
 
 

 
 

 

 

 

 

(  2012أ غسطس    17)   1433رمضان    28صادر يف    2.12.325مرسوم رمق  

نتاج إل عامل إلسيامنئية ورمقنة   بتحديد رشوط ومساطر دمع إ 

نشاء إلقاعات إلسيامنئية وتنظمي إملهرجاانت إلسيامنئية   وحتديث وإ 

 كام وقع تغيريه وتمتميه  
 

****** 

 درجة عىل إملرسوم  نسخة تتضمن إلتعديالت إمل 
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بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج   (2012أغسطس  17) 1433رمضان  28 صادر في  2.12.325مرسوم رقم 

كما وقع    األعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم املهرجانات السينمائية

 تغييره وتتميمه  

 **** 

 رئيس الحكومة 

الشريف   الظهيرالصادر بتنفيذه    1997-1996للسنة املالية   8.96من القانون املالي رقم    44بناء على املادة  

املادة  1996يونيو    29)  1417من صفر    12بتاريخ    1.96.77رقم   بأحكام  وتتميمها  تغييرها  وقع  كما  من    24(، 

 1.12.10الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم    2012السنة املالية    2012للسنة املالية    22.12القانون املالي رقم  

 ؛1  (2201ماي  16) 1433من جمادى اآلخرة  24بتاريخ 

 ؛   2( 2012أغسطس  9) 1433من رمضان  20وبعد املداولة بمجلس الحكومة املنعقد في 

 يلي: رسم ما 

 املادة األولى 

املادة   ألحكام  رقم  من    24تطبيقا  املالي  املالية    22.12القانون  املالية    2012للسنة  الصادر    2012السنة 

(، يخصص دعم مالي  2012ماي    16)  1433من جمادى اآلخرة    24بتاريخ    1.12.10بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

 التالية: لفائدة العمليات 

 ؛إنتاج األعمال السينمائية -

 ؛رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية -

  3؛اإلنتاج األجنبي باملغرب لألعمال السمعية البصرية والسينما -

 . تنظيم املهرجانات السينمائية -

وتحدد شروط ومعايير منح هذا الدعم وطرق صرفه بقرار مشترك للوزير املكلف باالتصال والوزير املكلف  

 باملالية. 

   2املادة 

 إلى: يهدف الدعم املشار إليه في املادة األولى أعاله 

  4؛ االحتكاك بالتجارب الدوليةوتعزيز قدراته عبر  ورفعهدعم اإلنتاج السينمائي الوطني  -

 ؛ تنمية اإلنتاج املشترك الدولي -

 ؛تطوير بنيات الصناعة السينمائية واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية -

 ؛ اإلنسانية وصيانة تعددية تيارات الرأي والفكر تشجيع حرية اإلبداع واالنفتاح على العالم والتجارب  -

 
 ( 2015دجنبر  19) 1437ربيع األول  7بتاريخ  1.15.150الشريف رقم الصادر بتنفيذه الظهير  2016للسنة املالية  70.15من قانون املالية رقم  23واملادة  1
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 ؛ املغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة وتاريخ املغربتثمين مكونات ومقومات الهوية  -

تمكين وتقوية التعبيرات الثقافية الجهوية واملحلية على مستوى اإلبداع السينمائي وإبراز التنوع الجهوي   -

 ؛ واملجالي الجغرافي، وتقوية االشتغال على قضايا املجتمع

 ؛هتشجيع اإلبداع السينمائي للشباب وتوفير شروط ترويجه ودعم -

 .5تشجيع اإلنتاج األجنبي باملغرب لألعمال السمعية البصرية والسينما -

   3املادة 

تعنى األولى ب "دعم إنتاج األعمال السينمائية"، والثانية ب "دعم رقمنة وتحديث وإنشاء  تحدث ثالث لجن 

لهذه   الخاصة  الكتابة  مقر  ويكون  السينمائية"،  املهرجانات  تنظيم  "دعم  ب  والثالثة  السينمائية"،  القاعات 

 باملركز السينمائي املغربي.  ناللجا

   4املادة 

د أعاله  إليها  املشار  اللجان  في تتولى  كل واحدة  للدعم،  املرشحة  واملشاريع  وامللفات  األعمال  راسة وانتقاء 

والخدمات   والتوريدات  األشغال  وقائمة  املالية  اإلعانات  مستويات  بتحديد  لها  يعهد  كما  تخصصها،  مجال 

 والنفقات والحاجيات التي يمكن تمويلها وفق املقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

في الفقرة األولى من هذه املادة، حصريا، وفق    إليهاللقائمة املشار    ملعايير التقنية للتقديرات املاليةتحدد ا

التنفيذ حيز  وتدخل  املغربي،  السينمائي  املركز  يقترحها  تحمالت  املجلس    دفاتر  قبل  من  عليها  املصادقة  بعد 

 اإلداري لهذا األخير.

   5املادة 

تنتمي إلى عالم الثقافة والفن والتربية  تتكون اللجان املنصوص   الثالثة أعاله من شخصيات  باملادة  عليها 

السمعي وقطاع  وتنوع    والسينما  املجتمع،  في  والفكر  الرأي  تيارات  تعددية  تعكس  أن  ويشترط  البصري، 

عن   ممثلين  إلى  باإلضافة  والتقنية،  املهنية  الثقالتخصصات  ووزارة  املالية  ووزارة  االتصال   افة وزارة 

واملركز السينمائي املغربي، على أن ال   6السلطة الحكومية املكلفة باالتصال، والسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة 

 يتجاوز عدد األعضاء املكونين لكل لجنة اثنا عشر عضوا. 

   6املادة 

وأعضاء   رئيس  باالتصال،  املكلفة  الحكومية  السلطة  املركز  اللجان  تعين  من  اقتراح  على  بناء  الثالث 

، وذلك ملدة سنتين قابلة للتمديد ملدة سنة  االسينمائي املغربي واستشارة الغرف املهنية املعنية في ميدان السينم

 إضافية واحدة.
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ذلك آليات تتبع الدعم املمنوح، بقرار مشترك خاص  يحدد أعضاء كل لجنة وقواعد وكيفيات اشتغالها وك

 بكل لجنة للوزير املكلف باالتصال والوزير املكلف باملالية. 

 7املكررة  6املادة 

املادة   في  املنصوص عليها  اللجان  األجنبي    3عالوة على  اإلنتاج  بدعم  تعنى  لجنة  املرسوم، تحدث  من هذا 

 والسينما يكون مقر كتابتها باملركز السينمائي املغربي. باملغرب لألعمال السمعية البصرية 

األعمال   وانتقاء  دراسة  والسينما  البصرية  السمعية  لألعمال  باملغرب  األجنبي  اإلنتاج  دعم  لجنة  تتولى 

 وامللفات واملشاريع املرشحة للدعم. 

املركز   رئاسة مدير  تحت  البصرية والسينما  السمعية  لألعمال  باملغرب  األجنبي  اإلنتاج  دعم  لجنة  تتكون 

  والسلطة الحكومية املكلفة بالثقافة السينمائي املغربي من ممثل عن كل من السلطة الحكومية املكلفة باالتصال  

 ة للمنتجين. وممثل عن املنظمات املهني 8والسلطة الحكومية املكلفة باملالية 

 9املكررة مرتين  6املادة 

طار القوانين املنظمة للصناعة  إيتم دعم اإلنتاج األجنبي باملغرب لألعمال السمعية البصرية والسينما في  

السينماتوغرافية الجاري بها العمل ودفاتر تحمالت خاصة تعد لهذا الغرض، وكذا في إطار املبالغ املدفوعة من  

-1996للسنة املالية   8.96  رقماملالي   القانون من    44الصندوق املحدث بموجب املادة   إلىامليزانية العامة للدولة  

 .هأعال  إليهاملشار  1997

  10باملائة  30في نسبة يحدد مبلغ الدعم املقدم لإلنتاج األجنبي باملغرب لألعمال السمعية البصرية والسينما 

 من مجموع املصاريف املنجزة باملغرب واملؤهلة للدعم. 

تحدد بقرار مشترك للوزير املكلف باملالية والوزير املكلف باالتصال شروط ومعايير دعم اإلنتاج األجنبي  

 رب وطرق صرفه. باملغ

   7املادة 

املرسوم  تتخذ   هذا  في  عليها  املنصوص  مستقلقراراتهاللجان  بشكل  أعضاؤها  ا  ويلتزم    بمهامهم  بالقيام، 

التي سبق البت فيها،    أوموقف علني بخصوص املشاريع محل الدراسة    أي  اتخاذبالتجرد والنزاهة واالمتناع عن  

ذلك    أنعلى   في  ضروري  يراعى  هو  هذا ما  في  عليها  املنصوص  باملهام  لالضطالع  ونوعية  سنوية  تقارير  إلعداد 

 املرسوم. 
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   8املادة 

وفق برنامج عمل سنوي يقترحه املركز السينمائي املغربي   ،اللجان املنصوص عليها في هذا املرسومتشتغل 

 ويصادق عليه املجلس اإلداري لهذا األخير، يشتمل على: 

 تعلق بعمل اللجان املذكورة؛ املؤطرة للدعم املالرؤية  -

 إجراءات تسيير صندوق الدعم وتنفيذ قرارات اللجان املذكورة؛  -

 ة استعماله؛ صرف الدعم ومراقب مآل اإلجراءات الكفيلة بتتبع  -

املتعلقة باملشاريع املستفيدة من الدعم حسب كل    إجراءات جمع وترتيب وحفظ الوثائق التقنية واملالية -

 لجنة. 

   9املادة 

املنصوص عليها في   املشار إليها في املادة الثالثة أعالهتمنح تعويضات جزافية عن األتعاب ألعضاء اللجان 

 التعويضات بقرار مشترك للوزير املكلف باالتصال والوزير املكلف باملالية. ، ويحدد مبلغ هذه 11هذا املرسوم

تخصص مصاريف لتسيير اللجان السالفة الذكر، وفق نسب مئوية من املبلغ اإلجمالي للدعم املخصص  

 لكل لجنة، تحدد بقرار مشترك للوزير املكلف باالتصال والوزير املكلف باملالية. 

   10املادة 

ينص على   ،عملية صرف الدعم التفاق نموذجي يبرم بين املركز السينمائي املغربي والجهة املستفيدةتخضع  

مشفوعا    ،مفصل حول مستوى اإلنجاز عند طلب كل أداء  حقوق والتزامات هذه األخيرة بما فيها تقديم تقرير

  بالوثائق الثبوتية القانونية والصحيحة. 

11املادة   

املجاالت املستفيدة من الدعم املشار إليه في املادة األولى أعاله للتدقيق السنوي، من  تخضع العمليات أو  

باملالية، املكلفة  الحكومية  للسلطة  التابعة  للمالية  العامة  املفتشية  املدعمة   قبل  املشاريع  إنجاز  من  للتأكد 

 ومراقبة احترام االلتزامات.

12املادة   

بالجريدة الرسمية، إلى وزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة  الذي ينشر    يسند تنفيذ هذا املرسوم،

 كل واحد منهم فيما يخصه.  ووزير الثقافة، ووزير االقتصاد واملالية 

 ( 2012أغسطس    17)   1433رمضان  من    28وحرر بالرباط في  

 عبد اإلله ابن كيران  اإلمضاء:
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 :بالعطفوقعه 

 مصطفى الخلفي  اإلمضاء:- الحكومةوزير االتصال الناطق الرسمي باسم 

 نزار بركة   :اإلمضاء - واملاليةوزير االقتصاد 

 األمين الصبيحي. : محمد اإلمضاء - وزير الثقافة


	مرسوم رقم 2.12.325 صادر في 28 رمضان 1433 (17 أغسطس 2012) بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة
	وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية
	كما وقع تغييره وتتميمه

