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يق��� بتغي�� وتتميم املرسوم 1)2017أغسطس 02(1438ذي القعدة 9صادر �� 2.17.373رقم مرسوم 

بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج ) 2012أغسطس 17(1433من رمضان 28الصادر �� 2.12.325رقم 

ء القاعات الس�نمائية وتنظيم امل�رجانات الس�نمائية�عمال الس�نمائية ورقمنة وتحديث وإ�شا

****

، رئ�س ا���ومة

الشر�ف الصادر ب�نفيذه الظ���1997- 1996للسنة املالية 8.96من القانون املا�� رقم 44بناء ع�� املادة 

من 24دة ، كما وقع �غي���ا وتتميم�ا بأح�ام املا)1996يونيو 29(1417من صفر 12بتار�خ 1.96.77رقم 

من 24بتار�خ 1.12.10الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم 2012للسنة املالية 22.12القانون املا�� رقم 

2016للسنة املالية 70.15من القانون املا�� رقم 23وأح�ام املادة )2012ماي 16(1433جمادى �خرة 

؛)2015د�سم�� 19(1437يع �ول ر�7بتار�خ 1.15.150الصادر ب�نفيذه الظ��� الشر�ف رقم 

بتحديد ) 2012أغسطس 17(1433من رمضان 28الصادر �� 2.12.325و�عد �طالع ع�� املرسوم رقم 

شروط ومساطر دعم إنتاج �عمال الس�نمائية ورقمنة

وتحديث وإ�شاء القاعات الس�نمائية وتنظيم امل�رجانات الس�نمائية؛ 

؛ )2012أغسطس 9(1433من رمضان �20ومة املنعقد �� بمجلس ا��و�عد املداولة 

؛)2017يوليو27(1438ذي القعدة3مجلس ا���ومة املنعقد �� و�عد املداولة �� 

:رسم ما ي�� 

املادة �و�� 

الصادر 2012السنة املالية 2012للسنة املالية 22.12القانون املا�� رقم من 24تطبيقا ألح�ام املادة 

، يخصص دعم ما�� )2012ماي 16(1433من جمادى �خرة 24بتار�خ 1.12.10ه الظ��� الشر�ف رقم ب�نفيذ

:لفائدة العمليات التالية 

؛إنتاج �عمال الس�نمائية-

؛رقمنة وتحديث وإ�شاء القاعات الس�نمائية-

2؛�نتاج �جن�� باملغرب لألعمال السمعية البصر�ة والس�نما-

.الس�نمائيةتنظيم امل�رجانات-

وتحدد شروط ومعاي�� منح �ذا الدعم وطرق صرفھ بقرار مش��ك للوز�ر امل�لف باالتصال والوز�ر 

.امل�لف باملالية

2املادة 

:��دف الدعم املشار إليھ �� املادة �و�� أعاله إ�� 

ووز�ر �قتصاد ووقعھ رئ�س ا���ومة السيد سعد الدين العثما�ي كما وقعھ بالعطف وز�ر الثقافة و�تصال السيد دمحم �عرج) 2017أغسطس 2(1438ذي القعدة 9بالر�اط بتار�خ حرر ــ  1

.السيد دمحم بوسعيدواملالية
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3؛و�عز�ز قدراتھ ع�� �حت�اك بالتجارب الدوليةھدعم �نتاج الس�نما�ي الوط�� ورفع-

؛تنمية �نتاج املش��ك الدو��-

؛تطو�ر ب�يات الصناعة الس�نمائية واستعمال التقنيات ا��ديثة الرقمية-

؛��سانية وصيانة �عددية تيارات الرأي والفكر���يع حر�ة �بداع و�نفتاح ع�� العالم والتجارب-

؛وتار�خ املغربتثم�ن م�ونات ومقومات ال�و�ة املغر�ية و�عز�ز إشعاع حضارة وثقافة -

تمك�ن وتقو�ة التعب��ات الثقافية ا���و�ة وا��لية ع�� مستوى �بداع الس�نما�ي وإبراز التنوع -

؛ا���وي وا��ا�� ا��غرا��، وتقو�ة �شتغال ع�� قضايا ا��تمع

؛���يع �بداع الس�نما�ي للشباب وتوف�� شروط ترو�جھ ودعمھ-

.4عمال السمعية البصر�ة والس�نما���يع �نتاج �جن�� باملغرب لأل -

3املادة 

دعم رقمنة وتحديث وإ�شاء "، والثانية ب "دعم إنتاج �عمال الس�نمائية"�ع�� �و�� ب تحدث ثالث ��ن 

، و��ون مقر الكتابة ا��اصة ل�ذه "دعم تنظيم امل�رجانات الس�نمائية"، والثالثة ب "القاعات الس�نمائية

.ما�ي املغر�يباملركز الس�ننال��ا

4املادة 

تتو�� ال��ان املشار إل��ا أعاله دراسة وانتقاء �عمال وامللفات واملشار�ع املر��ة للدعم، �ل واحدة �� 

مجال تخصص�ا، كما �ع�د ل�ا بتحديد مستو�ات �عانات املالية وقائمة �شغال والتور�دات وا��دمات 

.ق املقتضيات ال�شر�عية والتنظيمية ا��اري ��ا العملوالنفقات وا��اجيات ال�� يمكن تمو�ل�ا وف

�� الفقرة �و�� من �ذه املادة، حصر�ا، وفق إل��اللقائمة املشار تحدد املعاي�� التقنية للتقديرات املالية

�عد املصادقة عل��ا من قبل ا��لس دفاتر تحمالت يق��ح�ا املركز الس�نما�ي املغر�ي، وتدخل ح�� التنفيذ

.داري ل�ذا �خ��� 

5املادة 

تت�ون ال��ان املنصوص عل��ا باملادة الثالثة أعاله من ��صيات ت�ت�� إ�� عالم الثقافة والفن وال��بية 

البصري، و�ش��ط أن �عكس �عددية تيارات الرأي والفكر �� ا��تمع، وتنوع والس�نما وقطاع السم��

مثل�ن عن وزارة �تصال ووزارة املالية ووزارة الثقافة واملركز التخصصات امل�نية والتقنية، باإلضافة إ�� م

.الس�نما�ي املغر�ي، ع�� أن ال يتجاوز عدد �عضاء امل�ون�ن ل�ل ��نة اثنا عشر عضوا
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6املادة 

الثالث بناء ع�� اق��اح من املركز ال��ان �ع�ن السلطة ا���ومية امل�لفة باالتصال، رئ�س وأعضاء 

، وذلك ملدة س�ت�ن قابلة للتمديد ملدة املغر�ي واس�شارة الغرف امل�نية املعنية �� ميدان الس�نمالس�نما�ي ا

.سنة إضافية واحدة

يحدد أعضاء �ل ��نة وقواعد وكيفيات اشتغال�ا وكذلك آليات ت�بع الدعم املمنوح، بقرار مش��ك خاص 

.ب�ل ��نة للوز�ر امل�لف باالتصال والوز�ر امل�لف باملالية

5املكررة6املادة 

من �ذا املرسوم، تحدث ��نة �ع�� بدعم �نتاج �جن�� 3عالوة ع�� ال��ان املنصوص عل��ا �� املادة 

.باملغرب لألعمال السمعية البصر�ة والس�نما ي�ون مقر كتاب��ا باملركز الس�نما�ي املغر�ي

ب لألعمال السمعية البصر�ة والس�نما دراسة وانتقاء �عمال تتو�� ��نة دعم �نتاج �جن�� باملغر 

.وامللفات واملشار�ع املر��ة للدعم

تت�ون ��نة دعم �نتاج �جن�� باملغرب لألعمال السمعية البصر�ة والس�نما تحت رئاسة مدير املركز 

سلطة ا���ومية امل�لفة الو الس�نما�ي املغر�ي من ممثل عن �ل من السلطة ا���ومية امل�لفة باالتصال 

.والسلطة ا���ومية امل�لفة باملالية وممثل عن املنظمات امل�نية للمنتج�نبالثقافة

6املكررة مرت�ن6املادة 

طار القوان�ن املنظمة للصناعة إ�� �نتاج �جن�� باملغرب لألعمال السمعية البصر�ة والس�نمايتم دعم 

ودفاتر تحمالت خاصة �عد ل�ذا الغرض، وكذا �� إطار املبالغ املدفوعة من الس�نماتوغرافية ا��اري ��ا العمل 

للسنة املالية8.96رقماملا�� القانون من 44الصندوق ا��دث بموجب املادة إ��امل��انية العامة للدولة 

.أعالهإليھاملشار 1996-1997

باملائة ��20 �سبة معية البصر�ة والس�نما�جن�� باملغرب لألعمال السيحدد مبلغ الدعم املقدم لإلنتاج 

.من مجموع املصار�ف املنجزة باملغرب واملؤ�لة للدعم

تحدد بقرار مش��ك للوز�ر امل�لف باملالية والوز�ر امل�لف باالتصال شروط ومعاي�� دعم �نتاج �جن�� 

.باملغرب وطرق صرفھ

7املادة 
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7بم�ام�مبالقيام، و�ل��م أعضاؤ�ا ا �ش�ل مستقلقرارا��وم ال��ان املنصوص عل��ا �� �ذا املرستتخذ 

ال�� سبق البت ف��ا، أوموقف عل�� بخصوص املشار�ع محل الدراسة أياتخاذبالتجرد وال��ا�ة و�متناع عن 

ما �و ضروري إلعداد تقار�ر سنو�ة ونوعية لالضطالع بامل�ام املنصوص عل��ا �� �ذا يرا�� �� ذلك أنع�� 

.سوماملر 

8املادة 

وفق برنامج عمل سنوي يق��حھ املركز الس�نما�ي املغر�ي ،8ال��ان املنصوص عل��ا �� �ذا املرسوم�شتغل 

:و�صادق عليھ ا��لس �داري ل�ذا �خ��، �شتمل ع��

؛9ال��ان املذ�ورةتعلق �عمل الرؤ�ة املؤطرة للدعم امل-

؛��10ان املذ�ورةالإجراءات �سي�� صندوق الدعم وتنفيذ قرارات -

صرف الدعم ومراقبة استعمالھ؛مآل�جراءات الكفيلة بت�بع -

إجراءات جمع وترت�ب وحفظ الوثائق التقنية واملالية املتعلقة باملشار�ع املستفيدة من الدعم حسب -

.�ل ��نة

9املادة 

ة أعاله، و�حدد مبلغ �ذه تمنح �عو�ضات جزافية عن ��عاب ألعضاء ال��ان املشار إل��ا �� املادة الثالث

.التعو�ضات بقرار مش��ك للوز�ر امل�لف باالتصال والوز�ر امل�لف باملالية

تخصص مصار�ف ل�سي�� ال��ان السالفة الذكر، وفق �سب مئو�ة من املبلغ �جما�� للدعم ا��صص 

.ل�ل ��نة، تحدد بقرار مش��ك للوز�ر امل�لف باالتصال والوز�ر امل�لف باملالية

10املادة 

ينص ،تخضع عملية صرف الدعم التفاق نموذ�� ي��م ب�ن املركز الس�نما�ي املغر�ي وا���ة املستفيدة

،مفصل حول مستوى �نجاز عند طلب �ل أداءع�� حقوق وال��امات �ذه �خ��ة بما ف��ا تقديم تقر�ر

.مشفوعا بالوثائق الثبوتية القانونية وال��يحة

11املادة   

لعمليات أو ا��االت املستفيدة من الدعم املشار إليھ �� املادة �و�� أعاله للتدقيق السنوي، من تخضع ا

للتأكد من إنجاز املشار�ع املدعمة قبل املف�شية العامة للمالية التا�عة للسلطة ا���ومية امل�لفة باملالية،

.ومراقبة اح��ام �ل��امات
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12املادة   

الذي ي�شر با��ر�دة الرسمية، إ�� وز�ر �تصال الناطق الرس�� باسم م،�سند تنفيذ �ذا املرسو 

11.�ل واحد م��م فيما يخصھووز�ر الثقافة،ا���ومة ووز�ر �قتصاد واملالية

)2012أغسطس 17(1433رمضان من 28وحرر بالر�اط �� 

عبد �لھ ابن ك��ان: �مضاء

:2.12.325املرسوم رقم 

:وقعھ بالعطف

وز�ر �تصال الناطق الرس�� باسم ا���ومة

مصطفى ا��لفي: �مضاء

وز�ر �قتصاد و املالية

نزار بركة: �مضاء

وز�ر الثقافة

.دمحم �م�ن الص�ي��:�مضاء

. يخصھ�سند تنفيذ �ذا املرسوم، الذي ي�شر  �� ا��ر�دة الرسمية، إ�� وز�ر الثقافة و�تصال ووز�ر �قتصاد واملالية، �ل واحد م��ما فيما ــ11


