدام   ت ی ا و رع  ت ی مثل کاهش ظرف 
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 بودجه  و تولید
(، لمیف  -6)  ی(، مالزلمیف  -7کنگ ): هنگ افتیکاهش    یی ایبازار آس  چنددر    یانه سال  دیحجم تول

در سنگاپور ثابت    شده  دیتول  یهالمی(. در عوض تعداد فلمیف  -9)  لندی ( و تالمیف  -26)  وانیتا
  چند  یهانسخه محلی که  کمک به کارگردانان   ی خود برا  د یجد  یتیاز طرح حما  یماند. مالز

 ، یخارج  نیمخاطب  یبرا  هالمیف  تیجذاب  افزایش  به منظور  کنند،از یک فیلم تولید می   زبانه 
برداشت سال  پرده  در  سنگاپور  کمک    کی  2019.  تولیدات    تیتقو  برای  ایهزینهبرنامه 

 زار ه  183هزار دالر سنگاپور )  250  را با تامین اعتبار   ایآس  یجنوب شرق  کشورهای  بامشترک  
 .اندازی کردراه (کایدالر آمر

تول  با را برا  یتی حما  یهابسته   کشور  چندینبحران کرونا،    لیبه دل  هالمیف  دیتوقف    ی خود 
  یرا برا  اییارانهکنگ  هنگ   انیم  نیئه کردند. از اارا  ی لمسازیکاهش اثر بحران بر بخش ف

گرفت  نمایس  یهاسالن حال  ، درنظر  تا  یدر  و  سنگاپور  برای    حمایتییک صندوق    لند،یکه 
  . کردندارائه  یمحل سینماگران مستقل

 ,Hong Kong Box Office Ltd, FINAS, Singapore Film Commission, Indonesian Film Boardمنابع:  
IMDA/Singapore Film Commission, Variety, Screen International, Comscore, Omdia, OBS   
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 آفریقا

 جنوبی آفریقای  مراکش  مصر  

 58.8 35.6 99.2 )میلیون( 2019جمعیت در سال 
  2019در سال  یناخالص داخل دیسرانه درآمد تول
 )دالر آمریکا(

3047 3345 6100 

 92.2 9.7 29.2 )میلیون دالر آمریکا(  2019در سال  شهیدرآمد ناخالص گ

 18.5 1.9 6.1 )میلیون(    2019در سال    تماشاگران تعداد  

 0.3 0.1 0.1 2019هر نفر در سال  ی برا  لمیف ی سرانه تماشا

 5 5.1 4.8 )دالر آمریکا(  2019در سال  تیبل متیق نیانگیم

 776 77 289 2019های نمایش سالن

 776 72 289 2019دیجیتال  های نمایشسالن

 (1) %5 %26 ~ 2019در سال  یسهام بازار داخل

 درآمد ناخالص گیشه بر اساس(: 1) 

 

 2019 – 2015 |های سینمایی تولید شده در کشورهای منتخب آفریقایی تعداد فیلم
  های اکران شده(: فیلم1) |Omdia, OBS, CCM, NFVFمنابع: 

 

 

 

 

۳۴

۲۶

۳۹ ۳۵
۳۲

۲۸

۲۴

۳۰

۲۲

۲۸

۲۳ ۲۲ ۲۲
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مصر مراکش (1)آفریقای جنوبی 
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 2019 –  2015 |درآمد ناخالص گیشه در کشورهای منتخب آفریقایی 
(: شامل آمار  1)   |برحسب میلیون دالر آمریکا. |    NFVF, Ster-Kinekor, CCM, Empire Cinemas, Omdiaمنابع:  

   های فضای باز. فروش گیشه در نمایش 

 

 2019 | جنوبیآفریقایدر  گیشه فیلم برتر از لحاظ درآمد ناخالص 10
 بر حسب دالر آمریکا  | NFVFمنبع: 

 کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 
درآمد 
ناخالص 
 گیشه 

 8374787  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 1

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 2
آنتونی و جو  

 روسو 
7221749 

 4910319   کاسدان کیج  آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 3

 آمریکا 2منجمد  4
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
3880654 

 آمریکا کاپیتان مارول  5
 انیآنا بودن، را 
  فلک

3418379 

 3011787 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  6

7 
: هابز و کندی م میتقد نو خش عیسر
  شاو

   3011787  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 2444156 جان واتس  آمریکا   خانه: دور از یمرد عنکبوت  8

 1987634 ی چد استاهلسک  آمریکا   مپارابلو – 3: بخش کیجان و 9

10 
اژدها  ترب   ی چگونه  را  :  ید کن   ت ی خود 

 پنهان   ی ا ی دن 
 1861621 بلوا دُ نید آمریکا، ژاپن
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 2019 |در مراکش  تماشاگران فیلم برتر  10
 Centre Cinematographique Marocain (CCM)منابع: 

 کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 مراکش    و سعدان دهیمسعود ، سع  1
براهیم  
 شکیری

169947 

 161477 تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  2

 107468  جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 3

 70781 یچیر یگا آمریکا عالءالدین  4

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 5
آنتونی و جو  

 روسو 
66975 

 56637 منصف م لظی  مراکش  تاکسی بیض  6

7 
: هابز و کندی م میتقد نو خش عیسر
  شاو

 52084  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 مراکش  کامبوج  8
محمدطاها بن 

 سلیمان
47011 

9 
نم و  هستند  بزرگ  توانند یآنها 

 را ترک کنند  گینه خانوادآشیا
 مراکش  

 نینورالد
 وئناگدو

41361 

 آمریکا 2منجمد  10
،  باک سیکر

 جنیفر لی 
40947 

 

 جنوبیآفریقای
 یدرصد  6با کاهش    2019در سال  ، فروش ناخالص گیشه  2018سال    یباال  حد نصابپس از  

به    %5مقدار    نیکه از ا   ، دیرس  (کایدالر آمر  ونیلیم  92.2)  یجنوبیقایرند آفر  اردیلیم  1.2به  
که با آمار   دندش دی تول 2019در سال  یداخل لمیف 22 در مجموع تعلق داشت. یداخل داتیتول

 لمیف  دیبه شدت بر صنعت تول  2020در سال    19  دیکوو  گیریهمه بود.    کسان ی  2018سال  
این  تا اواخر ماه مارس متوقف شد.    لمیف  اکرانو    دیکه تول  یبه طور  ، گذاشت  ریثات  داخلی

برا  کهدر حالیکرد.    اندازیراهرا    یتیحمااختصاصی    یابرنامه  ،بحران  ریثا کاهش ت  یکشور 
از    یونیزیتلوات سینمایی و  دیاعالم نشده، تول  نماهایمجدد س  ییبازگشا  یبرا  یخیارت  چیه
  .شوندی از سر گرفته م ،سختگیرانه   یمنیا نیتحت قوان یم 4 خیتار

 مصر
  صورتی در    ،دیرستماشاگر    ونیلیم  6.1به    یدرصد  9مصر با کاهش    ینما یس  آمار مخاطبان

بر   تیبل  متیقنگین  امی  شیافزا  لیبه دلو    یدرصد  6.6  شیبا افزا  شهیگ  فروش ناخالصکه  
 32  در کل.  دی( رسکایدالر آمر  ونیلیم  29.2پوند مصر )میلیون    489.7به    ،تورم  یاثر نرخ باال
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بود. در  لمیف 35برابر با  2018سال  یراآمار ب نیا که شدند  دیتول 2019در سال  یداخل لمیف
که در حال    ، گذاشته  ریثات  یداخل  سینمایصنعت  کاهش بودجه به شدت بر    اخیر،  یهاسال

محدود با  سانسورهاتیحاضر  و  مارس    یدولت  یها  در  مصر  است.  شده  تمام    2020خفه 
 ستیکرد. هنوز مشخص ن  لیتعط  اکرونویروس    وعیاز ش  یریشگیپ  یخود را برا  ینماهایس
  یی بازگشا  ،تآگوستا اواسط    ژوئناز ماه  یعنی    ،کشور  یی نمایقبل از اوج فصل س  نماهایسآیا    که
 ! ریخ ایشوند یم

 مراکش 
 نیکه باالتر دیرس ونیلیم 1.9به  یدرصد 20.6 شیبا افزا 2019در سال  مخاطبان کل آمار

از سال    ثبت  حد نصاب به  2012شده  ترتیب  است.  ناخالص گیشهدرآمد    همین  با   فروش 
.  رسید   (کایدالر آمر  ون یلیم  9.7)  یدرهم مراکش  ونیلیم  93  مجموع  به  یدرصد  27.1  شیافزا

پیشتازی فیلم کمدی    یداخل  یها لمیف فروش   اراز آم  %26  "،و سعدان  یدهمسعود، سع"با 
  دیتول  2019در سال    داخلی  لمیف  22در مجموع    و  را به خود اختصاص دادند  شهیگ  ناخالص

سال    8که  ،  شد از  کمتر  دل  بود.   2018فیلم  به  مناسب   یهارساختیزداشتن    لیمراکش 
نقدی  یلمسازیف بازپرداخت    ی برا   یمقصد خوب  ،2018درصدی در سال    20و معرفی طرح 
پرده   2019در سال    جدید  شیسالن نما  12  از   مراکش  یاست. پادشاه  یخارج  یهالمیف  دیتول

  ساکن   تیجمع  یهنوز برا   رساند، که این امکانات  77تعداد    ها را بهو مجموع سالن  برداشت
نیست  ینفر  ونیلیم  35.6 کووکافی  گسترش  رسم  یحت  19  دی.  اعالم  از   یلیتعط  یقبل 

شد. مرکز   نماهای به س  مخاطبان  باعث کاهش مراجعه  ،2020در اواسط ماه مارس    نماهایس
را به صورت    یداخل  یهالمیاز ف  ی منتخب  قرنطینه،( در واکنش به  CCMمراکش )  توگرافینمایس

 . در دسترس قرار داددر ماه رمضان  و رایگان  نیآنال
 

 CCM, NFVF, Variety, Ster-Kinekor, Omdia, OBSمنابع: 
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 خاورمیانه

 امارات  عربستان  قطر لبنان کویت  اسراییل  ایران  

 2019جمعیت در سال 
 )میلیون(

83.3 9.1 4.7 6.1 2.8 34.1 34.1 

ناخالص  دیسرانه درآمد تول
  2019در سال  یداخل

 )دالر آمریکا(
5506 42823 29267 9655 69688 22865 22865 

در   شهیدرآمد ناخالص گ
  2019سال 

 )میلیون دالر آمریکا(
71.4 156 (1 ) 69.4 25.6 43.3 112.1 247.4 

در سال    تماشاگران تعداد  
 )میلیون(    2019

26 14 (1) 5.9 2.7 3.1 6.5 20.3 

  ی برا  لمیف ی سرانه تماشا
 2019هر نفر در سال 

0.3 1.6 (1) 1.2 0.4 1.1 0.2 0.6 

در   تیبل متیق نیانگیم
 )دالر آمریکا(  2019سال 

2.7 11.1   (1 ) 11.8 9.4 13.7 17.2 12.2 

 618 129 139 154 115 464 609 2019های نمایش سالن
دیجیتال   های نمایشسالن
2019 

609 464 115 154 139 129 618 

در سال  یسهام بازار داخل
2019 

94.4% 12%  (1 ) ~ 20.2% ~ ~ ~ 

(1 :)2018 
 
 

 2019 – 2015 |های سینمایی تولید شده در کشورهای منتخب خاورمیانه تعداد فیلم
  Iranian Independents, Israel Film Fund, Omdia, OBSمنابع: 
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 2019 – 2015 | کشورهای منتخب خاورمیانه در تماشاگرانتعداد 
   برحسب میلیون |  Israeli Film Fund, Empire Cinemas, Iranian Independentsمنابع: 

 

 2019  |در امارات  تماشاگران فیلم برتر  10
 Empire Cinemasمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 1
آنتونی و جو 

 روسو
 938196 والت دیزنی  

 790422 دیزنی والت  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  2

 709069 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 3

4 
: کندیم  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 626393 یونیورسال  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 560164 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  5

 486499 کلمبیا   جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  6

 458121 کلمبیا   کاسدان   ک ی ج   آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 7

 آمریکا کاپیتان مارول  8
آنا بودن، 

   فلک انیرا 
 425535 والت دیزنی  

 آمریکا 2منجمد  9
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 468861 والت دیزنی 

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 10
  آمریکا، انگلیس، 

 کانادا 
 میواخی
   نگیران

 382390 والت دیزنی  
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 2019 |در عربستان   تماشاگران فیلم برتر  10
 Empire Cinemasمنبع: 

 گر تعداد تماشا  کننده پخش کارگردان  کشور سازنده  عنوان اصلی 

 532614 برادران وارنر  تاد فیلیپس  آمریکا جوکر  1

2 
: کندیم  میتقد  نو خش  عیسر

  هابز و شاو
 269349 یونیورسال  چ یل دیوید آمریکا، ژاپن

 247847 والت دیزنی   جان فاورو آمریکا، انگلیس  شاه  شیر 3

  آمریکا ی : مرحله بعدیجومانج 4
  ک ی ج 

 کاسدان 
 215916 کلمبیا  

 231760 والت دیزنی  یچیر یگا آمریکا عالءالدین  5

 آمریکا 2منجمد  6
،  باک   س ی کر 

 جنیفر لی 
 199482 والت دیزنی 

 ی  منیاهر ی: بانوسنتیفیمال 7
  آمریکا، انگلیس، 

 کانادا 
  م ی واخ ی 
   نگ ی ران 

 193409 والت دیزنی  

 آمریکا پایان بازی : انیانتقام جو 8
آنتونی و جو 

 روسو
 174848 والت دیزنی  

 165204 کلمبیا   جان واتس  آمریکا   : دور از خانهیمرد عنکبوت  9

 184587 والت دیزنی   ی  جاش کول آمریکا 4داستان اسباب بازی  10

 

 
 ایران 

در  تماشاگر   یلیونم  26به    یدرصد  7.6با کاهش    2019در سال    یرانا  ینماهایس  حضور 
 71.4)  یالر  یلیونتر  3به    یدرصد  21  یشبا افزا  یشهگ  فروش ناخالصکه    یدر حال  ،یدرس
  % 94.4و    تسلط داشتند  یشه گفروش    روی  یداخل  هاییلم. فدست یافت(  یکادالر آمر  یلیونم

 9.5)  یالیر  یلیاردم   385با فروش    "مطرب"  یداخل  ی. کمدبه دست آوردنددرآمد را    کل  از
ها تمام دوران یداخل یلمف ینترقرار گرفت و به پرفروش جدول در صدر  (یکادالر آمر یلیونم

که    ید رس  2019در سال    یلمف  130به    یلمف  116از    یداخل  اتیدشد. تعداد تول  یلتبد یراندر ا
  یلمسازی را بر صنعت ف  هاییخسارت  یاقتصاد   هاییمهمان سال اکران شدند. تحر  در  یلمف  58

 2020  سالد. در  شدن  المللیینو فروش ب  گذارییهسرمامنجر به کاهش  کرد و    یلتحم  داخلی
دند. با  متوقف شدر ماه مارس    ینماییس  هاییتکل فعال  یران،کرونا در ا  گیریهمه با شروع  

برای    ،1979سال    از  فعالیت  یت پس از ممنوع  هانیماش  نمایس  ی،معمول  ینماهایس  یلیتعط
 . اولین بار افتتاح شدند
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 امارات
 با افت  2019در سال    امارات متحده، مخاطبان سینما در  2018پس از رکود شکنی در سال  

  908.7به    یدرصد  1.1با کاهش    یشهو درآمد گ  تماشاگر  یلیونم  20.3به    یدرصد  0.6اندک  
)  یلیونم آمر  یلیونم  247.4درهم  مارس    رسید.  (یکادالر  اواسط  س  2020در   ینماهای کل 

 یهایتحال با شروع کاهش محدود  ینبا اشدند.    یلکرونا تعط  یروسو  یوعش  دلیلامارات به  
 ی هاپروتکل   یترعا با    ی در دب  یینمایس  سیپرد  ینچند  ی، کشور در اواخر ماه م  یندر ا  قرنطینه
 شدند.  ییبازگشا ، انجام اقدامات بهداشتی در محلو   یتمثل کاهش ظرف یبهداشت

 عربستان
ممنوع شدن  برداشته  از  آور  ینماهاس  یت پس  تماشاگران  ،  2018  یلدر  عربستان  تعداد  در 

 میلیون   0.5این مقدار    2018در سال    که، در حالییدرس  2019در سال    یلیونم  6.5به    یسعود
ها در و تعداد سالن  هستندکشور به سرعت در حال رشد    ینا  سینمایی  هاییرساخت ز  بود.
به    2030آمار تا سال    ینا  شود کهده میزتخمین    .یدرس  نسال  129به    2020سال    یابتدا

از   ی. پادشاهبرسدسالن    2600 از مجموعه   عربستان   یلمتوسعه صنعت ف  ی براابتکارات    ای 
  ین . با ا، خبر دادیلمو جشنواره ف  فیلم  ملی   یوآرشبرای تاسیس    یهابرنامه از جمله  داخلی،  

 2020مارس    یبرا   که  "سرخ  یایدر"  فیلم  یالمللینب  یوالفست  یناولبرگزاری  حال  
، یریگدر واکنش به همه   افتاد.  یقبه تعو19گیری کووید  همه  یلبه دله بود،  شد  یزیربرنامه 

خبر   یسعود  یلمسازانف  برای  حمایتیصندوق    یجادبرگزار کننده جشنواره از ا  یرانتفاعیغ  یادبن
ماه   یلخود را در اوا  ینماهایاست که تمام س  ییکشورها  یناز اول  یکی  یعربستان سعود  داد.

   .ه است اعالم کرد ژوئن 21آنها را  ییبازگشامجوز و  یلمارس تعط

  Empire Cinemas, Iranian Independents, Variety, Screen International, The Hollywoodمنابع:  
Reporter, Associated Press, Omdia, OBS 
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 منابع

 : م ی تشکر کن   ر ی از منابع ز   خواهیم می ما  و    شده است.   ه ی اروپا ته   ی و بصر   ی وسط رصدخانه سمع ت   2020فوکوس  

 منبع  کشور  وبسایت  منبع  کشور  وبسایت 
www.cinema.benicultur

ali.it   
 INCAA آرژانتین    DGC-MiBACT   www.incaa.gov.ar ایتالیا 

aja.gr.jp     ژاپن 
The Association of 
Japanese Animation 

(AJA) 
www.filminstitut.at    ااتریش 

Österreichisches 
Filminstitut (ÖFI) 

www.eiren.org    ژاپن 
Motion Picture 

Association of Japan 
(EIREN) 

www.mpdaa.org.au    استرالیا MPDAA 

www.koreanfilm.or.kr    جنوبیکره 
Korean Film Council 

(KOFIC) 
www.screenaustralia.gov.a

u   
 Screen Australia استرالیا  

www.empire.com.lb   لبنان Empire Cinemas www.sff.ba   
بوسنی و  
 هرزگوین 

Sarajevo Film 
Festival (SFF) 

www.lkc.lt   لیتوانی Lithuanian Film 
Center 

 بلژیک 
Centre du cinéma 
et de l’audiovisuel 

(CFWB) 

www.filmfund.lu   
لوکزامبور 
 گ

Film Fund 
Luxembourg 

 Cinedata بلژیک  - 

www.cna.public.lu   
لوکزامبور 
 گ

Centre national de 
l’audiovisuel (CNA) www.vaf.be    بلژیک 

Vlaams 
Audiovisueel 
Fonds (VAF) 

www.nfc.lv   لتونی 
National Film Centre 
of Latvia (NFC) www.nfc.bg   بلغارستان 

National Film 
Center (NFC) 

www.ccm.ma   مراکش 
Centre 

Cinématographique 
Marocain (CCM) 

www.ancine.gov.br   برزیل ANCINE 

www.mku.gov.me   نگرو مونته   Film Centre of 
Montenegro 

www.cmpa.ca   کانادا 
Canadian Media 
Prod. Assoc. 

(CMPA) 

www.filmfund.gov.mk   
مقدونیه  
 شمالی 

North Macedonian 
Film Agency 

www.telefilm.ca  کانادا Telefilm Canada 

www.imcine.gob.mx    مکزیک IMCINE 
https://www.bfs.admin.ch

/  
 سوییس 

Office fédéral de la 
statistique (OFS) 

www.finas.gov.my   مالزی 
National Film 

Development Corp. 

of Malaysia (FINAS) 
www.cultura.gob.cl    شیلی 

Ministerio de las 
Culturas, las Artes 

y el Patrimonio 

www.maccsbox.nl  هلند MaccsBox www.cmm-i.net    چین 
China Media 

Management Inc. 

www.filmfund.nl    هلند 
Nederlands 

Filmfonds (NFF) 
 China Film چین  - 

www.filmdistributeurs.n
l   

 هلند 

Nederlandse 
Vereniging van 
Filmdistributeurs 

(NVF) 

www.mincultura.gov.co    کلمبیا 
Ministerio de 
Cultura de 
Colombia 

www.filmweb.no/filmog

kino   
 کاستاریکا    Film og Kino   www.centrodecine.go.cr نروژ 

Centro 
Costarricense de 
Producción 

Cinematográfica 
(CCPC) 

www.nfi.no     نروژ 
Norsk Filminstitutt 

(NFI) www.moec.gov.cy    قبرس 
Dept. of Cultural 

Services (MOECSY) 

www.stats.govt.nz   نیوزلند Stats NZ 
www.fondkinematografie.

cz   
 Czech Film Fund چک 

www.mpda.org.nz   نیوزلند MPDA www.ufd.cz    چک 
Unie Filmovych 
Distributoru (UFD) 

www.nzfilm.co.nz    نیوزلند New Zealand Film 
Commission 

www.ffa.de   آلمان FFA 

cultura.gob.pe    پرو Ministerio de 
Cultura del Perú 

www.spio.de   آلمان SPIO 

http://www.cinema.beniculturali.it/
http://www.cinema.beniculturali.it/
http://www.incaa.gov.ar/
http://www.filminstitut.at/
http://www.eiren.org/
http://www.mpdaa.org.au/
http://www.koreanfilm.or.kr/
http://www.screenaustralia.gov.au/
http://www.screenaustralia.gov.au/
http://www.empire.com.lb/
http://www.sff.ba/
http://www.lkc.lt/
http://www.filmfund.lu/
http://www.cna.public.lu/
http://www.vaf.be/
http://www.nfc.lv/
http://www.nfc.bg/
http://www.ccm.ma/
http://www.ancine.gov.br/
http://www.mku.gov.me/
http://www.cmpa.ca/
http://www.filmfund.gov.mk/
http://www.telefilm.ca/
http://www.imcine.gob.mx/
https://www.bfs.admin.ch/
https://www.bfs.admin.ch/
http://www.finas.gov.my/
http://www.cultura.gob.cl/
http://www.cmm-i.net/
http://www.filmfund.nl/
http://www.filmdistributeurs.nl/
http://www.filmdistributeurs.nl/
http://www.mincultura.gov.co/
http://www.filmweb.no/filmogkino
http://www.filmweb.no/filmogkino
http://www.centrodecine.go.cr/
http://www.nfi.no/
http://www.moec.gov.cy/
http://www.stats.govt.nz/
http://www.fondkinematografie.cz/
http://www.fondkinematografie.cz/
http://www.fondkinematografie.cz/
http://www.mpda.org.nz/
http://www.ufd.cz/
http://www.nzfilm.co.nz/
http://www.ffa.de/
http://www.spio.de/
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www.nscb.gov.ph   فیلیپین 
National Statistical 
Coordination Board 

(NSCB) 
www.dfi.dk   دانمارک 

Danish Film 
Institute (DFI) 

www.boxoffice.pl   لهستان Boxoffice.pl www.dst.dk   دانمارک Statistics Denmark 

www.filmneweurope.c

om   
 اکوادور   Film New Europe cineyaudiovisual.gob.ec لهستان

Instituto de Cine y 
Creación 

Audiovisualiovisual 
(ICCA) 

www.pisf.pl   لهستان 
Polish Film Institute 

(PISF) www.filmi.ee   استونی Estonian Film 
Institute 

www.ica-ip.pt    پرتغال 
Instituto do Cinema 
e do Audiovisual 

(ICA) 

www.culturaydeporte.gob.

es/   
 ICAA اسپانیا 

www.cncinema.abt.ro    رومانی 
Centrul National al 
Cinematografiei 

(CNC) 
unic-cinemas.org   

اتحادیه 
 اروپا

UNIC 

ekinobilet.fond-روسیه Russian Cinema 
Fund Analytics 

www.europa-
اتحادیه 
 اروپا

Europa Cinemas 

www.nevafilm.ru    روسیه Nevafilm Research ec.europa.eu/Eurostat   
اتحادیه 
 اروپا

Eurostat 

www.sfi.se   سوئد 
Swedish Film 
Institute (SFI) www.mediasalles.it   

اتحادیه 
 اروپا

MEDIA Salles 

www.imda.gov.sg     سنگاپور 
Singapore Film 

Commission / IMDA www.ses.fi    فنالند 
Finnish Film 

Foundation (FFF) 

www.film-center.si   اسلونی 
Slovenski Filmski 
Center (SFC) www.cnc.fr    فرانسه 

Centre national du 
cinéma et de 
l'image animée 

(CNC) 

www.sfu.sk    اسلواکی 
Slovak Film Institute 

(SKFI) www.lefilmfrancais.com    فرانسه Le film français 

www.antraktsinema.co
m   

 انگلیس    Antrakt www.bfi.org.uk ترکیه 
British Film 
Institute (BFI) 

www.sinema.gov.tr     ترکیه DG Sinema www.dcm.co.uk    انگلیس 
Digital Cinema 
Media (DCM) 

www.taiwancinema.co

m   
 Greek Film Center یونان   Taiwan Cinema www.gfc.gr تایوان

www.motionpictures.or

g   
 Hong Kong Box کنگ هنگ    MPA www.hkbo.com.hk آمریکا 

Office Ltd 

www.imdb.com    آمریکا 
International Movie 
Database (IMDb)   www.havc.hr   کرواسی 

Croatian 
Audiovisual Centre 

(HAVCR) 

icau.mec.gub.uy   اروگوئه 
Dirección del Cine y 

Audiovisual 
Nacional (ICAU) 

 مجارستان
National Film 
Office (NFO) 

www.cnac.gob.ve    ونزوئال 

Centro Nacional 
Autónomo de 
Cinematografía 

(CNAC) 

www.bpi.or.id    اندونزی 

Indonesian Film 
Board (Badan 
Perfilman 

Indonesia/BPI) 

www.sterkinekor.com   
آفریقای  
 جنوبی

Ster-Kinekor 

Entertainment 

pusbangfilm.kemdikbud.g

o.id 
 Pusbangfilm اندونزی 

www.nfvf.co.za   
National Film and Video 

Fund (NFVF) filmindonesia.or.id     اندونزی Film Indonesia 

www.comscore.com   Comscore www.screenireland.ie    ایرلند Screen Ireland 
www.omdia.com   Omdia   www.filmfund.org.il    اسراییل Israel Film Fund 

www.ft.com The Financial Times ficci.in    هند 

Federation of 
Indian Chambers 
of Commerce and 
Industry (FICCI) 

apnews.com   Associated Press cbfcindia.gov.in    هند 
The Central Board 

of Film 
Certification (CBFC) 

www.imf.org   International Monetary 
Fund 

www.koimoi.com    هند Koimoi.com   

http://www.nscb.gov.ph/
http://www.dfi.dk/
http://www.boxoffice.pl/
http://www.dst.dk/
http://www.filmneweurope.com/
http://www.filmneweurope.com/
http://www.pisf.pl/
http://www.filmi.ee/
http://www.ica-ip.pt/
http://www.culturaydeporte.gob.es/
http://www.culturaydeporte.gob.es/
http://www.culturaydeporte.gob.es/
http://www.culturaydeporte.gob.es/
http://www.cncinema.abt.ro/
http://www.europa-cinemas.org/
http://www.nevafilm.ru/
http://www.sfi.se/
http://www.mediasalles.it/
http://www.imda.gov.sg/
http://www.ses.fi/
http://www.film-center.si/
http://www.cnc.fr/
http://www.sfu.sk/
http://www.lefilmfrancais.com/
http://www.antraktsinema.com/
http://www.antraktsinema.com/
http://www.bfi.org.uk/
http://www.sinema.gov.tr/
http://www.dcm.co.uk/
http://www.taiwancinema.com/
http://www.taiwancinema.com/
http://www.gfc.gr/
http://www.motionpictures.org/
http://www.motionpictures.org/
http://www.hkbo.com.hk/
http://www.imdb.com/
http://www.havc.hr/
http://www.cnac.gob.ve/
http://www.bpi.or.id/
http://www.sterkinekor.com/
http://www.nfvf.co.za/
http://www.comscore.com/
http://www.screenireland.ie/
http://www.omdia.com/
http://www.filmfund.org.il/
http://www.imf.org/
http://www.koimoi.com/
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www.lumiere.obs.coe.int   LUMIERE Database    - ایران Iranian 
Independents 

www.oia-caci.org   
Observatório 

Iberoamericano do 
Audiovisual (OIA)   

www.statice.is    ایسلند 
Hagstofa Islands 

(HI) 

www.screendaily.com   Screen International www.icelandicfilmcentre.is  ایسلند Icelandic Film 
Centre 

www.hollywoodreporter.co
m   

The Hollywood Reporter   www.siae.it    ایتالیا SIAE 

www.unesco.org   UNESCO   www.anica.it    ایتالیا ANICA 

www.variety.com   Variety   www.cinetel.it     ایتالیا Cinetel 
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http://www.statice.is/
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http://www.icelandicfilmcentre.is/
http://www.hollywoodreporter.com/
http://www.hollywoodreporter.com/
http://www.siae.it/
http://www.unesco.org/
http://www.anica.it/
http://www.variety.com/
http://www.cinetel.it/


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وز

 سازمان امور سینمایی و سمعی بصری

 معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی 

ir.gov.farhang.apf://https 

 

https://apf.farhang.gov.ir/

