
 

 الحساًً الثقافة والتارٌخ والوجال الصحراوي حىللوهرجاى الىطًٌ للفٍلن الىثائقً ا

 بالعٍىى

2112ٌبر دج 22إلى  19هي   

 ًظام الوهرجاى      
 انثقبفخ ٔانزبسٚخ ٔانًجبل انظحشأ٘ حٕلنًٓشجبٌ انٕطُٙ نهفٛهى انٕثبئقٙ ا زجش: ٚؼالفصل األول

 ٓذف إنٗ:رراد طبثغ فُٙ ٔثقبفٙ  خسًُٛبئٛرظبْشح  ثبنؼٌٕٛانحسبَٙ 

  ؛ؼُٗ ثبنزبسٚخ ٔانثقبفخ ٔانًجبل انظحشأ٘ انحسبَٙٚ٘ زانرشٔٚج انفٛهى انٕثبئقٙ ٔانزؼشٚف  -

قبنٛى ثبأل ،ػهٗ ٔجّ انخظٕص األفالو انٕثبئقٛخانسًُٛبئٙ ػًٕيب، ٔ َزب اإلانزحفٛض ػهٗ  -

  ؛انجُٕثٛخ

 ؛انسًُٛبئٍٛٛ يٍ شًبل انًغشة ٔجُٕثّذاس فضبء نهقبء ٔانحٕاس ثٍٛ انًُزجٍٛ حإ -

 ارثًُٛب نهٕٓٚةخ انًغشثٛةخ ٔرؼضٚةض انًحهٙ، انؼًم ػهٗ إثشاص انزُٕع انجٕٓ٘ ٔانًجبل انجغشافٙ -

 بفخ ٔربسٚخ انًغشة.قشؼبع حضبسح ٔثإل

ثزؼبٌٔ يغ انغشف انًُٓٛخ انؼبيهخ فٙ ًٓشجبٌ يٍ قجم انًشكض انسًُٛبئٙ انًغشثٙ ان: ُٚظى الفصل الثاًً

 انسًُٛب.قطبع 

 .2112ٌبر دج 22إلى  19 انًًزذح يٍ انفزشحخالل ثًذُٚخ انؼٌٕٛ ًٓشجبٌ ان: ُٚؼقذ الفصل الثالث

  :: ٚزضًٍ ثشَبيج انًٓشجبٌالفصل الرابع

يسبثقخ سسًٛخ يفزٕحخ فٙ ٔجّ األفالو انٕثبئقٛخ انطٕٚهخ انزٙ رزُبٔل يٕضٕع انثقبفخ ٔانزبسٚخ  -

ٚزى اَزقبؤْب يٍ طشف نجُخ يسزقهخ يٍ  ،سًُٛبئٍٛٛ يغبسثخ يٍ إخشا  ٔانًجبل انظحشأ٘ انحسبَٙ

 ثٍٛ األفالو انزٙ رششحذ نهًشبسكخ فٙ ْزِ انزظبْشح.

 ،انشسًٛخ نهًٓشجبٌ األفالو انٕثبئقٛخ انًشبسكخ فٙ انًسبثقخ يُبقشخ -

 حٕل انفٛهى انٕثبئقٙ، اد ٔٔسشبدَذٔ -

 .أَشطخ يٕاصٚخ -

: ٚزى رششٛح األششطخ انٕثبئقٛخ سسًٛب ػُذيب رزسهى كزبثخ انًٓشجبٌ اسزًبسح انزسجٛم ثؼذ الفصل الخاهس

 َٔسخخ انفٛهى . ٔٚزى إسسبل اسزًبسح انزسجٛمكأجم أقظٗ 2016جش ََٕ 51 ربسٚخيهئٓب ٔرٕقٛؼٓب ٔرنك قجم 

 ػهٗ انؼُٕاٌ انزبنٙ:

 انشثبط  ،421ص.ة ، انحٙ انظُبػٙ، شبسع انًجذ، انًشكض انسًُٛبئٙ انًغشثٙ

 ٚجت أٌ ركٌٕ االسزًبسح يظحٕثخ ثبنٕثبئق انزبنٛخ:

 سجبَٛخ.بنؼشثٛخ ٔانفشَسٛخ ٔاإلثيهخض انششٚظ  -

 ،انزقٍُٛٛالئحخ  طٕس انًخش ، ،ٔطٕسِ انفٛهىغ انٕسبئم اإلشٓبسٚخ نهششٚظ )يهظقبد ٛجً -

 ٙ...(فانًهف انظح/انشٔائٛخ، خفٙ حبنخ األفالو انٕثبئقٛنًًثهٍٛ انشئٛسٍٛٛ الئحخ ا

 َجزح ػٍ انحٛبح انسًُٛبئٛخ ٔانسٛشح انزارٛخ نهًخش .  -

ثكزبثخ انزٙ ٚزى رششٛحٓب نهًسبثقخ انشسًٛخ ٚجت أٌ رٕدع َسخ األفالو انٕثبئقٛخ انطٕٚهخ : الفصل السادس

 Blueأٔ  DCP ٔػهةٗ دػبيةخٔأٌ ركةٌٕ ثبنهغةخ األطةهٛخ  ،2016جش َةَٕ 30انًٓشجبٌ فةٙ أجةم أقظةبِ 

Ray. 

انهجُخ انًُظًخ أٌ ٚزى سحجّ خالل  مهًشبسكخ فٙ انًسبثقخ ٔقجٕنّ يٍ قجنًٚكٍ أل٘ فٛهى رى رسجٛهّ  ال

 فزشح اَؼقبد انًٓشجبٌ.
 

ْزِ  ٔرًُح ،أػضبء 5نجُخ رحكٛى ٔطُٛخ رزكٌٕ يٍ ًٓشجبٌ هرؼٍٛ انهجُخ انًُظًخ ن الفصل السابع:

 .أدَبِ 9فٙ انفظم  ػهٛٓب انجٕائض انًُظٕص ،ثؼذ يشبْذح أفالو انًسبثقخ ،انهجُخ



زى سٛشخض سبْى فٙ إَزب  أٔ اسزغالل أ٘ ششٚظ  كمانزحكٛى  خفٙ نجُ ا: ال ٚقجم ػضٕالفصل الثاهي

 أٔ كبٌ يؼُٛب ثّ. انشسًٛخ، ػشضّ فٙ انًسبثقخ

 انزبنٛخ: انزحكٛى انجٕائض: رًُح نجُخ الفصل التاسع
 

 دسْى  50.000000 انجبئضح انكجشٖ

 دسْى 40.000000 نجُخ انزحكٛىجبئضح 

 دسْى 30.000000 جبئضح أحسٍ إخشا 

 دسْى 20.000000 جبئضح أحسٍ يَٕزب 

 دسْى 20.000000 يٕسٛقٗجبئضح أحسٍ 

 

 ًٚكُٓب انزُّٕٚ ثجؼض األػًبل انًشبسكخ فٙ انًسبثقخ.ٔ، ثبنًُبطفخ جبئضحأٚخ انزحكٛى  خال رًُح نجُ

انزةٙ  فةٙ ْةزا انُظةبو يةٍ اخزظةبص انهجُةخ انًُظًةخرجقٗ كم حبنةخ يٛةش يُظةٕص ػهٛٓةب : الفصل العاشر

 ّ.انظالحٛخ فٙ رطجٛق يقزضٛبر رحزفظ ثكبيم

انثقبفخ ٔانزبسٚخ ٔانًجبل  حٕلنًٓشجبٌ انٕطُٙ نهفٛهى انٕثبئقٙ اانًشبسكخ فٙ  الفصل الحادي عشر:

 رؼُٙ قجٕل يقزضٛبد ْزا انُظبو. ثبنؼٌٕٛ انحسبَٙ انظحشأ٘

 

: كزبثخ انًٓشجبٌ االرظبل  

 انشثبط  421ص.ة  –شبسع انًجذ  :انًغشثٙ انسًُٛبئٙانًشكض 

Tel. 05  37 28 92 00 - Fax (037) 79 81 05/08 : / انفبكس :   انٓبرف  

E-mail : ccm@menara.ma  َٙٔانجشٚذ اإلنكزش  

 www.ccm.ma   : Site webانًٕقغ اإلنكزشَٔٙ: 

 

http://www.ccm.ma/

