
 
 

 

 

 
 :الفصل األول

انًُظى  ،تـُعح ٛهى انمظٛش انًرٕعـٙٚؼرثش يٓشظاٌ انف

يٍ لثم انًشكض انغًُٛائٙ انًغشتٙ ٔترؼأٌ يغ يٓشظاٌ 

، ذـٕاٌ انذٔنٙ نغًُٛا تهذاٌ انثؽش األتٛغ انًرٕعؾ

 : اتغ فُٙ ٔشمافٙ ذٓذف إنٗذظاْشج راخ ؿ

 انرثادل انغًُٛائٙ. ٔ إؼذاز إؿاس نهماء ٔانؽٕاس 

 نثهذاٌ انثؽش انؽذٚصح تاألفالو انمظٛشج  انرؼشٚف

ٔذٕصٚؼٓا  ٛغ انًرٕعؾ ٔانًغاًْح فٙ ذشٔٚعٓااألت

 ٔذغٕٚمٓا.

  ذشعٛغ انًخشظٍٛ انشثاب نثهٕسج ؿًٕؼاذٓى اإلتذاػٛح

 ٔانفُٛح.

  ٛػفرٙ  ٙخهك ظغٕس شمافٛح ٔفكشٚح تٍٛ عًُٛائ

 انثؽش األتٛغ انًرٕعؾ.
 

 الفصل الثاني:

ًٓشظاٌ انفٛهى انمظٛش ن ػشش حخايغانذٔسج انُؼمذ ذ

 .0220أكرٕتش  20إنٗ  20 يٍ ـُعحتانًرٕعـٙ 

   

 الثالث:الفصل 

 :األَشـح انرانٛح انًٓشظاٌ تشَايط ٚرؼًٍ

  ٍيغاتمح سعًٛح يفرٕؼح نألفالو انشٔائٛح انمظٛشج ي

إخشاض عًُٛائٍٛٛ ُٚرًٌٕ نثهذاٌ ؼٕع انثؽش األتٛغ 

ٔ  0221تٍٛ  فٙ انفرشج ياانًرٕعؾ ذى إَراظٓا 

0220، 

 دسط فٙ انغًُٛا، 

  انًغاتمح انشعًٛح أفالويُالشح، 

 .أَشـح يٕاصٚح 
 

 الفصل الرابع:

ػٍ كم  جلظٛش إنٗ خًغح أفالو ٔاؼذ فٛهىاخرٛاس ٚرى 

انذػٕج هذ نهًشاسكح فٙ انًغاتمح انشعًٛح يغ ذٕظّٛ ت

ٛرؽًم عانز٘ ٍٛ لظذ ؼؼٕس فؼانٛاخ انًٓشظاٌ نهًخشظ

 .فـٕس + غزاء()يثٛد +  رٓىٔإلاي ٓىذكانٛف َمه

انز٘ ٚرؽًم انًٓشظاٌ ذكانٛف انغفش اَـاللا يٍ انثهذ 

 .ٚؽًم انفٛهى ظُغٛرّ
 

 



 :الخامشالفصل 

سٔائٛح ٚعة أٌ ذكٌٕ األفالو انًشاسكح فٙ انًٓشظاٌ 

تانهغح انؼشتٛح أٔ  ٔيؼَُٕحمح تهغرٓا األطهٛح َاؿ

 ،BLU-RAY)أٔ    (DCPؼعى يٍ اإلَعهٛضٚح أٔانفشَغٛح 

 .دلٛمح 55دلائك ٔال ذرعأص  5ػٍ  ذٓايذ ٔأٌ ال ذمم

ٚغًػ تًشاسكح األفالو األظُثٛح فٙ انًغاتمح ششٚـح ػذو 

يُظًح  أخشٖ يشاسكرٓا فٙ أٚح ذظاْشج عًُٛائٛح

 تانًغشب.
 

 :الضادسالفصل 

 52فٙ أظم ألظاِ  انًٓشظاٌ كراتحٚعة أٌ ذرٕطم 

 تـهثاخ انرغعٛم يظؽٕتح تًهف ٚؽرٕ٘ ػهٗ:  0220َٕٕٚٛ

 غعٛم يًهٕءج ٔيٕلؼح.ٔسلح انر 

  تـالح ذمُٛح ٔيهخض انفٛهى تانهغح انؼشتٛح

 ٔانفشَغٛح ٔاإلَعهٛضٚح.

 .ؼٕاس انفٛهى تانهغح انفشَغٛح أٔ اإلَعهٛضٚح 

 .َثزج ػٍ ؼٛاج انًخشض يشفٕلح تظٕسج شًغٛح 

 .طٕس يٍ انفٛهى 

 ػٍ انفٛهى كم يؼهٕيح يفٛذج. 

 لشص يذيط  يغعهح ػهٗ َغخح انفٛهىDVD)، (BLU-RAY  

 ٔرنك ػهٗ انؼُٕاٌ انرانٙ:

 

 المركز الضينمائي المغربي  

  102، ص.ب شاسع انًعذ 

 contact@ccm.maانثشٚذ االنكرشَٔٙ: انشتاؽ 

: انفاكظ5.37.28.92.00 212+  : انٓاذف 

+212 537.79.81.05  

تانًٕلغ ٔسلح االػرًاد ذٕظذ 

  www.ccm.ma/15fcmmtاإلنكرشَٔٙ
 

 الفصل الضابع:

ًشاسكح فٙ هًّ نهٛف اخرٛشكم يُرط  إشؼاسعٛرى 

 . نعُح االخرٛاس يٍ ًغاتمح تمشاسان

نهًشاسكح فٙ  ٚعة أٌ ذظم َغخ األفالو انًخراسج

إنٗ كراتح انًٓشظاٌ يظؽٕتح تعًٛغ انٕشائك  انًغاتمح

 01فٙ أظم ألظاِ  )يهف طؽفٙ، طٕس، يهظماخ (

 .2017شرُثش

عؽة أ٘ فٛهى ذى ذغعٛهّ ٔاخرٛاسِ فٙ ال ًٚكٍ 

 انًغاتمح. 
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 الفصل الثامن:

 ذكانٛفٔ خذكانٛف إسعال انُغ انًٓشظاٌٚرؽًم 

ذاسٚخ انرٕطم ٔكزا يظاسٚف انرأيٍٛ تٍٛ  ،إػادذٓا

 .ٔاإلسعال

فئٌ يغؤٔنٛح انًٓشظاٌ ال ذكٌٕ  ػٛاع انُغخحفٙ ؼانح 

إال فٙ ؼذٔد لًٛرٓا انًادٚح انًظشغ تٓا يٍ ؿشف 

 رط فٙ ٔسلح انرغعٛم. انًُ

فاذٕسج ٍ ػهٗ انًُرط إسعال ٚرؼٛفٙ ؼانح إذالف انُغخح 

ٚرعأص  نك فٙ أظم الر، ٔيظادق ػهٛٓا يٍ ؿشف يخرثش

  .شٓش ٔاؼذ يٍ ذغهٛى َغخح انفٛهى
 

 الفصل التاصع:

 عثؼحٚؼٍٛ يُظًٕ انًٓشظاٌ نعُح نهرؽكٛى يكَٕح يٍ 

ض انًُظٕص أػؼاء ذثس فٙ األفالو انًؼشٔػح ٔذًُػ انعٕائ

 .يٍ ْزا انمإٌَ انؼاششػهٛٓا فٙ انفظم 
 

 الفصل العاشر:

 :انٛحانعٕائض انرذًُػ انهعُح 

 ٌدسْى  02.222  انعائضج انكثشٖ نهًٓشظا 

 دسْى 12.222   ظائضج نعُح انرؽكٛى   

 ظائضج االخشاض                                      

 دسْى 52.222

  ى دسْ 12.222   انغُٛاسٕٚظائضج 

                      ٙظائضج أؼغٍ دٔس َغائ      

 دسْى 02.222

                   ٙظائضج أؼغٍ دٔس سظان         

 دسْى 02.222
 

 .الذًُػ نعُح انرؽكٛى انعٕائض تانًُاطفح
 

 الفصل الحادي عشر:

كم ؼانح غٛش يُظٕص ػهٛٓا فٙ ْزا انمإٌَ ذثمٗ يٍ 

 .حانًُظً انهعُح اخرظاص
 

 عشر:الثاني  الفصل

يٍ انًٓشظاٌ ذؼُٙ  جانخايغح ػششانًشاسكح فٙ انذٔسج 

 لثٕل يمرؼٛاخ ْزا انُظاو.

 

 


