
المركز السينمائي المغربي  
 

 
المهرجانات السينمائية المتعلق بالمساعدة على تنظيم تحمالتالدفتر   

 
يحدد دفتر التحمالت هذا الشروط و الحيثيات و المساطر المتعلقة بالدعم السينمائي و ذلك تطبيقا 

325رقم  مرسوملمقتضيات  -12  شروط ومساطر دعمو الذي يحدد  2012غشت  17المؤرخ  2-
و  المهرجانات السينمائيةو تنظيم  ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائيةاإلنتاج السينمائي 

المرسوم الوزاري لوزير االتصالل، الناطق الرسمي باسم الحكومة و الوزير المنتدب لدى وزير 
شتنبر  19لل الموافق  1433و القعدة ذ 2المؤرخ  2490.12الميزانية رقم االقتصاد و المالية المكلف ب

السينمائي.   اإلنتاجالذي يحدد الشروط و المعايير و طرق صرف المخصصات من أجلل دعم  2012  
 

  : أصناف المهرجانات 1المادة 

طبقا  يمنح الدعم لكلل مهرجان له بعد وطني أو إقليمي أو دولي ينبني على أسس المنافسة ومنح الجوائز
:  وط التاليةومع مراعاة الشرللفئة التي ينتمي إليها   

أو دائمة، و يمكن أن  دوريةتقريرية  مؤسسة ذات بنية . المهرجان من الفئة (أ)، يتم تنظيمه من قبلل1
درهم. 12000000.00درهم و  2500000.00يحصلل على دعم يتراوح ما بين   

مكن أن تقريرية دورية أو دائمة، و ي مؤسسة ذات بنيةالمهرجان من الفئة (ب)، يتم تنظيمه من قبلل . 2
درهم. 2000000.00يحصلل على دعم ال يتجاوز   

تقريرية دورية أو دائمة، و يمكن أن  مؤسسة ذات بنية)، يتم تنظيمه من قبلل جالمهرجان من الفئة (. 3
درهم. 1000000.00يحصلل على دعم ال يتجاوز   

 100000.00لدعم أن يتجاوز ا. باقي الفعاليات التي يتم تنظيمها في المغرب أو خارجه. و ال يمكن 4
 ةدرهم بالنسبة للفعاليات المنظمة في المغرب، في حين ال يتجاوز الدعم الممنوح للفعاليات المنظم

في الفئات أ و ب و ج ليست درهم بالنظر إلى أن الشروط اإللزامية  250000.00خارج المغرب مبلغ 
ة بالنسبة لهذه الفئة. بمطلو  

  دعم المهرجانات: 2المادة 

المحدد لشروط و قوانين منح  2012غشت  12المؤرخ في  325.12.2تضيات المرسوم رقم طبقا لمق
الدعم لالنتاج السينمائي و رقمنة و تحديث و إنشاء القاعات السينمائية و تنظيم المهرجانات السينمائية، 

ذي يمكن من أجلل تنظيم المهرجانات يجب أن تمأل الطلب التالي و اللدعم المستفيدة من افإن الهيئة 
  www.ccm.maتحميله من الموقع اإللكتروني للمركز السينمائي المغربي 

 

 



طلب الدعم المتعلق بالفعاليات السينمائية  

 

.............................................................................. المهرجان أو التظاهرة  

............................................... دورة ......................................... السنة  

.......................................................................المنظم : المؤسسة أو الجمعية   

.........................................الممثلل القانوني ............................................  

........................العنوان .....................................................................  

......................... البريد اإللكتروني ....................الفاكس ...................... الهاتف  

(ج)       (ب)       الفئة (أ)  

خارج المغرب      تظاهرات أخرى : في المغرب  

...................بتاريخ ..................................................................... حرر  

 

التوقيع و الختم  

المسؤولل عن الهيئة المنظمة     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  : الوثائق المطلوبة 3لمادة ا

من الملفات المقدمة من أجلل الحصولل على الدعم من اجلل تنظيم المهرجانات السينمائية يجب أن تتض
  التالية:الوثائق 

طلب الدعم موقع من طرف رئيس الهيئة -  

نسخة مصدقة من القانون األساسي للهيئة -  

نسخة مصدقة من محضر أخر جمعية عامة للهيئة. -  

نسخة مصدقة ألعضاء المكتب -  

وصلل اإليداع نسخة مصدقة ل -  

وثيقة تثبت فتح حساب بنكي لفائدة المهرجان أو التظاهرة. -  

لتواريخ التظاهرة و أجلل التسجيلل من أجلل المشاركة  التنظيم المفصلل لبرنامج المهرجان : المراحلل، -
وط المشاركة، أعضاء لجنة التحكيم، الجوائز بالنسبة لألفالم، االعتمادات المخصصة للمدعوين، شر

نسخ). ضافة إلى قيمتها المادية (في عشرحة باإلالممنو  

  الميزانية المتوقعة للمهرجان ( اإليرادات و المصاريف المتوقعة ) في عشر نسخ.  -

ملف صحفي يتضمن المقاالت التي نشرت خاللل التظاهرة (في عشر نسخ). -  

( االنجازات، التنظيم....) (في عشر نسخ) السابقةتقرير مفصلل عن الدورة  -  

من طرف محاسب معتمد (في عشر نسخ) ر مالي حولل الدورة السابقة معتمدتقري -  

تقرير مفصلل بالمصاريف التي تم صرفها بواسطة الدعم الممنوح (في عشر نسخ). -  

 

طبيعة مصاريف المهرجانات و التظاهرات :4المادة   

جائزة المهرجان -  

استئجار األفالم -  

حقوق استغاللل األفالم -  

فالمنقلل األ -  



نقلل المدعوين األجانب -  

نقلل المدعوين المحليين -  

اإلقامة -  

خدمات الطعامة -  

طبع الوثائق و النشرات -  

الترجمة التتبعية -  

استئجار معدات الصوت و اإلنارة -  

استئجار معدات العرض -  

تزيين القاعات و فضاءات التظاهرة -  

رجالل األمن -  

المضيفات -  

لتحكيمتعويضات أعضاء لجنة ا -  

تعويضات المنظمين -  

معلومات و تواصلل -  

حفلل االفتتاح -  

حفلل االختتام  -  

الندوات الصحفية -  

الورشات  -  

مناقشات األفالم -  

تقديم حفلل االفتتاح -  

تقديم حفلل االختتام -  

جائزة التظاهرة -  

الموقع اإللكتروني للتظاهرة -  



مصاريف أخرى. -  

 

  بدعم تنظيم المهرجانات السينمائيةاالتفاقية المتعلقة :  5المادة 

موقع من  نموذجي التفاقتخضع عملية إنفاق المبلغ الممنوح من أجلل دعم المهرجانات السينمائية 
طرف المركز السينمائي المغربي و كذا المهرجان المستفيد من الدعم طبقا للنموذج التالي، و الذي 

مائي المغربي. يمكن تحميله من الموقع اإللكتروني للمركز السين  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

االتفاقية النموذجية المتعلقة بتنظيم التظاهرات السينمائية  

بين   

ربي، غالمركز السينمائي الم  

.......................................................................... الممثلل من قبلل مديره العام  

، الرباط421الكائن بشارع المجد، الحي الصناعي، صندوق البريد   

من جهة        

و   

......................................................................الهيئة المنظمة ................  

..............................الممثلة من قبلل ممثلها القانوني ........................................  

المتصرف بإسم، و لحساب هذه الهيئة الكائنة ب 
.....................................................................................................

.....................................................................................................  

المشار إليه هنا ب "المستفيد"، و الذي يصرح باإللمام بمضامين دفاتر التحمالت المتعلقة بدعم تنظيم 
المهرجانات السينمائية.  

من جهة أخرى         

على ما يلي : و التراضي تم االتفاق  

: 1المادة   

رة نات السينمائية خاللل هذه الجلسات لدوقررت لجنة دعم تنظيم المهرجا
........لمنعقدة في ..................................................................................  

من أجلل تنظيم ......................... جمعية / مؤسسة ............................................  

........................................... .............. مهرجان / تظاهرة.دورة .................  

 ........................... إلى غايةن ..................................... خاللل الفترة الممتدة ما بي
قيمة........................................................ درهم.ب  



 

: 2المادة   

يلي : تهدف هذه االتفاقية ما   

.....................................................................................................  

: 3المادة   

تبقى هذه االتفاقية سارية المفعولل طوالل مدة الدورة ............................................. 
بمدينة .............................................  المقام ..........................لمهرجان .......

2012خاللل الفترة ما بين ............................ و ...................  

تكون مقتضيات هذه االتفاقية سارية المفعولل ابتداء من تاريخ التوقيع.   

 

: 4المادة   

: طبقا لمقتضيات هذه االتفاقية، فإن الجمعية تلتزم ب   

.......................................... . لمهرجان.....................القيام بتنظيم دورة ...... -  

خاللل الفترة ما بين ...................................و  ...............................المقام بمدينة 
 .......................2012  

يتعلق بإنجازات التظاهرة  2012دجنبر  30ركز السينمائي المغربي قبلل للم تقديم تقرير عام -
باإلضافة إلى تقرير مالي يوضح الفرق بين التوقعات و االنجازات الفعلية و كذا المبالغ المادية 
المصروفة من قبلل المؤسسات المنظمة مدعومة بوثائق تؤكد هذه المصاريف ( الفواتير، الطلبيات، 

العقود......)  

نشر إسم المركز و شعاره على كافة وثائق المهرجان و كافة والوسائلل اإلشهارية. -  

 

: 5المادة   

طبقا لمقتضيات االتفاقية، يلتزم المركز، في إطار التمويلل الممنوح لفائدة التظاهرات السينمائية، بمنح 
دعم للجمعية بقيمة ....................................... درهم.  

 

: 6المادة   



الميزانية العامة المخصصة لدورة ................................................................ 
. درهم. ........................ تقدر ب ................................ مهرجان .من .............  

: 7المادة   

ام خاللل ............ أيام، فإن إيداع مبلغ الدعم أخذا بعين االعتبار خصوصية هذه التظاهرة التي ستق
المخصص للجمعية يتم عن طريق مسؤولل المركز السينمائي المغربي و هو المكلف بوضعه في 
الحساب البنكي للجمعية تحت رقم .................... المفتوح في بنك ......................... و 

هرة السينمائية. الذي سيتم توجيهه خصيصا من أجلل التظا  

 

: 8المادة   

طبقا للقانون األساسي للجمعية المتعلق بحسابها البنكي حيث تم إيداع مبلغ الدعم الممنوح من قبلل 
هذا الحساب البنكي.  عبرالمركز، فإن كافة عمليات اإلنفاق و التنظيم المتعلقة بالمهرجان يجب أن تمر   

 

: 9المادة   

دارية و المالية المتعلقة بهذه االتفاقية لمراقبة المحاكم التجارية و يجب أن تخضع كافة العمليات اإل
التأكد  المختصة من أجلل التأكد من تنفيذ المشاريع المدعمة و كذاالمفتشية العامة للمالية التابعة للسلطة 

من احترام االلتزامات.   

: 10المادة   

و بعد استنفاذ جميع الوسائلل لحلل النزاع في حالل حدوث نزاع بين األطراف الموقعة لهذه االتفاقية، 
بشكلل ودي، سيتم رفع النزاع إلى المحاكم المختصة في مدينة الرباط.  

 

:  11المادة   

في حالل عدم التزام أحد الطرفين بالواجبات المنصوص عليها في هذه االتفاقية، يتم إشعار هذا الطرف 
تم إلغاء لتزامه، سيبضرورة احترام التزاماته، و في حالل عدم ا

االتفاقية................................................................................  

في حالل إلغاء هذه االتفاقية، ستحرم الجمعية من الدعم الذي تم منحه لها و سيتم إيداعه في الحساب 
رقم تحت البنكي للمركز السينمائي المغربي 

......................................................................................  

 



حرر في الرباط في ثالث نسخ أصلية،   

الرباط، في ............................................................................  

مؤسسة / جمعية                                                                                              المركز السينمائي المغربي                   


