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  دعم دعم المتعلق بالمتعلق بتحمالت تحمالت الالتر تر اادفدف

  
  

  القاعات السینمائیةالقاعات السینمائیةوتحدیث وإنشاء وتحدیث وإنشاء رقمنة رقمنة 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الرباط
  المغرب – 421: ب .ص –شارع المجد  –الحي الصناعي  

 ccm@menara.ma: البرید االلكتروني   105 798 537 (0) 212 +  : الفاكس  200 289 537 (0) 212 +: الھاتف 
 

  الدار البیضاء

 المغرب –زنقة عبد هللا كنون الدار البیضاء ، 2 –إقامة األخوة ب  
  secretariat.ccm@menara.ma: البرید االلكتروني   031 202 522 (0) 212 +  : الفاكس  030 202 522 (0) 212 +: الھاتف 
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  المتعلق المتعلق تحمالت تحمالت الالدفتر دفتر 

  القاعات السینمائیةالقاعات السینمائیةوتحدیث وإنشاء وتحدیث وإنشاء رقمنة رقمنة دعم دعم بب
  
  

ومعاییر وطرق صرف دعم رقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات شروط  ،یؤطر دفتر التحمالت ھذا
 بتحدید شروط 2012غشت  17بتاریخ  2.12.325المرسوم رقم وفقا لمقتضیات السینمائیة 

ومساطر دعم إنتاج األعمال السینمائیة ورقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة وتنظیم 
القرار المشترك لوزیر االتصال الناطق الرسمي باسم ، وكذا لمقتضیات  المھرجانات السینمائیة

صادر  2490.12لیة المكلف بالمیزانیة رقم الحكومة والوزیر المنتدب لدى وزیر االقتصاد والما
دید شروط ومعاییر وطرق صرف دعم إنتاج حبت )2012سبتمبر  19( 1433ذي القعدة  2في 

 األعمال السینمائیة
 

   أنواع الدعمأنواع الدعم: :   11المادة المادة 
 الشروط وفق الرقمنة مشروع ضمن للدخول وقابلة مؤھلة سینمائیة قاعة لكل الدعم یمنح

   .السینمائیة القاعات بدعم الخاصة التنظیمیة القوانین في علیھا المنصوص
  

  شروط قبول الملفات المرشحة  للدعم شروط قبول الملفات المرشحة  للدعم : : 22المادة المادة 
  :الوثائق التالیة  رقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة لدعم المرشحة الملفات تتضمن أن یجب

  
 دفتر التحمالت موقع من طرف المسؤول عن القاعة  -
معد من لدن المركز السینمائي المغربي، وموقع من لدن الممثل طلب الدعم، وفق نموذج  -

 القانوني للقاعة؛
 في عشر نسخالتقدیریة  المیزانیة مشروع -
قانونیة  وضعیة في القاعة فیھ بأن شھدی المسؤول عن القاعة من قبل موقع بالشرف تصریح -

 الموزعین والمنتجین؛ تجاه  سلیمة
وشھادة  جبائیة سلیمة في وضعیة القاعة أن تثبت الضرائب إدارة من لدن مسلمة شھادة -

 مماثلة من إدارة صندوق الضمان االجتماعي؛
 ؛ في عشر نسخ ....)الموارد البشریة، اإلمكانیات التقنیة( للقاعةبطاقة معلومات  -
نسخة وبتقدیم ، االستفادة من الدعمبالتعاقد مع محاسب معتمد في حال  مسؤول القاعةالتزام  -

  ؛مكتب الحسابات ب القاعةمن العقد الذي یربط 
  

  دعم رقمنة القاعات السینمائیة دعم رقمنة القاعات السینمائیة : : 33المادة المادة 
بتحدید  2012غشت  17بتاریخ  2.12.325المرسوم رقم  من 2 المادة لمقتضیات تطبیقا

شروط ومساطر دعم إنتاج األعمال السینمائیة ورقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة وتنظیم 
 الطلب  تعبئ أن الرقمنة دعم من لالستفادة المرشحة القاعة على یجب، ھرجانات السینمائیةالم

  المغربي السینمائي للمركز اإللكتروني الموقع على تحمیلھ یمكن الذي التالي
)www.ccm.ma(:  
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  طلب الدعمطلب الدعم
   المتعلق برقمنة القاعات السینمائیةالمتعلق برقمنة القاعات السینمائیة  

  
  
  

  ....................................المدینة ..................................... القاعة القاعة 

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

  ...................اإللكتروني البرید:................ الفاكس  :...............الھاتف 

  ......................................................................)1(الموقع الجغرافي

  ...........................صفتھ ......................................الممثل القانوني 

  ...........................صفتھ  .......................المسؤول على تسییر القاعة 

  ...................................................................عة تاریخ إحداث القا

  ......................................بتاریخ ................. رخصة االستغالل رقم 

  ..........................................................................مساحة القاعة 

  أركیستر                  بالكون                    الشرفة : عدد المقاعد

  
  

  ......................بتاریخ.....................في حرر
  

  
  

    خاتمخاتمالالوو  توقیعتوقیعالال
  

  

  
  المدینة وضواحي وسط )1(
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  دعم تحدیث القاعات السینمائیة دعم تحدیث القاعات السینمائیة : :   44المادة المادة 
  

بتحدید  2012غشت  17بتاریخ  2.12.325المرسوم رقم  من 2 المادة لمقتضیات تطبیقا
شروط ومساطر دعم إنتاج األعمال السینمائیة ورقمنة وتحدیث وإنشاء القاعات السینمائیة وتنظیم 

 الطلب  تعبئ أن التحدیث دعم من لالستفادة المرشحة القاعة على یجب، المھرجانات السینمائیة
  المغربي السینمائي للمركز اإللكتروني الموقع على تحمیلھ یمكن الذي التالي

)www.ccm.ma(:  
  

  طلب الدعمطلب الدعم
   القاعات السینمائیةالقاعات السینمائیة  بتحدیثبتحدیثالمتعلق المتعلق   

  
  

  ....................................المدینة ..................................... القاعة القاعة 
  ......................................................................)1(الموقع الجغرافي

  ..................................................................................العنوان
  ...................اإللكتروني البرید:................ الفاكس  :...............الھاتف 

  ...........................صفتھ ......................................قانوني الممثل ال
  ...........................صفتھ  .......................المسؤول على تسییر القاعة 

  ...................................................................تاریخ إحداث القاعة 
  ......................................بتاریخ ................. تغالل رقم رخصة االس

  ..........................................................................مساحة القاعة 
  أركیستر                  بالكون                    الشرفة: عدد المقاعد

  .........................................................................نوعیة األشغال 
  ..........................................................المیزانیة التقدیریة للمشروع 

  
  ......................بتاریخ.....................في حرر

  
  

    خاتمخاتمالالوو  توقیعتوقیعالال
  
  
  

  المدینة وضواحي وسط )1(
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  شروط االستفادة من دعم الرقمنة شروط االستفادة من دعم الرقمنة : : 55المادة المادة 
  

  : التالیة األدنى الشروط الرقمنة دعم من لالستفادة المرشحة القاعة في تتوفر أن یجب
  
  ؛ والفرجة الراحة شروط أدنى القاعة مقاعد في تتوفر أن – 1
  ؛ مھنیا علیھا المتعارف للمعاییر مطابقة للقاعة الصوتیة المعالجة تكون أن – 2
  ؛ جیدة حالة في للقاعة التحتیة للبنیة العامة الحالة تكون أن – 3
  ؛ الرقمنة لمعدات مالئم صوتي نظام على القاعة تتوفر أن– 4
  الرقمي؛ العرض معدات الستقبال وقابلة الھواء مكیف على العرض آلیات قاعة تتوفر أن – 5
  .الرقمي للعرض مالئمة العرض شاشة على القاعة تتوفر أن – 6
  

  برقمنة القاعات السینمائیةبرقمنة القاعات السینمائیةالمتعلق المتعلق   االتفاق النموذجياالتفاق النموذجي: : 66المادة المادة 
 بین توقیعھ یتم اتفاق إلى السینمائیة القاعات برقمنة المتعلق الدعم مبلغ صرف عملیة تخضع
 التالي النموذج حسب وذلك الدعم من المستفیدة القاعة على والمسؤول المغربي السینمائي المركز
  :  المغربي السینمائي للمركز اإللكتروني الموقع على تحمیلھ یمكن والذي

  
 
 

 النموذجي االتفاق
  السینمائیة القاعات وتحدیث رقمنة بدعم المتعلق

 
 

  بین
 ،............................................. السید العام مدیره في ممثال المغربي، السینمائي المركز
  بالرباط، ،421 البرید صندوق الصناعي، الحي المجد، بشارع الكائن

  
  ؛ جھة من

  

 و
 ممثلھا في  ممثلة.................................................................  السینمائیة القاعة

 القاعة ھذه ولحساب باسم یعمل ،.......................................................... القانوني
  ................................................................................بـــــ مقرھا الكائن

 التحمالت دفتر مضامین جمیع على باطالعھ یصرح والذي ،"المستفید" بــــــ أدناه إلیھا والمشار
  .السینمائیة القاعات وإنشاء وتحدیث برقمنة الخاص

  
  .أخرى جھة من
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  : مایلي على االتفاق و التفاھم تم
  

   1البند 
  

...................  بتاریخ اجتماعھا في السینمائیة القاعات وإنشاء وتحدیث رقمنة دعم لجنة قررت
   القاعة      تحدیث أو      رقمنة دعم منح ،............................................ الدورة برسم

   درھم......................................................بمبلغ...........................................
  

   2البند 
  

 حسب الدعم من االستفادة طلب الدعم لجنة كتابة لدى یودع أن السینمائیة القاعة مستغل على یجب
 المنصوص بالوثائق مصحوبا المغربي السینمائي المركز طرف من الغرض لھذا المعد النموذج

  . التحمالت دفتر من 2 المادة في علیھا
  

   3البند 
  

 والعملیات األشغال بجمیع بالقیام الدعم من لالستفادة المرشحة السینمائیة القاعة مستغل یلتزم
  .التحمالت دفتر من 5 المادة في علیھا المنصوص

  
  4البند 

  
  .الرباط محاكم اختصاص من یكون العقد ھذا مقتضیات تطبیق أو تأویل عن ناتج نزاع كل 

  

  
  أصلیتین نسختین في بالرباط طبع

  ...................................................... في الرباط
  
 

  السینمائیة القاعة

  
  

 المغربي السینمائي المركز
 
 

 


