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دفتر التحمالت

لألعمال السمعیة البصریة والسینما جنبي اإلنتاج األالمتعلق بدعم 
بالمغرب

السینمائیة والسمعیة البصریة األجنبیة والمصورة ألعمال منح الدعم إلنتاج اشروط یؤطر دفتر التحمالت ھذا
:وفقا لمقتضیاتبالمغرب 

دعم إنتاج األعمال السینمائیة ورقمنة نححدید شروط مبت) 2012غشت 17(الصادر 2.12.325المرسوم رقم -
2.17.373كما تم تغییره وتتمیھ بالمرسوم رقم ة وتنظیم المھرجانات السینمائیةوتحدیث وإنشاء القاعات السینمائی

؛2017غشت 02بتاریخ 

فاتح جمادى خر بتاریصاد2948.17رقم االتصال ووزیر االقتصاد والمالیة الثقافة ولوزیرالقرار المشترك -
السینمائیة ألعمال لاألجنبينتاجاإلدعم صرف وطرق بتحدید شروط ومعاییر،)2018ینایر 19(1439األولى 

.السمعیة البصریةو

طلب منح دعم اإلنتاج األجنبي استمارات: 1المادة 

الوثائقإلىباإلضافة،أعالهمن القرار المشار إلیھ 1بالمادةالمذكورةلألفالمالمنتجةالشركاتعلىیجب
شروطبتحدید،)2018ینایر 19(1439فاتح جمادى األولى بتاریخ 2948.17رقم المطلوبة بنفس القرار

المغربيالسینمائيالمركزبوابةعبرللتحمیلالقابلةالملحقاتموضوعاالستماراتمألھوطرق صرفومعاییر
(www.ccm.ma)  .

للدعمالمؤھلةاإلنتاجمصاریف: 2المادة

خاللمنللتحمیلالقابلةالملحقاتموضوعلقائمة النفقاتمطابقةللدعمالمؤھلةاإلنتاجمصاریفتكونأنیجب
 (www.ccm.ma)المغربي السینمائيللمركزاإللكترونيالموقع

.بالمغربالمستثمرةإلجمالیة لإلنتاجاالمیزانیةمنالمائة ب90للدعم المؤھلةمصاریفالوق نسبةتفالأنیجب

بالمغرب،مقیمینمعنویینأوذاتیینأشخاصطرفمنممنوحةبفواتیرالمؤھلةالمصاریفكلتعللأنیجب
 .المھنیةالضریبةرقمأو/وجبائيتعریفرقمعلىیتوفرون

.للمقاولةالموحدالتعریفرقمعلىالشركاتطرفمنالممنوحةالفواتیرتتوفرأنیجب،ذلكإلىباإلضافة

.البنكيالتحویلأوالشیكطریقعنإماحصریاللدعمالمؤھلةالمصاریفجمیعتؤدىأنیجب

.بالمغربالفیلممیزانیةالمؤھلةغیروالمؤھلةالمصاریفتمثل

.المؤھلةغیرالالمصاریفكلأیضافالمصاریقائمةأن تتضمن یجبو
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سنداتفاتورات، ،تزویدات الصندوق،أوراق الخدمة(الوسائلبكافةیضاأاألخیرةھذهتعللتقدم وأنیجب
... )الصندوق

الدعمصرفطرق:3المادة

2948.17رقملمالیةوااالقتصادووزیرواالتصالالثقافةلوزیرالمشتركبالقرارالمطلوبةالوثائقإلىباإلضافة
األجنبياإلنتاجدعموطرق صرف ومعاییرشروطبتحدید،)2018ینایر 19(1439فاتح جمادى األولى بتاریخ

البصریةالسمعیةالسینمائیة ولألعمال

:الملفیتضمنأنیجببالمغرب

الموجودللنموذجتبعايالمغربالسینمائيالمركزلفائدةالمغربيالتراببالثقافیةالحقوقعنالتنازلعقد
.بالملحق

فيشاركتيالتقللفرالكاملةالمستحقاتتسدیدأجلمنالمغربیةتنفیذ اإلنتاجلشركةبالشرفتصریح
جمیع الدیون الظاھرةتسدیدبالمغربیةتنفیذ اإلنتاجشركةوتتعھد أیضاالمغاربة،مزودینللكذلكوالفیلم
. الملحقجللنموذتبعاالدعمطلبإیداعبعد

:وثائق ملحقة

.استمارة طلب الدعم:1ملحق

الخاصة بالفرق المالیة، لتسویة جمیع المبالغالمغربیةإلنتاجاتنفیذشركة التصریح بالشرف لنموذج:2ملحق

جمیعبتسویة شركة تنفیذ اإلنتاج المغربیةالمشاركة في الفیلم، وكذا بالمزودین المغاربة، وتعھد 

.الدعمطلب إیداعبعد اھرةالظنودیال

.سمعي بصري أجنبيأونموذج عقد دعم عمل سینمائي :3ملحق

للدعمقائمة النفقات المؤھلة:4ملحق

.ةالئحة الوثائق المطلوب:5ملحق



(1

(2

(3

(4

الحلقات عدد (5

إلى من: اإلعداد تاریخ (6

إلى من: تاریخ بناء الدیكورات (7

إلى من: التصویر تاریخ (8

التصویر أماكن (9

(10

(11 

(12

(13

(14

(15

(16

(17

I ملحق

للمسیر البریدي العنوان

المغربیة اإلنتاج تنفیذ شركة

اإلجتماعي المقر عنوان

طویل فیلم

تاریخي تراث

المسیر اسم

اإلجتماعي المقر عنوان

المسیر اسم

السلسلةاألنترنیت تلفزي فیلم

اإلنتاج شركة

عمومیة أماكن

تخیلي وثائقي

لالنترنیت الموجھة فالم األ أو التلفزیة والسلسالت التلفزیة واألفالم الطویلة لألفالم األجنبیة اإلنتاجات دعم طلب استمارة نموذج

الفئة

المدة

المجموع

التسلسلي الرقم

(2 الدیكورات

اإلیداع تاریخ

(1 المشروع/ الفیلم عنوان

عمومیةملكیة خاصةمھیئةمبنیةمكتراتطبیعة ملكیة

وثائقي

(المقر) الھاتف
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-1

-2

-3

-4

النھائي أو المؤقت العنوان (1

إطارات وضع عالمة على عدة یمكن (2

المغربي السینمائي المركز
والتوقیع التاریخ الخاتم،

التنفیذي المنتج
والتوقیع الخاتم

المنتج
والتوقیع الخاتم

المؤھلة بالنسبة للمبلغ النھائي للمصاریف نسبة المائویة

للمسیر البریدي العنوان

بالمغرب لالستثمار النھائي المبلغ

المسیر اسم

اإلجتماعي المقر عنوان

الھاتف( المقر)

(المقر) الھاتف

المؤھلة للمصاریف النھائي المبلغ

للمسیر البریدي العنوان

1997-1996 98-96 للسنة المالیة رقم المالي القانون من 44 المادة للمقتضیات المعدل 2016 المالي القانون من 23 والمادة 1996-1997 المالي القانون من 44 المادة

وتتمیمھ؛ تغییره 1417 كما تم صفر 12 بتاریخ 1-96-77 رقم الظھیر بتنفیذ الصادر

القاعات وإنشاء وتحدیث ورقمنة السینمائیة األعمال انتاج دعم ومساطر شروط 2012) بتحدید أغسطس 17) 1433 رمضان الصادر في 28 2-12-325 رقم المرسوم

األولى المادتن والسیما 2017 أغسطس 2 )1438 القعدة ذي 9 بتاریخ 2-17-373 رقم بالمرسوم وتتمیمھ تغییره السینمائیة، مما تم المھرجانات وتنظیم السینمائیة

السینمائیة لالعمال األجنبي اإلنتاج دعم صرف وطرق ومعاییر شروط صادر في……بتحدید 19,2948 رقم المالیة و اإلقتصاد ووزیر اإلتصال و الثقافة لوزیر المشترك القرار

بالمغرب؛ البصریة السمعیة و

  .2017 دجنبر 17 بتاریخ المغربي السینمائي للمركز اإلداري المجلس طرف من علیھ المصادق التحمالت دفتر

العمل,  بھا الجاري التنظیمیة و التشریعیة للنصوص طبقا أعاله المبین لالنتاج مالیا دعما المغربي السینمائي المركز من أسفلھ الموقعون التنفیذي والمنتج المنتج یطلب

بناءا ع��:

مرتین   . المكررة السادسة و

الحسابات مدقق



IIملحق 

فرق التي شاركت لفائدة الالمستحقات كل نموذج تصریح بالشرف لشركة تنفیذ اإلنتاج المغربیة لتسدید 

بتسدید جمیع الدیون الظاھرة بعد ایداع طلب الدعم وبعد التزامھاللمزودین المغاربة وافي الفیلم وكذ

الحصول على الدعم

التزام وتصریح بالشرف 

) اسم المسیر أو اإلداري المنتدب مع المھمة(أصرح 

درھم ............برأس المال)  شركة مساھمة او شركة محدودة المسؤولیة(المتصرف باسم ولحساب 

.......................................رقم) المدینة(بالسجل التجاري ب ةمسجل

.............................................................................رقم البتنتا

................تحت رقماالجتماعيالصندوق الوطني للضمان منخرط ب 

.........................................................لبیان الھویة البنكیة حامل 

..................................................) المدینة/الوكالة/االسم( البنك 

عنوان تحت ) وثائقي تخییلي/ وثائقي /انترنیت/فیلم تلفزي/سلسلة تلفزیة/طویل:اإلنتاجنوع ( (المنتج المنفذ ل 
) شركة اإلنتاجاسم (المتصرف باسم ولحساب الشركة ) المشروع(

:أصرح بالشرف 

أو كل مقدم خدمات أو مزودفنان،كل ،تقنيبالنسبة لكل )اسم شركة اإلنتاج(المؤخودة  لحسابااللتزاماتجمیعاحترام
) عنوان المشروع(بعنوان المشروعفيساھمالذي

: ألتزم

بعد إیداع طلب الدعم أو الحصول علیھ تظھرالتيالمشروعبھذاتتعلق بتسویة أي دین أو أي فاتورة –1

إیداعبعدنظھر المدینوإذاالمركز السینمائي المغربيمنأو طلبات أخرى للدعم أخرى للتصویرطلب رخص عدم–2
.   المذكورینالمدینینتسدیدیتمحتىالدعمالحصول على أوالدعمطلب

المنتج التنفیذيالمنتج

)الخاتم والتوقیع()           الخاتم والتوقیع(





IIIملحق 

نموذج اتفاق لدعم عمل سینمائي أو سمعي بصري

الفیلم / عنوان المشروع 

بین الموقعین 

) م.س.م(المشار إلیھ ب 421ب .المركز السینمائي المغربي ممثال بمدیره، الكائن بشارع المجد الحي الصناعي ص

من جھة

مسجلة بالسجل ..................برأسمال ) شركة مساھمة أو شركة محدودة المسؤولیة...()اسم شركة اإلنتاج(وشركة 

اسم المسیر أو اإلداري ( ممثلة بمسیرھا ..........................ومقرھا الكائن ب.................رقم) مدینة(التجاري ب 

". المنتج"المشار إلیھ ب )المنتدب

من جھة أخرى 

: قا بالتذكیر مسب

بدایة في نھائي المشار إلیھ المؤقت أو العنوان التحت ) 1(یصرح المنتج أنھ أنتج بالمغرب عمال سینمائیا أو سمعیا بصریا 

" الفیلم"االتفاق ب ھذا 

المعدل ألحكام المادة 2016من القانون المالي لسنة 23و المادة 1997-1996من القانون المالي لسنة 44المادة موجب ب

12بتاریخ 1.96.77شریف رقم الظھیر الالمنفذ بموجب 1997- 1996للسنة المالیة 96- 8من القانون المالي رقم 44

؛كما تم تغییره وتتمیمھ1417صفر 

المحدد لشروط  ومساطر دعم اإلنتاج ) 2012أغسطس 17(1433رمضان 28الصادر بتاریخ 2.12.325المرسوم رقم 

وإنشاء القاعات السینمائیة وتنظیم المھرجانات السینمائیة المغیر والمتمم بموجب المرسوم رقم السینمائي ورقمنة وتحدیث 

؛مكرر مرتین6و 1السیما مادیتیھ ) 2017أغسطس 2( 1438ذو القعدة 9الصادر بتاریخ 2.17.373

المحدد لشروط ومعاییر ..........یخبتار2948.17القرار المشترك لوزیر الثقافة واالتصال ووزیر االقتصاد والمالیة رقم 

. وطرق منح دعم إنتاج األعمال السینمائیة والسمعیة البصریة األجنبیة بالمغرب

............ھذا الطلب سجل تحت رقم

مع اإلشارة إلى نوع العمل )1(





الضمانات : 6دالبن

ویعلن عالوة على ذلك أنھ لیس لدیھ قیود أو 2دبالبنیصرح المنتج أنھ صاحب حقوق االستغالل للفیلم على النحو المحدد 

، والناشرون والفنانون الممثلون أو المنفذون والمنتجون والتقنیونالمخرجینوتحفظ لھذه الحقوق فیما یتعلق بمؤلفي الفیلم

.  المطالبة بأي حق فیما یتعلق باستغالل الفیلمیمكنھمأو الذین وبصفة عامة أي شخص شارك في الفیلم

أي طعن أو إجراء یمكن تشكیلھ بأي صفة، بمناسبة تنفیذ الحقوق الممنوحة ضدمركز السینمائي المغربي الالمنتج یضمن

الفنانون الممثلون أو منتجو التسجیالت الصوتیة، المخرجون، الناشرون،المؤلفین ومالكي الحق، من طرفباالتفاق،

. شخص شارك بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في إنتاج أو إخراج الفیلمأيو بصفة عامة المنفذون

أي طعن أو إجراء یمكن إثارتھ من لدن األشخاص الذاتیین أو المعنویین ضدمركز السینمائي المغربي الیضمن المنتج أیضا 

3دوصفھا بالبنلدیھم حقوق للمطالبة في  كل أو جزء من الفیلم أو على استخدامھأنیزعمون لم یشاركوا في الفیلم ولكنھم

.  المحتمل أن تخالف االستخدامات المسموح بھا بموجب ھذا االتفاقتلك التي منأعاله وعلى وجھ الخصوص

إما بسبب المحددة في ھذا االتفاق الشروط وفق لمركز السینمائي المغربي استغالل الفیلم لیمكن الفي الحالة الخاصة التي 

على الضمانات الممنوحة من طرف المنتج أولم یتم قبول المعدات أوھاالمتنازل علیى الحقوق قضائي مبني علقرار 

من إرسال المركز لرسالة ابتداءیوما 30أجل أعاله، یقوم المنتج باسترداد الدعم الممنوح لھ خالل 2المحددة بالمادة 

إشعار بالتسلیم، دون اإلخالل بإجراءات الضمان وتضرر المصالح التي یمكن للمركز السینمائي المغربي أن مضمونة مع 

أعاله ألسباب تتعلق بالجودة التقنیة، تعتبر الغیة ویجب 2للمعدات المحددة في المادة یطالب بھا المنتج في حالة عدم قبول 

.أن تخضع إلمدادات جدیدة

الفیلم من القرصنة وكذلك ضد أي استخدام غیر منصوص علیھ في لحمایةجھوده المغربي قصارى یبذل المركز السینمائي

. أعاله3المادة

اتالتزوید: 7دالبن

في تاریخ المركزتسلیمیلتزم المنتج ،مركز السینمائي المغربي بممارسة حقوقھ في االستغالل الثقافيتمكین المن أجل 

:دخول الدعامة تحت مسؤولیتھ

؛بلورايوأ DVDقرص -

؛بطاقة تقنیة -

؛باللغة العربیة واللغة الفرنسیة أو اللغة األصلیة للفیلم في حالة عدم توفر اللغتین األولیتینملخصمع بطاقة فنیة-

.الدعایةمراحل اإلنتاج، دعامات ومعدات : معدات تكمیلیة-

النزاعات : 8دالبن

.بالرباطاالتفاق لم تتم تسویتھ ودیا یقدم إلى المحاكم المختصة تؤویل أي نزاع یتعلق بتطبیق أو 

:حرر بالرباط بتاریخ 

(*)المنتج  عنالمركز السینمائي المغربي                                                                      عن 

توقیع االتفاققبل " تمت قراءتھ والموافقة علیھ"التوقیع باألحرف األولى ووضع عبارة (*)
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مخرج تقني 22

مخرج تقني 221

x مخرج 2211

x الثاني الفریق مخرج 2212

x اإلنتاج مراحل قبل مخرج 2213

التصویر و التحضیر فریق 23

اإلدارة تسییر 231

x اإلنتاج مدیر 2311

x اإلنتاج مستشار 2312
x اإلنتاج مساعد 2313

الرموز

تخیلي عمل لمصاریف المفصلة قائمة النفقات

IV ملحق

األجنبي اإلنتاج
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x لالنتاج اإلداري المحاسب 2314

x النھائیة للمراحل اإلداري المحاسب 2315

x المحاسب مساعد 2316

x لالنتاج 2317              كتابة اداریة

x 2318              كتابة  اإلنتاج

النفقات ادارة 232

x العام المحافظ 2321

x المحافظ مساعد 2322

اإلخراج تقنیوا 233

x التقني المستشار 2332

x للمخرج أول مساعد 2333

x مساعد ثاني للمخرج 2334

x سكریبت 2336

x متدرب سكریبت 2337

x الكاستینغ مدیر 2338

x بالكومبارس المكلف المخرج مساعد 2339

المتخصصون المستشارون 234

x الخاصة المؤثرات مستشاري 2341

x المعیدون 2342

x الخطیرة األداءات مستشاري 2343

x 2344              مصممي الرقص

x األسلحة خبراء 2345

x المروضون و الفروسیة مستشاري 2346

x مؤطرون 2347

x بالتصویر الخاصة 2347              مصحح المؤشرات

التصویر 235

x التصویر مدیر 2351

x cadreurالمؤطر 2352

x للمصور أول مساعد 2353

x مساعد ثاني للمصور 2354

x (Rushes) الصور تأمین بعملیة مكلف 2355

x الصورة 2356              تقني إعادة

x البالتو مصور 2357

x (DRONE)الدرون عامل 2358

الصوت 236

x الصوت مھندس 2361

x 2362              تقني الصوت

x مساعد في الصوت 2363

المالبس 237

x المالبس مصمم 2371

x المالبس مصمم رئیس 2372

x بالمالبس مكلف 2373

x ملبس 2374

x الورشة رئیس 2375

x خیاط 2376

x 2377              صانع الحلي

x للمالبس 2378              صانع اخر
مكیاج- حالقة 238
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x الماكیاج رئیس 2381

x الماكیاج عامل 2382

x الخاصة المؤثرات مكیاج عامل 2383

x المستعار الشعر مصففو 2384

x الشعر مصفف 2385

x اإلضافیین 2386              مصففي الشعر

x الشعر ومصففي ماكیاج متدربو 2387

x مختلفون مبدعون 2388

التأثیث 239

x 2391              مجمع تأثیث

x الخارجیة األماكن محافظ 2392

x التصویر مكان ات المشرف على اكسسوار 2393

x األثاث المشرف على اكسوسوارات 2394

الدیكور فریق 24

التصمیم 241

x الدیكور مصمم 2411

x رئیس مصممي الدیكور 2412

x دیكور مھندس 2413

x الدیكور لمصمم أول مساعد 2414

x الدیكور مساعد ثاني لمصمم 2415

x رسامون 2416

x لمؤثرات مختلفة متخصصون 2417

التنفیذ 242

x المفروشات رئیس 2420

x بالمفروشات مكلف 2421

x المنفذ الدیكور مصمم 2422

x للسینما المصغرة 2423              صانع النماذج

األخیرة وللمسات التوضیب 25

التوضیب 251

x التوضیب رئیس 2510

x للموضب أول مساعد 2511

x مساعد ثاني للموضب 2512

x الصوت توضیب رئیس 2514

x الصوت لموضب اول مساعد 2515

x الموسیقى موضب 2517

اإلنتاج مابعد 252

x اإلنتاج 2520              منسق مابعد

x الخاصة المشرف على المؤثرات 2521

x الخاصة المشرف على المؤثرات مساعد 2522

والصوت للصورة األخیرة اللمسات 253

x السینما تصحیح 2531

x اإلنتاج مابعد الخاصة المشرف على المؤثرات 2532

x (Banc- Titre)الفیلم عناوین عامل 2533

x الصوت مختبر رئیس 2534

x الصوت مختبر رئیس مساعد 2535

x الضجیج 2536              معالج أصوات

x الضجیج مساعد معالج أصوات 2537
x مركب 2538
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الدعایة فیلم 254

x الدعایة فیلم مخرج 2540

x الموضب 2541

x الموضب مساعد 2542

العاملة في  التصویر الید 26

المعدات 261

x التصویر معدات رئیس 2610

x التصویر معدات رئیس مساعد 2611

x التصویر بمعدات مكلف 2612

x الرافعة عامل 2613

x المعدات مدعمي 2614

اإلضاءة 262

x اإلضاءة رئیس 2620

x اإلضاءة رئیس مساعد 2621

x كھربائي 2622

x كھربائي مولد عامل 2623

x الكھرباء مدعمي 2624

التصویر بالطو دیكور 263

x التصویر بالطو صباغ 2630

العاملة  في الدیكور الید 27

البناء 271

x البنائین رئیس 2710

x 2711              بناء

النجارة 272

x النجارة رئیس 2720

x النجارة رئیس مساعد 2721

x نجار 2722

x رسام نجار 2723

x ثقاب نجار 2724

النحت 273

x النحاتین رئیس 2730

x نحاة 2731

x الجباصین رئیس 2732

x جباص 2733

الدیكور معدات 274

x البناء معدات تقنیي رئیس 2740

x البناء معدات تقنیي رئیس مساعد 2741

x البناء معدات عامل 2742

الصباغة 275

X الصباغین رئیس 2750

X الصباغین رئیس مساعد 2751

X صباغ 2752

X خطاط 2753

X الدیكور صباغ 2754

X المزیف الخشب و مشاھد على الخشب رسام 2755

المیكانیك و األقفال 276

X الدیكور اقفال اختاصي رئیس 2760
X الدیكور اقفال عامل 2761
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الكھربائیة التجھیزات 277

X كھربائیي بناء الدیكور رئیس 2770

X كھربائیي بناء الدیكور رئیس مساعد 2771

X كھربائي بناء الدیكور 2772

بالدیكور العاملة الید 278

X متخصصین غیر عمال 2781

X حراس 2782

اخرون عمال 28

اإلنتاج عمال 281

X طبیب 2811

X ممرض 2812

X بیطري طبیب 2813

X مترجم 2814

الخدمات عمال 282

X التصویر طاقم خدمات 2821

X طاقم بناء الدیكور خدمات 2822

ید عاملة مختلفة 283

X الشعب متخصصون في مختلف غیر عمال 2831

X حراس 2832

X سائقون 2833

التمثیل III

ممثلون 31

مغاربة ممثلون 311

X الرئیسي /الدور مغربي ممثل 3111

X الثانوي /الدور مغربي ممثل 3112

X الصغیر /الدور مغربي ممثل 3113

فنانون/ ممثلون 32

اخرون في الصورة 321

X مجازفون 3211

X الرقص مصمم 3212

X راقص 3213

X 3214              مغني وحید

X 3215              مغني كورال

X الموسیقي تسجیل مھندس 3216

تكمیلیون ممثلون 33

خیالیة صور 331

X خیالیة صامتة صور 3311

X متحدثة خیالیة صور 3312

البدیل 332

x - النص - تأطیر إضاءة بدیل 3321

x صورة بدیل 3322

الكومبارس 333

x الكومبارس أنواع جمیع 3331

حاصلین على البتنتا غیر فنانون 334

x ممثل 3341

x مجازف 3342

x الرقص مدیر 3343
x راقص 3344
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التصویر طاقم فني بعد 34

التصویر طاقم فني بعد 341

x تزامن فاعل 3411

x راوي 3412

موسیقي طاقم 35

موسیقي طاقم 351

x اركستراتور منظم 3511

x مدیر فني  3512

x 3513              ناسخ

x اركسترا رئیس 3514

x الكورال رئیس 3515

x اوركسترا محافظ 3516

x منفرد عازف 3517

x موسیقي 3518

موسیقیة خدمات 36

موسیقیة خدمات 361

x الموسیقي التنفیذي اإلنتاج 3611

x االالت استأجار 3612

x فنیون أعوان 3613

واألزیاء الدیكور V

الخارجي البناء و إستودیو 51

التجارب 511

x التجارب 5110

x كاستینغ 5111

x اإلعادات 5112

وملحقات بالتوھات 512

x توضیب 5121

x تصویر 5122

x تفكیك 5123

x تدفئة/ التبرید 5124

x المناولة و التثبیت معدات 5124

x أوراش 5125

x مكاتب 5126

x أجنحة 5127

x مستودعات 5128

x تأمینات 5129

البناء 513

x األولیة اللوازم شراء 5131

x الدیكور عناصر كراء 5132

x تأجیرات مختلفة 5133

x المناولة ومواد الرافعات 5134

x خدمات بناء خاصة 5135

الكھرباء استھالك 514

x البالتوھات كھرباء 5141

x األوراش كھرباء 5142

x باألستدیو كھربائي ممولد 5143

x باألستدیو الكھربائیة المعدات 5144
مختلفة وخدمات استھالك 515
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x الھاتف- األنترنیت 5151

x الماء 5152

x إتالف- حرق………...) ھدم( 5153

محددة خدمات 516

x / مسبح 5161              صباغة حائطیة

داخلیة طبیعیة دیكورات 52

الكراء 521

x التصویر أماكن كراء 5211

x الدیكور كراء تعویضات مختلفة خارج 5212

x وأماكن ملحقة محالت 5213

x الورش وأكشاك أجنحة و قوافل 5214

تھییئات 522

x المواد شراء 5221

x أكرایة 5222

خدمات 523

x للدیكور) مخصص الھاتف- األنترنیت( 5231

x الكھرباء و الماء استھالك 5232

x تدفئة 5233

x الخبرات و اكتشاف حالة األماكن 5234

x األماكن تأھیل إعادة 5235

خارجي طبیعي دیكور 53

كراء 531

x التصویر أماكن كراء 5311

x الدیكور ایجار تعویضات مختلفة خارج 5312

x وأماكن ملحقة محالت 5313

x الورش أكشاك و أجنحة و قوافل 5314

x ومراحیض ومستودعات وورشات محالت 5315

الدیكور تھییئات 54

التزویدات 541

x أولیة مواد 5411

x الزھور النباتات، األشجار، 5412

x للدیكور معلوماتیة رواقة 5413

x التبلیط 5414

الكراءات 542

x اكتشافات 5421

x الزھور النباتات، األشجار، 5422

x األثواب 5423

x الطالء 5424

x 5425              سقالة

x 5426              جمع المخلفات

x الدیكور مواد تأجیر 5427

األكسسوار و األثاث 55

التأثیث وأكسسوار األثاث 551

x تزویدات 5511

x األكریة 5512

التصویر اكسسوار 552

x تزویدات 5521
x أكریة 5522
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وذخیرة أسلحة 553

x األسلحة كراء 5531

x الذخیرة شراء 5532

النقل وسائل 56

المشترات النقل وسائل 561

x مجرورة عربات 5611

x - دراجات سیارات 5612

المكترات النقل وسائل 562

x النقل و مجرورة عربات 5621

x - دراجات سیارات 5622

x قوارب 5623

x الطائرات 5624

x حدیدیة) سكك عربات، الحدیدیة(قطارات، السكة 5625

x الحضري النقل 5626

المجازفات و الخاصة المؤثرات 57

المناخیة الخاصة المؤثرات 571

x مطر 5711

x 5712              ثلج

x ودخان ضباب 5713

x وحریق نار 5714

x تھویة 5715              عاصفة أو

الناریة الخاصة المؤثرات 572

x متفجرات 5721

x الھدف 5722

x ذخیرة 5723

مؤثرات خاصة أخرى 573

x تحریك 5731

x أسود قماش و أغطیة 5732

x إضاءات خاصة 5733

x الجلید 5734

x الفیدیو عملیات 5735

مجازفون 574

x الخدمات 5741

x المعدات شراء 5742

x المعدات كراء 5743

الوقایة وسائل 575

x اإلسعاف سیارة 5751

x الحرائق من الحمایة 5752

x تھویة 5753

x 5754              مصلحة الضبط

األزیاء 58

التزویدات 581

x المالبس 5811

x الرسمیة األزیاء 5812

x قبعات 5813

x األحذیة 5814

x المجوھرات 5815
x األكسسورات 5816
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أكریة 582

x المالبس 5821

x الرسمیة األزیاء 5822

x األحذیة 5823

x المجوھرات 5824

x األكسسورات 5825

المالبس ومعدات ورشات 584

x ورشات 5841

x مستودعات 5842

x التصنیع معدات 5843

x التخزین معدات 5844

والماكیاج المستعار الشعر 59

الحالقة و المستعار الشعر 591

x إحداث 5911

x مشتریات 5912

x أكریة 5913

x صیانة 5914

x الحالقة خدمات 5915

إصطناعیة أعضاء و أقنعة 592

x إحداث 5921

x مشتریات 5922

x أكریة 5923

x صیانة 5924

x التجمیل خدمات 5925

x اللوازم شراء 593

x الحالقة معدات 5931

x الماكیاج معدات 5932

الصغیرة المعدات 5933

ومحافظة تعویضات و نقل VI

النقل 61

الطائرات 611

x الوطنیة /الشركات الداخلیة للرحالت طائرات تذاكر 6111

x الوطنیة / الشركات الدولیة للرحالت طائرات تذاكر 6112

x الوطنیة / الشركات طائرات كراء 6113

x الوطنیة الجوي/ الشركات الشحن 6114

x األخرى الطائرات تذاكر 6115

x األخر الجوي الشحن 6116

السیارات 612

x السیارات كراء 6121

x الصغیرة الشاحنات و الشاحنات كراء 6122

x الصغیرة الحافالت كراء 6123

x الحافالت كراء 6124

المتنقلة األجنحة و جرارات 613

x الصھریج شاحنات كراء 6131

x المتنقلة األجنحة و القوافل كراء 6132

x أخرى وجرارات جرارات كراء 6133

الوقود 614
x (فاتورة) الوقود 6141
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x (وصل) الوقود 6142

النقل خدمات 615

x الدیكور 6151

x / المالبس األزیاء 6152

x المعدات 6153

x مركبات 6154

x الحیوانات 6155

اإلقامة 62

الفنادق 621

x الفنادق 6211

x ریاضات 6212

الخاصة األماكن 622

x الخاصة المنازل 6221

x 6222              شقق

x فیالت 6223

الجماعي األكل و المطعمة 63

المطعمة تحضیر 631

x التقني/ الفني الفریق مطعمة 6311

المطعمة تحضیر 632

x التقني/ الفني الفریق مطعمة 6321

x الكومبارس مطعمة 6322

المشروبات 633

x المشروبات تحضیر 6331

x التصویر بالطو مشروبات 6332

التعشیر 64

المعدات تعشیر 641

x المعشر تكالیف 6411

x التخزین و المطار المیناء، تكالیف 6412

x المستھلكة الجمركیة على المواد الرسوم 6413

النقل 642

x الوطنیة الجویة/ الشركة اإلرسالیات طریق عن النقل 6421

x الجویة اإلرسالیات طریق عن النقل 6422

التصویر وحقوق رخص 65

المغربي السینمائي المركز رخص 651

x المغربي السینمائي المركز رخص 6511

x العسكریة اللجنة تكالیف 6512

التصویر حقوق 652

x مطارات 6521

x میناءات 6522

x محطات 6523

x الثقافیة األماكن و المتاحف 6524

x للتصویر أخرى عمومیة أماكن 6524

مرتبطة وتكالیف المكاتب 66

المكاتب 661

x المكاتب كراء 6611

x المكاتب معدات كراء 6612

x المكتب لوازم 6613
أخرى خدمات 662
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x الكھرباء لوازم 6621

x الماء لوازم 6622

x الحراسة لوازم 6623

ومختلفات المحافظة 67

اإلتصاالت 671

x البرید طوابع 6711

x الثابت الھاتف 6712

x النقال الھاتف 6713

x األنترنیت 6714

x المواصالت لتقنین الوطنیة -الوكالة رخصة 6715

المحاسبة مصاریف 672

x المحاسبة مطبوعات 6721

x المعلوماتیة البرمجة 6722

x المحاسباتیة الخبرة و المحاسب 6723

التقنیة الوسائل VII

التصویر معدات 71

كامیرا 711

x كامیرا 7111

إضافیة كامیرا 712

x إضافیة كامیرا 7121

بصري 713

x أھداف ثابتة 7131

x تكببیر 7132

x إضافیة أھداف 7133

أھداف خاصة 714

x أھداف خاصة 7141

715        مصفي

x 7151              مصفي

كامیرات منصات 716

x منصات 7161

x tete fluide              7162

أكسسوارات 717

x أكسسوارات- مشتریات 7171

x أكسسورات- كراء 7172

للتصویر فوتوغرافیة معدات 718

x للتصویر فوتوغرافیة معدات 7181

اإلستھالكیة المواد 719

x اإلستھالكیة التصویر مواد شراء 7191

للتصویر إضافیة مواد 72

كامیرات 721

x كامیرات خاصة 7211

الصورة عودة تجھیز 722

x الصورة عودة تجھیز 7221

الحفظ نظام 723

x الحفظ نظام 7231

التصویر الصور في مكان مخلط 724

x الصور مخلط 7241
x التقنیة المقسورة 7242
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الیات 73

-دوللي رافعة 731

x -دوللي رافعة 7311

وترانلینغ السكك 732

x المتحركة البالتو و السكك 7321

كامیرا مثبة على السیارة 733

x كامیرا مثبة على السیارة 7331

للتصویر أخرى معدات 734

x للتصویر مائیة معدات 7341

x جویة معدات 7342

والقضبان الرافعات 735

x الرافعات 7351

x القضبان 7352

x الرافعات رؤوس 7353

وستیدكام ھارنیس 736

x وستیدكام ھارنیس 7361

- تركیبات خاصة - قضبان أبراج 737

x أكرایة 7371

x مونتاج/تفكیك تركیب 7372

x التصویر تركیب 7373

إضافیة معدات 738

x إضافیة معدات شراء 7381

x إضافیة معدات كراء 7382

استھالكیة مواد 739

x اإلستھالكیة المعدات شراء 7392

إنارة 74

كھربائیة مولدات 741

x كھربائیة مولدات 7411

x إضافیة كھربائیة مولدات 7412

الكھربائیة المولدات وقود 742

x الكھربائیة المولدات وقود 7411

x اإلضافیة الكھربائة المولدات وقود 7412

واإلستھالك الربط 743

x الكھربائي واإلستھالك اإلتصال 7431

الكھربائیة المعدات كراء 744

x -تصویر الكھربائیة المعدات كراء 7441

x الكھربائیة- إضافیة المعدات كراء 7442

x اإلضاءة بالون كراء 7443

HMI مصابیح واستھالك شراء 745

x المصابیح شراء 7451

x HMI مصابیح استھالك 7452

البطاریات 746

x البطاریات شراء 7461

x البطاریات كراء 7462

الجیالتین شراء 747

x الجیالتین شراء 7471

إضافیة معدات 748
x إضافیة معدات شراء 7481
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x إضافیة معدات كراء 7482

استھالكیة مواد 749

x الكھربائیة اإلستھالكیة المواد و اللوازم شراء 7491

الصوت 75

كونسوالت و الصوت مسجالت 751

x كونسالت و الصوت مسجالت 7511

میكروفونات 752

x میكروفونات 7521

HF میكروفونات 753

x HF میكروفونات 7531

إضافیة معدات 754

x إضافیة صوت معدات 7541

- باك بالي 755

x - باك بالك 7551

رادیو السلكي 757

x رادیو السلكي 7571

إستھالكیة مواد 758

x إستھالكیة صوت مواد 7581

صوت و تركیب 76

الصورة تركیب 761

x كراء قاعة التركیب 7611

x التركیب معدات كراء 7612

x التخزین دعامات كراء 7613

x الصورة لتركیب إضافیة معدات كراء 7614

x للصورة إستھالكیة مواد 7615

الصوت توضیب 762

x الصوت كراء قاعة توضیب 7621

x الصوت توضیب معدات كراء 7622

x الموسیقى كراء قاعة توضیب 7627

x الموسیقى توضیب معدات كراء 7628

x الصوتیة المؤثرات كراء قاعة توضیب 7629

x الصوت لتوضیب إضافیة معدات كراء 7629

x الصوت لتوضیب إستھالكیة مواد 7629

العرض 763

x التصویر خالل العرض 7631

x اودي كشف عرض 7632

x الدمج/ المزامنة من التأكد عرض 7633

x الفریق لفائدة عرض 7634

x اإلنتاج عروض 7635

الصورة و الصوت الصوت-تصدیر خدمات 764

x الصوت تطابق 7641

x الصوت ونقل تصدیر 7642

المزامنة بعد خدمات 765

x المزامنة بعد خدمات 7651

x القطب میكروفونات كراء 7652

x مختلفات 7653

الصوت) (مختبر األودیتریوم 766
x المزامنة بعد كشف أودیتریوم 7661

13



x الصوتیة المؤثرات أودیتریوم 7662

x الدمج قبل أودیتریوم 7663

x النھائي الدمج أودیتریوم 7664

x الدولبي الدمج أودیتریوم 7665

x /TV/DVD/BLU RAY/أنترنیت الدمج أودیتریوم 7666

x األودیتریوم معدات 7667

x الصوت وتسلیم مختلفات تصدیر 7668

x االودیتریوم أعمال حفظ 7669

الخاصة الرقمیة المؤثرات 77

وإعداد دراسة 771

x وإعداد دراسة 7711

رقمیة خدع 772

x محو 7721

x والقشور الخضراء المناطق ترصیع 7722

x لوحة رسم 7723

x التركیبیة الصورة 7724

x نماذج 7725

x الحركة إلتقاط 7726

x مؤثرات خاصة أخرى 7727

x اإلنتاج مؤثرات خاصة بعد مشرف 7728

x vfxل اإلستیراد/ التصدیر 7729

التركیبیة الصور 773

x التركیبیة الصور 7731

الخدع محافظة 774

x الخدع محافظة 7741

األفالم جنریك- إعالنات 78

جنریك 781

x جنریك إحداث 7811

x جنریك تصنیع 7812

والدعایة اإلعالن فیلم 782

x للفیلم األولي اإلعالن 7821

x اإلعالن فیلم إحداث 7822

x اإلعالن فیلم تصنیع 7823

أخرى خدمات 79

ختبارات 791

x اختبارات 7911

banc-titres        792

x banc-titres             7921

خدع 793

x خدع 7931

المختبر أشرطة VIII

الدعامات و األشرطة 81

السالبة األشرطة 811

x ملونة أشرطة 8111

x وأسود أبیض أشرطة 8112

x ضوئي صوت أشرطة 8113

x قصیر فیلم 8114
الرقمي الصوت و الصورة دعامة 812
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x الصورة دعامات 8121

x الصوت دعامات 8122

x الموسیقى تسجیل 8123

الممغنطة الفیدیو أشرطة 813

x بوصة 2 شریط 8131

x بوصة شریط1 8132

x بوصة 3/4 شریط 8133

x بوصة شریط1/2 8134

فتوغرافي وشریط رقمیة دعامة 814

x رقمیة دعامات 8141

x ملون سلبي شریط 8142

x انعكاسي ملون شریط 8143

x / أبیض أسود شریط 8144

الفضي المختبر 82

التجریبي التصویر قبل خدمات 821

x تحمیض 8211

x الضوئي - الماسح سینما تیلي 8212

التصویر خدمات 822

x تحمیض 8221

x للتلي سینما (Rushes) للفیلم األولیة اللقطات نقل إعداد 8222

x سینما للتیلي للفیلم األولیة اللقطات نقل 8223

FLEX ملفات 8224

x البعدي و القبلي التحسیس 8225

x الوقت تزامن/ مرور 8226

x سینما التیلي من التحقق 8227

x المستھلكة المواد 8228

األلوان تصحیح خدمات 823

x مطابقة 8231

x مركبة 8232              مسح لقطات

x الخدع لقطات واستیراد تصدیر 8233

x نھائیة مطابقة 8234

x رقمي األلوان/ تنظیف تصحیح تھیيء 8235

x األلوان تصحیح 8236

x الصور تحقیق/ حساب 8237

x رقمي مصدر 8238

x التركیب أجل من صورة تصدیر 8239

األفالم جنیریك- إعالنات 825

x جنیریك 8251

x فیلم إعالن 8252

النھائي المنتوج 826

x أول نسخة مصححة 8261

x 8262              نسخ

x إیجابي وسیط 8263

x وسیط سلبي 8264

x مرئي غیر إیجابي وسیط 8265

األجنبي المشترك اإلنتاج منتوجات 827

x األجنبي المشترك اإلنتاج منتوجات 8271
أخرى نھائیة منتوجات 828
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x أخرى نھائیة منتوجات 8281

لوازم 829

x التصویر 8291

x التوضیب 8292

x لوازم مختلفة 8293

الرقمي المختبر 83

للفیلم األولیة 831        معالجة اللقطات

x األولیة اللقطات حفظ و اقتناء 8311

x األولیة اللقطات حفظ 8312

x األولیة اللقطات تصحیح 8313

x األولیة اللقطات تزامن 8314

x (DATA) الوقت رمز من التحقق 8315

x األولیة للقطات الترمیز تحویل 8316

x التوضیب أجل من األولیة للقطات الترمیز تحویل 8317

x أرشفة 8318

x استھالكیة مواد 8319

التوضیب بعد خدمات 832

x vfx ب الصور تحویل 8321

x العناوین وضع 8322

x مطابقة 8323

x السینمائي العرض أجل من األلوان تصحیح 8324

x التلفزي للبث األلوان تصحیح 8325

x أخرى لدعامات األلوان تصحیح 8326

x (WEB) للویب األلوان تصحیح 8327

x رقمي مصدر 8328

x لقطة 8329

x أول نسخة رقمیة 8330

x رقمي بمصدر األلوان تصیحیح حفظ 8331

x الحفظ لوازم 8332

x الدمج أجل من الصور تصدیر 8333

محددة تتعلق بالتجسید أعمال 833

x التصحیح و األلوان تصحیح خدمات 8331

الحمایة 834

x الحمایة 8341

النسخ 835

x النسخ 8351

التسلیم عناصر 84

ملم و نسخ 35 اتقان 841

x التحمیض و البصري النقل 8411

x التحمیض و البصري النقل 8412

x صوتي بصري شریط 8413

x وصورة صوت قصیر فیلم 8414

x خدمات مختلفة 8415

والنسخ القبلیة العملیات 842

x DSM و المتبادل للتشغیل قابل رقمي ماستر 8421

x DKDM بدون DPC مع أو ماستر 8422

x DCP للعرض وسیطة 8423
x DKDM بدون أو مع DCP أول 8424
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DCP&KDM             8425

لقطة 843

x صورة على الشریط تقریر 8431

x ملم 35 تحمیض 8432

x البصري النقل 8433

x البصري النقل تحمیض 8434

x قصیر فیلم 8435

x 8436              نسخة نموذجیة

x اللقطة 8437              نسخة تصحیح

x مستھلكات 8438

أجنبي) أو مشترك إنتاج تسلیم أجل (من 02# لقطة 844

x الصورة على الشریط نقل 8441

x ملم 35 تحمیض 8442

x البصري النقل 8443

x البصري النقل تحمیض 8444

x قصیر فیلم 8445

x للقطة02# 8446               نسخة ایجابیة

x مستھلكات 8447

محایدة وثائق 845

x 4k أو 2k ملف 8451

x CDDM المحایدة الوثائق 8452

x صورة على الشریط تقریر 8453

x ملم 35 تحمیض 8454

x مستھلكات 8455

ماستر 846

x 4k أو 2kماستر 8461

x صورة في الثانیة HD 24 ماستر 8462

x صورة في الثانیة HD 25 ماستر 8463

x dvd/ blu ray ماستر 8464

x 1.77 ماستر مع التأطیر 8465

x مختلفات ماستر 8466

التسلیم 847

x الموزع أجل من التسلیم 8471

x DCP              8472

x 8473              نسخة 35

x مختلفات 8474

x المشتركین المنتجین أجل من التسلیم 8475

x الصورة على الشریط نقل 8476

x ملم 35 تحمیض 8477

x البصري النقل 8478

x البصري النقل تحمیض 8479

للتسلیم اخرى خدمات 848

x القصیر الفیلم 8481

x 02# للقطة 8482              نسخة إیجابیة

x مستھلكات 8483

x 8484              نسخة 35

x DCP نسخة 8485
x HD CAM  نسخة 8486
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x مختلفات 8487

x أخرى تسلیمات 8488

x PAD لقنوات تسلیمات 8489

العنونة 85

VO جزئیة عنونة 851

x العنونة 8511

x الصوت تفصیل 8512

الفوتوغرافیة التكالیف 86

الفوتوغرافیة التكالیف 861

x الصورة تقنیو تكالیف 8611

مختلفات و تأمینات IX

تأمینات 91

الشغل حوادث 911

x الشغل حوادث 9111

912    سلبي

x 9121              سلبي

الدیكور أكسسورات و األثاث 913

x الدیكور أكسسورات و األثاث 9131

بھا المعھود الممتلكات اضرار 914

x بھا المعھود الممتلكات أضرار 9141

التقنیة المعدات 915

x التقنیة المعدات 9151

المدنیة المسؤولیة 916

x المدنیة المسؤولیة 9161

x تكمیلیة ضمانات 9162

واإلشھاد على الحسابات القانونیة التكالیف 93

المحامون تكالیف 931

x المحامون تكالیف 9311

العمومي السجل و التسجیل تكالیف 932

x العمومي السجل و التسجیل تكالیف 9321

المنازعات تكالیف 935

x المنازعات تكالیف 9351

اإلشھادة  على الحسابات تكالیف 936

x اإلشھادة على الحسابات تكالیف 9361

مالیة تكالیف 94

مالیة تكالیف 941
x بنكیة مالیة تكالیف 9411

م غ م

م م

مؤھلة غیر نفقات

مؤھلة نفقات
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

نھائي1) أو مؤقت عنوان

(1 / فیلم المشروع عنوان

المغاربة الممثلین و التقنیین مع المبرمة العقود نسخ

بالمغرب الفیلم لنفقات المثبتة سباتیة المحا الوثائق جمیع من نسخ

المنجزة النفقات تبین التي البنكیة الكشوفات من نسخ

علیھا مصادق اإلثبات ومستندات بوثائق مصحوبة الفعلیة للنفقات موجز بیان تقدیم
(IV النفقات(ملحق قائمة وفق المغربي السینمائي المركز و للحسابات مدقق طرف من

مقیمین غیر األجانب الممثلین عقود نسخ

اإلنتاج مسیري تعیین تثبت التي الوثائق

اإلنتاج مسیري و اإلجتماعیین المسیرین تعریف وثائق نسخ من

للعمل الفكریة الملكیة حقوق اإلنتاج شركة اقتناء تثبت وثیقة أي أو شھادة

بالمغرب المنتج للعمل النھائیة التكلفة تقدیم

المفصل العمل برنامج

بالمغرب التصویر ألیام الخدمة أوراق

, اإلجتماعیین المسیرین تعیین تثبت التي الوثائق

وثائقي

قانوني تصریح أو األصلي ببلدھا التجاري بالسجل الشركة تسجیل لشھادة مطابقة نسخة
للشركة السلیم و القانوني التواجد على یشھد موثق أو لمحام

تلفزي سلسلةأنترنیتفیلم طویل فیلم

تخیلي وثائقي

(I (الملحق الدعم طلب استمارة

(II (الملحق المغربیة اإلنتاج تنفیذ لشركة بالشرف تصریح

(III (الملحق أجنبي بصري سمعي أو سینمائي عمل دعم اتفاق

التصویر رخصة من نسخة

V ملحق
المطلوبة الوثائق

الفئة

للشركة األساسي للقانون مطابقة نسخة
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