
االمركز االسيینمائي االمغربي  
 

) يیتعلق بإعاددةة1977شتنبر  19( 1397شواالل  5بتارريیخ  1.77.230ظظهھيیر شريیف بمثابة قانونن ررقم   

االمغربي ئيتنظيیم االمركز االسيینما  

)٬1042، االصفحة ررقم 1977شتنبر  28(االجريیدةة االرسميیة   

   

منهھ٬، 102بناء على االدستورر ووالسيیما االفصل   

1االفصل   

االمغربي االمحدثث بالظهھيیر االشريیف االمؤررخخ  ئيااآلتيیة من ااآلنن فصاعداا على االمكتب االسيینماتطبق االمقتضيیاتت 
) وواالذيي يیبقى مكتسبا صبغة مؤسسة عموميیة متمتعة بالشخصيیة االمعنويیة 1944يینايیر  8( 1363محرمم  11في 

ووااالستقاللل االمالي تحت ووصايیة االوززيیر االمكلف باإلعالمم.  

2االفصل   

االمغربي بما يیلي: يئيیعهھد إإلى االمركز االسيینما  
- ووالسيیما منهھا االتداابيیر االمتعلقة  ئيیةاالسهھر على تطبيیق االتداابيیر االنظاميیة االمتعلقة بالمهھنة االسيینما         

وونظامم االعرووضض االسيینمائيیة ؛ ئيیةبرخص مزااوولة االمهھنة ووتنظيیم االمؤسساتت االسيینما  
- لميیداانن بمرااقبة ااستيیراادد ااألفالمم االسيینمائيیة االقيیامم في نطاقق االتشريیع وواالنظامم االمعمولل بهھما في هھھھذاا اا         

ووتصديیرهھھھا ووإإنتاجهھا ووتوززيیعهھا ووااستغاللهھا ؛  
- إإنتاجج ااألفالمم االسيینمائيیة ووتوززيیعهھا ووااستغاللهھا وواالسهھر بالخصوصص على إإنتاجج ووتوززيیع ااألفالمم          

ااإلعالميیة "لألنباء االمصوررةة االمغربيیة" ؛  
- مباشرةة لحسابب ااإلددااررااتت وواالمؤسساتت االعموميیة على إإنتاجج االعمل سوااء بصفة مباشرةة أأوو غيیر          

ااألفالمم االمتعلقة بنشاططاتهھا االخاصة وواالمفتوحة بشأنهھا ااعتماددااتت في ميیزاانيیتهھا ؛  
- االمغربي مهھمة  ئيوويیتعيین على هھھھذهه ااإلددااررااتت وواالمؤسساتت االعموميیة أأنن تسند إإلى االمركز االسيینما         

إإنجازز براامجهھا في هھھھذاا االمجالل ؛  
ووززااررةة االماليیة. وويیؤهھھھل االمركز ووحدهه من  عمرااقبة مدااخيیل قاعاتت االعرضض االسيینمائي باتصالل م         -

أأجل هھھھذهه االغايیة لوضع تذااكر االدخولل لهھذهه االقاعاتت ووتوززيیعهھا على االمستغليین ططبقا للتشريیع وواالنظامم 
االمعمولل بهھما ؛  

-  ئيیةعلى تنميیة االصناعة االسيینماإإحدااثث أأوو االمساهھھھمة في إإحدااثث كل مؤسسة من شأنهھا أأنن تساعد          
االوططنيیة ووخصوصا بإحدااثث ااستودديیوهھھھاتت وومختبرااتت لتظهھيیر ااألشرططة ووااستنساخهھا ؛  

- تنظيیم االتكويین االمهھني وواالتقني باتصالل من االوززااررااتت االمعنيیة باألمر فيیما يیرجع للمهھن االتي          
؛ ئيتكتسي صبغة فنيیة أأوو االمهھن االتقنيیة االتخصصيیة في االميیداانن االسيینما  

- لفائدةة االنشاططاتت أأوو االمهھن االسيینمائيیة ؛ تشجيیعيیةااقترااحح تداابيیر            



- تذااكر االدخولل إإلى قاعاتت االعرضض االسيینمائي ووإإجاررةة ااألفالمم ؛ سعيیرااتتإإبدااء ررأأيیهھ حولل تحديید ت           
- يیة االتي من االتعاوونن مع االمنظماتت االمهھنيیة االمعنيیة باألمر قصد تنظيیم االتظاهھھھرااتت االوططنيیة أأوو االدوول         

ألفالمم االتي تمثل ااووكذاا إإبدااء ررأأيیهھ حولل كل اانتقاء  شأنهھا أأنن تساعد على ااززددهھھھارر االفيیلم االمغربي
االسيینما االمغربيیة في االمهھرجاناتت االوططنيیة أأوو االدووليیة ؛  

- االتحكيیم عند ااالقتضاء في االنزااعاتت االتي تطرأأ فيیما بيین ااألعضاء االمنتميین لمختلف فرووعع          
باستثناء االنزااعاتت في ميیداانن االشغل ؛ ئيااالنشاطط االسيینم  

- االعمل على تشجيیع االوسائل االكفيیلة بانتشارر االثقافة بوااسطة االسيینما في نطاقق ااالتصالل مع االوززيیر          
االمكلف بالشؤوونن االثقافيیة ووالسيیما:  

) أأ بإحدااثث خزاانة ووططنيیة لألفالمم تحددد شرووطط تنظيیمهھا ووتسيیيیرهھھھا بمرسومم يیصدرر               
قترااحح من االوززيیر االمكلف باإلعالمم ؛با  

) بب بنشر ااألشرططة االمدعوةة " بأفالمم االفنونن ووااألبحاثث " قصد االتعريیف بإنتاجج االبالدد           
ووعمل ووإإنتاجج االسيینمائيیيین االذيین ال تستغل أأفالمهھم بكيیفيیة تجارريیة في االمغربب ووتكتسي قيیمة 

فنيیة كبرىى ؛  
) جج يیلة بالتشجيیع على تأسيیس ااألنديیة االسيینمائيیة ووتنميیة باستعمالل جميیع االوسائل االكف           

نشاططهھا.  
  

ووبصفة عامة عرضض مقترحاتت على االحكومة حولل جميیع االتداابيیر ذذااتت االصبغة االتشريیعيیة أأوو االتنظيیميیة االتي  
تهھم االصناعة االسيینمائيیة وومهھنتهھا ووالسيیما االتداابيیر االرااميیة إإلى تزوويید هھھھذهه االصناعة وواالمهھنة بنظامم قانوني يیكونن 

مطابقا لحاجاتهھا.  

  

االمغربي ااختصاصاتت مصلحة االسيینما٬، حسبما هھھھي محدددةة بالمقتضيیاتت االمتعلقة  ئيووتنقل إإلى االمركز االسيینما
بهھذهه االمصلحة.  

  

3االفصل   

االمغربي مجلس إإدداارريي وويیديیر شؤوونهھ مديیر. ئييیسيیر االمركز االسيینما  

  

4االفصل   

ضافة إإلى االوززيیر االمكلف باإلعالمم بصفة ررئيیس من :االمغربي باإل ئييیتألف االمجلس ااإلدداارريي للمركز االسيینما  
- االوززيیر االمكلف بالشؤوونن االثقافيیة ؛           
- االوززيیر االمكلف بالدااخليیة ؛           
- االوززيیر االمكلف بالماليیة ؛           
- االوززيیر االمكلف بالتجاررةة وواالصناعة االعصريیة ؛           



- أأوو االمنظماتت االمهھنيیة االمعنيیة باإلنتاجج ؛ ممثل للمنتجيین يیعيین من ططرفف االمنظمة           
- ممثل للموززعيین يیعيین من ططرفف االمنظمة أأوو االمنظماتت االمهھنيیة االمعنيیة بالتوززيیع ؛           
- ممثل للمستغليین يیعيین من ططرفف االمنظمة أأوو االمنظماتت االمهھنيیة االمعنيیة باالستغاللل.           

  

االمغربي ااجتماعاتت االمجلس ااإلدداارريي بصفة ااستشارريیة. ئيوويیحضر االمديیر وواالمرااقب االمالي للمركز االسيینما  

  

وويیجوزز لرئيیس االمجلس ااإلدداارريي أأنن يیستدعي ألجل ااالستشاررةة كل شخص من ذذوويي ااألهھھھليیة.  

  

وويیمكن للسلطاتت االحكوميیة ااألعضاء في االمجلس ااإلدداارريي أأنن تعيین من يیمثلهھا في ااجتماعاتت االمجلس.  

  

ووال يیجوزز لشخص ووااحد أأنن يیمثل أأكثر من صنف ووااحد من ااألصنافف االمهھنيیة االثالثة (ااإلنتاجج وواالتوززيیع 
ووااالستغاللل).  

  

ووإإذذاا لم تقم االمنظماتت االمهھنيیة االمذكوررةة بتعيیيین من يیمثلهھا في االمجلس ااإلدداارريي خاللل ااألجل االمعيین من ططرفف 
وولل االمنظمة ااألكثر تمثيیال بخصوصص كل ووااحد من ررئيیس هھھھذاا االمجلس فإنن هھھھذاا ااألخيیر يیعيین بكيیفيیة تلقائيیة مسؤ

ااألصنافف االمهھنيیة االثالثة االمذكوررةة أأعالهه.  

  

لسنة على وويیجتمع االمجلس ااإلدداارريي باستدعاء من ررئيیسهھ كلما ددعت حاجاتت االمركز إإلى ذذلك وومرتيین في اا
االميیزاانيیة نونبر لوضع  30لحصر حساباتت االسنة االماليیة االمنصرمة وومرةة قبل  ويیونيی 30ااألقل: مرةة قبل 

ووبرنامج االعمل للسنة االماليیة االموااليیة.  

  

وويیتدااوولل االمجلس ااإلدداارريي بكيیفيیة صحيیحة إإذذاا كانن ستة من أأعضائهھ على ااألقل حاضريین ووفي حالة تعاددلل 
ااألصوااتت يیرجح االجانب االمنتمي إإليیهھ االرئيیس.  

  

5االفصل  

مم على االخصوصص بما يیلي :يیسويي االمجلس ااإلدداارريي بمدااووالتهھ جميیع االمسائل االتي تهھم االمركز كما يیقو  
- تحديید االتوجيیهھ االخاصص بالمركز ووبرنامج نشاططهھ ؛           
- حصر االميیزاانيیة وواالحساباتت ؛           



- ااقترااحح مبلغ ااألددااءااتت وواالوجيیباتت االمطلوبب ااستخالصهھا لفائدةة االمركز؛           
- يیتجاووزز خمسمائة أألف ددررهھھھم  االبت في ااالقتناءااتت وواالتفويیتاتت االعقارريیة إإذذاا كانن مبلغ االعمليیة         

) ؛500.000(  
- ) ؛1.000.000االمصاددقة على مشارريیع االصفقاتت وواالعقد إإذذاا كانن مبلغهھا يیفوقق مليیونن ددررهھھھم (           
- إبراامم ااإلقترااضاتت لدىى االمؤسساتت االعموميیة أأوو االخصوصيیة ؛باالترخيیص للمديیر            
- االمركز في إإططارر االنظامم االمعمولل بهھ. االمصاددقة على مشرووعع االنظامم ااألساسي لموظظفي           

  

وويیمكن للمجلس ااإلدداارريي أأنن يیفوضض إإلى االمديیر في جزء من سلطاتهھ قصد تسويیة قضيیة معيینة.  

6االفصل  

االمغربي االمعيین ططبقا للتشريیع االمعمولل بهھ تنفيیذ مقرررااتت االمجلس ااإلدداارريي. ئييیسند إإلى مديیر االمركز االسيینما  

  
ر على تسيیيیرهه.وويیدبر شؤوونن مصالح االمركز االذيي يیسهھ  

  
وويیمثل االمركز إإززااء االدوولة ووجميیع ااإلددااررااتت االعموميیة أأوو االخصوصيیة ووإإززااء االغيیر.  

  
.ئيیةوويیسلم االترخيیصاتت أأوو االتأشيیرااتت االمنصوصص عليیهھا في االنظامم االمتعلق بالمهھنة وواالنشاططاتت االسيینما  

  
وويیقيیم االدعاووىى االقضائيیة بإذذنن من االمجلس ااإلدداارريي.  

  
ووتنفيیذهھھھا. وويیقومم بتحضيیر االميیزاانيیة  

  
محاسبة االنفقاتت االمرصوددةة وويیصفى وويیثبت مدااخيیل االمركز وونفقاتهھ وويیسلم للعونن االمحاسب  مسكوويیعمل على 

ااألوواامر باألددااء ووسندااتت االمدااخيیل االمطابقة.  
  

وويیؤهھھھل لدفع االنفقاتت بوااسطة تصرفف أأوو عقد أأوو صفقاتت مع مرااعاةة مصاددقة االمجلس ااإلدداارريي االمنصوصص 
ع.عليیهھا في االفصل االرااب  

  
وويیعيین موظظفي االمركز ططبقا لمقتضيیاتت االنظامم ااألساسي االخاصص بهھؤالء االموظظفيین.   
  

وويیمكنهھ أأنن يیفوضض في جزء من سلطاتهھ ووااختصاصاتهھ إإلى موظظفي مديیريیة االمركز.  
  



وويیؤااززررهه كاتب عامم يیتم تعيیيینهھ ططبقا للنظامم االمعمولل بهھ.  
  

7االفصل  
االمغربي من : ئيتتأصل مواارردد االمركز االسيینما  

ااألددااءااتت االشبيیهھة بالجبائيیة وواالوجيیباتت االمحدثة لفائدةة االمركز ؛         -  
- االمنتوجاتت ووااألررباحح االمتأصلة من االنشاطط االتجارريي وواالصناعي للمركز ووالسيیما :           
- إإجاررةة ااألشرططة االخاصة باألنباء االمصوررةة ؛           
- ن ططرفف االمركز ؛ااستغاللل جميیع ااألفالمم االمنتوجة أأوو االمحصل عليیهھا م           
- ؛ ئيیةتقديیم االخدماتت أأوو االمعدااتت االسيینما           
- ؛ ئيیةمدااخيیل االمساهھھھماتت االماليیة للمركز في االمؤسساتت االسيینما           
- تسيیيیر قاعاتت االعرووضض االسيینمائيیة ؛           
- تسليیم تذااكر ددخولل قاعاتت االعرووضض االسيینمائيیة إإلى االمستغليین :           
- لقرووضض وواالتسبيیقاتت ؛إإررجاعع اا           
- ااإلعاناتت االماليیة االتي تمنحهھا االدوولة أأوو أأيي هھھھيیئة عموميیة أأخرىى ؛           
- تسبيیقاتت االخزيینة االوااجب إإررجاعهھا ووااالقترااضاتت االممنوحة من ططرفف االهھيیئاتت االعموميیة أأوو          

االخصوصيیة االمرخص بهھا من ططرفف ووززيیر االماليیة ؛  
- تت االمختلفة.االهھباتت وواالوصايیا وواالمنتوجا           

  

8االفصل  

االمغربي حساباتهھ وويیباشر عمليیاتت مدااخيیلهھ وونفقاتهھ ططبقا للقواانيین ووااألعراافف االتجارريیة. ئييیمسك االمركز االسيینما  

9االفصل  

) 1960أأبريیل  14( 1379شواالل  17االمؤررخخ في  1.59.271مقتضيیاتت االظهھيیر االشريیف ررقم لاالمركز  يیخضع
تب وواالمؤسساتت االعموميیة وواالشركاتت ذذااتت ااالمتيیازز ووكذاا على االشركاتت بتنظيیم االمرااقبة االماليیة للدوولة على االمكا

وواالهھيیئاتت االمستفيیدةة من االمساعدةة االماليیة االتي تمنحهھا االدوولة أأوو االجماعاتت االعموميیة حسبما ووقع تغيیيیرهه بالظهھيیر 
).1962يیونيیهھ  30( 1382محرمم  27االمؤررخخ في  1.61.402االشريیف ررقم   

  

10االفصل  

اا وويیعوضض جميیع االمقتضيیاتت االمنافيیة ووالسيیما:يیلغى ظظهھيیرنا االشريیف هھھھذ  
- شواالل  22االصاددرر في  493.65من االمرسومم االملكي ررقم  7وواالفصل  4من االفصل  2االفقرةة          

) بشأنن ااختصاصاتت ووتنظيیم ووززااررةة ااإلعالمم ؛1967براايیر ف 2( 1386  



- ي حسبما ووقع تغيیيیرهه باستثناء االمغرب ئيبتنظيیم االمركز االسيینما 1944براايیر ف 3االقراارر االصاددرر في          
االفصل االثالث منهھ.  

  

11االفصل  
يینشر بالجريیدةة االرسميیة ظظهھيیرنا االشريیف هھھھذاا االمعتبر بمثابة قانونن.  

  

  

 


