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  المملكة المغربیة

  وزارة االتصال

           

القرار المشترك لوزیر االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزیر المنتدب لدى 
ذي القعدة  2 صادر في  2490.12وزیر االقتصاد والمالیة المكلف بالمیزانیة رقم 

األعمال  بتحدید شروط ومعاییر وطرق صرف دعم إنتاج)  2012سبتمبر  19(  1433
  السینمائیة كما تم تتمیمھ وتغییره.

  

  

  

  

  :وقعھ

وزیر االتصال الناطق 
 الرسمي باسم

  الحكومة

  

  

 

 

  

  

المنتدب لدى وزیر ال
االقتصاد وزیر 

المكلف  والمالیة
  بالمیزانیة

  

 

  

  وزیر االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ؛

 ،المنتدب لدى وزیر االقتصاد والمالیة المكلف بالمیزانیةوالوزیر 

  

أغسطس  17( 1433من رمضان  28 الصادر في 2.12.325 بناء على المرسوم رقم
دعم إنتاج األعمال السینمائیة ورقمنة تحدید شروط ومساطر والمتعلق ب )2012

وال سیما المادتین ، وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة وتنظیم المھرجانات السینمائیة 
 األولى والسادسة منھ؛

  :قررا ما یلي

  األولالباب 

   إنتاج األعمال السینمائیة  دعم 

  أھداف دعم إنتاج األعمال السینمائیة: األولى المادة

المشار إلیھ أعاله، یھدف دعم إنتاج األعمال  2.12.325طبقا ألحكام المرسوم رقم 
  :السینمائیة إلى

 ؛وبتنافسیتھا السینمائیة المدعومة واالرتقاء بقیمتھا الفنیةضمان جودة األعمال  -
فتح المجال أمام الموارد البشریة الوطنیة المختصة في مھن السینما لتطویر  -

 كفاءاتھا المھنیة.
  الدعم أنواع: 2 المادة

 ،المركز السینمائي المغربي قبللشركات اإلنتاج المغربیة المرخص لھا من  الدعم یمنح
قبل اإلنتاج، القصیرة والروائیة الطویلة شكل تسبیقات على المداخیل لمشاریع األفالم  في

فالم الوثائقیة الطویلة قبل لمشاریع األو اإلنتاج، القصیرة بعدوالروائیة الطویلة ولألفالم 
 ) في السنة2(اثنین  عملینفي حدود  اإلنتاج، الوثائقیة الطویلة بعدلألفالم  اإلنتاج و

  .ة لمجمل األعمال الوثائقیةبالنسب

الصحراوي حول كل من الثقافة والتاریخ والمجال نتاج األفالم الوثائقیة إلكما یمنح الدعم 
، ویشمل دعم مشاریع األفالم سواء القصیرة أو الطویلة أو السلسالت قبل اإلنتاج، الحساني
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  :علیھ أشر

   األمین العام للحكومة

  

  

  

  

بعد اإلنتاج. وتحدد شروط  وكذا دعم األفالم سواء القصیرة أو الطویلة أو السلسالت
حول الثقافة والتاریخ إنتاج األفالم الوثائقیة ومعاییر وآجال اإلنتاج وإجراءات صرف دعم 

یقترحھ دعم إنتاج األعمال السینمائیة وفق دفتر تحمالت  ،الصحراوي الحسانيوالمجال 
  صادق علیھ المجلس اإلداري لھذا األخیر.یالمركز السینمائي المغربي، و

مشاریع كتابة وإعادة كتابة ل على شكل مساھمة مالیةیمنح الدعم لھذه الشركات  كما
  المرشحة لالستفادة من التسبیق على المداخیل. األفالم الروائیة الطویلة سیناریو

وبعد ملء ملف ، طبیعة المشروع ونوعیتھحسب  دعم إنتاج األعمال السینمائیة یمنحو
لدى كتابة   وصل، مقابل ،السینمائي المغربي ویودعطلب الدعم الذي یسحب من المركز 

  .إنتاج األعمال السینمائیة لجنة دعم

 األولى، للدورة بالنسبة ینایر 5 أقصاه أجل في اإلنتاج قبل لألفالم الدعم بالنسبة طلبات تودع
 .الثالثة للدورة بالنسبة شتنبر 5 و الثانیة للدورة بالنسبة ماي 5 و

إلیداع  أجل آخر فإن ولمشاریع كتابة وإعادة كتابة السیناریو، اإلنتاج بعد لألفالم بالنسبة أما
 24 و الثانیة، للدورة بالنسبة ماي 24 و األولى، للدورة بالنسبة ینایر 24 ھو الدعمطلبات 
  .الثالثة للدورة بالنسبة شتنبر

 فبرایر 5قبل اإلنتاج، فإن آخر أجل إلیداع طلبات الدعم ھو الوثائقیة أما بالنسبة لألفالم 
  بالنسبة للدورة الثالثة. أكتوبر 5، و للدورة الثانیةبالنسبة  یونیو 5بالنسبة للدورة األولى، و 

  الباب الثاني

  شروط ومعاییر منح الدعم

  شروط عامة: 3المادة 

، باستثناء الطلبات اإلنتاجشركات من لدن المقدمة طلب الدعم ملفات تستوفي یجب أن 
  الشروط التالیة: الخاصة بالسیناریو،

الخاصة بالمخرج  أن یكون المخرج من جنسیة مغربیة حامال للبطاقة المھنیة -
 ؛و القصیرة الطویلةواألفالم الوثائقیة  الطویلةالروائیة  بالنسبة لمشاریع األفالم

المھنیة الخاصة بالمخرج أو حامال للبطاقة و أن یكون المخرج من جنسیة مغربیة -
بالنسبة لمشاریع ، مساعد المخرج األول أو مدیر التصویر أو رئیس التوضیب

 الروائیة القصیرة؛وكذا األفالم األفالم القصیرة 
وخمس دقائق للفیلم  ،م كحد أدنى عن ثمانین دقیقة للفیلم الطویللیتقل مدة الفال أن  -

 ؛القصیر
 فماللفیلم الوثائقي فإنھ یعتبر طویال إذا بلغت مدتھ اثنین وخمسین دقیقة  بالنسبة -

   .فوق
على   جبیمغربي،  ریمنجز من قبل مخرج غ لمیفي حالة اإلنتاج المشترك لفغیر أنھ 

المغربي وموافقة  نمائيیأن تحصل على موافقة المركز الس ةیشركة اإلنتاج المغرب
  .بلدان المساھمة في ھذا اإلنتاجالللبلد أو  ةینمائیالسلطات الس

، الصحراوي الحسانيحول كل من الثقافة والتاریخ والمجال الوثائقیة األفالم لدعم بالنسبة 
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فإن األولویة تعطى لطلبات الدعم المقدمة من لدن شركات اإلنتاج باألقالیم الجنوبیة وكذا 
للمشاریع التي توظف الكفاءات وتستعمل الموارد بھذه األقالیم، مع احترام كافة شروط 

أن تثبت الشركة المستفیدة من الدعم بأن وفي جمیع األحوال ینبغي ومعاییر منح الدعم. 
   .باألقالیم الجنوبیة على األقل مخصص صرفھ فعلیام مبلغ الدعنصف 

  قبل اإلنتاج ملفات مشاریع األفالمقبول شروط : 4المادة 

 الوثائققبل اإلنتاج  الدعم من المرشحة لالستفادة األفالم ملفات مشاریع یجب أن تتضمن
  :التالیة

 لدن، وموقع من ، وفق نموذج معد من لدن المركز السینمائي المغربيطلب الدعم -
 ؛الممثل القانوني لشركة اإلنتاج

اإلخبار التي  عناصر أو التعالیق تتضمن نسخة ( 12 ) عشرة اثنتي في مذكرة -
 الفنیة بالعناصر األمر تعلق سواء أفضل لمشروع فیلمھ، لفھم مفیدة المترشح یعتبرھا

 ؛أو المالیة التقنیة أو
  عشرة اثنتي في سیصور بھا الفیلم،، مع الحوار باللغة التي مشروع السیناریو -

أن  ، على) نسخة رقمیة12نسخة مطبوعة، وعند اإلمكان، في اثنتي عشرة (  )12(
. وإذا كان باللغة العربیة في حالة تقدیمھ بلغة أخرىمرفقا بنسخة السیناریو یكون 

الطالبة للدعم ، یجب على الشركة أدبي أو فني مصنف السیناریو مقتبسا من عمل
 ؛یسمح بھذا اإلقتباسالء بعقد مبرم مع ذوي الحقوق اإلد

  ملخص السیناریو مرفوقا بقائمة الشخصیات والعالقة بینھا؛ -
وفق النموذج المنصوص علیھ في دفتر التحمالت  التقدیریة المیزانیة مشروع -

الممثل القانوني لشركة  لدن  منعلیھ  وموقع الخاص بدعم إنتاج األعمال السینمائیة
 ؛) نسخة12في اثنتي عشرة (، اإلنتاج

 قانونیة سلیمة وضعیة في شركتھ فیھ بأن یشھد المنتج من قبل موقع بالشرف تصریح -
 ؛السابقة أفالمھ في شارك أومعنوي مادي شخص وكل والممثلین التقنیین تجاه 

المنتج یشھد فیھ أن السیناریو المرشح لالستفادة من  من قبل موقع بالشرف تصریح -
 ؛إیداعھ طبقا للمقتضیات القانونیة الجاري بھا العملالدعم، قد تم 

التزام الشركة بدفع مستحقات معاونیھا في حدود دور واحد، مع إمكانیة أداء  -
ّب، محافظ...).  مستحقات دور ثان بشكل اختیاري (منتج، مخرج، ممثل، مرك

 ؛االقتضاء عند المشترك اإلنتاج أو عقود من عقد نسخة -
جبائیة  في وضعیة اإلنتاج شركة أن تثبت یبیةالضر دارةاإل لدنمن  مسلمة شھادة -

 ؛ذمتھا من تحمالت ضریبیةبسلیمة بعد أداء ما 
تثبت أن الشركة في وضعیة  من إدارة صندوق الضمان االجتماعي مسلمةشھادة  -

 قانونیة اتجاه العاملین بھا؛
استفاد " " الفیلم العبارة التالیة لتضمین بدایة "جینیریك اإلنتاج لشركة كتابي التزام -

في حالة ما إذا استفاد   الوطني بالمغرب" وذلك السینمائي إلنتاجدعم ا من الفیلم ھذا
 ؛الفیلم من الدعم

للفیلم األخیر أو ما قبل  عند االقتضاء، بشریط فیدیو أو بقرص رقمي اإلدالء، -
 ؛األخیر لمخرج المشروع المستفید من الدعم

ات والجوائز التي حصلت علیھا أفالم المخرج في المھرجانات قائمة المشارك -
 ؛، في حالة وجودھاالوطنیة و الدولیة

المسار التسویقي لألفالم السابقة للمخرج (التوزیع بالقاعات السینمائیة، التلفزة،  -
 الفیدیو، األقراص الرقمیة....)؛

 التقنیة....)؛لشركة اإلنتاج (الموارد البشریة، اإلمكانیات  بطاقة معلومات -
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تنفیذ بالتي أنتجتھا الشركة أو قامت  أو ھما معاقائمة باألفالم الوطنیة أو األجنبیة  -
 إنتاجھا، وعند االقتضاء نسخ من األعمال التي أنتجتھا؛

 المسار التسویقي لألفالم السابقة لشركة اإلنتاج (التوزیع بالقاعات السینمائیة، -
 الرقمیة....)؛التلفزة، الفیدیو، األقراص 

في حال قبول مشروع الفیلم،  محاسب معتمدالتزام شركة اإلنتاج بالتعاقد مع  -
مصلحة  كتابةوبوضع نسخة من العقد الذي یربط الشركة مع مكتب الحسابات لدى 

 من الدعم؛ ىاألول الدفعةصندوق الدعم عند تقدیم طلب 
 تبتدئستة أشھر أقصاه ل التزام الشركة المستفیدة من الدعم بتسویق الفیلم في أج -

لجنة  لدنمن وقبولھ من تاریخ مشاھدة النسخة األولى للفیلم المستفید من الدعم 
المركز  من قبلالدعم، ما عدا في حالة الظروف القاھرة المبررة والمقبولة 

 ؛السینمائي المغربي
 البلدان أو للبلد ةینمائیالس السلطات وموافقة المغربي نمائيیالس المركز موافقة -

 ریغ مخرج منجز من قبل لمیلف المشترك اإلنتاج حالة اإلنتاج في المساھمة في
 .مغربي

 
  اإلنتاج األفالم بعد  ملفاتقبول شروط : 5المادة 

  الوثائق التالیة: بعد اإلنتاجلالستفادة من الدعم یجب أن تتضمن ملفات األفالم المرشحة 

 لدن، وموقع من السینمائي المغربي، وفق نموذج معد من لدن المركز طلب الدعم -
 ؛الممثل القانوني لشركة اإلنتاج

وفق النموذج المنصوص علیھ في دفتر التحمالت الخاص  المیزانیة النھائیة للفیلم -
الممثل القانوني لشركة  لدن  منعلیھا  وموقع بدعم إنتاج األعمال السینمائیة

 ؛) نسخة12في اثنتي عشرة (، اإلنتاج
 ؛) نسخة12التقني و الفني في اثنتي عشرة (الئحة الفریق  -
 في وضعیة قانونیة سلیمة شركتھ بأن فیھ یشھد المنتج من قبل موقع بالشرف تصریح -

الفیلم المرشح  في شارك أومعنوي مادي شخص وكل والممثلین التقنیین تجاه
 ؛السابقة لالستفادة من الدعم وفي أفالمھ

جبائیة  في وضعیة اإلنتاج شركة أن تثبت یةبیالضر دارةاإل من قبل مسلمة شھادة -
 ؛ذمتھا من تحمالت ضریبیةبسلیمة بعد أداء ما 

وضعیة  تثبت أن الشركة في من إدارة صندوق الضمان االجتماعيمسلمة شھادة   -
 قانونیة اتجاه العاملین بھا؛

استفاد " بدایة "جینیریك" الفیلم العبارة التالیة  تضمینب اإلنتاج لشركة كتابي التزام -
في حالة ما إذا استفاد   الوطني بالمغرب" وذلك السینمائي دعم اإلنتاج من الفیلم ھذا

 ؛الفیلم من الدعم
الضوئي وإما على دعامة السینما  الصوت مع ملم 35 حجم نسخة من الفیلم إما من -

 ؛أو أیة دعامة مستقبلیة أخرى موجھة للقاعات السینمائیة  (DCP)الرقمیة
 تبتدئشھر أستة أقصاه التزام الشركة المستفیدة من الدعم بتسویق الفیلم في أجل  -

ما عدا في حالة الظروف القاھرة المبررة  ،من تاریخ الحصول على الدعم
 ؛المركز السینمائي المغربي من قبلوالمقبولة 

 البلدان أو للبلد السینمائیة السلطات وموافقة المغربي السینمائي المركز موافقة -
 غیر مخرج من قبل منجز لفیلم المشترك اإلنتاج حالة اإلنتاج في في المساھمة

 .مغربي
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  دعم كتابة وإعادة كتابة سیناریو األفالم الروائیة الطویلة ملفاتقبول شروط  :6المادة 

 الطلب یجب أن تتضمن ملفاتالروائیة الطویلة، ألفالم ل السیناریودعم كتابة الستفادة من ل
  :التالیة الوثائق

 من قبلوموقع ، ، وفق نموذج معد من لدن المركز السینمائي المغربيطلب الدعم -
 ؛المنتج

في اثنتي تقدیم لمشروع السیناریو من عشرین صفحة، متضمنا للحوار أو بدونھ،  -
 ؛) نسخة12عشرة (

 ؛مذكرة حول األھداف والمرامي العامة یعدھا صاحب السیناریو أو المخرج -
 ؛مبدئیة لكاتب السیناریو لنقل مشروعھ إلى الشاشة من قبل الشركة المنتجة موافقة -
رغبتھا في نقل السیناریو إلى الشاشة في الدعم  اإلنتاج التي تطلبشركة إعالن  -

  أجل تم تحدیده مع كاتب السیناریو.
إعادة ستلزم أنھا تأما بالنسبة لمشاریع األفالم الروائیة الطویلة التي قررت لجنة الدعم 

على الشركة صاحبة المشروع الراغبة في االستفادة من دعم إعادة یجب ، فكتابة السیناریو
الدعم مع تضمین  كتابة السیناریو أن تتقدم بطلب كتابي بذلك بعد إشعارھا بقرار لجنة

  ملفھا الوثائق التالیة :

وموقع من قبل ، ، وفق نموذج معد من لدن المركز السینمائي المغربيطلب الدعم -
 ؛الممثل القانوني لشركة اإلنتاج

   
اشة من قبل الشركة المنتجة بعد إعادة موافقة كاتب السیناریو لنقل مشروعھ إلى الش -

  الكتابة.
، ال یستلزم كتابةالإعادة  وأكتابة وفي جمیع الحاالت، فإن استفادة السیناریو من دعم ال

قبل اإلنتاج لمشروع الفیلم التي سیتم إنتاجھ بناء على ھذا  دعمبالضرورة االستفادة من ال
  السیناریو.

  : معاییر منح الدعم7المادة 

یجب على المشار إلیھ أعاله،  2.12.325المرسوم رقم تطبیقا ألحكام المادة األولى من 
عند اختیارھا لمشاریع األفالم، ومع حرصھا على احترام حریة اإلبداع الدعم لجنة 

  التالیة:  المعاییروالتعبیر لدى السینمائیین، ومراعاة األھداف المؤطرة للدعم، أن تراعي 

 ؛ السیناریو - 1
 للمخرج؛  المھنیة الكفاءة - 2
 ؛ للمنتج المھنیة الكفاءة - 3
 ؛القدرة المالیة والتنظیمیة لشركة اإلنتاج - 4
تقدیر الكلفة المالیة المقدم من طرف الشركة والمعد مھنیا من لدن منتج أو  - 5

 .مدیر إنتاج
 

أن تستند إلى مجموعة من المعاییر من الدعم وفیما یخص تقییم السیناریو یمكن للجنة 
  :بینھا

ة الفكرة واألطروحةالموضوع وأھمیة  - 1 ّ  ؛جد
المشاھد وتعاقب اللقطات، التماسك، والمقصود بھ تماسك القصة والسرد وتتالي  - 2

 ؛اسك الشخصیات والحوارات والتقطیعوتم
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التفصیل، أي أن یكون السیناریو المقترح مفصال بما یجعلھ أقرب ما یمكن إلى  - 3
 المنتوج النھائي؛

ّن من التوصل  - 4 احترام مبادئ البناء الدرامي وتكییفھا مع اللغة السینمائیة بما یمك
مع إیالء أھمیة خاصة للغة الصورة مقارنة  معھ السرد،إلى منطق داخلي ینتظم 

 مع اللغة المنطوقة؛
البناء المحكم للشخصیات، على الصعید السیكولوجي والسلوكي ونمط العیش   - 5

 والتفكیر وفي العالقات القائمة بینھا؛
الواقع، وأن یكون حقیقیا مستمدا من الواقع،  الحوار، الذي ینبغي أن یخلق تمثل  - 6

 وعي الشخصیة ومستواھا االجتماعي والثقافي؛ متماسكا، منسجما مع
تتابع السرد الفیلمي، ومدى ضبطھ إلیقاع الفیلم ومطابقة مختلف االختیارات الفنیة  - 7

والجمالیة لتماسك السرد، مع وضوح زاویة النظر وزاویة السمع في الكتابة 
 السردیة؛

في  ضبط وتوظیف عنصري الزمان والمكان، بشكل یجعلھما مكونین أساسیین - 8
 البناء الدرامي؛

 القرب، الذي یعتبر عامال مھما في إثارة اھتمام الجمھور؛ - 9
 ؛إضافة شيء جدید على مستوى الكتابة والسرد والمتخیّل - 10
 .احترام الھویة النوعیة للفیلم وانتمائھ إلى جنس سینمائي معین - 11

  
ویقصد بھا الفیلم  أھمیة خاصة لألعمال األولى،أدناه  14المشار إلیھا في المادة تولي اللجنة 

  األول والثاني للمخرج نفسھ، وذلك من أجل تشجیع التنوع وتجدید الطاقات اإلبداعیة.
كما تولي اللجنة عنایة خاصة للمشاریع التي تبرز، عبر الصورة، مختلف تجلیات الحیاة 

التاریخ  ، على مستوى الحیاة الیومیة أوالماضیةالمجتمعیة بالمغرب، سواء الحاضرة أو 
تمكین وتقویة ، والتي تعمل على كما على مستوى البیئة واألعراف والتقالید والقیم

وإبراز التنوع الجھوي  التعبیرات الثقافیة الجھویة والمحلیة على مستوى اإلبداع السینمائي
تثمین مكونات ومقومات و والمجالي الجغرافي، وتقویة االشتغال على قضایا المجتمع

مع الحرص على انتقاء ، وتعزیز إشعاع حضارة وثقافة وتاریخ المغربالھویة المغربیة 
  األعمال القابلة للتنفیذ من الناحیة المالیة، وغیر المھددة بنقص في التمویل.

  الثالثالباب 
  مبالغ الدعم

 
  قبل اإلنتاج : دعم مشاریع األفالم8المادة 

د مبلغ الدعم قبل اإلنتاج ّ كما تم تحدیدھا في المادة الثانیة  ،الممنوح لمشاریع األفالم  یحد
) المیزانیة المقدرة من  طرف لجنة الدعم على أال یتعدى مبلغ 2/3في ثلثي ( أعاله،

) درھم، 10.000.000التسبیق بالنسبة لمشاریع األفالم الروائیة الطویلة عشرة مالیین (
 بالنسبة و ،م) درھ200.000ألفالم الروائیة القصیرة مائتي ألف (مشاریع اوبالنسبة ل

 األفالم الوثائقیةمشاریع ول، ) درھم1.000.000الطویلة ملیون ( األفالم الوثائقیةمشاریع ل
) 1.000.000الصحراوي الحساني ملیون (حول كل من الثقافة والتاریخ والمجال الطویلة 

األفالم مشاریع ولفي حالة سلسلة،  ) درھم4.000.000(عن الفیلم و أربعة مالیین  درھم
ثالثة مائة  الصحراوي الحسانيالقصیرة حول كل من الثقافة والتاریخ والمجال  لوثائقیةا

  في حالة سلسلة. ) درھم1.000.000(عن الفیلم و ملیون  ) درھم300.000(ألف 



7 
 

المتحقق من النھائیة  الكلفة) 3/2وفي جمیع األحوال ال ینبغي لمبلغ الدعم أن یتعدى ثلثي (
المركز السینمائي المغربي والمصادق علیھا من لدن لجنة الدعم أثناء صحتھا من لدن 

  من الدعم. ةالرابع الدفعةالبت في منح 

النھائیة اإلجمالیة للفیلم  الكلفةیجب أن تكون المصاریف المأخوذة بعین االعتبار في تحدید 
االتفاق دفتر التحمالت وفي  علیھا في كما ھي منصوص لمصاریفطبیعة امطابقة ل

  .النموذجي الموقع بین شركة اإلنتاج والمركز السینمائي المغربي

مساھمة أن ھذه الیمكن لو ،الدعمالمستفیدة من  مساھمة الشركة المتبقي )3/1الثلث (یمثل 
  تتضمن ما یلي:

 ؛يبیع حقوق البث التلفز -
 ؛حصص اإلنتاج المشترك -
 ؛ختلف أنواع الدعم والمساھماتم -
 الرعایة واالحتضان والھبات.   -

من الدعم، ما لم تقدم  ةالرابع الدعم أن تستلم الدفعة و  ال یمكن للشركة المستفیدة من 
حال عدم القیام بذلك ال  وثائق تثبت مساھمتھا الخاصة في میزانیة الفیلم المدعم. وفي

یمكن للشركة أن ترشح مشروعا جدیدا للدعم إال إذا قامت بتصفیة كل الدیون المتعلقة 
  بفیلمھا السابق وأرفقت ذلك بالوثائق المثبتة.

من إنجاز  التأكد ، یتمالمذكور أعاله 2.12.325المرسوم رقم من  11تطبیقا ألحكام المادة 
عبر الشركة المستفیدة من الدعم من قبل  المشاریع المدعمة ومراقبة احترام االلتزامات

الشركة  تدقیق من لدن المفتشیة العامة للمالیة التابعة للوزارة المكلفة بالمالیة، بعد استالم
 .من الدعم ةالرابع دفعةالمستفیدة من الدعم  لل

  : دعم الفیلم بعد اإلنتاج9المادة 

ال یمكن أن یتعدى مبلغ الدعم الممنوح لألفالم الروائیة الطویلة والقصیرة واألفالم 
حول كل من الثقافة والتاریخ  الطویلة والقصیرة الوثائقیة الطویلة واألفالم الوثائقیة

) الكلفة النھائیة للفیلم؛ على أال 2/3بعد اإلنتاج، ثلثي ( الصحراوي الحسانيوالمجال 
) درھم، 10.000.000عم بالنسبة لألفالم الروائیة الطویلة عشرة مالیین (یتعدى مبلغ الد

وبالنسبة لألفالم  ،) درھم200.000وبالنسبة لألفالم الروائیة القصیرة مائتي ألف (
حول كل الطویلة  ألفالم الوثائقیةبالنسبة لو، ) درھم1.000.000الطویلة ملیون ( الوثائقیة

عن الفیلم  ) درھم1.000.000ملیون ( الصحراوي الحسانيمن الثقافة والتاریخ والمجال 
 ألفالم الوثائقیةبالنسبة لو،  في حالة سلسلة ) درھم4.000.000(و أربعة مالیین 

) 300.000(ثالثة مائة ألف  الصحراوي الحسانيحول الثقافة والتاریخ والمجال القصیرة 
  .ةفي حالة سلسل ) درھم1.000.000(و ملیون عن الفیلم  درھم

النھائیة اإلجمالیة للفیلم  الكلفةیجب أن تكون المصاریف المأخوذة بعین االعتبار في تحدید 
االتفاق دفتر التحمالت وفي  منصوص علیھا فيكما ھي  لمصاریفطبیعة امطابقة ل

 .النموذجي الموقع بین شركة اإلنتاج والمركز السینمائي المغربي
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 كتابة السیناریو : دعم كتابة وإعادة10المادة 

حول كل من  م وثائقيیلفأو مشروع في حالة ما إذا اتضح أن مشروع فیلم روائي طویل 
مرشح لالستفادة من الدعم قبل اإلنتاج،  الصحراوي الحسانيالثقافة والتاریخ والمجال 

جدیر باالھتمام لكنھ یستلزم إعادة كتابة السیناریو الخاص بھ، یمكن للجنة الدعم أن تقرر 
  .منحھ مساھمة مالیة من أجل إعادة كتابة السیناریو

كما یمكن للجنة أن تدعم مشاریع كتابة السیناریو، بناء على الشروط الفنیة والمھنیة 
المشار إلیھ  2.12.325في االتفاق النموذجي المنصوص علیھ في المرسوم رقم  الواردة
  .أعاله

ویتراوح مبلغ الدعم المالي الممنوح لكتابة وإعادة كتابة السیناریو ما بین أربعین ألف 
  ) درھم.100.000) درھم ومائة ألف درھم (40.000درھم (

 
  الرابعالباب 

  طرق صرف مبلغ الدعم
 

  الدعممبلغ صرف : 11المادة 
یصرف عبر أربع دفعات، ونتاج ألفالم الطویلة والقصیرة قبل اإلا مبلغ دعم صرف یتم

مبلغ الدعم لكتابة وإعادة كتابة السیناریو لألفالم الروائیة الطویلة عبر دفعتین، في حین 
یصرف مبلغ الدعم لألفالم بعد اإلنتاج دفعة واحدة بعد مشاھدة الفیلم من لدن اللجنة 

  انتقائھ لالستفادة من الدعم.و

النسب المستحقة من  وإرجاع الدعم مبلغ تخضع عملیة صرف  وفي جمیع الحاالت،
من  بین المركز السینمائي المغربي والجھة المستفیدةالتفاق نموذجي یتم توقیعھ المداخیل، 

  .الدعم

تودع فیھ جمیع  خاص بالفیلم حساب بنكي فتح المستفیدة من الدعم شركةالیجب على كما 
وذلك إلى غایة إرجاع مبلغ  الدعم المحصل علیھا لفائدة ھذا األخیر وكذا مداخیلھمبالغ 

  التسبیق الذي استفاد منھ الفیلم.

 لألفالم قبل اإلنتاج، یجب على الجھة المستفیدة : الموجھ بالنسبة للدعم

مشروع الفیلم وتركیبتھ المالیة، بشكل مسبق، قصد الحصول على  تقدیم میزانیة -
 ؛من الدعم ىاألول الدفعة

العمل على أن یكون الفیلم مطابقا لاللتزامات الفنیة والمالیة لمشروع السیناریو  -
 المستفید من الدعم؛

  .العمل على عرض الفیلم تجاریا في قاعات السینما على الصعید الوطني -
والمقتضیات  الواردة في مواد ھذا القرار،رام شركة اإلنتاج للمقتضیات في حالة عدم احتو

ال وفي االتفاق النموذجي،  دفتر التحمالت الخاص بدعم اإلنتاج السینمائيالواردة في 
الدعم المستلمة من  دفعاتیسمح لھا أن تقدم أي مشروع جدید للجنة الدعم إال بعد إرجاع 

  قبلھا.
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، أثناء مشاھدتھا للفیلم المرشح ةالسینمائیاألعمال في حالة ما إذا الحظت لجنة دعم إنتاج 
عدم مطابقتھ لاللتزامات الفنیة والمالیة لمشروع  الستفادة من الدفعة األخیرة من الدعمل

من التسبیق  ةالرابع الدفعةفإن بإمكانھا أن توقف صرف  الدعم،السیناریو المستفید من 
  .أو جزئي بشكل كلي

الطاقم التقني الذي یظھر في جینیریك الفیلم ال یستجیب لمقتضیات  وفي حالة ما إذا كان
الصادر بتنفیذه  المتعلق بتنظیم الصناعة السینماتوغرافیة 20.99رقم من القانون  4المادة 

، )2001فبرایر  15( 1421من ذي القعدة  21صادر في  1.01.36ظھیر شریف رقم ال
اإلجراءات الذي یقوم باتخاذ إخبار المركز السینمائي المغربي  اللجنةى یجب عل

 االتصال.المكلفة بوزارة الوإخبار  الضروریة

أن التصریح بالشرف غیر صحیح، یمنع على المعني بھ تقدیم أي مشروع فیلم  تبثإذا و
السینمائي  ویتعین على المركز ،لمدة ثالث سنوات الدعمفیلم بعد اإلنتاج لإلستفادة من  أو

المغربي اتخاذ اإلجراءات الالزمة من أجل استرجاع مبالغ التسبیق التي قد یكون 
ح استفاد منھا عن غیر حق  .المصرّ

  دعم إنتاج األفالم رجاعإ: 12المادة 

إلى كتابة الدعم  مفصال املف الدعم أن تقدممن  تفیلم استفادشركة إنتاج  یجب على كل
مصاریف الذي تتضمن جمیع مصاریف اإلنتاج، بما في ذلك حول التكلفة النھائیة للفیلم 

داخل الوطن، على أن تكون جمیع ھذه المصاریف  عایة والترویج المتعلقة بتسویقھالد
  دفتر التحمالت. لمصاریف المنصوص علیھا فيطبیعة امطابقة ل

النھائیة قبل عرض الكلفة النھائیة على  الوثائق المثبتة لھذه التكلفةتقوم كتابة الدعم بدراسة 
الواجب إرجاعھا إلى  بناء على ذلك النسبة المئویة حددلجنة الدعم التي تصادق علیھا وت

  من جمیع مداخیل البیع والتسویق. صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري الوطني

 وسیلة. أيب فیلم وتسویقھال لمغربي بكل عملیة لبیعالمركز السینمائي اشركة اإلنتاج  تشعر

صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري ترجع شركة اإلنتاج المستفیدة من الدعم لفائدة 
ل علیھا عند تسویق من التي تعود لھذا الصندوق  النسبة ،الوطني جمیع المداخیل المحصّ

  یل الذي استفاد منھ الفیلم.التسبیق عن المداخالفیلم، وذلك إلى غایة تسدید مبلغ 

تسدیده تقدیم أي مشروع جدید إال بعد  ا، ال یمكنھما سلفوفي حالة عدم االلتزام ب
الذي یربطھ  االتفاق النموذجيخالل بمقتضیات دون اإل وذلك الواجب إرجاعھاللمستحقات 

 بالمركز السینمائي المغربي.

  كتابة وإعادة كتابة السیناریو دعممبلغ  رجاعإ: 13المادة 

شركات اإلنتاج قصد كتابة السیناریو وإعادة  من قبلرجاع المساھمة المحصل علیھا إیتم  
من أجل  شركة اإلنتاج من قبلكتابتھ، وذلك في حال تجاوز اآلجال المحددة الملتزم بھا 

وتودع المبالغ ، قانوناة الظروف القاھرة المبررة ؛ ما عدا في حالالكتابة وإعادة الكتابة
 المرجعة في صندوق النھوض بالفضاء السمعي البصري.
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تقدیم أي مشروع  للجھة المستفیدة من الدعم ال یمكن، ما سلفبوفي حالة عدم االلتزام 
بمقتضیات  اإلخاللوذلك دون  الواجب إرجاعھاتسدیدھا لكافة المستحقات بعد جدید إال 

  المركز السینمائي المغربي.ب االذي یربطھ االتفاق النموذجي

   خامسالباب ال
     األعمال السینمائیة إنتاجلجنة دعم 

  
  تشكیلة اللجنة:  14المادة 

المشار إلیھ أعاله، تتألف لجنة  2.12.325من المرسوم رقم  6تطبیقا لمقتضیات المادة 
بینھم ) عضوا من 11دعم إنتاج األعمال السینمائیة إضافة إلى رئیسھا، من أحد عشر (

م الثقافة والفن والتربیة والسینما وقطاع السمعي ال) أعضاء ینتمون إلى ع4أربعة (
) أعضاء من ذوي الكفاءات الضروریة لتقییم میزانیة الفیلم، یتم 3البصري، وثالثة (

) أعضاء یمثلون كال من الوزارة المكلفة باالتصال 4اختیارھم من بین المھنیین، وأربعة (
  المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة بالثقافة والمركز السینمائي المغربي.والوزارة 

  اللجنة اشتغالوكیفیات قواعد : 15المادة 

على النحو المشار إلیھ سنوي  عملالسینمائیة وفق برنامج  إنتاج األعمالتشتغل لجنة دعم 
   .المذكور أعاله 2.12.325المرسوم رقم في المادة الثامنة من 

تنكب األولى على دراسة دورات في السنة،  )3( اللجنة بدعوة من رئیسھا ثالث عقدت
ملفات طلب الدعم المودعة قبل متم ینایر، و تنكب الثانیة على دراسة ملفات طلب الدعم 

تنكب الثالثة على دراسة ملفات طلب الدعم المودعة قبل متم  و مايالمودعة قبل متم 
  .سبتمبر

إلى أعضاء اللجنة مرفقة بجدول أعمال  اتإرسال دعوات االجتماعوتتولى كتابة اللجنة 
  .تاریخ انعقادهوذلك قبل أسبوعین من  ،اجتماعكل 

من ، على األقل ) من أعضائھا7( تكون مداوالت لجنة الدعم قانونیة إال بحضور سبعةال 
وي ) من ذ2) أعضاء ینتمون إلى عالم الثقافة والفن وعضوین اثنین (3بینھم ثالثة (

األربعة عضاء من بین األ) 2الكفاءات الضروریة لتقییم میزانیة الفیلم وعضوین اثنین (
المكلفة وزارة الالمالیة والمكلفة بوزارة الو باالتصال المكلفة یمثلون كال من الوزارةالذین 

  .الثقافة والمركز السینمائي المغربيب

الذي ینتمي إلیھ جانب القراراتھا باألغلبیة، وفي حالة تعادل األصوات یرجح اللجنة تتخذ 
   .) أدناه24مع مراعاة مقتضیات المادة ( نھائیة وتكون قراراتھا ،الرئیسصوت 

، ویمكن مناقشات اللجنة لیست عمومیة ویحضرھا أعضاؤھا المعینون فقط بشكل حصري
  دعت الضرورة لذلك. للرئیس دعوة عضو من كتابة لجنة الدعم كلما

محاضر االجتماعات وتوقع خاص ب تسجل مداوالت وقرارات لجنة منح الدعم في سجل
  من لدن األعضاء الحاضرین.
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داخل أجل ال یتعدى عشرة أیام بعد اتخاذ ، مترشحینكل الكتابیا ل تبلغ اللجنة قراراتھا
  .وفي حالة رفض طلب الدعم، یجب أن یكون القرار معلال، القرار

تقریرا سنویا  من كل سنة، سبتمبر ، قبل متم شھرتقدم اللجنة إلى الوزیر المكلف باالتصال
  یتضمن مالحظاتھا واقتراحاتھا الكفیلة بتطویر أدائھا. ، عن السنة السابقة،عن أشغالھا

 تتكلف اللجنة بما یلي:

ومشاھدة األفالم المرشحة لالستفادة من الدعم بعد اإلنتاج وانتقاء المؤھل دراسة  -
 منھا للدعم؛

المرشحة لالستفادة من  النھائیة لألفالموالمصادقة على الكلفة فحص ودراسة   -
 الدعم بعد اإلنتاج وتحدید مبلغ الدعم المرصود لكل منھا؛

انتقاء المؤھل منھا للدعم أو دراسة مشاریع األفالم المرشحة لالستفادة من الدعم و -
 إعادة كتابة السیناریو؛

من  األفالم لمشاریع بالنسبة فحص ودراسة المیزانیة المقدمة من قبل شركة اإلنتاج -
 أجل تحدید المیزانیة المقدرة من طرف اللجنة؛

 حولھ أمام اللجنة؛ والمرافعة الفیلم المرشح دعوة المنتج والمخرج لتقدیم مشروع -
حة النھائیة لمشاریع األفالم المقبولة والموافقة على منحھا مبلغ الدعم تحدید الالئ -

 ؛المرصود لھا والمحدد في ثلثي المیزانیة المقدرة من طرف اللجنة
فحص ودراسة والمصادقة على الكلفة النھائیة بالنسبة لمشاریع األفالم عند البت   -

 في الدفعة الرابعة؛
األفالم التي اقترحت اللجنة إعادة كتابة تحدید الالئحة النھائیة لمشاریع  -

 ؛سیناریوھاتھا وتحدید مبلغ الدعم لكل منھا
دراسة مشاریع كتابة السیناریو المرشحة لالستفادة من الدعم وانتقاء المؤھل منھا  -

 .للدعم وتحدید مبلغ الدعم المرصود لھا
 

بالبدء لألفالم بعد اإلنتاج وذلك  خالل كل دورة، ،الدعماألولویة في منح تعطي اللجنة 
یقتطع من المبلغ و ،منھا د مبلغ الدعم الممنوح لكل فیلم مقبولیتحدو ودراستھا، بمشاھدتھا

  ، قبل االنتقال إلى طلبات الدعم األخرى.اإلجمالي المخصص لكل دورة

من لدن وتحدد القواعد والكیفیات الخاصة بعمل اللجنة في نظام داخلي، تتم المصادقة علیھ 
ھذا النظام الداخلي، التسییر الداخلي للجنة وعالقتھا  یحدد. الوزارة المكلفة باالتصال

والتي  بشركات اإلنتاج التي قدمت طلبات االستفادة من الدعم ومدونة سلوك أعضائھا
  تتضمن السیما ما یلي:

 العمل في كل األحوال لفائدة المصلحة العامة؛ -
 جباتھ في إطار االختصاصات المخولة للجنة؛كامل حقوقھ وواالعضو ل معرفة -
 مھامھ بكل تجرد ونزاھة واستقاللیة والتزام ومھنیة؛العضو لممارسة  -
في جمیع الظروف، على استقاللیة حكمھ وقراره  ،على المحافظةالعضو حرص  -

عن التأثر بأي شيء خارج عن المصلحة العامة التي من  وامتناع العضووعملھ، 
أعضاء اللجنة إلى كل شيء بلغ إلى علمھ من شأنھ  تنبیھو واجبھ الدفاع عنھا

 اإلضرار بعمل اللجنة، كما یتوجب علیھ التعبیر بشكل واضح عن تساؤالتھ وآرائھ
صحة مواقفھ، وفي حالة حصول أي خالف، یحرص على أن یتم تسجیل مواقفھ و

 بشكل واضح في محاضر االجتماعات؛
عمل اللجنة، ویقوم بتبلیغ وي تناف بین مصالحھ المعنویة والمادیة العضو ألتفادي  -

وفي حالة عدم  ،أعضاء اللجنة بكل تناف في المصالح یمكن أن یكون طرفا فیھ
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قدرتھ على تفادي التنافي في المصالح، یتعین علیھ عدم المشاركة في المناقشات 
 وفي أي قرار یھم المواضیع المعنیة؛

دعم إنتاج لالستفادة من  الترشیح بطلب تقدم، خالل مدة انتدابھ،عضو أن یامتناع ال -
 ؛األعمال السینمائیة

عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص المشاریع محل الدراسة أو العضو امتناع  -
بكتمان السر المھني فیما یخص الوقائع  ، مع التزام العضوفیھا تالتي سبق الب

  مھامھ؛  والمعلومات التي یطلع علیھا أثناء مزاولة
عدم اتخاذ أي تصریح أو أیة مبادرة من شأنھما اإلضرار بعمل اللجنة مع العمل  -

بحسن نیة في جمیع الظروف، وااللتزام الشخصي باحترام السریة الكاملة 
بھا والمناقشات التي یشارك فیھا وكذا القرارات العضو للمعلومات التي یتوصل 
 تي یتوفر علیھا ألجل مصلحتھ الخاصة أوالمعلومات ال ھذهالمتخذة، وعدم استخدام 

 لمصلحة أي كان؛ 
 بتكریس الوقت واالھتمام الالزمین لممارسة مھامھ؛ العضو التزام  -
  المساھمة في ترسیخ الطابع الجماعي وفي فعالیة أشغال اللجنة؛ -
على صیاغة التوصیات التي من شأنھا تحسین أسالیب عمل اللجنة، خاصة  العمل -

 بتقییم عملھ داخل اللجنة.مع قبول العضو  بمناسبة التقییم الدوري لعملھا
  

  الدعملجنة كتابة : 16المادة 

مدیر المركز السینمائي  لدنمن  السینمائیة إنتاج األعمالیتم تعیین كتابة لجنة دعم 
  بما یلي:، وتقوم المغربي

الستفادة ل المرشحةواألفالم ومشاریع كتابة السیناریو  مشاریع األفالم ملفات تلقي -
  لدعم؛من ا

  ؛ملفات لجمیع شروط القبولالالتأكد من استیفاء  -
بدایة تصویر كل مشروع استفاد من الدعم، ومتابعة التزامھ باآلجال معاینة  -

  ؛بتقریر عن سیر أعمال المشاریع المدعمة، إلمداد لجنة الدعم المحددة إلنتاج الفیلم
 ؛المطلوبة من لدن أعضاء اللجنة والوثائق المعلومات تقدیم جمیع -
المستفیدة  المشاریعتزوید اللجنة، في بدایة كل دورة، بتقریر مفصل عن وضعیة  -

 من الدعم.
  .المھام المشار إلیھا في ھذه المادة تحت إشراف رئیس لجنة الدعمكتابة تؤدي ھذه ال

  سسادالباب ال

  األعمال السینمائیة إنتاجدعم  آلیات تتبع

  : آجال اإلنتاج17المادة 

احترام اآلجال القصوى لإلنتاج كما ھو  من الدعم مشروعھا استفاد التي الشركةیجب على 
المشار في االتفاق الموقع بین المركز السینمائي المغربي وشركة اإلنتاج منصوص علیھا 

، والمصادق على صیغتھ السالف الذكر 2.12.325من المرسوم رقم  10في المادة  إلیھ
 في المجلس اإلداري للمركز السینمائي المغربي.

 )18( ثمانیة عشر في التصویربدایة  في للشروع األقصى األجل وال ینبغي أن یتجاوز
 من تبتدئ ،القصیرة لألفالم بالنسبة ) شھرا12عشر ( واثني، الطویلة لألفالم بالنسبة شھرا
  المداخیل. على التسبیق بمنح اإلشعار تاریخ
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 بقرار ومقبولة مبررة قاھرة قوة وجود ما عدا في حالة المذكورة، اآلجال تجاوز حالة وفي
یتم توقیف صرف الدفعات المتبقیة من الدعم، مع مطالبة الجھة اللجنة،  من قبل كتابي

إلى حساب صندوق النھوض بالفضاء السمعي  یلھا بإرجاع الدفعات األولى وتحو المستفیدة
 .البصري الوطني

 بالنسبة شھرا )12( عشر أقصاه اثني أجل على التصویر، بدایة بعد ،اإلنتاج شركة تتوفر
نسخة من الفیلم إما  من أجل تقدیم ،القصیرة لألفالم بالنسبة أشھر (6) وستة الطویلة لألفالم

أو أیة   (DCP)الضوئي وإما على دعامة السینما الرقمیة   الصوت مع ملم 35 حجم من
  دعامة مستقبلیة أخرى موجھة للقاعات السینمائیة.

 من قبل كتابي بقرار ومقبولة مبررة قاھرة قوة وجود عدم مع ھذه اآلجال، تجاوز حال وفي
 ویجب المداخیل، على التسبیق من المتبقیة الدفعات من االستفادة تلقائیا المنتج یفقد اللجنة،

 بھ یتقدم فیلم مشروع أي قبول عدم مع الخاص، حسابھ على الفیلم إتمام الحالة ھذه في علیھ
  .المذكور الفیلم إنجاز یتم لم بعد ذلك ما

مشروع فیلم على أساس ) أشھر لتقدیم 6شركة اإلنتاج على أجل أقصاه ستة ( تتوفر
وإعادة الكتابة، تبتدئ من تاریخ التبلیغ أالسیناریو الذي استفاد من المساھمة المالیة للكتابة 

 بقرار منح ھذه المساھمة.

  المدعمة : توزیع األفالم18المادة 

أن تقوم  قبل وبعد اإلنتاج، طویل لفیلم الدعم من استفادت إنتاج، شركة كل یجب على
 تبتدئأشھر   (6)بعرض الفیلم تجاریا بالقاعات السینمائیة المغربیة خالل أجل أقصاه ستة 

  لجنة الدعم. لدنمن وقبولھ من تاریخ مشاھدتھ 

ر بدون سبب  حالة تجاوز ھذا األجل وفي ّ ، اللجنة من قبلمقبول بقرار كتابي واضح ومبر
 ةمشاھدمن تاریخ  مرور سنتینإال بعد  جدیدمشروع فیلم  تقدم أن یمكنھا الشركة ال فإن

  لجنة الدعم.  لدنمن الفیلم المستفید من الدعم وقبولھ 

بأكثر من جھتین من جھات تجاریا  الدعمالفیلم المستفید من  عرضوفي حالة ما إذا لم یتم 
 ، فإن الشركة التي أنتجتھ ال یمكنھا أن تقدم أي مشروع جدید لالستفادة من الدعمالمملكة

  .حتى یتم ھذا العرض
بعد اإلنتاج أن تقوم بتسویق  قبل أو الدعمكما یجب على كل شركة إنتاج استفادت من 

من تاریخ بدایة  تبتدئ) شھرا 12الفیلم في دعامات رقمیة داخل أجل أقصاه اثني عشر (
  عرض الفیلم بالقاعات السینمائیة.

  للفیلم المدعمتفویت حقوق البث : 19المادة 

  :الدعمیمكن ألي شركة إنتاج استفادت من  ال
) أشھر على عرضھ 6تفویت حقوق البث التلفزي للفیلم، إال بعد مرور ستة ( -

 ؛بالقاعات السینمائیة بالمغرب
  ) سنوات.5تفویت حقوق البث التلفزي للفیلم، لفترة تتعدى خمس ( -

إال بعد إرجاع   جدیددعم  أيمن ال تستفید في حالة عدم التزام شركة اإلنتاج بما سبق، 
  .الدعم الممنوحمبلغ 



14 
 

  للفیلم المدعم : االستغالل الثقافي20المادة 

 الثقافي االستغالل محدودة، حقوق غیر لمدة المغربي، السینمائي المركز ملكیة في تدخل
 .الدعم من استفاد فیلم لكل

سنتین فترة  بعد إال الحقوق ھذه یتصرف في أن المغربي السینمائي غیر أنھ ال یمكن للمركز
  من تاریخ العرض التجاري األول للفیلم.  تبتدئ

في  أو بالمغرب السینمائیة القاعات في عرض كل الثقافی" "حقوق االستغاللبویقصد 
وذلك بكل أشكال الدعامات  تجاري غرض لھ بالخارج لیسالتظاھرات المغربیة المنظمة 

  .التلفزي البث ما عدا

 الدعمأن تودع نسخة من الفیلم المستفید من  الدعمیجب على كل شركة إنتاج استفادت من 
 الصوت مع ملم 35 حجم نسخة إما من في بمصالح األرشیف بالمركز السینمائي المغربي،

أو أیة دعامة مستقبلیة أخرى موجھة   (DCP)الضوئي أو على دعامة السینما الرقمیة 
  لقاعات السینما.

  : التأجیل21المادة 

یجب  التي ال یمكن أن تتجاوز طلبین اثنین لنفس المشروع،، فیما یخص طلبات التأجیل
خبر بذلك كتابیا رئیس اللجنة، مع إثبات أسباب تأن  شركة اإلنتاج المستفیدة من الدعمعلى 

إخبار المركز السینمائي  اتجاوز اآلجال المنصوص علیھا في ھذا القرار، كما یجب علیھ
  یا بذلك.كتاب

ر وغیر مقبول بقرار كتابي واضح  ّ من وفي حالة ما إذا كان تجاوز ھذه اآلجال غیر مبر
من الدفعة أو الدفعات بصفة تلقائیة االستفادة  الشركة المستفیدة من الدعم فقدتاللجنة،  قبل

 .الدعمالمتبقیة من 
  : التنازل عن اإلنتاج22المادة 

قبلت اللجنة استفادتھ   ،فیلم مشروع عن أخرى شركة إنتاج لصالح شركة تنازل حالة في
للمركز  تقدم أن یجب على الشركة المتنازلةمن الدفعة األولى منھ، استفاد من الدعم أو 

ویبقى للمركز السینمائي المغربي  ،السینمائي المغربي طلبا تعلل فیھ أسباب ھذا التنازل
 الحق في قبول الطلب أو رفضھ. 

الشروط جمیع  تستوفي موضوع التنازل أن الفیلم إنتاج قبلت لتيا الشركة على ویجب
ونفس  السیناریو، نفس على اعتمادا الفیلم بإنتاج تلتزم كما .) أعاله3المذكورة في المادة (

  .اللجنة من قبل المحدد الدعم بمبلغ عن قبولھا كتابة تعبر وأنالمخرج، 
  عن اإلنتاج وقف: الت23المادة 

 من قبلألسباب قاھرة مبررة وموافق علیھا  الدعمفي حالة توقف إنتاج الفیلم المستفید من 
لم  إذا، والدعملجنة الدعم، یحتفظ منتجھ ومخرجھ بحق ترشیح مشروع آخر لالستفادة من 

موافق غیر مبررة وغیر كانت األسباب المصرح بھا  أوھذا التوقف  یتم اإلعالن عن
ترشیح مشروع آخر لالستفادة من  ال یسمح للشركة المعنیة فإنھ دعملجنة ال من قبلعلیھا 
  .للدعم الكامل مبلغالرجاع إال بعد إ الدعم
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  لسابعالباب ا
 ختامیة مقتضیات

 
  مقتضیات مختلفة: 24المادة 

  .الدعم من مرة واحدة من أكثر یستفید أن اإلنتاج بعد لفیلم أو فیلم لمشروع یمكن ال

عن  اإلنتاج قبل الدعم من التوالي على ھااستفادت ، قبلت لجنة الدعمإنتاجشركة  یمكن لكل ال
أي واحد منھما داخل أجل ثمانیة عشر  تصویر في لشروعا دون ،طویلین فیلمینمشروعي 

  .قبل اإلنتاج آخرلمشروع فیلم  المداخیل على للتسبیق بطلب تتقدم أن ) شھرا،18(

 نفس في الدعم قبل اإلنتاج عن أكثر من مشروع فیلمطلب أن تودع  إنتاج شركة لكل یمكن
 من ألي وأال تكون مختلفین، مخرجین من قبل المشاریع ھذه إخراج یتم أن شریطة ،الوقت
 من سبق أن استفاد لھ صلة بمشروع أو ،للدعم مرشح مشروع بأي صلة المخرجین ھؤالء
الضوئي أو على  الصوت مع ملم 35 حجم نسخة إما من في إلى اللجنة بعد یقدم ولم الدعم

  .أو أیة دعامة أخرى موجھة لقاعات السینما  (DCP)دعامة السینما الرقمیة 

في حالة عدم حصول شركة اإلنتاج على الدعم لمشروع فیلم أو لفیلم بعد اإلنتاج بسبب 
محدودیة میزانیة الدورة التي تمت دراسة الطلب خاللھا ، فإنھ یسمح لھا أن تطلب من 

  إعادة دراسة نفس الطلب في دورة الحقة.اللجنة 

أما في حالة رفض طلب الدعم  لمشاریع األفالم قبل اإلنتاج، ألسباب تتعلق بالمعاییر 
 جدیدأعاله، فإنھ بإمكان الجھة صاحبة الطلب وضع طلب  7المنصوص علیھا في المادة 

فق الشروط یتضمن التعدیالت التي تم إدخالھا، ویخضع لمسطرة طلب الدعم كاملة، و
  أعاله. 6و4و  3المنصوص علیھا في المواد 

  : الضمانات25المادة 

یمكن للمركز السینمائي المغربي أن یقوم، عن طریق القضاء، بإلقاء الحجز داخل المغرب 
أو خارجھ على "النسخة السالبة" لفیلم روائي طویل أو قصیر أو فیلم وثائقي طویل عندما 

حصص الالدعم وعلى الخصوص عندما ال یقوم بتسدید  تجاهال یفي المنتج بالتزاماتھ 
  الناتجة عن استغالل الفیلم.

  26 المادة

وزیر االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزیر المنتدب لدى وزیر  إلى یعھد
، الذي القرار، كل منھما في ما یخصھ، بتنفیذ ھذا ااالقتصاد والمالیة المكلف بالمیزانیة

  الجریدة الرسمیة.ینشر في 

  حرر بالرباط، في..........................  الموافق.........................و     

  

 


