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 باسـم اللــه الرحمـان الرحيــم

 

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيادة الىزراء املحترميدات والسالس

 ،نيدة املسخشارين املحترميدات والساالس
 

ش الزي  ؤن ؤسقؼٌششقني  بلى ؤهظاس املجلغ املىنش مدخىي الخهٍش

ؤغذجه لجىت الخػلُم والشاون الثهاقُت والاحخماغُت بمىاظبت دساظتها 

املخػلو بةغادة جىظُم املشيض العِىماجي املؿشبي،  70.17ناهىن سنم  ملششوع

املخػلو بدىظُم الصىاغت العِىماجىؾشاقُت،  20.99وبخؿُحر الهاهىن سنم 

ل  24والزي واقو غلُه مجلغ الىىاب في  وؤخُل غلى اللجىت  2018ؤبٍش

ً املخخصت  خ بمجلغ املعدشاٍس ل  27بخاٍس  .2018ؤبٍش

ا املششوع الهاهىن خالُ زالر احخماغاث وجذاسظذ اللجىت هز

خ الخالُت : مخخالُت  ، بشثاظت العُذ 2019ًىاًش  30و 23و 16وقو الخىاٍس

مدمذ ألاغشج وصٍش وبدظىس العُذ  ،سثِغ اللجىت الذًً غبذ الػلي خامي

ومذًش املشيض العِىماجي املؿشبي،  ،والٍاجب الػام للىصاسةالثهاقت والاجصاُ، 

ً. وغذد مً العُذاث  والعادة املعدشاٍس

في البذاًت، ؤغؼُذ الٍلمت للعُذ الىصٍش لبعؽ مظامحن هزا 

املششوع الهاهىن، مبرصا مً خالله ؤهذاقه ومشامُه املخمثلت ؤظاظا في بغادة 

حذًذة، جمٌىه و جىظُم املشيض العِىماجي املؿشبي ومىده اخخصاصاث واظػت 

 ويزا حعُحر  ،ش ؤوشؼتهامً الاسجهاء بالصىاغت العِىماثُت وجىمُت وجؼٍى

ت الهؼاع العِىماجي والهؼاع العمعي البصشي في ومشانبت  وجهىحن وجهٍى

بػاس مً الحٍامت والشكاقُت، يما خىله آلُاث نادسة غلى بغؼاء العِىما 

ت  املؿشبُت هكعا حذًذا مً خالُ بهخاج ؤغماُ ظِىماثُت وظمػُت وبصٍش
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خهُهُت جمًٌ مً جىقحر حعخجُب للمػاًحر الذولُت، جهىم غلى صىاغت 

إن هزا املششوع مظُكا بقشص الشؿل وحلب الاظدثماساث ألاحىبُت، 

الهاهىن ًإحي في بػاس الاظخجابت لظشوسة ملحت جهخض ي بغادة سظم ؤدواس 

اهب آخش ظِخم بمهخض ى هزا الهاهىن وسخ ؤخٍام املشيض العِىماجي، ومً ح

ظها ت مً الهاهىن املخػلو بالصىاغت العػاملادة العاب ِىماجىؾشاقُت وحػٍى

ت  ًاث بهخاج ألاغماُ العمػُت البصٍش بإخٍام تهذف ؤظاظا بلى جمٌحن شش

ًان حجمه  ش لٍل شٍشؽ ظمعي بصشي يُكما  مً هُل سخص للخصٍى

ودغامخه، ورلَ بؿُت الشقؼ مً مشدودًت الهؼاع العِىماجي ومىايبت الخؼىس 

ؼ الزي ٌػش  لذولي، وجدذًذ ه الهؼاع غلى املعخىي اقالخٌىىلىجي العَش

هؼام جذخله في مجاُ إلاهخاج العمعي البصشي وجمٌُىه مً آلُاث الحٍامت 

ت واملالُت الٌكُلت لبلىؽ ألاهذاف املشحىة مىه  الجُذة واملٍُاهحزماث إلاداٍس

 ومىايبت الخؼىساث التي ٌشهذها الهؼاع غلى املعخىي الىػني والذولي.

هىن والزي ٌػُذ وؤطاف العُذ الىصٍش بإن هزا املششوع الها

الخإيُذ غلى ػابؼ املشيض العِىماجي املؿشبي يماظعت غمىمُت جخمخؼ 

ت والاظخهالُ املالي ًخظؼ لىصاًت الذولت وملشانبتها  بالصخصُت الاغخباٍس

املالُت ظُمٌنها مً الاطؼالع بمجمىغت مً املهام املخىىغت واملخمشيضة قُما 

خؿالُ والخإشحراث الثهاقُت بحن الترخُص مليشأث إلاهخاج وجإشحراث الاظ

ػاث  وبؼاثو الخػٍشل املهىُت، ويزا العهش غلى اخترام الهىاهحن والدشَش

الجاسي بها الػمل والخدٌُم غىذ الانخظاء في الجزاغاث التي جيشإ بحن 

املهىُحن وحصجُؼ الجمهىس للىلىج بلى الهاغاث العِىماثُت وحصجُؼ الخػاون 

دثماساث ألاحىبُت وؾحرها والتي ظدعاهم في الذولي في هزا املجاُ وحلب الاظ

ت وػىُت نادسة غلى مىاحهت الخدذًاث  بشوص صىاغت ظِىماثُت وظمػُت بصٍش

ت الثهاقُت للمؿشب. ض الهٍى  الذولُت وحػٍض

وصشح بإن ؤبشص ؤدواس املشيض التي حاء بها هزا الهاهىن جخمثل في 

وحعهُل الىلىج  خكظ الزايشة وجثمحن املىسور الثهافي والعِىماجي ووششه



3 

 

ت الػاملت في الهؼاع مً خالُ دغم  بلُه، بطاقت بلى النهىض باملىاسد البشٍش

ً املنهي في مُذان الصىاغت العِىماجىؾشاقُت غبر جىظُم دوساث  الخٍٍى

يُت في املهً راث الؼبُػت الكىُت، ؤو املهً الخهىُت الخاصت بالعِىما  جٍٍى

إػحر ػلبت املاظعاث املخخصصت وإلاهخاج العمعي البصشي واملعاهمت في ج

 في مهً العمعي البصشي والعِىما.

عي، ؤشاس بلى املشحػُاث املػخمذة لصُاؾت هزا الىص و  الدشَش

والتي جىلي ؤهمُت بالؿت للمماسظت ، 2011صت الىزُهت الذظخىسٍت لعىت وخا

ًانها، وال ظُما  الثهاقُت والكىُت، خُث ٌػخبر الكً العِىماجي ؤخذ ؤهم ؤس

ت الكٌش والشؤي والخػبحر وإلابذاع في  25الكصل  الزي ًٌكل بمىحبه خٍش

الزي ًهش  26مجاالث ألادب والكً والبدث الػلمي والخهني، والكصل 

شها  بظشوسة دغم العلؼاث الػمىمُت للكىىن والثهاقت، والػمل غلى جؼٍى

الزي ًهش  33وجىظُمها غلى ؤظغ دًمهشاػُت ومهىُت، ويزا الكصل 

اطت  لىج الشباب للثهاقتبظشوسة جِعحر و  والػلم والخٌىىلىحُا والكً والٍش

ػاناتهم الخالنت  ووألاوشؼت الترقيهُت، مؼ جىقحر الظشوف املىاجُت لخكخ

الخىحيهاث امللٌُت ًشجٌض ؤًظا غلى هزا املششوع  مظُكا بإنوإلابذاغُت، 

العامُت املخظمىت في الخؼب والشظاثل امللٌُت خُى الثهاقت والكً غمىما 

الكً العِىماجي خصىصا وال ظُما الشظالت امللٌُت العامُت املىحهت و 

خ  والتي ؤيذث غلى طشوسة  16/10/2012للمىاظشة الىػىُت للعِىما بخاٍس

ججذًذ الصىاغت العِىماثُت ببالدها، مً خالُ بغؼاء اهؼالنت حذًذة 

لإلهخاج الىػني وصُاؾت ظُاظت غمىمُت مىذمجت وحشاسيُت مذغىمت 

 ُهت لخإهُل الهؼاع وجىمُخه.بمخؼؼاث دن

هزا باإلطاقت بلى اظخدظاسه للخىحهاث الػامت الىاسدة في البرهامج 

التي جشاهً غلى خلو صىاغت ظِىماثُت جهىم غلى  2017/2021الحٍىمي 

غلى  مبادت الحٍامت الجُذة وجٍافئ الكشص والخىاقعُت والخػذدًت والاهكخاح
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ىن بخذي ساقػاث الخىمُت وجإهُل الهؼاع العِىماجي لٍُ ،الثهاقاث

 ألاظاظُت.

وهظشا لذنت املػؼُاث الىاسدة في الػشض، هدُل العُذاث 

ش. ً بلُه لإلػالع غلى مظامُىه سقهت هزا الخهٍش  والعادة املعدشاٍس

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نيالسيدات والسادة املسخشارين املحترم
 

ث الىاسدة خُى هزا املششوع الهاهىن بالخكاغل جمحزث املذاخال 

ه  باملبادساث الحٍىمُت قُما ًخػلو بةخالتها بذاًت إلاًجابي، خُث جم الخىٍى

ؼ الهىاهحن غلى املاظعت ال مًللػذًذ  ػُت والتي مً شإنها مشاَس دشَش

التي جلػب دوسا مدىسٍا واظتراجُجُا في بالدها  جىظُم املاظعاث الػمىمُت

ملشيض العِىماجي املؿشبي الزي ٌػذ الجهت املػُى غليها في جىظُم ومً طمنها ا

نؼاع العِىما وحػله ساقػت للخىمُت الانخصادًت والاحخماغُت والثهاقُت، 

ت الكٌش  بمؼ مشاغاة املبادت التي ًىص غليها الذظخىس قُما ًخػلو  دٍش

عي لوالشؤي  لشقؼ والخػبحر وإلابذاع، ومً زم جٌمً ؤهمُت هزا الىص الدشَش

مً مشدودًت املشيض العِىماجي ورلَ مً خالُ جمٌُنها مً آلُاث ماػشة 

ملىايبت الخؼىساث الخٌىىلىحُت الزي ٌشهذه هزا الهؼاع  اختراقاا و ُمجىظ

وجمٌحن بالدها  ،غلى الصػُذ الذولي ومىاحهت مظاهش الػىملت في هزا املجاُ

ت حعخجُب للمػاًح ر الذولُت مً بهخاج ؤغماُ ظِىماثُت وظمػُت بصٍش

 وحعاهم في جىقحر قشص الشؿل وحلب الاظدثماساث ألاحىبُت.

وؤحمػذ املذاخالث غلى ؤن هزا املششوع الهاهىن ًٌدس ي ؤهمُت 

بػاسا ناهىهُا مخهذما  هُم وهٍُلت املشيض العِىماجي ومىدبالؿت في بغادة جىظ

ت ومالثما ملهامه الاظتراجُجُت ظدعاهم في إلاسجهاء بالصىاغت العِىماثُ

ش بهخاحاتها وػىُا وبغؼائها بشػاغا دولُا التروٍج لصىسة ، و وجىمُتها وجؼٍى
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التي جبرص لعِىماثُت الىػىُت ااملؿشب مً خالُ دغم إلاهخاحاث الكىُت و 

والاحخماغُت والؼبُػُت والثهاقُت والبُئُت واملشاسيت املاهالث الانخصادًت 

ٌبري والحصُى غلى العِىماثُت الػاملُت الفي الخظاهشاث واملهشحاهاث 

 حىاثضها.

جم الخإيُذ غلى ؤهه ال ًمًٌ جدهُو ألاهذاف اسجباػا بما ظبو، و 

عي دون بغماُ مهاسبت حشاسيُت مؼ املػىُحن  املشحىة مً هزا الىص الدشَش

ي باألمش، وخاصت الػاملحن باملشيض العِىماجي مً خالُ بخذار جىاصن غادُ ف

ت للمشيض العِىماجي الخمثُلُت داخل املجلغ إلاداسي، وبخذا ر قشوع حهٍى

 املؿشبي بغماال ملبذؤ الالجمشيض إلاداسي.

عي قشصت لجمُؼ املخذخلحن و  شٍلذ دساظت هزا الىص الدشَش

ا وانخصادًا واحخماغُا،  للىنىف غىذ وانؼ العِىما املؿشبُت ظُاظُا وقٌٍش

خُث جم الخإيُذ غلى ؤن العِىما املؿشبُت حػاوي مً صػىباث هٍُلُت 

جؼىس الصىاغت العِىماثُت سؾم اسجكاع يمُت إلاهخاحاث العِىماثُت  حػشنل

املؿشبُت خالُ العىىاث ألاخحرة، خُث ؤصبذ املؿشب همىرحا ساثذا غلى 

هي والػشبي في النهىض باإلهخاج العِىماجي مً خالُ الصػُذًً إلا  قٍش

لت ؼ ألاقالم الؼٍى ت ملشاَس  صىذوم الذغم الزي ًمىذ معاغذاث مالُت ظىٍى

الهصحرة واخخظان مهشحاهاث غاملُت، ؾحر ؤهه ػشخذ حعائالث غذة خُى و 

 حؿُحر  ألامش الزي ًخؼلبحىدة هزه ألاقالم ومذي جشوٍجها وػىُا ودولُا، 

في جهُُم ألاقالم الجُذة مً لذن املخخصحن  الٌم والٌُل املػخمذةمػادلت 

مً مجمىع ألاغماُ املىخجت في حمُؼ الصىاغاث العِىماثُت الػاملُت، 

ض و  حرة جوبغادة الىظش في اظتراجُجُت املشيض العِىماجي املؿشبي مً ؤحل حػٍض

إلاهخاج، ورلَ بخىقحر ششوغ وظشوف بهخاج ؤغماُ ظِىماثُت راث حىدة 

ًان الصىاغت العِىماث ُت في بالدها مهىُا وانخصادًا غالُت، وجىػُذ ؤس

ت اههشاض الهاغاث العِىماثُت بإهداء اململٌت  والتروٍج لها في ظل اظخمشاٍس

التي اهخهل غذدها مً خىالي زالزماثت ناغت خالُ ظىىاث الثماهُيُاث بلى 
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خىالي زالزحن ناغت خالُا بعبب الهشصىت التي جىقش للمشاهذ ؤخذر ألاقالم 

ب إلاهماُ الزي باث ًؼاُ هزه الهاغاث، خُث الذولُت والػشبُت، وبعب

حػاوي ؤؾلبُتها مً غذم الترمُم والخٌُُل مؼ املخؼلباث الخهىُت الجذًذة 

ؤخشي، خُث ال جخظمً املذن الجذًذة املدذزت بالهشب مً  شُِذوغذم ح

املذن الٌبري ؤي معاسح ؤو ناغاث ظِىماثُت، وال ًخم بوشاء صاالث غشوض 

ًان ٌعمى ظابها صؿحرة في ألاخُاء با لخػاون مؼ الجماغاث لػىدة ما 

، مما حػل املؿشب ًصىل في ؤظكل املشاجب مً خُث "بعِىما الهشب"

ا  0,1مػذُ بنباُ املىاػً غلى الهاغاث العِىماثُت، بر ال ًخػذي  مشة ظىٍى

 مشاث في العىت. 6قُما ًصل في قشوعا مثال بلى 

املىخجت واغخماد لألقالم  تباإلطاقت بلى ؾُاب ظىم وػىُ ،هزا

ل وهى الذغم الػمىمي الزي  العِىما املؿشبُت غلى مصذس واخذ للخمٍى

ت، وخاصت غلى معخىي  جهذمه الذولت للمخشححن وههص املىاسد البشٍش

هت جذبحر املىذ املالُت  الخهىُحن املاهلحن، ويزا ؾُاب بػاس ناهىوي ًدذد ػٍش

خصصحن في يخابت مخاملهذمت مً نبل صىذوم الذغم العِىماجي، وؾُاب 

ى، بطاقت بلى بشٍالُت الاؾتراب غً الىانؼ والابخزاُ التي جؼغى  العِىاٍس

وجٌَشغ الصىسة الىمؼُت اججاه املشؤة  ،غلى ؤقالم جدىاُو نظاًا هامت

ت غىض زوحػلها مادة دظمت لإل و العِىما الخجاٍس اسة الجيعُت وحعٍى

ح املىاػً املؿشبي وال وال جشقى بلى ػمى  ةألاقالم الهادقت التي جظل مػذود

 حػٌغ همىمه واهخماماجه واوشؿاالجه الُىمُت.

خثذ الػذًذ مً املذاخالث غلى  ،وإلهجاح ظُاظت الذغم باملؿشب

ًا،  طشوسة بصالح املىظىمت املهٍُلت لهؼاع العِىما بهخاحا وجىصَػا واظتهال

هه وػىُا و  ً دولُاورلَ غبر مىايبت إلاهخاج العِىماجي وحعٍى ، وجٍٍى

ش الثهاقت  ،خشححنامل ومشاحػت شمىلُت للهىاهحن املىظمت لهزا الحهل وجؼٍى

العِىماثُت غىذ الىهاد ووظاثل إلاغالم وحمػُاث املجخمؼ املذوي الكاغلت 

في املُذان العِىماجي، ويزا سنمىت ألاقالم املؿشبُت الهذًمت وجذاولها غبر 
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جدهُو جالنذ الشبٌت إلالٌتروهُت وحػلها في خذمت الباخثحن الشباب و 

زهافي ما بحن ألاحُاُ العِىماثُت املؿاسبت، بطاقت بلى طشوسة الاهخمام 

بالػىصش البششي، وبخذار آلُاث لظمان خو الػاملحن في الصىاغت 

ىمباسط وؾحرهم وقو ما ًىص غلُه ناهىن  العِىماثُت مً جهىُحن ًو

ُت مً باألهذًت العِىماثالشؿل، وجمذ الذغىة يزلَ بلى طشوسة الاهخمام 

تخالُ ألاوشؼت امل داخل املاظعاث الخػلُمُت ورلَ بخىغُت الىاشئت  ىاٍص

 ً وصهل مىاهبها وجىمُت رونها الكني بششايت مؼ وصاسة التربُت والخٍٍى

وحصجُؼ ًل املبادساث الخالنت في املجاُ العِىماجي مً ػشف املشيض وخاصت 

 دغم ظِىما الهىاة.

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيسادة الىزراء املحترمالسيدات وال

 ،نيالسيدات والسادة املسخشارين املحترم
 

اساث العُذاث والعادة كعفي معتهل حىابه غلى مذاخالث واظخ

،ً هىه العُذ الىصٍش بخػاونهم إلاًجابي في جدلُل مهخظُاث هزا  املعدشاٍس

املششوع الهاهىن ورلَ بالخدبؼ واملىايبت وببذائهم ملالخظاث وحيهت 

ذ الىص، خُث ظث نُمت التي وانتراخا دعاهم ال مدالت في جدعحن وججٍى

مً مىايبت الخؼىساث الحاصلت في املشهذ العِىماجي املؿشبي ظُمًٌ 

جخمػُت ظىاء املخدىالث الػذًذة و اليشاهاث إلاٌبري والخدذًاث ومعاًشة ال

يما ظِعاهم في بخذار ههلت هىغُت غلى املعخىي الىػني والذولي، 

الخٌىىلىحُاث الحذًثت  خالُ اظخدظاس اثُت باملؿشب مًللصىاغت العِىم

 .في مجاُ العمعي البصشي 

وؤشاس بلى ؤن هزا املششوع الهاهىن حاء بالذسحت ألاولى لخجاوص 

الػذًذ مً الػهباث والصػىباث غلى اغخباس ؤن الهاهىن العابو ججاوص ؤيثر 

لما خصلذ جؼىساث احخماغُت ًجب مىايبتها بىصىص 40مً   ظىت، ًو
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ناهىهُت خذًثت، مظُكا بإن املشهذ العِىماجي املؿشبي ٌػشف جؼىسا 

مظؼشدا وجىحه له اهخهاداث غذًذة، وهزا الهاهىن حاء الخخىاء حمُؼ 

الثؿشاث والػشانُل والاهخهاداث املىحهت للمجاُ العِىماجي املؿشبي، ونذ جم 

اث الػمل غلى جىظُؼ صالخُاث املشيض العِىماجي املؿشبي، وبخذار جخصص

ًاهذ  ،حذًذة ملعاًشة هزه الخؼىساث وجم الخؿاض ي غً الاخخصاصاث التي 

في الهاهىن العابو وخزقها في هزا املششوع الهاهىن، مظُكا بإن الىصاسة 

واملشيض العِىماجي املؿشبي مىكخدىن غلى حمُؼ الخػذًالث واملهترخاث التي 

ض الترظاهت الهاهىهُت املشجبؼت باملجاُ العِىماجي  ًمًٌ ببذائها مً ؤحل حػٍض

 املؿشبي.

، قهذ ؤيذ بإهه وألُو مشة جم الػمل غلى بخصىص دوس الكىانؤما 

بصذاس "بؼانت مهىُت للكىان" بمهخض ى مشظىم ًخم الاشخؿاُ غليها مً لذن 

لجىت معخهلت، ورلَ بؿُت مىذ الشغاًت الاحخماغُت للكىان بشٍل غام 

طػُت املضسٍت ٍي مً الى )ممثل، مخشج، مىخج...( خصىصا وؤن الػذًذ ٌشخ

، ال ظُما الشواد منهم، ونذ غملذ الىصاسة في ألاظابُؼ التي ٌػِشها الكىان

ا،  م شخصُاث قىُت مادًا ومػىٍى املاطُت غلى بصذاس مشظىم حذًذ لخٌٍش

ؤؾىذ الثهاقت املؿشبُت بٍل ججلُاتها املخخلكت وؤزشث املىسور الثهافي املادي 

، ورلَ بالخيعُو مؼ لجىت مشتريت جظم والالمادي، وهي معإلت بًجابُت

ش  2018يما جم الػمل ظىت غلحن في املُذان والىصاسة الىصُت، الكا غلى جؼٍى

بلى  2017ملُىن دسهم ظىت  46الذغم العِىماجي، بدُث جم الاهخهاُ مً 

با ظىت  75 ملُىن دسهم  100 يما خصصذ، 2018ملُىن دسهم جهٍش

إن ظُاظت الذولت والىصاسة واملشيض لمشيض العِىماجي املؿشبي، مظُكا بل

وؤن إلاشٍالُت العِىماجي املؿشبي جشوم جىكُز الالتزاماث امللهاة غلى غاجهها، 

مىضحا بإن هىاى لجىت املذغمت،  إلاهخاحاثاملؼشوخت جٌمً في حىدة 

 معخهلت حشخؿل في هزا املجاُ.
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وبخصىص الاهخهاداث املىحهت للجان الذغم لإلهخاحاث 

هت ملؿشبُت، العِىماثُت ا قهذ صشح بإن الىصاسة واملشيض ال ًخذخالن في ػٍش

جىصَؼ املبالـ املالُت املمىىخت، مظُكا بإن اللجان املعخهلت جظم شخصُاث 

مً غالم الكٌش والعِىما والثهاقت، وهي املعاولت غً جىصَؼ الذغم، مما 

عخهلت ًخؼلب ألامش طشوسة حػُحن مذًش املشيض العِىماجي غلى سؤط اللجىت امل

ملىذ الذغم ألاحىبي لخدذًذ املعاولُت، وبغماُ مبذؤ املداظبت الخها، ومً 

 زم طشوسة جهىحن مىذ الذغم طماها لجىدة املىخىج العِىماجي في املؿشب.

ً وجإهُل الػىصش البششي في مجاُ العِىما،  ؤما باليعبت للخٍٍى

للذساظاث في مجاُ ؤهه ظِخم بخذار مػهذ ملحو قهذ ؤشاس بلى 

ويزا ، 2019ؼىجت في بػاس محزاهُت العىت املالُت بعِىاَسعذ العِىماجي ال

 وسصاصاث.

وبخصىص بخذار قشوع للمشيض العِىماجي املؿشبي، قهذ صشح 

مًٌ  بإهه ظِخم الىظش في هزا ألامش مؼ مذًش املشيض العِىماجي املؿشبي، ٍو

ت له  3بخذار  ث ، ولًٌ في اهخظاس مهترخاغلى ظبُل املثاُقشوع حهٍى

ت  حػذًالث في هزا الباب، مشحرا بإهه في خالت بمٍاهُت بخذار قشوع حهٍى

للمشيض العِىماجي املؿشبي، قةهه ظخظل ملحهاث ال جخمخؼ باالظخهالُ املالي، 

ت  جب جدذًذ بػع الصالخُاث التي ًمًٌ بغؼائها لها في بػاس الجهٍى ٍو

ش املخهذمت يش  بؼ الاظخعجالي الاظخثىاثُت راث الؼا هاموبػع املخص الخصٍى

 املشجبؼت بهزا املجاُ.

 ،السيد الرئيس املحترم

 ،نيالسيدات والسادة الىزراء املحترم

 ،نيالسيدات والسادة املسخشارين املحترم
 

 الكشم  وػبها ملهخظُاث الىظام الذاخلي للمجلغ، جهذمذ

 قُما ًلي :هزيشها جباغا ، حػذًال 63بما ًىاهض مجمىغت بشملاهُت و 
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: )فريق العدالة والحنمية، فريق الحجمع الىطني  فرق ألاغلبية -

لألحرار، الفريق الاشتراكي، الفريق الحركي، الفريق الدسحىري 

 جعديال. 35 الديمقراطي( :

 جعديالت. 5فريق ألاصالة واملعاصرة :  -

 جعديال. 42فريق الاثحاد املغربي للشغل : الفريق الاسحقاللي و  -

 جعديال. 31رب : فريق الاثحاد العام ملقاوالت املغ -

 ت.جعديال  9مجمىعة الكىهفدرالية الديمقراطية للشغل :  -

، بػذ غشض هزه الخػذًالث غلى معؼشة املصادنت مادة مادةو 

ٍخػلو ألامش منها ما جم نبىلها، ومنها ما جم بغادة صُاؾتها داخل اللجىت، و 

ؾحر  ، في خحن جم سحب الخػذًالث 15و 14و 13و 10و 6و 5و 3و 1 املىادب

 املهبىلت.

املخػلو  70.17سنم وخخاما، واقهذ اللجىت غلى مششوع ناهىن 

املخػلو  20.99بةغادة جىظُم املشيض العِىماجي املؿشبي، وبخؿُحر الهاهىن سنم 

 .باإلجماع معدال بدىظُم الصىاغت العِىماجىؾشاقُت
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 كلمة السيد وزير الثقافة والاثصال بمناسبة

  املركس السينمائي املغربيثقديم مشروع إعادة ثنظيم 

 والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس املستشارينالتعليم أمام لجنة 

   9162يناير  61ربعا  لا يوم 

 

في إػاس الجهىد  اإلاػشوض غلى لجىخٌم اإلاىنشة اإلاشيض العِىماةي اإلاؿشبيهاهىن اإلاخػلو بئغادة جىظُم الًىذسج مؽشوع  

ل العلُم والذًمهشاػي إلا إلى يزا و  ،3122اإلاملٌت لعىت  دظخىس هخظُاث الحٍىمُت الشامُت إلى الػمل غلى الخنًز

إلاشيض مىذ ا إطاقت إلى، العِىماةيببالدها والظُما  في اإلاجاُ  لػامالحٍامت الجُذة في جذبير الؽإن ا وسػاظخٌماُ 

 .ؤلاظتراجُجُتإلاهامه  اومالبم امخهذم اناهىهُ اإػاس  العِىماةي اإلاؿشبي

خ  ل 32وبػذ مصادنت مجلغ الىىاب غلى مؽشوع هزا الهاهىن بخاٍس  ، وػشطه الُىم ؤمام لجىخٌم اإلاىنشة.3122ؤبٍش

 صالح:لل  راطار العام لا 

والتي  1201ٌػخمذ مؽشوع الهاهىن غلى خلكُت مشحػُت مخػذدة ومخىىغت،  جإحي في مهذمتها الىزُهت الذظــخىسٍت لعىت 

ًانهــا، وخاصت الكصــل  22  جىلــي ؤهمُــت بالؿــت للمماسظــت الثهاقُــت والكىُــت الخــي ٌػخبــش الكــً العــِىماةي ؤخــذ ؤهــم ؤس

ي ـه حزيــت الفكــز والــزأي والتعبيــز وإلابداع فــي مجاالث ألادب والفــن والبحــث العلمــي والتقنــالــذي ًكفــل بمىحبـ

الــذي ًقــز بظــزورة دعــم الســلطاث العمىميــت للفنــىن والثقافــت والعمــل علــى جطىيزهــا وجنظيمهــا علــى  22والكصل 

الــذي ًقز بظــزورة جيســير ولــىج الشــباب للثقافــت والعلــم والتكنىلىحيـا،  33فصل أســس دًمقزاطيــت ومهنيــت وكذا ال

 .ـت وألاوؽؼت الترقيهُـت، مـؼ جىقُـش الظـشوف اإلاىاجُـت لخكخـو ػاناتهـم الخالنـت وؤلابذاغُتوالفـن والزياض

 

ــي الخؼــب والشظــابل اإلالٌُــت خــُى الثهاقــت يما ًشجٌض مؽشوع الهاهىن غلى الخىحيهاث اإلالٌُت العامُت اإلاخظمىــت ق

والكــً غمىمــا والكــً العــِىماةي خصىصا، والظُما الشظــالت اإلالٌُــت العــامُت اإلاىحهــت للمىاظــشة الىػىُــت للعــِىما 

خ  طزورة ججدًــدها  من خالل ، التي أعطت أفقا حدًــدا للصناعــت الســينمائيت ببالدها وأكدث علــى 12/10/2012بخاٍس

حؽــاسيُت  مذغىمت بمخؼؼــاث دنُهت  إعطاء اهطالقت حدًـدة لإلهتاج الىطنـي وصياغــت سياســت عمىميــت مندمجــت و

ُــل الهؼــاع وجىمُــت  . لخإه

 

التي جشاهً  2021-2017اظخدظش مؽشوع الهاهىن الخىحهــاث الػامــت الىاسدة في البرهامج الحٍىمي  ،ومً حهت ؤخشي 

غلى خلــو صىاغــت ظــِىمابُت خهُهُــت جشنــى إلــى معــخىي جؼلػــاث بالدها، جهىم غلــى مبــادا الحٍامــت الجُــذة وجٍاقــؤ 

الكــشص والخىاقعــُت والخػذدًــت والاهكخاح غلــى الثهاقــاث وجإهُـل الهؼـاع العــِىماةي لٌُــىن إخذي ساقػــاث الخىمُــت 

 .ظاظُتألا 

 :لاصالحف اهدأ
جمٌىه مً الاسجهاء  ،ًشوم مؽشوع الهاهىن إغادة جىظُم اإلاشيض العِىماةي اإلاؿشبي ومىده اخخصاصاث واظػت وحذًذة
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ش ؤوؽؼتها ت الهؼاع العِىماةي والهؼاع  ،بالصىاغت العِىمابُت وجىمُت وجؼٍى ويزا حعُير وجهىين ومشانبت وجهٍى

كما ًظع النص الجدًد هصب عينيه جخىيل املزكز آلياث قادرة على . العمعي البصشي في إػاس مً الحٍامت والؽكاقُت

ت حعخجُب للمػاًير الإعطاء السينما املغزبيت هف ذولُت ظا حذًذا مً خالُ إهخاج ؤغماُ ظِىمابُت وظمػُت بصٍش

 .جهىم غلى صىاغت خهُهُت جمًٌ مً جىقير قشص الؽؿل وحلب الاظدثماساث ألاحىبُت

 

ػخبر مؽشوع الهاهىن ؤًظا اظخجابت إلى طشوسة ملحت جهخض ي إغادة سظم ؤدواس اإلاشيض العِىماةي اإلاؿشبي  وجدذًذ َو

ت هؼام جذخله والظُما في مجاُ ؤلاهخاج العمعي البصشي ويزا جمٌُىه مً آلُاث الح ذة واإلاٍُاهيزماث ؤلاداٍس ُّ ٍامت الج

 واإلاالُت الٌكُلت بخمٌُىه مً بلىؽ ؾاًاجه ومىايبت الخؼىساث التي ٌػشقها الهؼاع غلى اإلاعخىي الىػني والذولي.

 

مً حاهب آخش، ظِخم بمهخض ى هزا الهاهىن وسخ ؤخٍام اإلاادة العابػت مً الهاهىن اإلاخػلو بالصىاغت العِىمابُت ، 

شوحػىٍظها بإخ ت مً هُل سخص للخصٍى ًاث إهخاج ألاغماُ العمػُت البصٍش لٍل  ٍام تهذف ؤظاظا إلى جمٌين ؼش

ومــً ؼــإن هــزه ؤلاحشاءاث ؤن جشقــؼ مــً مشد ودًت  سمعي بصري كيفما كان حجمه ودعامته. أو إنتاجؼٍشؽ منهي 

ُــم والاختراقُت  ؼ الــزي ٌػشقــه هــزا الهؼــاع العــِىماةي وان جذقــؼ بــه هدــى الخىظ إلاىايبــت الخؼــىس الخٌىىلىحــي العــَش

ُــذ الذولــي   .الهؼــاع غلــى الصػ

 

 : مستجدات املشروع
 

إن مؽشوع الهاهىن اإلاػشوض غلٌُم والزي ٌػُذ الخإيُذ غلى ػابؼ اإلاشيض العِىماةي اإلاؿشبي يمؤظعت غمىمُت جخمخؼ 

ت والاظخهالُ  جخظع لىصاًت الدولت وملزاقبتها املاليت، ملن شأهه أن ًظفي من خالل إعادجه   اإلااليبالصخصُت الاغخباٍس

خُث ظُمٌنها مً ؤلاطؼالع بمجمىغت مً اإلاهام  ،النظز  في مهامها  وأحهزتها وجنظيمها املالي قيمت هىعيت على عملها

ت وػىُت نادسة  والتي ظدعهم في بشوص صىاغت ،في العابو ااإلاخىىغت والتي لم ًًٌ بػظها مخاخ ظِىمابُت وظمػُت بصٍش

ت الثهاقُت للمؿشب ض الهٍى  .غلى مىاحهت الخدذًاث الذولُت وغلى حػٍض

 

I  .املهام 

جدىىع اإلاهام اإلاىصىص غليها بين الترخُص إلايؽأث  ؤلاهخاج  وجإؼيراث الاظخؿالُ والخإؼيراث الثهاقُت وبؼابو 

ػاث الجاسي بها الػمل و الخدٌُم غىذ الانخظاء في الخػٍشل اإلاهىُت ويزا مهام العهش غلى اخترام  الهىاهين والدؽَش

 .النزاغاث التي جيؽإ بين اإلاهىُين

 

ش نؼاع الصىاغت  ل وجؼٍى يما ًخُى مؽشوع الهاهىن للمشيض جبني ًل اإلابادساث الشامُت إلى اإلاعاهمت في جمٍى

ت حذًذة لجلب مً نبُل حصجُؼ ولىج الجمهىس إلى الهاغاث العِى ،العِىماجىؾشاقُت مابُت ويزا ابخٍاس ؤظالُب جدكيًز

ًاث واإلاعاهمت  في ؤلاهخاج اإلاؽترى لألقالم ألاحىبُت  ،ألاحىبُت الاظدثماساث ش الؽشا و حصجُؼ الخػاون الذولي غبر  جؼٍى

 .واإلاؽاسيت في اإلاهشحاهاث و الخظاهشاث العِىمابُت التي جىظم في الخاسج نصذ التروٍج لصىسة اإلاؿشب وإؼػاغه

 

شه، ظُظؼلؼ اإلاشيض بظمان الُهظت  والهُام بالذساظاث والخدالُل   ؤلاظتراجُجُتوبؿُت الشقؼ مً خٍامت الهؼاع وجؼٍى

ش و جىمُت نؼاع  ظُصبذ باظخؼاغخهالهؼاغُت، يما  سقؼ  الخىصُاث إلى الحٍىمت التي ًشي ؤن مً ؼإنها  جؼٍى

ُل ألاغماُ العِىمابُت باإلطاقت إلى الذوس الزي ؤص ،الصىاغت العِىماجىؾشاقُت بذ مؼالبا بلػبه في مٍاقدت جٍض
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 .ومداسبت الهشصىت

عها  رلَ اإلاخػلو بدكظ الزايشة وجثمين اإلاىسور الثهافي  ،ومً ؤبشص ؤدواس اإلاشيض التي حاء هزا الهاهىن لخٌَش

هذا دون إغفال . والعِىماةي مً خالُ حمػه وخكظه وجشمُم ألاسؼُل العِىماةي ووؽشه و حعهُل الىلىج إلُه

الجاهب املتعلق بدوره في مهام النهىض باملىارد البشزيت العاملت في القطاع من خالل  دعم التكىين املنهي في ميدان 

يُت في اإلاهً راث الؼبُػت الكىُت ؤو اإلاهً الخهىُت الخاصت بالعِىما غبر الصناعت السينماجىغزافيت  جىظُم دوساث جٍٍى

 .إلاعاهمت في جإػير  ػلبت اإلاؤظعاث اإلاخخصصت في مهً العمعي البصشي والعِىماوالاهخاج العمعي البصشي وا

 

II. أجهسة لادارة و التسيير  

 

إر  ،الحٍامت والخمثُلُت خشص مؽشوع الهاهىن غلى  إداسة اإلاشيض  مً ػشف مجلغ إداسة جمذ قُه مشاغاة ؼشوغ

وممثل غً اإلاىظماث اإلاهىُت  ،ًخإلل باإلطاقت إلى سبِعه مً ممثلي ؤلاداسة وممثل غً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىخجين

خمخؼ مجلغ ؤلاداسة   .وممثل غً اإلاىظماث اإلاهىُت إلاعخؿلي الهاغاث العِىمابُت ،للمىصغين الصالخُاث والعلؽ بٍو

ت خصًخمثل في  لػل ؤبشصها، الالصمت إلداسة اإلاشيض واإلاصادنت ، جدذًذ جىحهاث وبشهامج غمل اإلاشيض و ش اإلايزاهُت العىٍى

 .وطؼ الىظام الزي جدذد بمىحبه نىاغذ و ػشم إبشام الصكهاثويزا  غلى مخؼؼه اإلاخػذد العىىاث

 

وجكادًا لٍل إسباى في غمل مجلغ ؤلاداسة، ًدذد الهاهىن  بذنت ؼشوغ والُاث اؼخؿاله ودوسٍت احخماغخه والىصاب 

لهاهىوي لصحتها،  يما خُى له امٍاهُت إحشاء  جذنُهاث وجهُُماث دوسٍت ًدذر ألحلها لجىت للخذنُو، باإلطاقت إلى ا

ً ؤي لجىت ؤخشي ًشي قابذة مً وسائها  .  خهه في جٍٍى

 

مً حهتها جدظى مؤظعت مذًش اإلاشيض بإهمُت بالؿت خُث ًخمخؼ اإلاذًش بجمُؼ العلؽ والصالخُاث الالصمت لدعُير اإلاشيض 

خىلى جذبير حمُؼ  ٌػين في مىاصب اإلاشيض ػبها  يما  .صال  وجيعُو ؤوؽؼتهااإلاخُث ًىكز نشاساث مجلغ ؤلاداسة ٍو

 .ٌػخبر آلامش بهبع مذاخُل اإلاؤظعت وصشف هكهاتها حاهب ًىهه إلىلهٍُله الخىظُمي وللىظام ألاظاس ي للمعخخذمين، 

 

III. وامليزاهية التنظيم املالي  

 

ػه ويزا ؤوؽؼخه القخداص داخلي وخاسجي، ؤما ميزاهِخه   ججذس ؤلاؼاسة بهزا الصذد إلى خظىع بشامج اإلاشيض ومؽاَس

التي ًهذمها اإلاشيض ومً ؤوؽؼخه وؤلاغاهاث ػابذاث واإلاذاخُل اإلاخإجُت مً الخذماث القخخٍىن مً مىاسد غباسة غً 

الذولت ؤو الجماغاث الترابُت ؤو ًل شخص اغخباسي خاطؼ للهاهىن الػام ؤو الخاص  له اإلاالُت التي جمىدها

ًاث والخػاون الثىاةي ؤواإلاخػذد ألاػشافيزاو  أما . معاهماث الهُئاث  الىػىُت ؤوألاحىبُت اإلامىىخت في إػاس الؽشا

 .و هكهاث الاظدثماس في هكهاث الدعُير لجمثالنفقاث فت

 

ػُت واإلاؤظعــاجُت باإلاىاصاة مؼ  إن مؽشوع الهاهىن اإلاػشوض غلٌُم هى حػبير غً اهخمامىا البالـ بالجىاهــب الدؽــَش

ُــم الصىاغــت العــِىمابُت باإلاؿــشب، وهى ًداقظ غلى اإلاٌدعباث والا  هجاصاث اهخمـامىا بالبيُـاث الخدخُـت الٌكُلــت بدىظ

ٌشط دوس اإلاشيض العیىماةي اإلاؿشبي في جىظیم ودغم وغهلىت جذبير نؼاع العیىما بما ٌػضص نذستها الخىاقعیت  ٍو

شس ي دغابم صىاغت ظیىمابیت خهیهیت جى  ؼ اوؤلابذاغیت ویجػلها مشآة للھىیت اإلاؿشبیت ٍو يب الخؼــىس الخٌىىلىحــي العــَش

ُــذ الذولــي الــزي ٌػشقــه هــزا الهؼــاع غلــى  .الصػ
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ـــــــــــــة  املناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــ

 

اإلاىاكشت العامت فسصت أحمع زاللها الظُداث والظادة شيلذ 

عمل اإلاسهص اإلاظدشازون على أهمُت هرا اإلاشسوع اللاهىن الري ًإػس 

ىظم الصىاعت الظِىماجىغسافُت مً زالٌ مىده ئػ زا االظِىمائي اإلاغسبي ٍو

كاهىهُا مىاهبا للخؼىزاث الحاصلت في مُدان اإلاشهد الظِىمائي اإلاغسبي 

وجمخُعه بصالخُاث واطعت وازخصاصاث حدًدة طدظاهم في ؤلازجلاء 

ت اللؼاع الظمعي البصسي  بالصىاعت الظِىمائُت بشيل زاص، وجلٍى

له عدة آلُاث كادزة على ئعؼاء الظِىما اإلاغسبُت هفظا  بشيل عام، وجسٍى

 ا.حدًد

جم الخأهُد على أن السهان معلىد الُىم على في هرا الظُاق، و

اإلاسهص الظِىمائي اإلاغسبي مً أحل التروٍج لصىزة اإلاغسب وما ًصزس به مً 

مإهالث اكخصادًت واحخماعُت وزلافُت وبُئُت جإهله للدزٌى في غماز 

سهص اإلاىافظاث والخظاهساث الظِىمائُت العاإلاُت الىبري، مما ٌظخدعي على اإلا

أن ٌعمل على حصجُع وافت اإلابادزاث الخالكت في اإلاجاٌ الظِىمائي وهرا 

ص الفظاءاث الظِىمائُت، ئطافت ئلى طسوزة ئعادة  دعم طِىما الهىاة وحعٍص

الثلافُت  الظِىمائُت مً زالٌ جىظُم ومىاهبت ألاوشؼتالاعخباز لألهدًت 

ت ت والفىٍس ىمُت ذوكها الفني، و صلل مىاهبها وجمً أحل  التي جىظمها اإلاىاٍش

.ً  ذلً بالخيظُم مع اللؼاعاث اإلاعىُت وعلى زأطها كؼاع التربُت والخيٍى

وذهسث ئخدي اإلادازالث بيىن كؼاع الظِىما أصبذ ًلعب دوزا 

ت البلد اإلاىخج، مما ٌظاهم  بازشا في ئبساش اإلاإهالث الظُاخُت والخعٍسف بهٍى

زر بالخجازب الىاححت في في اشدًاد جىافد الظُاح عليها، ومً زم ًجب ألا 

م الظُاحي عبر ؤلاهخاحاث ؤلابداعُت الظِىمائُت.  الدظٍى
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وجىكفذ العدًد مً اإلادازالث عىد واكع الظِىما اإلاغسبُت وما 

حعِشه مً صعىباث وعساكُل جدٌى دون جدلُم ئكالع طِىمائي خلُلي 

خُث  زغم ازجفاع همُت ؤلاهخاحاث الظِىمائُت اإلاغسبُت في آلاوهت ألازيرة،

لي في مجاٌ  أصبذ اإلاغسب همىذحا زائدا على الصعُدًً العسبي وؤلافٍس

النهىض باإلهخاج الظِىمائي، وذلً مً زالٌ ما ًىفسه صىدوق الدعم مً 

ع الظِىمائُت طىاء اللصيرة منها  ت للعدًد مً اإلاشاَز مظاعداث مالُت طىٍى

لت، وهرا اخخظان اإلاغسب للمهسحاهاث الظِىمائُت الع اإلاُت، غير أن أو الؼٍى

 فُما ًلي : ؤلاشياالث اإلاؼسوخت جظل مظخمسة ومخعددة هرهسها

في مبالغ الدعم التي جلدمها الدولت للفُلم  زغم الخؼىز الحاصل -

اإلاغسبي، فاهه ًظل دون اإلاظخىي اإلاؼلىب وال ًدلم الجىدة اإلاسحىة، هظسا 

ت لخظافس عدة أطباب وزاصت غُاب مإطظاث ئهخاحُت طِىمائُت مدترف

ت التي جسافم صسف اإلاىدت.  وحعلد اإلاظاػس ؤلاداٍز

عدم مالمظت ؤلاهخاحاث الظِىمائُت باإلاغسب للظاًا وهمىم  -

ت ززُصت.  اإلاىاػً في ظل شخف أفالم ذاث مظامين ججاٍز

عدم جىفُر الخىصُاث الصادزة عً اإلاشازهين في اإلاىاظساث  -

ٌ الظِىما اإلاغسبُت والللاءاث والىدواث واإلاىائد اإلاظخدًسة اإلاىعلدة خى 

والخؼاب الدائس خٌى مشاولها والتي لم ًؼسأ علُه أي حغُير ًرهس مىر 

 علىد.

ت ئكفاٌ دوز الظِىما أو هدمها واطدبدالها بالفظاءاث  - اطخمساٍز

 واإلاساهص ذاث الؼابع الخجازي.

، وزاصت السواد منهم، بدُث عدم ئًالء العىاًت بالفىاهين -

هاث بيىنهم مجسد واحهت الطخلؼاب الجمهىز ٌشخيىن مً مىظمي اإلاهسحا

 خغؼُت مصاٍزف جىلالتهم ئلى هره اإلاهسحاهاث.بو  ،دون العىاًت بهم
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الظغىػاث الجيظُت التي جخعسض لها اإلاسأة التي حشخغل في  -

اإلاجاٌ الظِىمائي مً ػسف اإلاسسج واإلاىخج أو هما معا مً أحل كبىلها في 

 ألادواز الظِىمائُت.

إلادازالث أن ؤلاهخلاداث اإلاىحهت لدعم ؤلاهخاج واعخبرث ئخدي ا

مائي اإلاغسبي كد مظذ باألطاض زالزت حىاهب أطاطُت ًخعلم ألاٌو الظِى

خعلم الثاوي باللجان اإلاظإولت عً  منها باللاهىن اإلاىظم لهرا الصىدوق، ٍو

خعلم الثالث بالظِىمائُين اإلاظخفُدة  ع اإلاصمع دعمها، ٍو اهخلاء اإلاشاَز

عهم مً الدعم، بدُث أن اللاهىن اإلاىظم لهرا الصىدوق لم ًفل ح مشاَز

ع اإلاؼسوخت لإلهخلاء،  بعد في طد الثغساث التي حشيى منها عملُت دعم اإلاشاَز

هما أن اللجان اإلاظإولت عً الخدبير الفني واإلاالي لهره العملُت ال جخمخع في 

أغلب ألاخُان باالطخلاللُت في اجساذ كسازاتها والحُاد في ممازطت مهامها 

لم ٌظدثمسوا اإلابالغ اإلامىىخت  والظِىمائُىن اإلاغازبت اإلاظخفُدون مً الدعم

لهم بالشيل اإلاؼلىب في ئهخاج طِىمائي ذو حىدة عالُت ًدىش زطا الجمهىز 

ظمً لىفظه جداوال ملبىال في أهبر عدد مً كىىاث العسض  والىلاد معا ٍو

 اإلاخاخت.

في العدًد مً اإلادازالث حظاؤالث عدًدة جمدىزث خٌى  ثحاءو 

ظِىما وألاشمت اإلاؼسوخت ما بين أطباب جىكُف مىذ الدعم الخاص بال

اإلاسهص الظِىمائي اإلاغسبي وبعع اإلاسسحين الرًً ًلىمىن بمهام ؤلازساج 

 وؤلاهخاج معا؟.

فُلم  64ما هي اإلاعاًير اإلاعخمدة في مىذ الدعم ألهثر مً  -

 مظخفُد، وما هي الىخائج اإلاسحىة منها على اإلاظخىي الىػني والدولي؟.

ىت دعم الاطدثمازاث الظِىمائُت ما الجدوي مً حشىُلت لج -

ألاحىبُت وأن ًيىن على زأطها مدًس اإلاسهص الظِىمائي هسئِع لها مع العلم 

 أن اللجان الثالر ألازسي ًترأطها شخصُاث مظخللت.
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وإلصالح اإلاىظىمت اإلاهُيلت لللؼاع الظِىمائي طىاء على مظخىي 

بملترخاث  ؤلاهخاج والخىشَع والاطتهالن، فلد حاءث أغلب اإلادازالث

 عدًدة هرهس ها فُما ًلي :

ئخدار كؼُعت ما بين ألافالم الظِىمائُت الظابلت اإلادعمت مً  -

اإلاسهص الظِىمائي اإلاغسبي واإلاثللت بمعالجت مىاطُع ال جمذ بصلت باهخماماث 

واوشغاالث اإلاشاهد اإلاغسبي وجىسض زلافت طؼدُت وئباخُت ملُخت 

ومً زم مىذ الدعم اإلاالي  ،...()الشروذ، اللىاغ، السحاق، الدعازة.

ع الظِىمائُت التي حعمل على جىَسع اللُم الىبُلت والدظامذ وهبر  للمشاَز

 الخؼسف.

ئلصام وشازة ئعداد التراب الىػني والخعمير وطُاطت اإلادًىت  -

ين وفم شساواث  بسصىص بىاء مسهباث زلافُت  حعاكدًتللمىعشين العلاٍز

ب الخدماث  مخعددة الخسصصاث ملابل ول ززصت بىاء ججمع طىني لخلٍس

 الثلافُت ئلى الظاهىت.

ئعادة زكمىت ألافالم اإلاغسبُت اللدًمت لإلػالع عليها مً لدن  -

بين ألاحُاٌ الظِىمائُت  الباخثين في هرا اإلاجاٌ مً أحل جالكذ زلافي ما

 اإلاغازبت.

لت البث ألازض ي للىاة ألافالم عبر جلىُت  -  ئعادة الىظس في ػٍس

TNT ،.وذلً حصجُعا للظِىما الىػىُت وئًصالها ئلى العاإلاُت 

بُت مً لدن الحيىمت مً أحل اطخلؼاب  - جلدًم حظهُالث طٍس

ت. ع طِىمائُت اطدثماٍز  مشاَز

 ئعادة الىظس في هُفُت عمل الخصاهت الظِىمائُت. -

ئخدار معاهد مخسصصت للدزاطاث الظِىمائُت وزاصت  -

صا للب ىاث في مجاٌ وطً  ،لظِىمائُتا صىاعتمدًىت وزشاشاث حعٍص جيٍى

 ؤلازساج والظِىاَزظذ والخلىُين واإلامثلين.
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طمان خم العاملين في الصىاعت الظِىمائُت وفم ما ًىص علُه  -

 كاهىن الشغل.

س الثلافت الىلدًت طىاء عىد الىلاد أو وطائل ؤلاعالم أو  جؼٍى

 الجمعُاث الفاعلت في هرا اإلاجاٌ.

 إلاىظمت للصىاعت الظِىمائُت.مساحعت شمىلُت لللىاهين ا -

الدعىة ئلى جىثُف دعم ؤلاهخاحاث الظِىمائُت الىزائلُت،  -

ت والحظازة اإلاغسبُت  الخىاحد ووزاصت جلً التي جإزر للثلافت والهٍى

والخعٍسف بمغسبُت الصحساء...،  غالي وؤلاطباوي واليهىدي باإلاغسب،البرح

 وغيرها.

ت للمسهص الظِىمائي  - اإلاغسبي جسطُسا إلابدأ ئخدار فسوع حهٍى

 الالجمسهص.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جواب السيد الوزير
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 جـــــــــــــــــــواب السيــــــــــــد الوزيـــــــــــر

 

في مظتهل حىابه على مداخالث واطخفظازاث الظُداث والظادة 

ن هىه الظُد الىشٍس بخعاونهم إلاًجابي في جدلُل مقخضُاث هرا  املظدشاٍز

املشسوع القاهىن وذلو بالخدبع واملىالبت وإبدائهم ملالخظاث وحيهت 

د النص، خُث طُمت التي واقتراخاث ق دظاهم ال مدالت في جدظين وججٍى

طُمنن من مىالبت الخطىزاث الحاصلت في املشهد الظِنمائي املغسبي 

جخمعُت طىا  املخدىالث العدًدة و اللساهاث إلانبري والخددًاث ومظاًسة ال

وطدظاهم في إخدار هقلت هىعُت للصناعت على املظخىي الىطني والدولي، 

لحدًثت باملغسب مع اطخدضاز الخننىلىحُاث الحدًثت في املجاى الظِنمائُت ا

 الظمعي البصسي.

وأشاز إلى أن هرا املشسوع القاهىن حا  بالدزحت ألاولى لخجاوش 

العدًد من العقباث والصعىباث على اعخباز أن القاهىن الظابق ججاوش ألثر 

طنت، وملما خصلذ جطىزاث احخماعُت ًجب مىالبتها بنصىص  04من 

قاهىهُت خدًثت، مضُفا بأن املشهد الظِنمائي املغسبي ٌعسف جطىزا 

لُجُب على مضطسدا وجىحه له اهخقاداث عدًدة، وهرا القاهىن حا  

من والعساقُل والاهخقاداث املىحهت للمجاى الظِنمائي املغسبي، الثغساث 

وإخدار العمل على جىطُع صالخُاث املسلص الظِنمائي املغسبي،   خالى

حدًدة ملظاًسة هره الخطىزاث وجم الخغاض ي عن الاخخصاصاث  جخصصاث

التي ماهذ في القاهىن الظابق وخرفها في هرا املشسوع القاهىن، مضُفا بأن 

الىشازة واملسلص الظِنمائي املغسبي منفخدىن على حمُع الخعدًالث 

ص الترطاهت القاهىهُت املسجبطت  واملقترخاث التي ًمنن إبدائها من أحل حعٍص

 ملجاى الظِنمائي املغسبي.با
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أما بخصىص دوز الفنان، فقد ألد بأهه وألوى مسة جم العمل على 

إصداز "بطاقت مهنُت للفنان" بمقخض ى مسطىم ًخم الاشخغاى عليها من لدن 

لجنت مظخقلت، وذلو بغُت منذ السعاًت الاحخماعُت للفنان بشهل عام 

من الىضعُت املصزٍت )ممثل، مخسج، منخج...( خصىصا وأن العدًد ٌشخهي 

التي ٌعِشها الفنان، ال طُما السواد منهم، وقد عملذ الىشازة في ألاطابُع 

ا،  م شخصُاث فنُت مادًا ومعنٍى املاضُت على إصداز مسطىم حدًد لخنٍس

أغنذ الثقافت املغسبُت بهل ججلُاتها املخخلفت وأزسث املىزور الثقافي املادي 

ذلو بالخنظُق مع لجنت مشترلت جضم والالمادي، وهي مظألت إًجابُت، و 

س  8402لما جم العمل طنت علين في املُدان والىشازة الىصُت، الفا على جطٍى

إلى  8402ملُىن دزهم طنت  04الدعم الظِنمائي، بدُث جم الاهخقاى من 

با طنت  27 ملُىن دزهم للمسلص  044 خصصذ، و 8402ملُىن دزهم جقٍس

طت الدولت والىشازة واملسلص الظِنمائي الظِنمائي املغسبي، مضُفا بأن طُا

املغسبي جسوم جنفُر الالتزاماث امللقاة على عاجقها، غير أن الاهخقاداث 

لجنت مظخقلت حشخغل نمن في الجىدة، مىضحا بأن هناك جاملىحهت للمنخىج 

في هرا املجاى، لما أن إلاهخاج الظِنمائي مقُد بالدعم املمنىح لها من لدن 

 لىشازة عبر املسلص الظِنمائي املغسبي.ا

أما بخصىص "مدًس املسلص الظِنمائي املغسبي" لسئِع لجنت 

الدعم لإلهخاحاث ألاحنبُت، فقد زمن مظألت إخدار لجان مظخقلت مداًدة 

إعطا  هره الصالخُت للمدًس معخبرا بأن عن املسلص الظِنمائي املغسبي، 

والتي ًخهلف بالقُام بها املداطبت بوزبطها حا ث لخنَسع مبدأ املظؤولُت 

 املجلع ألاعلى للحظاباث.

وبخصىص الاهخقاداث املىحهت للجان الدعم لإلهخاحاث 

منخجين ومخسحين  وهي جضممظخقلت فقد أوضح بأنها الظِنمائُت املغسبُت، 

وشخصُاث فنُت وطِنمائُت وغيرهم، وبالخالي فالىشازة واملسلص ال ًخدخل في 

قت جىشَع جلو  املبالغ املالُت، مضُفا بأن الىشازة حعسضذ الهخقاداث في طٍس
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دظىبُت املوطائل الخىاصل إلالنتروهُت بهىنها حظلم الدعم املالي بنا  على 

والصبىهُت، مؤلدا بأن اللجان املظخقلت لها إًجابُاتها وطلبُاتها لرلو، 

ُت وبالخالي البد من إعادة النظس في مظألت منذ الدعم لألفالم الظِنمائ

وذلو بغُت معالجت إلاشهالُاث املطسوخت على مظخىي واملهسحاهاث الفنُت، 

 الجىدة.

وفي هرا الصدد دعا الظُد الىشٍس مدًس املسلص الظِنمائي املغسبي 

، وخاصت على من أحل  جىحُه دعىة لجمُع ممثلي ألامت بنال املجلظين

طني للظِنما لحضىز افخخاح املهسحان الى  مظخىي اللجنخين املخخصخين بهما

فُلم  77املغسبُت في بداًت شهس مازض، والتي طِخم املشازلت فُه بما ًناهص 

لت والقصيرةمغسبي مىشع  .ت بين ألافالم الطٍى

ن وجأهُل العنصس البشسي في مجاى الظِنما،  أما بالنظبت للخهٍى

معهد ملحق للدزاطاث في مجاى  أهه طِخم إخدار فقد أشاز إلى

الظنت في إطاز ميزاهُت ولرا في وزشاشاث طنجت بي الظِناَزظذ الظِنمائ

 .8402املالُت 

وبخصىص إخدار فسوع للمسلص الظِنمائي املغسبي، فقد صسح 

منن بأهه طِخم النظس في هرا ألامس مع مدًس املسلص الظِنمائي املغس  بي، ٍو

ت له على طبُل املثاى 3إخدار  ، ولنن في اهخظاز مقترخاث فسوع حهٍى

ت حعدًالث في هر ا الباب، مشيرا بأهه في خالت إمهاهُت إخدار فسوع حهٍى

للمسلص الظِنمائي املغسبي، فئهه طخظل ملحقاث ال جخمخع باالطخقالى املالي، 

ت  جب جددًد بعض الصالخُاث التي ًمنن إعطائها لها في إطاز الجهٍى ٍو

س وبعض املهاماملخقدمت ل الاطخثنائُت ذاث الطابع الاطخعجالي  سخص الخصٍى

 ملسجبطت بهرا املجاى.ا

وآخسا ولِع أخيرا، صسح الظُد الىشٍس بأهه طُقدم أحىبت دقُقت 

 في إطاز املناقشت الخفصُلُت للمىاد.



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

  مناقشة مواد المشروع القانونمناقشة مواد المشروع القانون
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 التفصيلي  للمواد ىقشة امل

 

  (2و 1قدتين امل) التسمي  والغرض: البقب ألاول 
 

  : (3ة املقد) املهقمالبقب الثقوي 

 : املىقشة 

ئ املهام وجفصُلها بشهل مبالغ فُه،  - جم ببداء مالخظت خىى ججَص

وال طُما فُما ًخعلق باألدواز املخعلقت باملساقبت، مما ٌظخدعي ذلو ججمُع 

 سك الخفاصُل الدقُقت للىص الخىظُمي.املهام وج

 3إلاشازة بلى مصؼلح الىص الخىظُمي في آخس املادة الدعىة بلى  -

 .ألاخسي  لما ًددر في القىاهين

ؤزيرث مالخظت خىى الدوز املخمثل في "مظاعدة الجمعُاث  -

الثقافُت في جىظُم جظاهساث ولقاءاث طِىمائُت" الىازدة في هفع املادة 

ة ال جمىذ للجمعُاث بقدز ما ًخم بىاء على شساماث بين لهىن املظاعد

 ت في املُدان ووفق بسامج.الىص ي والجمعُاث الثقافُت الفاعلالقؼاع 

 الجواب :

بإن مىذ الدعم  الظُد مدًس املسلص الظِىمائي املغسبيؤوضح  -

ال ًخم بشهل مباشس من لدن املسلص، وبهما ًخم بىاء على مسطىم  للجمعُاث

ُت اللجىت املظخقلت التي ًدق لها بعؼاء الدعم للجمعُاث ًددد صالخ

 وفق اجفاقُاث شساماث.و 

  : (8إلى  4أجهزة إلادارة والتسيير )املواد من البقب الثقلث 

 : 5قدة امل

املؼالبت بظسوزة جددًد عدد ممثلي إلادازة في هرا الىص ؤطىة  -

 بممثلي الهُأث املهىُت ألاخسي.
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ثُلُت الىقابُت في املجلع إلادازي وال الدعىة بلى حشجُع الخم -

طُما ألالثر جمثُلُت، وبطافت مصؼلح "بن وحدث" فُما ًخعلق باملمثل 

 ب من بين مظخخدمي املسلص من بُنهم ومن قبلهم.خاملىخ

طلؼت زئِع مجلع إلادازة في حعُين ممثل عن  نطسوزة جقُي -

مظاولُتها في حعُين املىظماث املهىُت املعىُت، وعلى هره ألاخيرة ؤن جخدمل 

 من ًمثلها.

 : 6املقدة 

واملخعلقت بمظإلت  6بزازة مالخظت خىى آخس حملت في املادة جمذ  -

ت  ع الري ًمنن ؤن ًمىده املجلع إلادازي ملدًس املسلص قصد حظٍى الخفٍى

 مدة معُىت.بقظاًا معُىت، بدُث جمذ الدعىة بلى طسوزة جقُُده 

 : 7املقدة 

من ؤحل  1تراغ هصف عدد ألاعظاء+الدعىة بى طسوزة اش -

س  جداوى مجلع إلادازة بنُفُت صحُدت عىض الىصف فقؽ، جفادًا لخمٍس

القسازاث بشهل حصافي، مع اخترام الىصاب القاهىوي في حمُع مساخل 

، طىاء في الاحخماع ألاوى ؤو الثاوي، ولرا بطافت شسغ زالث في الخداوى 

لىصف في الاحخماع ألاوى زم من االىصاب القاهىوي، مع مساعاة الخدزج 

 الثلث في الاحخماع الثاوي وفي الاحخماع الثالث بمن خظس.

 : 8املقدة 

إلاشازة بلى بطافت املسالص الظِىمائُت بن وحدث لدشجُع العمل  -

 الثقافي.

 الجواب :

ع ًهىن بىاء  6ؤوضح الظُد الىشٍس بخصىص املادة  - بإن الخفٍى

ػابع اطخعجالي، ؤم خاالث عادًت ما بين على الحاالث بن ماهذ قظاًا ذاث 

 ؤشهس فإلثر ؤو ؤقل. 6
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  (11و 9قدتين )امل مدير املركز :  الرابعالبقب 

 املىقشة  :

دة السطمُت. - س الظىىي لإلفخداص في الجٍس  الدعىة بلى وشس الخقٍس

 (12و 11قدتين )امل التىظيم املقلي:  البقب الخقمس 

إلاشازة بلى مظإلت مىذ الدعم لإلهخاحاث الظِىمائُت، ومدي  -

وهل ًخم مساعاة دفتر الخدمالث في بهجاش جلو  ،مىالبتها من لدن املسلص

ع، وهل ًخم سحب الدعم في خالت خدور خاالث ػازئت حعُق جىفُر  املشاَز

 إلالتزاماث الخعاقدًت بين املىخجين.

ع.بع ومىالبت دطسوزة بخدار لجىت للخ -  املشاَز

ػسح حظائى خىى ما املقصىد باملداخُل املخخلفت الىازدة في املادة  -

 ؟ وهل طِخم جىطُدها في الىص الخىظُمي؟.11

ػسح حظائى خىى عدم الخىصُص في هرا املشسوع القاهىن على  -

ع.  الظماهاث املخعلقت بداملي املشاَز

 :الجواب 

ىالبت والخدبع في بإن املسلص ًقىم بعملُت امل الظُد املدًس  ؤوضح

خم مىذ الدعم بىاء على دفتر جدمالث وعلى  خالت عدم جىفُر إلالتزام، ٍو

واضحت، وؤن الدعم في املغسب عسف جؼىزا لبيرا وؤشؼس مدددة و دفعاث 

خعامل باألطاض مع الشسماث ًطىت، لما ؤلد بإن املسلص غالبا ما  04مىر 

لىظام الخغؼُت التي هي في وطعُت قاهىهُت جادي الظسائب وجخظع 

من وظبت الدعم  %52، وبال ال ًخم قبىله، وجمىذ له « CNSS »الاحخماعُت 

لخىفُر الشؼس ألاوى من املشسوع وهنرا دوالُو ختى جىفُر ما جبقى من 

 شؼس ألاخسي من املشسوع، وجبقى الصالخُت للجىت املظخقلت.ألا 
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ع قاهىن مخقادلما ؤطاف بإن  عي حاء لخعٍى م هرا الىص الدشَس

ؤن وشازة املالُت وألاماهت العامت  لماطىت،  04ًخم العمل به ملا ًقازب 

للحهىمت هي التي هصذ على هرا البىد املخعلق باملداخُل املخخلفت، وذلو 

 .للحاالث الؼازئت

املىصىص عليها في الىص، فهي مسجبؼت الظماهاث ؤما بخصىص 

بلى خين الاهتهاء  %2ة في طدثمازاث ألاحىبُت في املجاى الظِىمائي واملدددبال 

ع الظِىمائُت، في خين ؤن الدعم املمىىح لها ًددد ب  من جىفُر املشاَز

. ؤما بخصىص إلاهخاحاث الىػىُت فُخىى لها الدعم في خدود الثلثين 54%

 وذلو حشجُعا لها.

وال ًمنن جقدًم الدعم العمىمي للقاعاث الظِىمائُت التي ال 

 جادي الظسائب.

  (13املستخدمون )املقدة  : السقدسالبقب 

 املىقشة  :

الخإلُد على ؤن بعع مظخخدمي املىدوبُاث ؤو الىشازاث ال 

 ًخىفسون على لفاءاث للقُام بإبدار ذاث الصلت باملجاى الظِىمائي.

 الجواب :

فةن وشازة املالُت جددد  ،صسح بإهه في ظل الدطخىز الجدًد

جان املخخصت في الىشازة مجمىعت معاًير وشسوغ ًخم اخخُازها من لدن الل

الىصُت، وفي بعع الحاالث من وشازاث ؤخسي الخخُاز ممثل واخد مع 

 مساعاة املىاصب املالُت املخصصت للمسلص.

  : املتعلق بتىظيم  21.99تغيير الققهون رشم البقب السقبع

 (15و 14الصىقع  السيىمقتوغرافي  ومقتضيقت نهقئي  )املقدتين 

 بدون مىاقشت



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

التعديالت المقدمة على المشروع القانون  من التعديالت المقدمة على المشروع القانون  من 

  طرف الفرق ومجموعة برلمانيةطرف الفرق ومجموعة برلمانية
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فرق األغلبية بمجلس المستشارين حول: تعديالت  

71.07مشروع قانون رقم     

 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

91.22وبتغيير القانون رقم   

 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
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 رقم 

 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع التعديل

 3المادة: 

1 

عُت والخىظُمُت  ٌعهش اإلاشكض على مشاكبت جؼبُم ألاحكام الدؽَش

اإلاخعللت بلؼاعي الصىاعت العِىمائُت وؤلاهخاج العمعي البصشي. 

 ولهزه الغاًت، ًظؼلع اإلاشكض باإلاهام الخالُت:

باعخماد حمُع الؼشق  بها العمل .............................مىح وسحب  -

 ؛اإلامكىت بما فيها الىظائؽ الالكتروهُت

أو حسجُل  .الترخُص بئحذار وجىظُع ميؽآث إهخاج  -

 إًجاسها أواظخيراد أو جىصَع أو إعادة إهخاج أؼشػت الفُذًى 

 ؛مع احترام اإلالخظُاث اللاهىهُت الخاصت بحلىق اإلاؤلف

 

 ـ ..............

 ـ ...................

عىذ الاكخظاء في النزاعاث التي جيؽؤ والىظاػت الخحكُم -ـ 

بين اإلاهىُين في مخخلف الفشوع العاملت في كؼاعاث 

وأؼشػت الفُذًى اإلابرمجت اإلاعذة   ئُتالعِىماالصىاعت 

لالظخعمال الخاص لذي الجمهىس وؤلاهخاج العمعي البصشي 

 باظخثىاء هضاعاث الؽغل؛

 ـ ....................

 ......ـ........

عُت ٌعهش اإلاشكض على مشاكبت  جؼبُم ألاحكام الدؽَش

والخىظُمُت اإلاخعللت بلؼاعي الصىاعت العِىمائُت وؤلاهخاج 

. ولهزه مسخقبليتعلى أًت دعامت حاليت أو  العمعي البصشي 

 الغاًت، ًظؼلع اإلاشكض باإلاهام الخالُت:

باعخماد حمُع  بها العمل .............................مىح وسحب  -

 ؛الىظائؽ الالكتروهُت الؼشق اإلامكىت بما فيها

. أو حسجُل الترخُص بئحذار وجىظُع ميؽآث إهخاج  -

 الفُذًى رششةتلاأأواظخيراد أو جىصَع أو إعادة إهخاج 

مع احترام اإلالخظُاث اللاهىهُت الخاصت بحلىق  إًجاسها

 ؛اإلاؤلف

 ـ ..............

 ـ ...................

عىذ الاكخظاء في النزاعاث التي جيؽؤ والىظاػت الخحكُم  -

بين اإلاهىُين في مخخلف الفشوع العاملت في كؼاعاث 

اإلابرمجت اإلاعذة  لفاًذًى  رششةتلاأو  ئُتالعِىماالصىاعت 

لالظخعمال الخاص لذي الجمهىس وؤلاهخاج العمعي 

 البصشي باظخثىاء هضاعاث الؽغل؛

 

 

 إداسة اإلاشكض وحعلها إداسة سكمُت مً أحل جحذًثـ 
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جلذًم جىصُاث واكتراحاث للحكىمت مً ؼؤنها طمان  -ـ 

ش وجىمُت كؼاعي الصىاعت العِىما ُت وأؼشػت الفُذًى ئجؼٍى

اإلابرمجت اإلاعذة لالظخعمال الخاص لذي الجمهىس وؤلاهخاج 

 العمعي البصشي؛

  ـ .................

ض وؽش الثلافت عبر العِىما، بخيعُم مع العلؼاث  - حعٍض

اإلاخخصت، وال ظُما عبر جذبير خضاهت ألافالم اإلاغشبُت ودعم 

وجىظُع وؽشها عبر الىظائل  إحذار خضاهاث أخشي لألفالم

 ؛الخكىىلىحُت الحذًثت

علذ ؼشاكاث مع اللؼاعاث الحكىمُت اإلاعىُت مً أحل إبشاص  -

اإلاىاهب اإلاهخمت بمهً العمعي البصشي والعِىما والاهخمام 

 بها؛

 

 

 ـ..........

ً اإلانهي في مُذان الصىاعت العِىما ـ ُت مً خالل ئدعم الخكٍى

يُت في اإلاهً راث الؼبُعت الفىُت أو اإلاهً  جىظُم دوساث جكٍى

الخلىُت الخاصت بالعِىما والاهخاج العمعي البصشي أو 

اإلاؽاسكت فيها، ورلك بخيعُم مع اإلاىظماث والجمعُاث 

 اإلاهىُت اإلاعىُت؛

 

 

 جلذًم جىصُاث واكتراحاث للحكىمت مً ؼؤنها طمان -

ش وجىمُت كؼاعي الصىاعت العِىما  رششةتلاأُت وئجؼٍى

اإلابرمجت اإلاعذة لالظخعمال الخاص لذي  الفُذًى

 الجمهىس وؤلاهخاج العمعي البصشي؛

 ـ....

ض وؽش الثلافت عبر العِىما، بخيعُم مع العلؼاث  - حعٍض

اإلاخخصت، وال ظُما عبر جذبير خضاهت ألافالم اإلاغشبُت 

وجىظُع  أخشي لألفالم جهىيت ودعم إحذار خضاهاث

وجحذد ،  وؽشها عبر الىظائل الخكىىلىحُت الحذًثت

رششوط جىظيم وحسيير خزاهت لافالم املغشبيت بىص 

أجىظيمي.

علذ ؼشاكاث مع اللؼاعاث الحكىمُت اإلاعىُت مً أحل  -

اإلاىاهب اإلاهخمت بمهً العمعي البصشي  وحشجيع إبشاص

 والعِىما والاهخمام بها؛

 ........ـ...............

ً اإلانهي  - مً  ُتئفي مُذان الصىاعت العِىمادعم الخكٍى

يُت في اإلاهً راث الؼبُعت  خالل جىظُم دوساث جكٍى

الفىُت أو اإلاهً الخلىُت الخاصت بالعِىما والاهخاج 

العمعي البصشي أو اإلاؽاسكت فيها، ورلك بخيعُم مع 

 اإلاىظماث والجمعُاث اإلاهىُت اإلاعىُت؛

 

 

 

 

 

 

 

 

ت والاجمشكض ؤلاداسي.  ـ في إػاس مىاكبت وسػ الجهٍى

في مجال الخىظُم ولِغ  ـ أمش الخىظُم والدعُير ًذخل

ع.  في مجال الدؽَش
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 4 :المادة

عيره مذًش، ٌعاعذه كاجب عام. 2  ًذًش اإلاشكض مجلغ إداسة َو

 

عيره  ، ٌعاعذه كاجب عام مذًشأًذًش اإلاشكض مجلغ إداسة َو

 عام.
ُينـ  ً الجهٍى  جمُيزا له عً اإلاذًٍش

 5 :المادة

3 

و العلؼت أحذ سئاظت سئِغ الحكىمت ج اإلاشكضًخؤلف مجلغ إداسة 

مً ألاعظاء الخالي  ،الحكىمُت اإلافىطت مً لذهه لهزا الغشض

 بُانهم:

 ؛ٌعُىىن بىص جىظُمي ؤلاداسةن عً ممثلى • 

 ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىخجين؛• 

 ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىصعين؛• 

 ؛هىُت إلاعخغلي اللاعاث العِىمائُتممثل عً اإلاىظماث اإلا• 

 ممثل عً هُئت اإلاخشحين واإلاؤلفين اإلاغاسبت؛ •

 بُنهم ومً اإلاشكض مًممثل ًخم اهخخابه مً بين معخخذمي  •

كبلهم، جحذد كُفُت اهخخابه في الىظام ألاظاس ي الخاص 

 .بمعخخذمي اإلاشكض

 

و أحذ سئاظت سئِغ الحكىمت ج اإلاشكضًخؤلف مجلغ إداسة 

مً  ،العلؼت الحكىمُت اإلافىطت مً لذهه لهزا الغشض

 ألاعظاء الخالي بُانهم:

 ؛ٌعُىىن بىص جىظُمي ؤلاداسةن عً ممثلى • 

 للمىخجين؛ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت • 

 ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىصعين؛• 

هىُت إلاعخغلي اللاعاث ممثل عً اإلاىظماث اإلا• 

 ؛العِىمائُت

 ممثل عً هُئت اإلاخشحين واإلاؤلفين اإلاغاسبت؛ •

بُنهم  اإلاشكض مًممثل ًخم اهخخابه مً بين معخخذمي  •

كبلهم، جحذد كُفُت اهخخابه في الىظام ألاظاس ي  ومً

 .الخاص بمعخخذمي اإلاشكض

اث املهىيت للمهشجاهاث الىةىيت مـ ممثل عن املىظ

 ـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بكُفُت فعلُت وواكعُت وال  ًحظشون اإلاجلغ ؤلاداسي  ـ

الخىصُص على حظىسهم بصفت سظمُت  بؤط مً
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أوالذوليت.

أالباقي بذون حغييرـ 

 وكاهىهُت.
 

4 

ًخؤلف مجلغ إداسة اإلاشكض جحذ سئاظت سئِغ الحكىمت أو العلؼت 

الحكىمُت اإلافىطت مً لذهه لهزا الغشض، مً ألاعظاء الخالي 

 بُانهم:

 ممثلىن عً ؤلاداسة ٌعُىىن بىص جىظُمي؛ -

 ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىخجين؛ -

 ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىصعين؛ -

إلاعخغلي اللاعاث ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت  -

 العِىمائُت؛

 ممثل عً هُئت اإلاخشحين واإلاؤلفين اإلاغاسبت؛ -

ممثل ًخم اهخخابه مً بين معخخذمي اإلاشكض مً بُنهم  -

ومً كبلهم. جحذد كُفُت اهخخابه في الىظام ألاظاس ي 

 الخاص بمعخخذمي اإلاشكض.

 

ًخؤلف مجلغ إداسة اإلاشكض جحذ سئاظت سئِغ الحكىمت أو 

اإلافىطت مً لذهه لهزا الغشض، مً العلؼت الحكىمُت 

 ألاعظاء الخالي بُانهم:

 ممثلىن عً ؤلاداسة ٌعُىىن بىص جىظُمي؛ -

 ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىخجين؛ -

 ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت للمىصعين؛ -

ممثل عً اإلاىظماث اإلاهىُت إلاعخغلي اللاعاث  -

 العِىمائُت؛

 ممثل عً هُئت اإلاخشحين واإلاؤلفين اإلاغاسبت؛ -

ممثل ًخم اهخخابه مً بين معخخذمي اإلاشكض مً  -

بُنهم ومً كبلهم، جحذد كُفُت اهخخابه في الىظام 

 ألاظاس ي الخاص بمعخخذمي اإلاشكض؛

مذًش املعهذ العالي ملهن السمعي البصشي  -

أوالسيىما؛

 

 

 

 

 

 

إطافت مذًش اإلاعهذ العالي إلاهً العمعي البصشي 

 خبرجه.والعِىما الظخفادة مجلغ ؤلاداسة مً 

5 

إرا لم جخمكً اإلاىظماث اإلاهىُت اإلاعىُت مً حعُين مً ًمثلها، 

 ًلىم سئِغ مجلغ ؤلاداسة، بخعُين ممثل عنها.

 

إرا لم جخمكن املىظماث املهىيت املعىيت من حعيين من 

أًمثلها، ًقىم سئيس مجلس إلاداسة، بخعيين ممثل عنها.

أ

أ

أ

 مً أحل طمان جمثُلُت حلُلُت للمهىُين.



6 
 

 6 المادة:

6 

ًخمخع مجلغ ؤلاداسة بجمُع العلؽ والصالحُاث 

 .....................الالصمت

 ـ ـ........

 ـ.............

ش العىىي عً أوؽؼت اإلاشكض اإلاشفىع إلُه  ًذسط اإلاجلغ الخلٍش

 مً لذن اإلاذًش.

لُام بخذكُلاث وجلُُماث الحذر اإلاجلغ لجىت ٌعهذ إليها ً -

 وكُفُت ظيرها.ٍحذد جؤلُفها و 

ظا إلاذًش اإلاشكض ت   ًمكً إلاجلغ ؤلاداسة أن ًمىح جفٍى كصذ حعٍى

 كظاًا معُىت.

 

 ًخمخع مجلغ ؤلاداسة بجمُع العلؽ والصالحُاثـ 

 ........... الالصمت 

 ـ..................

 ـ.................

ش العىىي عً أوؽؼت اإلاشكض اإلاشفىع  ًذسط اإلاجلغ الخلٍش

 .العام اإلاذًشإلُه مً لذن 

لُام بخذكُلاث الحذر اإلاجلغ لجىت ٌعهذ إليها ً -

 ٍحذد جؤلُفها وكُفُت ظيرها.و وجلُُماث 

ظا  لمشكزل العام  لمذًشأل ًمكً إلاجلغ ؤلاداسة أن ًمىح جفٍى

ت كظاًا معُىت.  كصذ حعٍى

 

 ت.مً أحل اإلاالئم

 

 

 7 المادة:

7 

 في العىت ورلك :ًجخمع مجلغ ؤلاداسة...........وعلى ألاكل مشجين 

 ًىهُى............................................؛ 03كبل  -

 هىفمبر...........................................؛ 03كبل  -

ًخذاول مجلغ ؤلاداسة بكُفُت صحُحت بحظىس هصف عذد 

 أعظائه على ألاكل.

ورلك ًجخمع مجلغ ؤلاداسة...........وعلى ألاكل مشجين في العىت 

: 

 ًىهُى...........................................؛ 03كبل  -

 هىفمبر..........................................؛ 03كبل  -

 أغلببحضىس ًخذاول مجلغ ؤلاداسة بكُفُت صحُحت 

 .أعضائه على لاقل

 

 

اعخماد الىصاب اإلاىصىص علُه عادة في اإلاجالغ 

ت.  ؤلاداٍس
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 الباب الرابع 

 9 :المادة

 مذًش اإلاشكض 8

 
أ.لمشكزل العام ذًشأاملـ 
 

 ـ مً أحل اإلاالئمت.

9 

عُت والخىظُمُت الجاسي ـ  ٌعين مذًش اإلاشكض ػبلا للىصىص الدؽَش

 بها العمل. 

اإلابرمجت،  ...........................عالوة على اإلاهام اإلاعىذة إلُه  

ًخمخع اإلاذًش بجمُع العلؽ والصالحُاث الالصمت لدعُير اإلاشكض. 

 ولهزه الغاًت:

 ـ ..............

 ـ .................

مكً  ـ  ٌعخبر مذًش اإلاشكض آلامش بلبع مذاخُله وصشف هفلاجه، ٍو

له أن ًفىض، جحذ معؤولُخه، حضءا مً ظلؼه واخخصاصاجه 

 بلا لىظامه الذاخلي.إلى معخخذمي إداسة اإلاشكض ػ

 

 

عُت  العام ذًشأاملٌعين ـ  اإلاشكض ػبلا للىصىص الدؽَش

 والخىظُمُت الجاسي بها العمل. 

اإلابرمجت،  ...........................عالوة على اإلاهام اإلاعىذة إلُه  

بجمُع العلؽ والصالحُاث الالصمت لدعُير  العاماملذًش ًخمخع 

 اإلاشكض. ولهزه الغاًت:

 ..............ـ 

 ـ .................

اإلاشكض آلامش بلبع مذاخُله وصشف العام  ذًش املٌعخبر  ـ 

مكً له أن ًفىض، جحذ معؤولُخه، حضءا مً  هفلاجه، ٍو

ظلؼه واخخصاصاجه إلى معخخذمي إداسة اإلاشكض ػبلا لىظامه 

 الذاخلي

 ـ مً أحل اإلاالئمت.

 

 
 

11 

عُت الجاسي بها العمل.ٌعين مذًش اإلاشكض ػبلا للىصىص   الدؽَش

 

 عالوة على اإلاهام..............................ولهزه الغاًت:

ًىفز كشاساث مجلغ ؤلاداسة، وعىذ الاكخظاء، اإلالشساث  -

 الصادسة عً اللجىت أو اللجان التي ًحذثها اإلاجلغ؛

عُت الجاسي بها  ٌعين مذًش اإلاشكض ػبلا للىصىص الدؽَش

 العمل.

 عالوة على اإلاهام.............................ولهزه الغاًت:

ًىفز كشاساث مجلغ ؤلاداسة، وعىذ الاكخظاء،  -

اإلالشساث الصادسة عً اللجىت أو اللجان التي ًحذثها 
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 ٌعهش على حعُير .................................؛ -

 ..............................................؛ًخىلى  -

 ٌعين................................................؛ -

 ًمثل................................................؛ -

جىص له أن ًلُم أي دعىي  - ًمثل اإلاشكض أمام اللظاء ٍو

كظائُت للذفاع عً مصالح اإلاشكض، ورلك بعذ مىافلت 

 مجلغ ؤلاداسة. سئِغ

 اإلاجلغ؛

 ....................؛ٌعهش على حعُير ............ -

 ًخىلى .............................................؛ -

 ٌعين...............................................؛ -

 ًمثل...............................................؛ -

جىص له أن ًلُم أي  - ًمثل اإلاشكض أمام اللظاء ٍو

دعىي كظائُت للذفاع عً مصالح اإلاشكض، ورلك 

 مجلغ ؤلاداسة. سئيسبعذ مىافلت 

 

 

اؼتراغ إرن مجلغ ؤلاداسة بالخلاض ي وجىظُع 

 الدؽاوس حىل حذوي سفع الذعاوي اللظائُت.

 14 :المادة

11 

ش كل ؼٍشؽ منهي أو إهخاج ظمعي  - 7اإلاادة » ًخىكف جصٍى

ش »بصشي  كُفما كان حجمه ودعامخه على هُل سخصت في الخصٍى

اإلاغشبي ورلك دون ؤلاخالل  جىغشافُتاإلاشكض العِىما»ٌعلمها مذًش 

ت  عُت »بالشخص ؤلاداٍس ألاخشي اإلاؼلىبت وفلا للىصىص الدؽَش

 العمل.»والخىظُمُت الجاسي بها 

 

ش كل ؼٍشؽ منهي أو إهخاج ظمعي ًخ - 7اإلاادة » ىكف جصٍى

كُفما كان حجمه ودعامخه على هُل سخصت في »بصشي 

ش ٌعلمها  اإلاغشبي  جىغشافُتالعِىما مشكزالعام للذًش املالخصٍى

ت  ألاخشي اإلاؼلىبت وفلا »ورلك دون ؤلاخالل بالشخص ؤلاداٍس

عُت والخىظُمُت الجاسي بها   العمل.»للىصىص الدؽَش

 

 اإلاالئمت.ـ مً أحل 

12 

اإلاخعلم بدىظُم  93.22مً اللاهىن سكم  7جيسخ أحكام اإلاادة 

ع باألحكام الخالُت :  الصىاعت العِىماجىغشافُت وحعٍى

 ًخىكف.....................الجاسي بها العمل. -7اإلاادة 

 ًجب أن...................التي جحذد كامتها بىص جىظُمي.

ش  معلال وأن ًبلغ للمعني  ًجب أن ًكىن سفع سخصت الخصٍى

اإلاخعلم بدىظُم  93.22مً اللاهىن سكم  7جيسخ أحكام اإلاادة 

ع باألحكام الخالُت :  الصىاعت العِىماجىغشافُت وحعٍى

 ًخىكف.....................الجاسي بها العمل. -7اإلاادة 

 جحذد كامتها بىص جىظُمي. ًجب أن..................التي

ش معلال وأن ًبلغ وحىبا  ًجب أن ًكىن سفع سخصت الخصٍى
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( ًىما، 92للمعني باألمش داخل أحل أكصاه واحذ وعؽشون ) ( ًىما.92باألمش داخل أحل أكصاه واحذ وعؽشون )

ويعخبر حاصال على سخصت الخصىيش كل من لم ًخلق جىابا 

 .داخل هزا لاجل

 

إلاىع الؽؼؽ وإلضام اإلاشكض بالشد على الؼلباث داخل 

 لاهىوي.ألاحل ال

 

 15 :المادة

13 

خ  2.77.903جيسخ أحكام الظهير الؽٍشف بمثابت كاهىن سكم  بخاٍس

( اإلاخعلم بئعادة جىظُم اإلاشكض 2277ظبخمبر  22) 2027ؼىال  5

خ دخىل هزا اللاهىن حيز  العِىماجىغشافي اإلاغشبي، ابخذاء مً جاٍس

 الخىفُز.

 2.77.903جيسخ أحكام الظهير الؽٍشف بمثابت كاهىن سكم 

خ  ( اإلاخعلم بئعادة 2277ظبخمبر  22) 2027ؼىال  5بخاٍس

بعذ ثالثت أرشهش من جىظُم اإلاشكض العِىماجىغشافي اإلاغشبي، 

 جاسيخ وششه بالجشيذة الشسميت.

 

 

فسح اإلاجال أمام اإلاخذخلين في اللؼاع لإلػالع على 

 اث الجذًذة.واإلاالءمت مع اإلالخظُ

 



 تعديالت فرق األغلبية بمجلس المستشارين حول:

71.07مشروع قانون رقم     

 المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي

91.22وبتغيير القانون رقم   

 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية

  

  

 تعديل استدراكي

  

  

  



  

 رقم 

 التعديل
 التعليل التعديل المقترح النص األصلي للمشروع

 5المادة: 

 

جحت رئاضت رئيظ الحكىمت أو الطلطت ًخألف مجلظ إدارة املزكش 

من ألاعظاء الخالي ، الحكىميت املفىطت من لدهه لهذا الغزض

 بيانهم:

 ممثلى ن عن إلادارة ٌعينىن بنص جنظيمي؛• 

 ممثل عن املنظماث املهنيت للمنخجين؛• 

 ممثل عن املنظماث املهنيت للمىسعين؛• 

 ممثل عن املنظماث املهنيت ملطخغلي القاعاث الطينمائيت؛• 

 ممثل عن هيئت املخزجين واملؤلفين املغاربت؛• 

ممثل ًخم اهخخابه من بين مطخخدمي املزكش من بينهم ومن • 

قبلهم، جحدد كيفيت اهخخابه في النظام ألاضاس ي الخاص 

 بمطخخدمي املزكش.

  

رئيظ الحكىمت أو جحت رئاضت ًخألف مجلظ إدارة املزكش 

من ، الطلطت الحكىميت املفىطت من لدهه لهذا الغزض

 ألاعظاء الخالي بيانهم:

 ممثلى ن عن إلادارة ٌعينىن بنص جنظيمي؛• 

 ممثل عن املنظماث املهنيت للمنخجين؛• 

 ممثل عن املنظماث املهنيت للمىسعين؛• 

ممثل عن املنظماث املهنيت ملطخغلي القاعاث • 

 الطينمائيت؛

 ممثل عن هيئت املخزجين واملؤلفين املغاربت؛ •

ممثل ًخم اهخخابه من بين مطخخدمي املزكش من بينهم • 

ومن قبلهم، جحدد كيفيت اهخخابه في النظام ألاضاس ي 

 الخاص بمطخخدمي املزكش.

 ـ ممثل عن املنظنات املهنية للمهرجانات الوطنية والدولي.

 واملخرجينممثل عن املنظمات املهنية للمؤلفين   ـ

 ـ ممثل عن املنظمات املهنية للمؤدين السينمائيين )املمثليت(

 .ـ ممثل عن املنظمات املهنية للتقنيين

ًحظزون املجلظ إلاداري بكيفيت فعليت وواقعيت وال ـ 

بأص من الخنصيص على حظىرهم بصفت رضميت 

 وقاهىهيت.

ـ الصيغت التي جاءث بها فئت املؤلف واملخزجين جحيل 

ئت واحدة في حين أن هناك منظماث أخزي على هي

ِجطز هفظ الفئت مما ًجعل ألامز ًبدو وكأهه حعيين 

 لهيئت واحدة معزوفت.

ـ فئت املمثلين جشء ال ًخجشأ من الصناعت الطينمائيت 

لذا ًجب أن ًمثلىا مجلظ إلاداري وكذلك ألامز 

 بالنطبت للخقنيين.
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ق ألاصالت واملعاصسة    بخصىصحعدًالث فٍس

 املخعلق بدنظُم الصناعت السِنماجىغسافُت 91.22جنظُم املسكص السِنماجىغسافي املغسبي، وبخغُير القاهىن زقم بإعادة  71.07مشسوع قاهىن زقم 

 

س الخعدًل الخعدًل املقترح النص الحالي الخعدًل زقم  جبًر

 :5املادة  1

ًخألف مجلس إدازة املسكص، باإلطافت إلى زئِسه، 

 مً ألاعظاء الخالي بُانهم:

 ممثلى إلادازة؛ 

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىخجحن؛ 

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىشعحن؛ 

  ممثل عً املىظماث املهىُت ملسخغلي

 القاعاث السِىمائُت.

إذا لم جخمكً املىظماث املهىُت املعىُت مً 

حعُحن مً ًمثلها، ًقىم زئِس مجلس إلادازة 

 بخعُحن ممثل عنها.

 : 5املادة 

مً ألاعظاء  باإلطافت إلى زئِسه،، ًخألف مجلس إدازة املسكص

 الخالي بُانهم:

 ممثلى إلادازة؛ 

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىخجحن؛ 

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىشعحن؛ 

 .ممثل عً املىظماث املهىُت ملسخغلي القاعاث السِىمائُت 

  املهنُت للخقنُين؛ممثل عن املنظماث 

 ممثل عن املنظماث املهنُت للممثلين؛ 

إذا لم جخمكً املىظماث املهىُت املعىُت مً حعُحن مً ًمثلها، 

 ًقىم زئِس مجلس إلادازة بخعُحن ممثل عنها.

 

 

 

 

 

 

 

طمان وجىد جمثُلُت جمُع املخدخلحن  -

 .في قؼاع السِىما
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ال ًجىش لصخص واحد أن ًمثل أكثر مً 

مىظمت مهىُت واحدة مً املىظماث املشاز إليها 

 في الفقسة ألاولى أعاله.

ًجىش لسئِس مجلس إلادازة أن ًدعى لحظىز 

ت. أي شخص ذاحي  اجخماعاجه بصفت اسدشاٍز

أو اعخبازي، مً القؼاع العام أو الخاص، ًسي 

فائدة في حظىزه، ًكىن مؤهال وذا صلت 

بمجال اخخصاص املسكص أو بجدول أعمال 

 لس إلادازة.مج

 

ال ًجىش لصخص واحد أن ًمثل أكثر مً مىظمت مهىُت واحدة 

 مً املىظماث املشاز إليها في الفقسة ألاولى أعاله.

ًجىش لسئِس مجلس إلادازة أن ًدعى لحظىز اجخماعاجه 

ت. أي شخص ذاحي أو اعخبازي، مً القؼاع  بصفت اسدشاٍز

العام أو الخاص، ًسي فائدة في حظىزه، ًكىن مؤهال وذا 

صلت بمجال اخخصاص املسكص أو بجدول أعمال مجلس 

 إلادازة.

 3: الفقسة 6املادة  2

ًمكً للمجلس أًظا أن ًخخر كل إجساء 

حدر  للقُام بخدقُقاث وجقُُماث دوزٍه ٍو

لهرا الغسض لجىت للخدقُق ًحدد جألُفها 

 وكُفُت سحرها.

 

 

 3: الفقسة 6املادة 

ًمكً للمجلس أًظا أن ًخخر كل إجساء للقُام بخدقُقاث 

حدر لهرا الغسض لجىت  للخدقُق ًحدد وجقُُماث دوزٍه ٍو

 بعد اسدشازة بىص جىظُمي،  جألُفها وكُفُت سحرها

املنظماث املهنُت للمنخجين واملىشعين ومسخغلي القاعاث 

 السِنمائُت.

 

 

 

 

زالزُت ألابعاد، ما  اعخماد املقازبت الدشازكُت-

 بحن املجلس واملهىُحن والحكىمت.

 :01املادة  3

 29.22مً القاهىن زقم  7جيسخ أحكام املادة 

املخعلق بدىظُم الصىاعت السِىماجىغسافُت 

 وحعىض باألحكام الخالُت:

ؽ منهي أو إهخاج  7"املادة  س كل شٍس ًخىقف جصٍى

 : خرف هره املادة01املادة 

املخعلق بدنظُم  91.22من القاهىن زقم  7جنسخ أخكام املادة 

 الصناعت السِنماجىغسافُت وحعىض باألخكام الخالُت:

ط منهي أو إهخاج سمعي بصسي  7"املادة  س كل شٍس ًخىقف جصٍى

س ٌسلمها  كُفما كان حجمه ودعامخه على هُل زخصت في الخصٍى

 

جخعلق هره املادة بالشسوغ الىاجب  -

ىفسها للحصىل على الترخُص، وهي ج

ت وأساسُت مً  شسوغ وعخبرها طسوٍز

أجل طمان  الجزاهت والشفافُت أزىاء 
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سمعي بصسي كُفما كان حجمه ودعامخه على هُل 

س ٌسلمها مدًس املسكص  زخصت في الخصٍى

السِىماجىغسافي املغسبي وذلك دون إلاخالل 

ت ألاخسي املؼ لىبت وفقا للىصىص بالسخص إلاداٍز

عُت والخىظُمُت الجازي بها العمل".  الدشَس

س بىجه  "ًجب أن ًخظمً ػلب زخصت الخصٍى

خاص اسم املىخج املىخدب وعىىان شسكت إلاهخاج 

ؽ أو إلاهخاج السمعي  واللغت ألاصلُت للشٍس

جب أن ًكىن الؼلب مشفىعا  البصسي، ٍو

باملسدىداث والىزائق التي جحدد قائمتها بىص 

 مي".جىظُ

س معلال وأن  "ًجب أن ًكىن زفع زخصت الخصٍى

ًبلغ إلى املعني باألمس داخل أجل ًحدد بىص 

 جىظُمي".

س  "ال جؼبق أحكام هره املادة على أعمال جصٍى

قخصس اسخعمالها  ألاشسػت التي ًىجصها "هىاة. ٍو

على ألاغساض الخاصت بالصخص الراحي أو 

لحسابه الاعخبازي الري ًىجصها أو ًأمس بئهجاشها 

ت".  ولِسذ معدة "ألغساض ججاٍز

 

مدًس املسكص السِنماجىغسافي املغسبي وذلك دون إلاخالل بالسخص 

عُت والخنظُمُت  ت ألاخسي املطلىبت وفقا للنصىص الدشَس إلاداٍز

 الجازي بها العمل".

س بىجه خاص اسم "ًجب أن ًخضم ن طلب زخصت الخصٍى

ط أو  املنخج املنخدب وعنىان شسكت إلاهخاج واللغت ألاصلُت للشٍس

جب أن ًكىن الطلب مشفىعا  إلاهخاج السمعي البصسي، ٍو

 باملسدنداث والىثائق التي جددد قائمتها بنص جنظُمي".

س معلال وأن ًبلغ إلى املعني  "ًجب أن ًكىن زفض زخصت الخصٍى

 اخل أجل ًددد بنص جنظُمي".باألمس د

س ألاشسطت التي  "ال جطبق أخكام هره املادة على أعمال جصٍى

قخصس اسخعمالها على ألاغساض الخاصت  ًنجصها "هىاة. ٍو

بالشخص الراحي أو الاعخبازي الري ًنجصها أو ًأمس بإهجاشها 

ت".  لحسابه ولِسذ معدة "ألغساض ججاٍز

 دزاست امللفاث.
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 المملكة المغربية
 البرلمان

 مجلس المستشارين

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

ق الاسخقاللي للىحدة والخعادليت ق الاجحاد املغزبي للشغل بخصىص  حعدًالث الفٍز وفٍز

وبخغيير  املغزبيئي بإعادة جنظيم املزكز السينما املخعلق 71.07قاهىن رقم مشزوع 

 .ق بدنظيم الصناعت السينماجىغزافياملخعل 91.99القاهىن رقم 

 



 
2 

 

 تبرير التعديل التعديل المقترح النص الحالي المادة رت

1 
 

 الأوىل

 
 

 ٌ  الباب ألاو

 الدسميت والغزض 

 املادة ألاولى

 باسم "املسهص". .......المغربي المعاد  ئييظل المركز السينما

 ."املسهص السِىمائي املغسبي" ًحمل "املسهص" اسم

مىً إحدار جمثُلُاث  ًيىن ملس املسهص بالسباغ. ٍو

ت بلساز ملجلس إلادازة.   حهٍى

 ٌ  الباب ألاو

 الدسميت والغزض 

 املادة ألاولى

 باسم "املسهص". .......المغربي المعاد  ئييظل المركز السينما

 ."ملسهص السِىمائي املغسبيا" ًحمل "املسهص" اسم

مىً إحدار  ًيىن ملس املسهص بالسباغ. ت فسوع مثُلُاثجٍو  حهٍى

 بلساز ملجلس إلادازة.  دوليت وجمثُلُاث وطنيا

 

 

دولُت  جمثُلُاث

لدشجُع الاسدثمازاث 

 السِىمائُت الخازحُت

في إػاز مىاهبت 

ت  سُاست الالمسهٍص

والالجمسهص التي جىهجها 

م بالدها في أفم جؼبُ

ت املىسعت   الجهٍى

 الثانية 2

 

ًخظع املسهص لىصاًت الدولت التي ًيىن الغسض منها 

العمل على احترام ألاحهصة املخخصت باملسهص ألحيام هرا 

اللاهىن، وال سُما ما ًخعلم منها باملهام املسىدة إلُه، 

عُت  وبصفت عامت السهس على جؼبُم الىصىص الدشَس

 ث العمىمُت.والخىظُمُت املخعللت باملؤسسا

خظع املسهص هرلً للمساكبت املالُت للدولت املؼبلت  ٍو

على املؤسساث العمىمُت والهُئاث ألاخسي ػبلا للىصىص 

 عُت والخىظُمُت الجازي بها العملالدشَس

 

ًخظع املسهص لىصاًت الدولت التي ًيىن الغسض منها العمل على 

ألحيام و ٍتالدسخىر  للملخظُاثباملسهص احترام ألاحهصة املخخصت 

اللاهىن، وال سُما ما ًخعلم منها باملهام املسىدة إلُه، وبصفت  هرا

عُت والخىظُمُت املخعللت  عامت السهس على جؼبُم الىصىص الدشَس

 باملؤسساث العمىمُت.

خظع املسهص هرلً للمساكبت املالُت للدولت املؼبلت على  ٍو

عُت املؤسساث العمىمُت والهُئاث ألاخسي ػبلا للىصىص الد شَس

 والخىظُمُت الجازي بها العمل.

 

 

 

شازة الى ال بد مً إلا 

 املسحعُت الدسخىزٍت
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3 

 

 

 

 

  الثالثة

 الباب الثاوي

 املهام
 3املادة 

عُت  ٌسهس املسهص على مساكبت جؼبُم ألاحيام الدشَس

والخىظُمُت املخعللت بلؼاعي الصىاعت السِىمائُت وإلاهخاج 

 اًت، ًظؼلع املسهص باملهام الخالُت:السمعي البصسي. ولهره الغ

مىح وسحب السخص والاعخماد مليشآث إلاهخاج وجؤشيراث  -

الاسخغالٌ والخؤشيراث الثلافُت والتراخُص وبؼائم 

الخعٍسف املهىُت املىصىص عليها في الىصىص الدشَسعُت 

باعخماد حمُع الؼسق املمىىت بما فيها  الجازي بها العمل

 ؛الىسائؽ الالىتروهُت

 

 الباب الثاوي

 املهام
 3املادة 

عُت والخىظُمُت  ٌسهس املسهص على مساكبت جؼبُم ألاحيام الدشَس

املخعللت بلؼاعي الصىاعت السِىمائُت وإلاهخاج السمعي البصسي. 

 ولهره الغاًت، ًظؼلع املسهص باملهام الخالُت:

مىح وسحب السخص والاعخماد مليشآث إلاهخاج وجؤشيراث  -

خؤشيراث الثلافُت والتراخُص وبؼائم الخعٍسف الاسخغالٌ وال

عُت الجازي بها العمل  املهىُت املىصىص عليها في الىصىص الدشَس

، الالىتروهُتباعخماد حمُع الؼسق املمىىت بما فيها الىسائؽ 

طت  سحب معلال.هذا القزار أن ًكىن  شٍز

 

 

حعلُل اللسازاث 

ت هما جىص على  إلاداٍز

: ذلً اللىاهين املىظمت

 30.30زكم  لاهىن لا

بشؤن إلصام إلادازاث 

العمىمُت والجماعاث 

املحلُت واملؤسساث 

العمىمُت بخعلُل كسازاتها 

ت    إلاداٍز

 لثالثةا 4

 

اكتراح جدابير ذاث ػابع حشَسعي وجىظُمي مً شؤجها أن جدعم 

ُت وإلاهخاج السمعي البصسي؛ئوحشجع كؼاعي الصىاعت السِىما  

 

عي وجىظُمي مً شؤجها أن جدعم اكتراح جدابير ذاث ػابع ح شَس

 ُت وإلاهخاج السمعي البصسي؛ئوحشجع كؼاعي الصىاعت السِىما

هي اكتراحاث جبلى بين 

والىشازة السِىمائي املسهص 

وال طسوزة لها  الىصُت

 في هرا الىص
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 لثالثةا 5

 

مساعدة الجمعُاث الثلافُت في جىظُم جظاهساث وللاءاث 

 سِىمائُت؛

 

 

جىظُم  فيالفنيت والثلافُت الجمعُاث  مع عقد شزكاث مساعدة

 جظاهساث وللاءاث سِىمائُت؛

 

مفهىم الشساهت أهبر 

وأعمم خصىصا وأن 

بالدها جخجه في دعم 

الدًملساػُت الدشازهُت 

 في ول املجاالث 

 لثالثةا 6

 

دعم وشس سِىما املؤلف وألاعماٌ السِىمائُت ذاث الاهدشاز 

س ألاهدًت املحدود، وحشجُع إلابداع وإحدار و  جؼٍى

 السِىمائُت بجمُع الىسائل؛

 

 

دعم وشس سِىما املؤلف وألاعماٌ السِىمائُت ذاث الاهدشاز 

س ألاهدًت السِىمائُت  املحدود، وحشجُع إلابداع وإحدار وجؼٍى

 القاهىهيت. بجمُع الىسائل

 

 

إطافت مصؼلح 

اللاهىهُت لعدم فسح 

املجاٌ أمام أي جالعباث 

 أو ججاوشاث غير كاهىهُت
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 لثالثةا

 

ص وشس الثلافت عبر السِىما، بخيسُم مع السلؼاث  حعٍص

املخخصت، وال سُما عبر جدبير خصاهت ألافالم املغسبُت 

وجىسُع وشسها  ودعم إحدار خصاهاث أخسي لألفالم

 ؛عبر الىسائل الخىىىلىحُت الحدًثت
 

 

ص وشس  لؼاث عبر السِىما، بخيسُم مع الس القيموالثلافت حعٍص

حدًثها و جو  عبر جدبير خصاهت ألافالم املغسبُت  وال سُمااملخخصت، 

زها وجىسُع وشسها عبر  ودعم إحدار خصاهاث أخسي لألفالم جطٍى

 ؛الىسائل الخىىىلىحُت الحدًثت

 

 

مسؤلت اللُم واملبادئ -

ال ًمىً فصلها عً ول 

 .ثالثلافا

د الىص -        ججٍى

 لثالثةا 8

 

 ج املشترن لألفالم ألاحىبُت؛املساهمت في إلاهخا

 

 

 

 في اإلنتاج المشترك لألفالم األجنبية؛ المساهمةإمكانية  

مصؼلح املساهمت 

  تلصامُإلا فُه هىع مً

جسن املساهمت 

ت   اخخُاٍز

 لثالثةا 9

 

جسمُم ألازشُف السِىمائي وجثمُىه ووشسه مً خالٌ حسهُل 

 وجىسُع الىلىج إلى مظامُىه؛

 

حسهُل  وشسه مً خالٌ ووزكمىخه  ىمائي وجثمُىهجسمُم ألازشُف السِ

 الىلىج إلى مظامُىه؛ وجىسُع

 

زكمىت  ألازشُف  -

لدسهُل  يالسيُمائ

جداوله عبر الىسائل 

إلالىتروهُت الحدًثت مً 

ف بالترار  أحل الخعٍس

 السيُمائي املغسبي 

د الىص -  ججٍى
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 لثالثةا

 

ىُت مً أحل علد شساواث مع اللؼاعاث الحيىمُت املع

إبساش املىاهب املهخمت بمهً السمعي البصسي والسِىما 

 والاهخمام بها؛
 

 

مً أحل إبساش  املعىُتعلد شساواث مع اللؼاعاث الحيىمُت 

 املىاهب املهخمت بمهً السمعي البصسي والسِىما والاهخمام بها؛

 

ن ول بحىم أ

اللؼاعاث الحيىمُت 

معىُت ول حسب 

 اخخصاصه

 لثالثةا 11

 

ً املنهي في مُدان الصىاعت السِىمادع ُت مً ئم الخيٍى

يُت في املهً ذاث الؼبُعت  خالٌ جىظُم دوزاث جيٍى

الفىُت أو املهً الخلىُت الخاصت بالسِىما والاهخاج 

السمعي البصسي أو املشازهت فيها، وذلً بخيسُم مع 

 املىظماث والجمعُاث املهىُت املعىُت؛

 

 

 

 

 

ً املنهي في مُد جىظُم مً خالٌ  ُتئان الصىاعت السِىمادعم الخيٍى

يُت في املهً ذاث الؼبُعت الفىُت أو في  أو املشازهت دوزاث جيٍى

أو املهً الخلىُت الخاصت بالسِىما والاهخاج السمعي البصسي 

وذلً بخيسُم مع املىظماث والجمعُاث املهىُت  املشازهت فيها،

 املعىُت؛
 

 

 

 جدكُم لغىي 
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 اسةةخلا 12

 الباب الثالث

 أجهزة إلادارة والدسيير
 4املادة 

سيره مدًس، ٌساعده واجب  ًدًس املسهص مجلس إدازة َو

 عام.

 5املادة 

و أحذ زئاست زئِس الحيىمت ج املسهصًخؤلف مجلس إدازة 

مً  ،السلؼت الحيىمُت املفىطت مً لدهه لهرا الغسض

 ألاعظاء الخالي بُاجهم:

 ؛ٌعُىىن بىص جىظُمي إلادازةن عً ممثلى • 

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىخجين؛ 

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىشعين؛• 

هىُت ملسخغلي اللاعاث ممثل عً املىظماث امل• 

 ؛السِىمائُت

 ممثل عً هُئت املخسحين واملؤلفين املغازبت؛ •

بُنهم  املسهص مًممثل ًخم اهخخابه مً بين مسخخدمي  •

ىظام ألاساس ي كبلهم، جحدد هُفُت اهخخابه في ال ومً

 .الخاص بمسخخدمي املسهص

  إذا لم جخمىً املىظماث املهىُت املعىُت مً حعُين

مً ًمثلها، ًلىم زئِس مجلس إلادازة، بخعُين ممثل 

  عنها.

 الباب الثالث

 أجهزة إلادارة والدسيير
 4املادة 

سيره مدًس، ٌساعده واجب عام.  ًدًس املسهص مجلس إدازة َو

 5املادة 

و السلؼت أحذ زئاست زئِس الحيىمت ج املسهصدازة ًخؤلف مجلس إ

 مً ألاعظاء الخالي بُاجهم: ،الحيىمُت املفىطت مً لدهه لهرا الغسض

 ؛ٌعُىىن بىص جىظُمي. إلادازةعً  نيممثل4  نممثلى  •

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىخجين؛ 

 ممثل عً املىظماث املهىُت للمىشعين؛• 

 ؛ملسخغلي اللاعاث السِىمائُت هىُتممثل عً املىظماث امل• 

 ممثل عً هُئت املخسحين واملؤلفين املغازبت؛ •

  جمثيليتألاكثر  عن النقابتممثل 

 املمارسين للصناعت السينمائيت. ممثل عن فئت الخقنيين 

 بُنهم ومً املسهص مًممثل ًخم اهخخابه مً بين مسخخدمي  •

اص كبلهم، جحدد هُفُت اهخخابه في الىظام ألاساس ي الخ

 .بمسخخدمي املسهص

  ،إذا لم جخمىً املىظماث املهىُت املعىُت مً حعُين مً ًمثلها

 ًلىم زئِس مجلس إلادازة، بخعُين ممثل عنها.

             قت حعيين ممثلي املنظماث املهنيت ًحدد بنص جنظيمي طٍز

 والنقابيت

 

طبؽ عدد ممثلي -

إلادازة وعدم جسن املجاٌ 

 مفخىحا.

ت امل- جلس جىسُع عظٍى

الادازي لدشمل 

 ألاساسُين.املخدخلين 

مً شؤن جىَسس هره  -

   لحلىق  املادة هظم

 واسخلاللُت املىظماث

 املهىُت

إطافت إلى وحىد ممثلي -

ت  اللجان املدساٍو

ألاعظاء الرًً جم 

اهخخابهم مً كبل 

 املسخخدمين
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 الةادسة 13

لُام بخدكُلاث ال حدر املجلس لجىت ٌعهد إليهاً -

 ٍحدد جؤلُفها وهُفُت سيرها.و ُُماث وجل

 

 

 

لُام بخدكُلاث ال لجىت ٌعهد إليها املجلس بنص جنظيميحدث ج -

 ٍحدد جؤلُفها وهُفُت سيرها.و وجلُُماث 
 

 

جىخُا للحُاد في مهام 

 حشىُلت هره اللجىتو 

 الةابعة 14

 7املادة 

ًخداٌو مجلس إلادازة بىُفُت صحُحت بحظىز هصف 

 ل.عدد أعظائه على ألاك

 

 

 7املادة  

ًخداٌو مجلس إلادازة بىُفُت صحُحت بحظىز هصف عدد 

 جخخذ القزاراث بأغلبيت أعظاء مجلس الادارة. أعظائه على ألاكل.
 

 

مبدأ جىفس الىصاب 

مً حهت لشسعُت 

الاحخماع والخداٌو 

وشسغ جىفس ألاغلبُت 

اليسبُت أو املؼللت في 

 اجخاذ اللسازاث 
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 الةابعة

عدم جىفس هرا الىصاب في الاحخماع ألاٌو وفي حالت 

ًىما املىالُت،  01جىحه الدعىة لحظىز احخماع زان خالٌ 

وفي هره الحالت، ًخداٌو املجلس دون الخلُد بشسغ 

 الىصاب.
 

وفي حالت عدم جىفس هرا الىصاب في الاحخماع ألاٌو جىحه الدعىة 

لت، ًخداٌو ًىما املىالُت، وفي هره الحا 01لحظىز احخماع زان خالٌ 

طت أال ًقل املجلس  ن شٍز  الخلُدألاعظاء ثلث عن عدد الحاطٍز

 بشسغ الىصاب.

 

عذم ترك المجال 

ارات مفتوحا التخار القر

في غياب على األقل 
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  اإلدارة مجلس ثلث 

 الثاسنة 16

 8املادة 

إطافت إلى اللجان املحدزت لدي املسهص أو التي ًخىلى 

عُ ت والخىظُمُت الجازي بها هخابتها بمىحب الىصىص الدشَس

العمل، ًمىً ملجلس إلادازة أن ًلسز إحدار أي لجىت 

جىش ل ه أن ًفىض أخسي ًحدد جؤلُفها وهُفُاث سيرها، ٍو

 إليها بعع اخخصاصاجه. 

 

 8املادة 

إطافت إلى اللجان املحدزت لدي املسهص أو التي ًخىلى هخابتها بمىحب 

عُت والخىظُمُت الجازي بها العمل، ًمىً ملجلس  الىصىص الدشَس

إلادازة أن ًلسز إحدار أي لجىت أخسي ًحدد جؤلُفها وهُفُاث سيرها، 

جىش له أن ًفىض إليها بعع اخخصاصاجه  . ٍو
 

 

هره املهام سبم 

الخؼسق اليها وهي مً 

 املهام ألاساسُت للمسهص
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 التاسعة 

 الباب السابع

 مدًز املزكز
 9املادة 

عُت والخىظُمُت ٌعين مدًس امل سهص ػبلا للىصىص الدشَس

 الجازي بها العمل. 

عالوة على املهام املسىدة إلُه بمىحب الىصىص  

عُت والخىظُمُت املىظمت للصىاعت السِىما ُت ئالدشَس

وأشسػت الفُدًى املبرمجت، ًخمخع املدًس بجمُع السلؽ 

 والصالحُاث الالشمت لدسُير املسهص. ولهره الغاًت:

ازاث مجلس إلادازة، وعىد الاكخظاء، امللسزاث ًىفر كس  -

 الصادزة عً اللجىت أو اللجان التي ًحدثها املجلس؛

 

 

جىش له أن ًلُم أي دعىي  ًمثل املسهص أمام اللظاء ٍو

كظائُت للدفاع عً مصالح املسهص، وذلً بعد مىافلت 

 زئِس مجلس إلادازة.
 

 

 الباب السابع 

 مدًز املزكز
 9املادة 

عُت والخىظُمُت الجازي بها ٌعين مدًس ا ملسهص ػبلا للىصىص الدشَس

 العمل. 

عُت   عالوة على املهام املسىدة إلُه بمىحب الىصىص الدشَس

ُت وأشسػت الفُدًى املبرمجت، ئوالخىظُمُت املىظمت للصىاعت السِىما

ًخمخع املدًس بجمُع السلؽ والصالحُاث الالشمت لدسُير املسهص. ولهره 

 الغاًت:

وعىد الاكخظاء، امللسزاث الصادزة سازاث مجلس إلادازة، ًىفر ك -

 عً اللجىت أو اللجان التي ًحدثها املجلس؛
 

 

جىش له أن ًلُم أي دعىي كظائُت للدفاع  ًمثل املسهص أمام اللظاء ٍو

 عً مصالح املسهص، وذلً بعد مىافلت زئِس مجلس إلادازة.

 
 

 

 

 

 

 

امللسزاث الصادزة عً 

 اللجان   جخظع بدوزها

 ملصادكت مجلس الادازة
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 العارشة 18

 01املادة 

داخلي وخازجي لبرامجه  صلالفخحاًخظع املسهص 

عه وهرا ألوشؼخه س السىىي  ومشاَز عسض الخلٍس َو

 .لالفخحاص على أهظاز املجلس إلادازي 

 

 

 01املادة  

عه وهرا  صلالفخحاًخظع املسهص  داخلي وخازجي لبرامجه ومشاَز

س ا ألوشؼخه عسض الخلٍس لسىىي لالفخحاص على أهظاز املجلس َو

دة الزسميت .إلادازي  نشز بعد املصادقت عليه في الجٍز  ٍو
 

 

جؼبُم مبدأ 

الشفافُت وزبؽ 

 املسؤولُت باملحاسبت

19 
احلادية 

 عرش

 الباب الخامس

 الخنظيم املالي 

 00املادة 

 باب النفقاث: في- 9

 هفلاث الدسُير؛ -

 هفلاث الاسدثماز؛ -

 ؛الاكتراطاثعت مً املبالغ املسح -

 هفلاث مخخلفت. -

 الباب الخامس

 الخنظيم املالي 

 00املادة 

 باب النفقاث: في- 9

 هفلاث الدسُير؛ -

 هفلاث الاسدثماز؛ -

 ؛الاكتراطاثاملبالغ املسحعت مً  -

 .وفق القىاهين الجاري بها العمل في هذا الباب هفلاث مخخلفت -

 

 

طبؽ الىفلاث 

املخخلفت وفم ما ًىص 

 ُه اللاهىن عل
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لثة االث

 عرش

 املسخخدمىن 

 03املادة 

 ًخؤلف مسخخدمى املسهص مً: 

أػس وأعىان ًلىم املسهص بخىظُفهم وفلا للىظام  -

 ألاساس ي الخاص باملسخخدمين، وهرا مً مخعاكدًً؛

لدًه ػبلا  أو مىطىعين زهً إلاشازة مىظفين ملحلين -

عُت والخىظُمُت ا  لجازي بها العمل.للىصىص الدشَس

ً ٌشغلهم  ًمىً للمسهص أن ٌسخعين بخبراء أو مسدشاٍز

 بمىحب علىد كصد اللُام بمهام معُىت وملدة محددة.

 املسخخدمىن 

 03املادة 

 ًخؤلف مسخخدمى املسهص مً: 

أػس وأعىان ًلىم املسهص بخىظُفهم وفلا للىظام ألاساس ي الخاص  -

 وهرا مً مخعاكدًً؛باملسخخدمين، 

 قدًنمخعا -

لدًه ػبلا للىصىص  أو مىطىعين زهً إلاشازة مىظفين ملحلين -

عُت والخىظُمُت الجازي بها العمل.  الدشَس

ً  ٌسخعين ًخعاكد معًمىً للمسهص أن  ٌسخعين  خبراء أو مسدشاٍز

معُىت وملدة مهام ب للُام ل ٌشغلهم بمىحب علىد كصد بهم 

 محددة.

 

 

دا للىص  ججٍى

هحً هىا بصدد الخعاكد 

 س الخىظُفولِ
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فريق الاثحاد العام ملقاوالت املغرب بمجلس املسخشارين جعديالت 

بإعادة ثنظيم املركز السينمائي  70.17مشروع قاهون رقم على 

املحعلق بخنظيم الصناعة  99.22املغربي، وبحغيير القاهون رقم 

 .السينماثوغرافية
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رقم 

 الحعديل
 الحعليل املقترحالحعديل  القاهون  املادة كما وردت في مشروع

1 
 السٌنهائً الهركز تنظٌم بإعادة 70.17 رقم قانوى هشروع

 بتنظٌم الهتعلق 29.99 رقم القانوى وبتغٌٌر الهغربً،
 السٌنهاتوغرافٌة الصناعة

 المركز تنظٌم بإعادة 70.17 رقم قانون مشروع
 .المغربً السٌنمائً

 على القانوى هشروع ٌقتصر أى نقترح
 لوغربًا السٌنهائً لوركزا تنظٍن إعادة
 الهرجعٌة لكوى اعتبارا ،فقط

 الهتعلق 29.99 لقانوى الدستورٌة
 السٌنهاتوغرافٌة الصناعة بتنظٌم

 هع ٌتنافى حٌث .هتجاوزة أصبحت
 وكذا الدستور هى 26و 25 الفصلٌى

 بحرٌة الهتعلق القانوى هى 6 الهادة
 نطالب وبالتالً ةوالهنافس األسعار
 .شهولٌته فً 29.99 القانوى بتعدٌل

 

2  

 دٌباجة
 الذي منه 25 الفصل السٌما الدستور، على بناء

 أشكالها، بجمٌع والتعبٌر والرأي الفكر، حرٌة ٌضمن
 األدب مجال فً والعرض والنشر اإلبداع، حرٌة وكذا

 ودعم مساهمة ٌضمن الذي منه 28 والفصل والفن
 فً المناسبة، الوسائل عبر العمومٌة، السلطات

 والفنً؛ الثقافً اإلبداع تنمٌة
 إلى الموجهة السامٌة الملكٌة الرسالة على وبناء

 أكتوبر 26 بتارٌخ للسٌنما الوطنٌة المناظرة
 فً نشدد أن نود" مضمونها فً جاء والت2013ً

 دٌباجة إضافة إلى التعدٌل هذا ٌروم
 تنظٌم فً ألههٌته نظرا الهشروع لهذا

 .السٌنهائً القطاع
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 نتوخاه، الذي األسمى الهدف أن على الصدد هذا
 القطاع فً المسجلة المكتسبات صٌانة فً أوال ٌتمثل

 تطوٌره أسباب من المزٌد وتوفٌر السٌنمائً،
 الوطنٌة للسٌنما مناسب تطوٌر أجل ومن ؛"وإنمائه
 أجل من والثقافٌة الفنٌة مهمتها بأداء لها ٌسمح
 وإشعاع المواطن تفتح وٌضمن المجتمعً التطور
 المغربٌة المملكة

 باالتصال المتعلق 77-33 رقم القانون على وبناء
 البصري السمعً

 بحقوق المتعلق 2-33 رقم القانون على وبناء
 المجاورة والحقوق المؤلف

3 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 اإلنتاج لهنشئات واالعتهاد الرخص وسحب هنح 
 والتراخٌص الثقافٌة والتأشٌرات االستغالل وتأشٌرات

 فً علٌها الهنصوص الههنٌة التعرٌف وبطائق
 جهٌع باعتهاد العهل بها الجاري التشرٌعٌة النصوص

 .االلكترونٌة الوسائط فٌها بها الههكنة الطرق
 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 اإلنتاج لهنشئات واالعتهاد الرخص وسحب هنح 
 الثقافٌة والتأشٌرات االستغالل وتأشٌرات

 الهنصوص الههنٌة التعرٌف وبطائق والتراخٌص
 العهل بها الجاري التشرٌعٌة النصوص فً علٌها

 الوسائط فٌها بها الههكنة الطرق جهٌع باعتهاد
 بعد واالعتماد الرخص سحب ٌتم .االلكترونٌة

 هٌئة على المخالفة وإثبات السحب أسباب عرض
 الغرف عن وممثلٌن السٌنمائً المركز من مكونة

 الشأن لهذا خصٌصا تجتمع المهنٌة
 

 حرٌة ضهاى إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 بجهٌع والتعبٌر والرأي الفكر،

 ٌنص كها اإلبداع، حرٌة وكذا أشكالها،
 الدستور هى26 الفصل ذلك على

4 
 المهام الثانً الباب

 3 المادة
 المهام الثانً الباب

 3 المادة
 استثناء إلى التعدٌل هذا ٌهدف

 السهعً لالتصال الوطنٌة الشركات
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 على للعرض الهعدة البصرٌة السهعٌة األعهال إنتاج هراقبة
 البث دعاهة طبٌعة كانت وكٌفها وهستقبلٌة، حالٌة دعاهة أي

 .النهائً

 الهعدة البصرٌة السهعٌة األعهال إنتاج هراقبة
 كانت وكٌفها وهستقبلٌة حالٌة دعاهة أي على للعرض
 الشركات وتستثنى النهائً، البث دعاهة طبٌعة

 .المراقبة هذه من البصري السمعً لالتصال الوطنٌة

 الهركز هراقبة هى البصري

5 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 ولهذا السٌنهائٌة، العرض قاعات شبابٌك هداخٌل هراقبة
 التذاكر نظام على للهصادقة وحده الهركز ٌؤهل الغرض

 بٌع أجل هى القاعات هذه قبل هى الهستعهلة الهحسوبة
 للجههور التذاكر

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 السٌنهائٌة، العرض قاعات شبابٌك هداخٌل هراقبة
 المهنٌة والهٌئات المركز ٌؤهل ،الغرض ولهذا

 هى الهستعهلة الهحسوبة التذاكر نظام على للهصادقة
 .للجههور التذاكر بٌع أجل هى القاعات هذه قبل

 هبدأ تنزٌل إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 الههنٌٌى بٌى فعلٌة بشراكة العهل

 .واإلدارة

6 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 باالنتاجات الخاص العام السجل على بالحفاظ القٌام
 للهقتضٌات وفقا وذلك البصرٌة، والسهعٌة السٌنهائٌة
 العهل بها الجاري التشرٌعٌة

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 باالنتاجات الخاص العام السجل على بالحفاظ القٌام
 رقمتنه على والعمل البصرٌة، والسهعٌة السٌنهائٌة

 وفقا وذلك ،علٌه االطالع من المهنٌٌن وتمكٌن
 العهل بها الجاري التشرٌعٌة للهقتضٌات

 

 الهركز قٌام إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 باالنتاجات الخاص السجل برقهنة

 البصرٌة والسهعٌة السٌنهائٌة

7 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 السٌنهائٌة األعهال تزٌٌف هكافحة فً الهساههة 
 الهعدة الهبرهجة الفٌدٌو وأشرطة البصرٌة والسهعٌة

 أو حالٌة دعاهة أي على الجههور لدى الخاص لالستعهال
 هستقبلٌة

 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 األعمال وتوزٌع قرصنة مكافحة على السهر
 حالٌة دعامة أي على البصرٌة والسمعٌة السٌنمائٌة

. النهائً البث دعامة طبٌعة كانت وكٌفما ومستقبلٌة،
 المركز وٌقوم  .البث حقوق صاحب ترخٌص دون

 والسلطة القضائٌة السلطة مع بشراكة المهمة بهاته
 التنفٌذٌة

 كلهة تعوٌض إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 هو الهركز لٌكوى بالسهر الهساههة
 الفعلً والهحرك الرئٌسً الطرف
 .القرصنة لهحاربة
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8 

 المهام الثانً الباب

 3 المادة

 السٌنهائٌة الصناعة قطاع وتطوٌر تهوٌل فً الهساههة 
 فً سواء ألعهالهم تهوٌل عى البحث قً الهنتجٌى ودعم

  الخارج فً أو الهغرب
 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 الصناعة قطاع وتطوٌر تهوٌل فً الهساههة 
 تهوٌل عى البحث قً الهنتجٌى ودعم السٌنهائٌة
 وذلك الخارج فً أو الهغرب فً سواء ألعهالهم
 المهنٌة الهٌئات مع بشراكة

 

 الشراكة تفعٌل إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 الههنٌة الهٌئات هع

9 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 الصناعة قطاعً لتطوٌر تحفٌزٌة تدابٌر اقتراح 
 هصادر وتنوٌع البصري السهعً واإلنتاج السٌنهائٌة
 التهوٌل؛

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 المهنٌة الهٌئات مع بشراكة تحفٌزٌة تدابٌر اقتراح
 السهعً واإلنتاج السٌنهائٌة الصناعة قطاعً لتطوٌر

 التهوٌل؛ هصادر وتنوٌع البصري

 الشراكة تفعٌل إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 .الههنٌة الهٌئات هع

13 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 فً الهستثهرٌى لفائدة تحفٌزٌة وآلٌات تدابٌر اقنراح 
 البصري؛ السهعً واإلنتاج السٌنهائٌة الصناعة قطاعً

 المهام الثانً الباب

 3 المادة

 المغاربة الهستثهرٌى لفائدة تحفٌزٌة تدابٌر اقتراح
 السهعً واإلنتاج السٌنها قطاع فً واألجانب
 البصري؛
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 المهام الثانً الباب

 3 المادة

 شأنها هى٠ للحكوهة واقتراحات توصٌات تقدٌم 
 السٌنهائٌة الصناعة قطاعً وتنهٌة تطوٌر ضهاى

 لدى الخاص لالستعهال الهعدة الهبرهجة الفٌدٌو واشرطة
 .البصري السهعً واإلنتاج الجههور

 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 توصٌات المهنٌة الهٌئات مع بشراكة تقدٌم
 وتنهٌة تطوٌر ضهاى شأنها هى٠ للحكوهة واقتراحات

 الهعدة الهبرهجة الفٌدٌو واشرطة السٌنها قطاعً
 السهعً واإلنتاج الجههور لدى الخاص لالستعهال
 البصري

 الشراكة تفعٌل إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 اقتراح فً الههنٌة الهٌئات هع

 السٌنها قطاع لتطوٌر توصٌات
 بالهغرب
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12 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 أى شأنها هى وتنظٌهً تشرٌعً طابع ذات تدابٌر اقتراح
 السهعً واإلنتاج السٌنهائٌة الصناعة قطاعً وتشجع تدعم

 البصري

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 طابع ذات تدابٌر المهنٌة الهٌئات مع بشراكة اقتراح 
 قطاعً وتشجع تدعم أى شأنها هى وتنظٌهً تشرٌعً
 البصري السهعً واإلنتاج السٌنهائٌة الصناعة

 

 الشراكة تفعٌل إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 التدابٌر اقتراح فً الههنٌة الهٌئات هع

 السٌنها قطاع وتشجٌع لدعم التشرٌعٌة
 بالهغرب

13 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 السلطات هع بتنسٌق السٌنها عبر الثقافة نشر تعزٌز
 ودعم الهغربٌة األفالم خزانة تدبٌر عبر والسٌها الهختصة،

 الوسائل عبر نشرها وتوسٌع لألفالم أخرى خزانات إحداث
 الحدٌثة؛ االلكترونٌة

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 السلطات هع بتنسٌق السٌنها عبر الثقافة نشر تعزٌز
 الهغربٌة األفالم خزانة تدبٌر عبر والسٌها الهختصة،

 نشرها وتوسٌع لألفالم أخرى خزانات إحداث ودعم
 الحدٌثة؛ االلكترونٌة الوسائل عبر

 المغربٌة األفالم خزانة وتسٌٌر تنظٌم شروط تحدد
 .تنظٌمً بنص

 
 

 على التنصٌص إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 نص فً الخزانة وتسٌٌر تنظٌم شروط
 تنظٌهً

14 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 ههى فً الهتخصصة الهؤسسات طلبة تأطٌر فً الهساههة
 والسٌنها؛ البصري السهعً

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 تأطٌر فً الههنٌة الهٌئات مع بشراكة الهساههة 
 السهعً ههى فً الهتخصصة الهؤسسات طلبة

 .والسٌنها البصري
 على المهنٌة الغرف بمساهمة المركز ٌشرف كما

 إطار وتحدٌد القطاع فً التكوٌن سٌاسة بلورة
 les référentiels des) والمهن الكفاءات

compétences et des métiers )ًٌجب الت 

 الشراكة تفعٌل إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 التكوٌى هجال فً الههنٌة الهٌئات هع

 القطاع فً للتكوٌى تصور وإعداد
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 القطاع؛ فً مهنة لمزاولة علٌها التوفر

15 

 الباب الثاني المهام
 3المادة 

إنتاج ًتٌسٌع ًاستغالل ًاستٍزاد ًتصذٌز ًنشز ًإعادة إنتاج 

ًبٍع ًكزاء األفالو ًأعًال انفٍذٌٌ نحسابو انخاص أً نحساب 

 األغٍار؛

 الباب الثاني المهام
 3المادة 

  إنتاج ًتٌسٌع ًاستغالل ًاستٍزاد ًتصذٌز ًنشز ًإعادة

انفٍذٌٌ نحسابو انخاص  ًأعًالإنتاج ًبٍع ًكزاء األفالو 

 أولحساب األغيار فقط
 

يشاًنت األنشطت "ال ًٌكن نهًزكش 

انًزتبطت بإنتاج ًتسجٍم ًبٍع ًتٌسٌع 

ًاستغالل األعًال انًعزفت فً انًادة 

ألنو سٍشكم ينافس قٌي " األًنى أعاله 

عهى انًقاًنت انحزة ًسٍصبح حكى 

 .ًطزف
بيذه نذا ٌيذف ىذا انتعذٌم إنى انقٍاو 

 .األعًال نفائذة األغٍار

16 

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 اإلنتاج هجال فً وتقنً فنً طابع ذات خدهات تقدٌم
 البصري؛ والسهعً السٌنهائً

 المهام الثانً الباب
 3 المادة

 وتقنً فنً طابع ذات خدهات تقدٌم المركز على ٌمنع
 البصري والسهعً السٌنهائً اإلنتاج هجال فً

 مختبره فً تتم التً األعمال باستثناء
 

 هى الهركز هنع إلى التعدٌل هذا ٌهدف
 الفنً الطابع ذات الخدهات تقدٌم

 داخل تتم التً تلك باستثناء والتقنً
 .هختبره

17 

 5 المادة
 أو الحكوهة رئٌس رئاسة تحت الهركز إدارة هجلس ٌتألف

 ...........لدنه هى الهفوضة الحكوهٌة السلطة

 ههثلوى......................... 

 ههثل............... 

 ههثل........... 
......................... 

 هى تعٌٌى هى الهعنٌة الههنٌة الهنظهات تتهكى لم إذا
 .عنها ههثل بتعٌٌى اإلدارة هجلس رئٌس ٌقوم ٌهثلها،

 ..................لشخص ٌجوز ال

 5 المادة
 رئٌس رئاسة تحت الهركز إدارة هجلس ٌتألف
 هى الهفوضة الحكوهٌة السلطة أو الحكوهة

 ...........لدنه

 ههثلوى......................... 

 ههثل............... 

 ههثل........... 

 التقنٌٌى غرف عى ههثل. 
 تعٌٌن من المعنٌة المهنٌة المنظمات تتمكن لم إذا
 ممثل بتعٌٌن اإلدارة مجلس رئٌس ٌقوم ٌمثلها، من

 إلى األول شقه فً التعدٌل هذا ٌهدف
 لكونهم التقنٌٌى تهثٌلٌة اضافة

 أنه نرى لذا الهركز لقوانٌى ٌخضعوى
 .تسٌٌر فً ٌساههوا أى الضروري هى

 
 

 الفقرة حذف إلى الثانً الشق ٌهدف كها
 ادارة هجلس رئٌس بقٌام تقضً التً

 الههنٌة الهنظهات ههثل بتعٌٌى الهركز
 الشؤوى فً تدخل ذلك ٌعتبر حٌث

 الهنظهات لهذه الداخلٌة
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 .عنها .....................االدارة لهجلس ٌجوز
 ..................لشخص ٌجوز ال

 .....................االدارة لهجلس ٌجوز

18 

 :السابع الباب

 الصناعة بتنظٌم المتعلق 23.99 رقم القانون تغٌٌر
 نهائٌة ومقتضٌات السٌنماتوغرافٌة

 14 المادة

 الهتعلق 29.99 رقم القانوى هى 7 الهادة أحكام تنسخ
 :التالٌة باألحكام وتعوض السٌنهاتوغرافٌة الصناعة بتنظٌم

 :7 المادة"

 بصري سهعً إنتاج أو ههنً شرٌط كل تصوٌر ٌتوقف"
 التصوٌر فً رخصة نٌل على ودعاهته حجهه كاى كٌفها

 دوى وذلك الهغربً السٌنهائً الهركز هدٌر ٌسلهها"
 وفقا الهطلوبة األخرى اإلدارٌة بالرخص اإلخالل

 .العهل بها الجاري والتنظٌهٌة التشرٌعٌة" للنصوص

 اسم خاص بوجه التصوٌر رخصة طلب ٌتضهى أى ٌجب"
 األصلٌة" واللغة اإلنتاج شركة وعنواى الهنتدب الهنتج

 ٌكوى أى وٌجب. البصري السهعً اإلنتاج أو للشرٌط
 قائهتها" تحدد التً والوثائق بالهستندات هشفوعا الطلب
 .تنظٌهً بنص

 إلى ٌبلغ وأى هعلال التصوٌر رخصة رفض ٌكوى أى ٌجب"
 .تنظٌهً بنص ٌحدد أجل داخل باألهر الهعنً

 

 

 

 

 

 

 

 

 (الهادة هذه تنسخ)

 حٌث األول، التعدٌل هع الهالءهة
 29.99 رقم القانوى تعدٌل نقترح

 هستقلة بطرٌقة
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 األشرطة تصوٌر أعهال على الهادة هذه أحكام تطبق ال"
 األغراض على استعهالها وٌقتصر هواة، ٌنجزها التً

 أو ٌنجزها الذي االعتباري أو الذاتً بالشخص الخاصة"
 ألغراض هعدة غٌر تكوى وأى لحسابه بإنجازها ٌأهر

 ."تجارٌة"
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 ديالتــتع
املتؼوق  71.07كاهون رمق  مرشوعحول نفدرالية الدميقراطية للشغل و رلموعة الك

ػادة تنظمي املركز امسيامنيئ املغريب و بتغيري املاهون رمق  املتؼوق بتنظمي امصناػة  91.99بإ

 امسيامنتوغرافية

 المممــــكة المــــغربية
 البرلمـــــــــــــــان

 نــشاسيخهجلـــــــش الوض
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 

PARLEMENT 

CHAMBRE DES CONSEILLERS 
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 

ديل إلى يسمي هرا التع

  ججويد الىص.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امباب الاول 

 امتسمية  وامغرض

 املادة  الاوىل

ريب املؼادي تنظميه مبوجب امظهري امرشيف يظل املركز امسيامنيئ املغ

( مؤسسة 0977سبمترب  09) 0.97شوال  5بتارخي  0.779.1رمق 

معومية تمتتع بمشخصية الاغتبارية والاس تلالل املايل وخيضع لأحاكم 

مس "املركز". ميه فامي بؼد بإ  هذا املاهون ويشار اإ

مس املركز امسيامنيئ املغريب".   حيمل "املركز" اإ

حداثيكون م دارية الممركزة  لر املركز بمربط. وميكن اإ   هجويةمصاحل اإ

 .بلرار جملوس الادارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتؼديل الاول

 امباب الاول 

 امتسمية  وامغرض

 املادة  الاوىل

ب امظهري امرشيف دي تنظميه مبوجيظل املركز امسيامنيئ املغريب املؼا

( مؤسسة 0977رب سبمت 09) 0.97شوال  5بتارخي  0.779.1رمق 

معومية تمتتع بمشخصية الاغتبارية والاس تلالل املايل وخيضع لأحاكم 

مس "املركز". ميه فامي بؼد بإ  هذا املاهون ويشار اإ

مس املركز امسيامنيئ املغريب".   حيمل "املركز" اإ

حداث متثيويات هجوية بلرار جملوس يكون ملر املركز بمربط. وميك ن اإ

 الادارة.

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

املهام و جدقيق إعادة جسجيب 

 و جصييفها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امباب امثاين

 املهام

 .املادة 

عُت و الخىظُمُت  ٌسهش املشهض  على مشاكبت جطبُم الاخيام الدشَش

املخعللت بلطاعي الصىاعت السِىمائُت و إلاهخاج السمعي البصشي 

 املشهض باملهام الخالُت: ،و لهزه الغاًت ًظطلع

في مجال السهس على جطبيق التدابير القاهوهيت و التىظيميت  -1

 املتعلقت باملهً السيىمائيت:

مىذ و سحب الشخص و الاعخماد مليشأث إلاهخاج و جإشيراث  -

ف  الاسخغالٌ و الخإششاث الثلافُت و التراخُص و بطائم الخعٍش

عُت الجاسي بها العمل املهىُت املىصىص عليها في الىصىص ال دشَش

 باعخماد حمُع الطشق املمىىت بما فيها الىسائط الالىتروهُت؛

الترخُص باخذار و جىسُع ميشأث إهخاج ؤو حسجُل ؤو اسخيراد  -

ؤو جىصَع ؤو إعادة إهخاج ؤششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ 

ًجاسها الخاص لذي الجمهىس ؤو طبعها ؤو اسخيساخها ؤو بُعها ؤو ا

 مع اخترام امللخظُاث اللاهىهُت الخاصت بدلىق املؤلف؛

مشاكبت إهخاج و اسخيراد و جىصَع و اسخغالٌ و جصذًش ألافالم  -

 السِىمائُت؛

ذ بىحىد مخخبراث معالجت ألاششطت و اسخىدًىهاث  - جللي الخصاٍس

شها و اسخذًىهاث الصىث ؤو الترهُب و مؤسساث إًجاس  جصٍى

 امثاينامتؼديل 

 امباب امثاين

 املهام

 .املادة 

عُت و الخىظُمُت  ٌسهش املشهض  على مشاكبت جطبُم الاخيام الدشَش

املخعللت بلطاعي الصىاعت السِىمائُت و إلاهخاج السمعي البصشي ،و 

 ت:لهزه الغاًت ًظطلع املشهض باملهام الخالُ

مىذ و سحب الشخص و الاعخماد مليشأث إلاهخاج و جإشيراث  -

ف  الاسخغالٌ و الخإششاث الثلافُت و التراخُص و بطائم الخعٍش

عُت  الجاسي بها العمل املهىُت املىصىص عليها في الىصىص الدشَش

 باعخماد حمُع الطشق املمىىت بما فيها الىسائط الالىتروهُت؛

يشأث إهخاج ؤو حسجُل ؤو اسخيراد الترخُص باخذار و جىسُع م -

ؤو جىصَع ؤو إعادة إهخاج ؤششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ 

اسخيساخها ؤو بُعها ؤو اًجاسها الخاص لذي الجمهىس ؤو طبعها ؤو 

 مع اخترام امللخظُاث اللاهىهُت الخاصت بدلىق املؤلف؛

ألافالم  مشاكبت إهخاج و اسخيراد و جىصَع و اسخغالٌ و جصذًش  -

 السِىمائُت؛

ذ بىحىد مخخبراث معالجت ألاششطت و اسخىدًىهاث  - جللي الخصاٍس

شها و اسخذًىهاث الصىث ؤو الترهُب و مؤسساث إًجاس  جصٍى

 املعذاث السِىمائُت؛

ت املعذة للعشض على  - ؤي مشاكبت إهخاج الاعماٌ السمعُت البصٍش
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 ت؛املعذاث السِىمائُ

ت املعذة للعشض على ؤي  - مشاكبت إهخاج الاعماٌ السمعُت البصٍش

دعامت خالُت ؤو مسخلبلُت،و هُفما واهذ طبُعت دعامت البث 

 النهائي؛

مشاكبت مذاخُل شبابًُ كاعاث الغشض السِىمائُت و لهزا  -

الغشض ًؤهل املشهض وخذه للمصادكت على هظام الخزاهش املدسىبت 

 اللاعاث مً ؤحل بُع الخزاهش للجمهىس؛ املسخعملت مً كبل هزه

ُف الاعماٌ السِىمائُت و السمعُت  - املساهمت في ميافدت جٍض

ت و ؤششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ الخاص  البصٍش

 لذي الجمهىس على ؤي دعامت خالُت ؤو مسخلبلُت؛

الخدىُم و الىساطت عىذ الاكخظاء في النزاعاث التي جيشإ بين  -

ىُين في مخخلف الفشوع العاملت في كطاعاث الصىاعت امله

السِىمائُت و اششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ الخاص 

 لذي الجمهىس و إلاهخاج السمعي البصشي باسخثىاء هضاعاث الشغل؛

القيام بصفت مباشسة أو غير مباشسة لحساب إلادازاث  -

علقت بيشاطاتها واملؤسساث العموميت على إهتاج ألافالم املت

 الخاصت.

إهخاج و جىصَع و اسخغالٌ و اسخيراد و جصذًش و وشش و إعادة إهخاج  -

الخاص ؤو لحساب  هو بُع و هشاء ألافالم و ؤعماٌ الفُذًى لحساب

 الاغُاس؛

مت البث دعامت خالُت ؤو مسخلبلُت،و هُفما واهذ طبُعت دعا

 النهائي؛

مشاكبت مذاخُل شبابًُ كاعاث الغشض السِىمائُت و لهزا  -

الغشض ًؤهل املشهض وخذه للمصادكت على هظام الخزاهش املدسىبت 

 املسخعملت مً كبل هزه اللاعاث مً ؤحل بُع الخزاهش للجمهىس؛

ُف الاعماٌ السِىمائُت و السمعُت املساهمت  - في ميافدت جٍض

ت و ؤششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ الخاص لذي  البصٍش

 الجمهىس على ؤي دعامت خالُت ؤو مسخلبلُت؛

اللُام بالحفاظ على السجل العام الخاص باالهخاحاث  -

ت و رلً وفلا للملخظُاث  السيُمائُت و السمعُت البصٍش

عُت الجاسي بها العمل؛  الدشَش

ث التي جيشإ بين الخدىُم و الىساطت عىذ الاكخظاء في النزاعا -

املهىُين في مخخلف الفشوع العاملت في كطاعاث الصىاعت 

السِىمائُت و اششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ الخاص 

 لذي الجمهىس و إلاهخاج السمعي البصشي باسخثىاء هضاعاث الشغل؛

ش كطاع الصىاعت  - ل و جطٍى السِىمائُت و دعم املساهمت في جمٍى

ل املىخجين في ا سىاء في املغشب او في  ألعمالهملبدث عً جمٍى

 الخاسج؛

ش كطاعي الصىاعت السِىمائُت و  - ت لخطٍى اكتراح جذابير جدفيًز

ل؛ ع مصادس الخمٍى  إلاهخاج السمعي البصشي و جىَى
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يتعلق  فاألمس جدقيق العبازة 

 بتصديس ألافالم كمىتوج .

 

 

 

 

 

. 

إهخاج و جىصَع و اسخغالٌ و اسخيراد و جصذًش و وشش و إعادة إهخاج  -

الخاص ؤو لحساب  هلحسابو بُع و هشاء ألافالم و ؤعماٌ الفُذًى 

 الاغُاس.

 

 

 النهوض بالصىاعت السيىمائيت:  -2

ش كطاع الصىاعت السِىمائُت و دعم  - ل و جطٍى املساهمت في جمٍى

ل ألعمالهم سىاء في املغشب او في  املىخجين في البدث عً جمٍى

 الخاسج؛

ش كطاعي الصىاعت السِىمائُت و  - ت لخطٍى اكتراح جذابير جدفيًز

ل؛إلاهخاج ال ع مصادس الخمٍى  سمعي البصشي و جىَى

 و حصجُعها في الخاسج؛ املغشبُت ألافالمالسِىما  جىمُت جصذًش  -

ً في كطاعي  - ت لفائذة املسدثمٍش اكتراح جذابير و آلُاث جدفيًز

 الصىاعت السِىمائُت و إلاهخاج السمعي البصشي؛

عي و جىظُمي مً شإنها ؤن جذعم - و  اكتراح جذابير راث طابع حشَش

 حصجع كطاعي الصىاعت السِىمائُت و إلاهخاج السمعي البصشي؛

إوشاء كاعاث للعشض السِىمائي بمىاصفاث عالُت الجىدة عبر  -

التراب الىطجي في إطاس إعماٌ العذالت املجالُت ،و جلذًم الذعم 

 لشكمىت و جدذًث اللاعاث املىحىدة؛

ش و جلذًم جىصُاث و اكتراخاث للحيىمت مً شإنها طمان   - جطٍى

 جىمُت جصذًش السِىما املغشبُت و حصجُعها في الخاسج؛ -

للُام الاستراجُجُت و اهخاج الاخصائُاث و ا الُلظتطمان  -

بالذساساث و الخدالُل املخعللت بلطاعاث الصىاعت السِىمائُت و 

اششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ الخاص لذي الجمهىس و 

 إلاهخاج السمعي البصشي؛

ش مؤهالث املغشب على مسخىي جصىٍش ألافالم و رلً بخيسُم  - جطٍى

 مع الهُئاث و املخذخلين املعىُين؛

ً في كطاعي اكتراح جذابير  - ت لفائذة املسدثمٍش و آلُاث جدفيًز

 الصىاعت السِىمائُت و إلاهخاج السمعي البصشي؛

ش و  - جلذًم جىصُاث و اكتراخاث للحيىمت مً شإنها طمان جطٍى

جىمُت كطاعي الصىاعت السِىمائُت و اششطت الفُذًى املبرمجت 

ي املعذة لالسخعماٌ الخاص لذي الجمهىس و إلاهخاج السمعي البصش 

 ؛

عي و جىظُمي مً شإنها ؤن جذعم و  - اكتراح جذابير راث طابع حشَش

 حصجع كطاعي الصىاعت السِىمائُت و إلاهخاج السمعي البصشي؛

السِىما املغشبُت مً شإنها ؤن حساهم في إشعاع  جظاهشاثجىظُم  -

و املشاسهت في املهشحاهاث  و الخظاهشاث السِىمائُت التي جيخظم في 

ح ألافالم لخمثُل املغشب في املهشحاهاث الذولُت مع الخاسج و اكترا

 مشاعاث اششان الهُئاث املهىُت في اللطاع؛

حصجُع الىلىج الجمهىس إلى كاعاث العشض السِىمائي و عشوض  -
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جىمُت كطاعي الصىاعت السِىمائُت و اششطت الفُذًى املبرمجت 

املعذة لالسخعماٌ الخاص لذي الجمهىس و إلاهخاج السمعي 

 البصشي ؛

جىظُم جظاهشاث مً شإنها ؤن حساهم في إشعاع السِىما املغشبُت  -

و املشاسهت في املهشحاهاث  و الخظاهشاث السِىمائُت التي جيخظم في 

اكتراح ألافالم لخمثُل املغشب في املهشحاهاث الذولُت مع  الخاسج و 

 مشاعاث اششان الهُئاث املهىُت في اللطاع؛

 : دعم آلياث الشساكت و التعاون  -3

املشاسهت بخيسُم مع السلطاث املخخصت في املفاوطت خٌى  -

 اجفاكُاث الخعاون املخعللت باإلهخاج املشترن و الخبادٌ السِىمائي؛

ث مع اللطاعاث الحيىمُت املعىُت مً ؤحل ابشاص علذ ششاوا -

 املىاهب املهخمت بمهً السمعي البصشي و السِىما و الاهخمام بها؛

ش الششاواث و بشامج الخعاون مع هظشائه ألاحاهب و مع ؤي  - جطٍى

مىظمت ؤو مؤسست ؤو مؤسست ؤو إداسة جشوم جدلُم ؤهذاف ممازلت 

 في املغشب ؤو في الخاسج ؛

 في إلاهخاج املشترن لألفالم ألاحىبُت ؛ املساهمت -

  في املؤسست بشيل كاهىوي الجمعُاث الثلافُت دعم مساعذة  -

 اللاهىهُت وللملخظُاث وفلا  جىظُم جظاهشاث و للاءاث سِىمائُت

 ؛الخىظُمُت الجاسي بها العمل

وشس الثقافت عبر السيىما بتيسيق مع السلطاث  املساهمت في  -4

ف بالسِىما لذي  السِىما املخىللت و املشاسهت في اعذاد بشامج للخعٍش

 الشباب؛

هشاث و للاءاث مساعذة الجمعُاث الثلافُت في جىظُم جظا -

 سِىمائُت؛

دعم وشش سِىما املؤلف و الاعماٌ السِىمائُت راث الاهدشاس  -

املدذود و حصجُع الابذاع و إخذار و جطىٍش ألاهذًت السِىمائُت 

 بجمُع الىسائل؛

ض وشش الثلافت عبر السِىما بخيسُم مع السلطاث املخخصت و  - حعٍض

دعم اخذار خضاهاث ؤخشي السُما عبر جذبير خضاة ألافالم املغشبُت و 

 لألفالم و جىسُع وششها عبر الىسائل الخىىىلىحُت الحذًثت؛

علذ ششاواث مع اللطاعاث الحيىمُت املعىُت مً ؤحل ابشاص  -

 بمهً السمعي البصشي و السِىما و الاهخمام بها؛املىاهب املهخمت 

املشاسهت بخيسُم مع السلطاث املخخصت في املفاوطت خٌى  -

 لخعاون املخعللت باإلهخاج املشترن و الخبادٌ السِىمائي؛اجفاكُاث ا

ش الششاواث و بشامج الخعاون مع هظشائه ألاحاهب و مع ؤي  - جطٍى

 مىظمت ؤو مؤسست ؤو مؤسست ؤو إداسة جشوم جدلُم ؤهذاف ممازلت

 في املغشب ؤو في الخاسج ؛

 املساهمت في إلاهخاج املشترن لألفالم ألاحىبُت ؛ -

 ع الترار السِىمائي و خفظه و جىمُخه؛اللُام بجم -

جشمُم ألاسشُف السِىمائي و جثمُىه و وششه مً خالٌ حسهُل و  -
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 : املختصت و السيما

 لها  فسوع ت ألافالم املغسبيت و اخداثهز خزا تفعيل دوز ب

 و جدديث أساليب عملها؛ على صعيد الجهاث

 تدفير الجمهوز على ازجياد قاعاث العسض السيىمائي و ب

جىظيم عسوض بواسطت قوافل السيىما املتىقلت و 

املشازكت في اعداد بسامج للتعسيف بالسيىما لدى 

 الشباب؛

  الكفيلت بالتشجيع على جأسيس ألاهديت  اجخاذ التدابيرب

السيىمائيت و جىميت وشاطها و ال سيما بالوسط 

 املدزس ي؛

 :صياهت و املدافظت على السصيد السيىمائيال -5

اللُام بالحفاظ على السجل العام الخاص باالهخاحاث  -

ت و رلً وفلا للملخظُاث  السيُمائُت و السمعُت البصٍش

عُت الجاسي بها الع  مل؛الدشَش

 و جىمُخه؛ صُاهخهو  اللُام بجمع الترار السِىمائي و خفظه -

طمان الُلظت الاستراجُجُت و اهخاج الاخصائُاث و اللُام  -

بالذساساث و الخدالُل املخعللت بلطاعاث الصىاعت السِىمائُت و 

اششطت الفُذًى املبرمجت املعذة لالسخعماٌ الخاص لذي الجمهىس 

 و إلاهخاج السمعي البصشي؛

 التكويً والتكويً املستمس: -6

 جىسُع الىلىج إلى مظامُىه؛

ً املنهي في مُذان الصىاعت السِىمائُت مً خالٌ  - دعم الخيٍى

يُ ت في املهً راث الطبُعت الفىُت ؤو املهً جىظُم دوساث جيٍى

الخلىُت الخاصت بالسِىما و إلاهخاج السمعي البصشي ؤو املشاسهت 

 فيها و رلً بخيسُم مع املىظماث و الجمعُاث املهىُت املعىُت؛

طلبت املؤسساث املخخصصت في مهً السمعي  املساهمت في جإطير  -

 البصشي و السِىما؛

ٌ و اسخيراد و جصذًش و وشش و إعادة إهخاج إهخاج و جىصَع و اسخغال -

و بُع و هشاء ألافالم و ؤعماٌ الفُذًىلحسابه الخاص ؤو لحساب 

 الاغُاس؛

جلذًم خذماث راث طابع فجي و جلجي في مجاٌ إلاهخاج السِىمائي  -

 و السمعي البصشي.
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ً املنهي في مُذان الصىاعت السِىمائُت مً خالٌ  - دعم الخيٍى

يُت في املهً راث الطبُعت الفىُت ؤو املهً  جىظُم دوساث جيٍى

الخلىُت الخاصت بالسِىما و إلاهخاج السمعي البصشي ؤو املشاسهت 

 عىُت؛فيها و رلً بخيسُم مع املىظماث و الجمعُاث املهىُت امل

املساهمت في جإطير طلبت املؤسساث املخخصصت في مهً السمعي  -

 البصشي و السِىما؛

علذ ششاواث مع اللطاعاث الحيىمُت املعىُت مً ؤحل ابشاص  -

 املىاهب املهخمت بمهً السمعي البصشي و السِىما و الاهخمام بها؛

هخاج إهخاج و جىصَع و اسخغالٌ و اسخيراد و جصذًش و وشش و إعادة إ -

الخاص ؤو لحساب  هالفُذًى لحسابو بُع و هشاء ألافالم و ؤعماٌ 

 الاغُاس؛

جلذًم خذماث راث طابع فجي و جلجي في مجاٌ إلاهخاج السِىمائي  -

 و السمعي البصشي.
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 
 

  6 ومن بينهم اإلدارة  حتديد عدد اعضاء رللس
 –القطاعات الوزارية التالية : الثقافة واالتصال  ميثلون

الرتبية  –اخلارجية  –التجارة و الصناعة  –ادلالية 
 .شؤون ادلرأة و الشباب  -الوطنية 

 
باعتبار  باجمللس اإلداري هاتدراج دتثيل رلالس اجلإ

 ،وكذايف رلال  النهوض بالسينما  اجلهة فاعل اساسي
شلثل عن و شلثل عن ادلنظمات ادلهنية للممثلني؛

 ادلنظمات ادلهنية للتقنيني؛
 
 
 
 
 

إشراك النقابات األكثر دتثيال يف إقرتاح التعيني 
 للعضوية باجمللس اإلداري.

 
 

 

 

 

  5الوادة 

يشأس هجلش االداسة سئيش الحكىهت أو الضلطت 

يٍ ،  الحكىهيت الخي يفىض لها رلك و يخألف

 انتبنٙ بٛبَٓى : األعضبء

ٚعٌُٕٛ  عبث انٕصاسٚتيًثهٍٛ عٍ انقطب ( 6)  ستت -

 بُض تُظًٛٙ؛

ٚتى اَتخببّ يٍ طشف  يجبنس انجٓبث يًثم عٍ -

 ؛سؤسبء يجهس انجٓبث 

 يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نهًُتجٍٛ؛ -

 يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نهًٕصعٍٛ ؛ -

يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نًستغهٙ انقبعبث  -

 انسًُٛبئٛت؛

 يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نهًًثهٍٛ؛ - -

 يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نهتقٍُٛٛ؛ -

 يًثم عٍ ْٛئت انًخشجٍٛ ٔ انًإنفٍٛ انًغبسبت؛ -

يًثم عٍ انجًعٛبث انُبشطت فٙ انحقم انسًُٛبئٙ  -

ٔ انًإسست بشكم قبََٕٙ،تعُّٛ االداسة ببقتشاح يٍ 

  ْزِ انجًعٛبث؛

خذيٍٛ ٚتى اقتشاحّ يٍ طشف عٍ انًست يًثم -

انُقبببث االكثش تًثٛال ئٌ ٔجذث أٔ ٚتى اَتخببّ يٍ 

ٍ ببنهجبٌ االداسٚت انًتسبٔٚت ًستخذيٛان يًثهٙبٍٛ 

فٙ انُظبو األسبسٙ االعضبء انًُظٕص عهٛٓب 

 انخبص بًستخذيٙ انًشكض.

 

 الخعذيل الثالث

 

  5وادة ال

ححج سئاصت سئيش ٚتأنف يجهس ئداسة انًشكض 

 الحكىهت او الضلطت الحكىهيت الوفىضت هن لذنه

 يٍ األعضبء انتبنٙ بٛبَٓى :لهزا الغشض ، 

 يًثهٌٕ عٍ اإلداسة ٚعٌُٕٛ بُض تُظًٛٙ؛ -

 يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نهًُتجٍٛ؛ -

 يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نهًٕصعٍٛ ؛ -

يًثم عٍ انًُظًبث انًُٓٛت نًستغهٙ انقبعبث  -

 انسًُٛبئٛت؛

 يًثم عٍ ْٛئت انًخشجٍٛ ٔ انًإنفٍٛ انًغبسبت؛ -

ثل يخن انخخابه هن بين هضخخذهي الوشكز هن هو -

بينهن و هن قبلهن،ححذد كيفيت انخخابه في النظام 

 .األصاصي الخاص بوضخخذهي الوشكز

هٓب تًكٍ انًُظًبث انًُٓٛت انًعُٛت يٍ ًٚثئرا نى ث

 ،ٚقٕو سئٛس يجهس اإلداسة بتعٍٛٛ يًثم عُٓب.

ال ٚجٕص نشخض ٔاحذ أٌ ًٚثم أكثش يٍ يُظًت 

ٔاحذة يٍ انًُظًبث انًشبس انٛٓب فٙ انفقشة يُٓٛت 

 األٔنٗ أعالِ .

ٚجٕص نشئٛس يجهس اإلداسة أٌ ٚذعٕ نحضٕس 

أٔ شخض راتٙ أ استشبسٚت أ٘اجتًبعبتّ بظفت 

اعتببس٘ يٍ انقطبع انعبو أ انخبص ٚشٖ فبئذة فٙ 

حضٕسِ ٚكٌٕ يإْال ٔرا طهت بًجبل اختظبص 

 انًشكضأٔ بجذٔل أعًبل يجهس اإلداسة.
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ئرا نى ثتًكٍ انًُظًبث انًُٓٛت انًعُٛت يٍ ًٚثهٓب 

 بتعٍٛٛ يًثم عُٓب. ،ٚقٕو سئٛس يجهس اإلداسة

نظواث الوهنيت الوعنيت وفق الو يخن حعيين هوثلي

 .الطشيقت و الكيفياث الخي ححذد بنض حنظيوي

ال ٚجٕص نشخض ٔاحذ أٌ ًٚثم أكثش يٍ يُظًت 

يُٓٛت ٔاحذة يٍ انًُظًبث انًشبس انٛٓب فٙ انفقشة 

 األٔنٗ أعالِ .

ًجىص لشئِس مجلس إلاداسة ؤن ًذعى لحظىس 

ت ؤي شخص راحي عاجه باحخما ؤو اعخباسي صفت اسدشاٍس

مً اللطاع العام او الخاص ًشي فائذة في خظىسه ًيىن 

بجذٌو ؤعماٌ  و املشهض ؤمؤهال ورا صلت بمجاٌ اخخصاص 

 مجلس إلاداسة.
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 
 
 
 
 
 
 
 
 .عديل لتجويد النص ت
 

اجمللس اإلداري من يهدف ىذا التعديل لتمكني 
على  مصاحل إدارية ال شلركزةإحداث   التقرير يف

 .حسب ادلادة األوىل أعاله ادلستوى احمللي أو اجلهوي
 
 
الاسدىاد على ملخظُاث املشسىم سكم  .

بخدذًذ  7752غشذ  9الصادس في  7.51.337

ششوط و هُفُاث الدشغُل بمىحب علىد 

ذة الشسمُت ع                         2995باالداساث العمىمُت ) الجٍش

خ     (     7752غشذ  51صادسة بخاٍس

 
  6ادلادة 

يتمتع رللس اإلدارة جبميع السلط و الصالحيات الالزمة الدارة 
ميارس على اخلصوص االختصاصات ادلركز و ذلذه الغاية 

 التالية:
حتديد توجهات و برامج عمل ادلركز يف إطار السياسة  -

 احلكومية؛
 ادلصادقة على سلططو ادلتعدد السنوات؛ -
 حصر ادليزانية السنوية للمركز و كذا كيفيات التمويل؛ -
ركز الذي دحدد ىياكلو التنظيمية و ادل وضع منظام -

 اختصاصاتو؛
احداث مصالح إدارية ال ممركزة  و في تعيين  البت في -

  ؛مقارها
وضع النظام األساسي اخلاص مبستخدمي ادلركز و نظام  -

 تعويضاهتم؛
شروط و كيفيات تشغيل الخبراء و المستشارين وضع  -

  بالمركز بموجب عقود؛
وضع النظام الذي دحدد مبوجبو قواعد و طرق إبرام  -

 الصفقات؛
 للمركز؛ و النظام الداخلي  ليإعداد نظامو الداخ -

 االتعديل الرابع
  6دلادة ال

يتمتع رللس اإلدارة جبميع السلط و الصالحيات الالزمة الدارة 
ى اخلصوص االختصاصات اية ميارس علادلركز و ذلذه الغ

 التالية:
عمل ادلركز يف إطار السياسة حتديد توجهات و برامج  -

 احلكومية؛
 ادلصادقة على سلططو ادلتعدد السنوات؛ -
 و كذا كيفيات التمويل؛حصر ادليزانية السنوية للمركز  -
إعداد اذليكل التنظيمي للمركز الذي دحدد ىياكلو التنظيمية  -

 اصاهتا؛و اختص
ادلركز و نظام  وضع النظام األساسي اخلاص مبستخدمي -

 تعويضاهتم؛
إبرام و طرق قواعد وضع النظام الذي دحدد مبوجبو  -

 الصفقات؛
وضع النظام األساسي اخلاص مبستخدمي ادلركز و نظام  -

 تعويضاهتم؛
 إعداد نظامو الداخلي و النظام الداخلي  للمركز؛ -
 يا؛قبول اذلبات و الوصا -
ادقة على احلسابات السنوية و التقرير يف ختصيص ادلص -
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 قبول اذلبات و الوصايا؛ -
ادلصادقة على احلسابات السنوية و التقرير يف ختصيص  -

 النتائج؛
حصر شروط إصدار االقرتاضات و اللجوء إىل االشكال  -

 األخرى من القروض؛
اختاذ القرار يف شأن اقتناء األمالك العقارية من لدن ادلركز أو  -

 رائها وفق النصوص التشريعية اجلاري هبا العمل؛تفويتها أو ك
 حتديد تعريفة اخلدمات اليت يقدمها ادلركز؛ -
من  ادلصادقة على عقود الربامج و اتفاقيات الشراكة ادلربمة -

 تو؛قبل ادلركز يف نطاق اختصاصا
التقرير السنوي عن أنشطة ادلركز ادلرفوعة اليو  على المصادقة -

 من لدن ادلدير .
القيام بتدقيقات و ث المجلس لجنة يعهد إليها يحد 

 و كيفية سريىا؛ ادحدد تأليفهتقييمات و 
ميكن جمللس اإلدارة أن مينح تفويضا دلدير ادلركز قصد تسوية 

 قضايا معينة .
 

 

 النتائج؛
حصر شروط إصدار االقرتاضات و اللجوء إىل االشكال  -

 األخرى من القروض؛
اختاذ القرار يف شأن اقتناء األمالك العقارية من لدن ادلركز أو  -

 تفويتها أو كرائها وفق النصوص التشريعية اجلاري هبا العمل؛
 ة اخلدمات اليت يقدمها ادلركز؛فيد تعريحتد -
ادلصادقة على عقود الربامج و اتفاقيات الشراكة ادلربمة من  -

 قبل ادلركز يف نطاق اختصاصاتو؛
يدرس اجمللس التقرير السنوي عن أنشطة ادلركز ادلرفوعة اليو من 

 لدن ادلدير .
القيام بتدقيقات و يحدث المجلس لجنة يعهد إليها  -

 دحددتأليفها و كيفية سريىا؛ تقييمات و
ميكن جمللس اإلدارة أن مينح تفويضا دلدير ادلركز قصد تسوية 

 قضايا معينة .
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 
 
 
 
 

مجلس هلترح جدذًذ الىصاب في زلثي ؤعظاء 

.  إلاداسة لصحت علذ إلاحخماع ألاٌو

 

 

 7املادة 

من رئٌسه كلما دعت ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة 
و على األقل مرتٌن فً السنة و الضرورة إلى ذلك 

 ذلك :
ٌونٌو من أجل حصر القوائم التركٌبٌة  03قبل  -

 للسنة المالٌة المختتمة؛
نوفمبر من أجل دراسة و حصر  03قبل  -

 المٌزانٌة و البرنامج التوقعً للسنة المالٌة الموالٌة.
 

 حة بحضوركٌفٌة صحٌٌتداول مجلس اإلدارة ب
 على األقل. ثلثي أعضائه

و فً حالة عدم توفر هدا النصاب فً االجتماع 
 51االول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خالل 

ٌوما الموالٌة، و فً هذه ا.لحالة ٌتداول المجلس 
 .بحضور نصف عدد أعضائه

ٌتخذ المجلس قراراته بأغلبٌة أصوات األعضاء 
جح الجانب الذي الحاضرٌن و فً حالة تعادلها ٌر

 ٌكون فٌه الرئٌس.

. 

 

 التعديل الخامس:

 7املادة 

ٌجتمع مجلس اإلدارة بدعوة من رئٌسه كلما دعت 
و على األقل مرتٌن فً السنة و الضرورة إلى ذلك 

 : ذلك
ٌونٌو من أجل حصر القوائم التركٌبٌة  03قبل  -

 للسنة المالٌة المختتمة؛
 نوفمبر من أجل دراسة و حصر 03قبل  -

 المٌزانٌة و البرنامج التوقعً للسنة المالٌة الموالٌة.
ٌتداول مجلس اإلدارة بكٌفٌة صحٌحة بحضور 

 نصف عدد أعضائه على األقل.
و فً حالة عدم توفر هدا النصاب فً االجتماع 

 51االول توجه الدعوة لحضور اجتماع ثان خالل 
ٌوما الموالٌة، و فً هذه ا.لحالة ٌتداول المجلس 

 تقٌد بشرط النصابدون ال
ٌتخذ المجلس قراراته بأغلبٌة أصوات األعضاء 
الحاضرٌن و فً حالة تعادلها ٌرجح الجانب الذي 

 ٌكون فٌه الرئٌس.
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 
 
 

يرمي ىذا التعديل إىل إحداث جلنة دائمة تتوىل مهام  
و تتبع  كتابة اجمللس ) ضبط اشغال اجتماعاتو ،اعداد
االعمال الدراسات القبلية و حتضري ادللفات و 

 التحضريية األخرى (
 
. 
 

 

  8املادة 

ضافة  ىل انوجان احملدثة دلى املركز أأو اميت يتوىل كتابهتا اإ اإ

مبوجب امنصوص امترشيؼية و امتنظميية اجلاري هبا 

 ملرر يوكؼه امرئيسحيدث جموس الادارة مبوجب امؼمل،

جامتػات دورات اجملوسجلنة دامئة تتوىل حت  .ضري اإ

حداث أأي جلنة حيدد تأأميفها   ميكن جملوس االإدارة أأن يلرر اإ

ههيا بؼض  و كيفيات سريها و جيوز هل أأن يفوض اإ

 اختصاصاته.

 

 

 التعديل االخامس:

  8املادة 

ضافة  ىل انوجان احملدثة دلى املركز أأو اميت يتوىل كتابهتا اإ اإ

ة اجلاري هبا امؼمل نصوص امترشيؼية و امتنظمييمبوجب ام 

حداث أأي جلنة حيدد تأأميفها و  ميكن جملوس االإدارة أأن يلرر اإ

ههيا بؼض اختصاصاته.  كيفيات سريها و جيوز هل أأن يفوض اإ
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 
 

 هلترح إعماال ملبذؤ الشفافُت في الخذبير 

ش السىىي.    الخىصُص على وشش الخلٍش

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 ا
  01لمادة 

خيضع ادلركز الفتحاص داخلي و خارجي لربارلو و مشاريعو و  
و يعرض التقرير السنوي لالفتحاص على انظار  وكذا ال نشطت

 . و ينشر بالموقع االلكتروني للمركزاجمللس اإلداري .

 :السادسالتعديل ا

  01المادة 
ريعو و  خيضع ادلركز الفتحاص داخلي و خارجي لربارلو و مشا

و يعرض التقرير السنوي لالفتحاص على انظار  وكذا ال نشطت
 اجمللس اإلداري .
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 
 

 
 
 
 
. 

 7.51.337املشسىم سكم الاسدىاد على ملخظُاث 

بخدذًذ ششوط و  7752غشذ  9الصادس في 

هُفُاث الدشغُل بمىحب علىد باالداساث 

ذة الشسمُت ع العمىمُت )                         2995الجٍش

خ     (     7752غشذ  51صادسة بخاٍس

 
  01المادة 

 من : يتألف مستخدمو ادلركز
أطر و أعوان يقوم ادلركز بتوظيفهم وفقا للنظام األساسي  -

 ؛اخلاص بادلستخدمني
 متعاقدين؛  -
موظفني ملحقني أو موضوعني رىن اإلشارة لديو طبقا  -

 وص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل.للنص
عن  ميكن للمركز أن يستعني خبرباء أو مستشارين يشغلهم

ال تتعدى مدتها  بموجب عقود طريق فتح باب الترشيح
سنتين و يمكن تحديدها لمدة محددة إضافية ، دون أن 

  .( سنوات 4تتجاوز مدة العقد االجمالية أربع ) 
 

 

 

 :سابعالتعديل ال

  01مادة ال
 من : يتألف مستخدمو ادلركز

أطر و أعوان يقوم ادلركز بتوظيفهم وفقا للنظام األساسي  -
 اخلاص بادلستخدمني و كذا من متعاقدين؛

أو موضوعني رىن اإلشارة لديو طبقا موظفني ملحقني  -
 للنصوص التشريعية و التنظيمية اجلاري هبا العمل.

ستشارين يشغلهم مبوجب ميكن للمركز أن يستعني خبرباء أو م
 عقود قصد القيام مبهام زلدد و دلدة زلددة.
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 املادة ألاصليت التعديل املقترح التبريس

 
 
 
 
 
. 
 

 

 15املادة 

 0.779.1امظهري امرشيف مبثابة كاهون رمق جيسخ اخيام 

ػادة 0977سبمترب  09) 0.97شوال  5بتارخي  ( املتؼوق بإ

دخول هذا املغريب ابتداء من   تنظمي املركز امسيامنتوغرايف

 .اترخي ورش هذا املاهون بجلريدة امرمسية املاهون حزي امتنفيذ

 التعديل الثامن

 15املادة 

 0.779.1رمق  مبثابة كاهون امظهري امرشيفجيسخ اخيام 

ػادة  (0977سبمترب  09) 0.97شوال  5بتارخي  املتؼوق بإ

اء من دخول هذا تنظمي املركز امسيامنتوغرايف  املغريب ابتد

 املاهون حزي امتنفيذ.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

يىاد يشروع  انخعدٌالث انًمديت حىل عهىج ـٌـج انخصىنخائ

انًخعهك بإعادة حنظٍى انًركز انسٍنًائً  71.07لانىٌ رلى 

انًخعهك بخنظٍى  91.22انًغربً وبخغٍٍر انمانىٌ رلى 

 وعهى انًشروع بريخه انصناعت انسٍنًاحىغرافٍت

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



  –الفريق االشتراكي  –الفريق الحركي  –فريق التجمع الوطني لألحرار  -فريق العدالة والتنمية  فرق األغهبٍت :

  الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

 71.07رقم  يشروع لانىٌنخائج انخصىٌج عهى انخعدٌالث انًمديت حىل يىاد 
 91.22المتعلق بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي وبتغيير القانون رقم 

 المتعلق بتنظيم الصناعة السينماتوغرافية
 وعهى انًشروع بريخه

 

 يالحظاث

يىلف  نخٍجت انخصىٌج عهى انخعدٌم انًادةنخٍجت انخصىٌج عهى 
أصحاب 
 انخعدٌم

يىلف 
 انحكىيت

 انًادة يمدو انخعدٌم
 انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخنعىٌ انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخنعىٌ

 
 --- إجًاع كًا جاء

فرٌك االححاد انعاو  رفض سحب

 نًماوالث انًغرب

عنوان 

المشروع 

 القانون

فرٌك االححاد انعاو  رفض سحب --- --- 

 نًماوالث انًغرب
 ديباجة

 

 --- إجًاع كًا عدنج

  

مقبول 

بصيغة 

 اللجنة

انفرٌك االسخمالنً 

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

 

1 

يجًىعت انكىنفدرانٍت 

 اندًٌمراطٍت نهشغم

 
 --- إجًاع كًا جاءث

انفرٌك االسخمالنً  رفض سحب

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

2 

 

 جًاع بصٍغت حىافمٍت\ عدنج إجًاع كًا

سحب 

 جزئي

 مقبول

 جزئيا 
فرق األغهبٍت

 1
  

3 

سحب 

 جزئي

مقبول 

 جزئيا

انفرٌك االسخمالنً 

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

سحب 

 جزئي

مقبول 

 جزئيا

فرٌك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب

سحب 

 جزئي

مقبول 

 جزئيا

يجًىعت انكىنفدرانٍت 

 اندًٌمراطٍت نهشغم

فرق األغهبٍت رفض سحب --- إجًاع كًا جاءث 
 1

 4 

 

 جًاع\ إجًاع كًا عدنج

  

 

مقبول 

بصيغة 

 توافقية

فرق األغهبٍت
 1 

  

 

5 

 

انفرٌك االسخمالنً 

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

فرٌك األصانت 

 وانًعاصرة

فرٌك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب

انكىنفدرانٍت يجًىعت 

 اندًٌمراطٍت نهشغم

 

 إجًاع بصٍغت انهجنت إجًاع كًا عدنج

فرق األغهبٍت رفض سحب
 1

  

 

6 
انفرٌك االسخمالنً  رفض سحب

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

فرٌك األصانت  رفض سحب

 وانًعاصرة

مقبول  

 جزئيا

يجًىعت انكىنفدرانٍت 

 اندًٌمراطٍت نهشغم

  
 
 جاءثإجًاع كًا 
 

 

--- 

فرق األغهبٍت رفض سحب
 1

  

انفرٌك االسخمالنً  رفض سحب 7

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

يجًىعت انكىنفدرانٍت  رفض سحب

 اندًٌمراطٍت نهشغم

  
 إجًاع كًا جاءث

--- 

انفرٌك االسخمالنً  رفض سحب

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

 

8 

يجًىعت انكىنفدرانٍت  رفض سحب

 اندًٌمراطٍت نهشغم



  –الفريق االشتراكي  –الفريق الحركي  –فريق التجمع الوطني لألحرار  -فريق العدالة والتنمية  فرق األغهبٍت :

  الفريق الدستوري الديمقراطي االجتماعي

 

 
 

 

 

 

 

 يالحظاث

يىلف  نخٍجت انخصىٌج عهى انخعدٌم نخٍجت انخصىٌج عهى انًادة
أصحاب 
 انخعدٌم

يىلف 
 انحكىيت

 انًادة يمدو انخعدٌم
 انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخنعىٌ انًىافمىٌ انًعارضىٌ انًًخنعىٌ

 

 --- إجًاع كًا جاءث

فرق األغهبٍت رفض سحب
 1

 9 

انفرٌك االسخمالنً  رفض سحب

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

انفرٌك االسخمالنً  رفض سحب

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

11 

يجًىعت انكىنفدرانٍت  مقبول 

 اندًٌمراطٍت نهشغم

 
 -- إجًاع كًا جاءث

انفرٌك االسخمالنً  رفض سحب

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

11 

نى ٌرد بشأنها أي    --- كًا جاءثإجًاع  

 حعدٌم
12 

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

مقبول  

بصيغة 

 توافقية

انفرٌك االسخمالنً 

واالححاد انًغربً 

 نهشغم

 

13 

يجًىعت انكىنفدرانٍت  رفض سحب

 اندًٌمراطٍت نهشغم

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

مقبول  

 جزئيا

فرق األغهبٍت
 1 

  

14 

فرٌك األصانت  رفض سحب

 وانًعاصرة

مقبول  

بصيغة 

 اللجنة

فرٌك االححاد انعاو 

 نًماوالث انًغرب

 

 إجًاع إجًاع كًا عدنج

فرق األغهبٍت رفض سحب
 1

 15 

مقبول  

بصيغة 

 اللجنة

يجًىعت انكىنفدرانٍت 

 اندًٌمراطٍت نهشغم

 

  : هبريخ نخٍجت انخصىٌج عهى يشروع انمانىٌ

 كًـــا حــــــى حعدٌهـــــهاإلجًــــــاع 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

  مشروع القانون كما عدلته اللجنة ووافقت عليهمشروع القانون كما عدلته اللجنة ووافقت عليه
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 ،املغزبي ئيبإغادة جىظيم املزكز السيىما املخػلق 71.07مشزوع قاهىن رقم  

 املخػلق بدىظيم الصىاغت السيىماجىغزافيت 91.99وبخغيير القاهىن رقم 

 

 ٌ  الباب ألاو

 الغزضالدسميت و  

 املادة ألاولى

خ  77.1..07بمىحب الـهحر الشٍشف بمثابت كاهىن سكم  اإلاغشبي اإلاعاد جىـُمه ئيالعِىماًـل اإلاشهض  ظبخمبر  03) .0.3شىاٌ  5بخاٍس

ت والاظخلالٌ اإلااليمؤظعت عمىمُت جخمخع بالصخص (..03 خظع ألخيام ه ُت الاعخباٍس شاس إلُه فُما بعذٍو  باظم "اإلاشهض"7 زا اللاهىن َو

 7"اإلاشهض العِىمائي اإلاغشبي" ًدمل "اإلاشهض" اظم

مىً  اإلاشهض بالشباغ7ًيىن ملش    بلشاس إلاجلغ ؤلاداسة7 تجهىي مصالحإخذار ٍو

 9املادة 

ًخظع اإلاشهض لىصاًت الذولت التي ًيىن الغشض منها العمل على اخترام ألاحهضة اإلاخخصت باإلاشهض ألخيام هزا اللاهىن، وال ظُما ما 

عُت والخىـُمُت اإلاخعللت باإلاؤظعاث العمىمُت7بصفت عامت العهش على جؼبُم الىصى لم منها باإلاهام اإلاعىذة إلُه، و ًخع  ص الدشَش

خظع اإلاشهض هزلً للمشاكبت اإلاالُت للذولت اإلاؼبلت على اإلاؤظعاث العمىمُت والهُئاث عُت  ٍو ألاخشي ػبلا للىصىص الدشَش

 الخىـُمُت الجاسي بها العمل7و 

 الباب الثاوي

 املهام

 3املادة 

عُت والخىـُمُت اإلاخعللت بلؼاعي الصىاعت العِىمائُت وؤلاهخاج العمعي البصشي7 ولهزه  ٌعهش اإلاشهض  على مشاكبت جؼبُم ألاخيام الدشَش

 الغاًت، ًظؼلع اإلاشهض باإلاهام الخالُت:

 

 :مهام الترخيص والاغخماد وجلقي الخصاريحوال : أ

 الاظخغالٌ والخؤشحراث الثلافُت والتراخُص وبؼائم الخعٍشف اإلاهىُت وجؤشحراثإلايشآث ؤلاهخاج  الشخص والاعخماد مىذ وسحب  .0

عُت الجاسي بها العمل باعخماد حمُع الؼشق اإلام شزيطت أن ت، ىىت بما فيها الىظائؽ الالىتروهُاإلاىصىص عليها في الىصىص الدشَش

  ًكىن قزار هذا السحب مػلال؛

اإلابرمجت اإلاعذة لالظخعماٌ  الزقميتشزطت ألا  إعادة إهخاج اظخحراد أو جىصَع أوحسجُل أو  بئخذار وجىظُع ميشآث إهخاج أو لترخُصا .9

  ؛الخاص لذي الجمهىس أو ػبعها أو اظخيعاخها أو بُعها أو إًجاسها مع اخترام اإلالخظُاث اللاهىهُت الخاصت بدلىق اإلاؤلف

شها واظخىدًى  .3 ذ بىحىد مخخبراث معالجت ألاششػت واظخذًىهاث جصٍى هاث الصىث أو الترهُب ومؤظعاث إًجاس اإلاعذاث جللي الخصاٍس

 العِىماجىغشافُت7 
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 : مهام مزاقبت احترام القىاهين والدشزيػاثزاهيا : 

  مشاكبت إهخاج واظخحراد وجىصَع واظخغالٌ وجصذًش ألافالم العِىمائُت؛ .4

ت .5 معخلبلُت، وهُفما واهذ  ػبُعت دعامت البث اإلاعذة للعشض على أي دعامت خالُت أو  مشاكبت إهخاج ألاعماٌ العمعُت البصٍش

  ؛وحسدثنى الشزكاث الىطىيت لالجصال السمعي البصزي ، النهائي

ت ولهزا الغشض ًؤهل اإلاشهض وخذه للمصادكت على هـام الخزاهش اإلادىظبت ئُالعِىماالعشض مشاكبت مذاخُل شبابًُ كاعاث  .6

  للجمهىس؛مً كبل هزه اللاعاث مً أحل بُع الخزاهش  اإلاعخعملت

ُت ئعىذ الاكخظاء في الجزاعاث التي جيشؤ بحن اإلاهىُحن في مخخلف الفشوع العاملت في كؼاعاث الصىاعت العِىماوالىظاػت الخدىُم  .7

  7وؤلاهخاج العمعي البصشي باظخثىاء هضاعاث الشغل اإلابرمجت اإلاعذة لالظخعماٌ الخاص لذي الجمهىس  الزقميتشزطت ألا و

 : وجمىيل القطاعمهام دغم زالثا : 

ش كؼاع الصىاعت العِىما87 ل وجؼٍى ل ألعمالهم ظىاء في اإلاغشب أو في الخاسج؛ئُاإلاعاهمت في جمٍى   ت و دعم اإلاىخجحن في البدث عً جمٍى

ش كؼاعي الصىاعت العِىما7 9 ت لخؼٍى ل؛ ت وؤلاهخاج العمعي البصشي ئُاكتراح جذابحر جدفحًز ع مصادس الخمٍى  وجىَى

  العِىما اإلاغشبُت  وحصجُعها في الخاسج؛ جىمُت جصذًش 7 01

ً في كؼاعي الصىاعت العِىما7 00 ت لفائذة اإلاعدثمٍش   ت وؤلاهخاج العمعي البصشي؛ئُاكتراح جذابحر جدفحًز

وعشوض العِىما اإلاخىللت واإلاشاسهت في إعذاد بشامج للخعٍشف بالعِىما لذي ئي العِىماالعشض حصجُع ولىج الجمهىس إلى كاعاث 7 09

  لشباب؛ا

  معاعذة الجمعُاث الثلافُت في جىـُم  جـاهشاث وللاءاث ظِىمائُت؛7 03

ش ألاهذًت العِىمائُت بجمُع 7 04 دعم وشش ظِىما اإلاؤلف وألاعماٌ العِىمائُت راث الاهدشاس اإلادذود، وحصجُع ؤلابذاع وإخذار وجؼٍى

  ؛القاهىهيت الىظائل

ض وشش الثلافت عبر العِىما، بخيعُم7 05 ودعم  وجحذًثها وجطىيزهاوالظُما عبر جذبحر خضاهت ألافالم اإلاغشبُت  مع العلؼاث اإلاخخصت، حعٍض

وجحذد شزوط جىظيم وحسيير خزاهت ألافالم املغزبيت ، وجىظُع وششها عبر الىظائل الخىىىلىحُت الحذًثت إخذار خضاهاث أخشي لألفالم

 بىص جىظيمي؛

  ش ووشش وإعادة إهخاج وبُع وهشاء ألافالم وأعماٌ الفُذًى لحعابه الخاص أو لحعاب ألاغُاس؛إهخاج وجىصَع واظخغالٌ واظخحراد وجصذ7ً 06

  .جلذًم خذماث راث ػابع فني وجلني في مجاٌ ؤلاهخاج العِىمائي والعمعي البصشي 7 07

  :إلاشػاع الذوليمهام  بػا : را

اإلاغشبُت، واإلاشاسهت في اإلاهشحاهاث والخـاهشاث العِىمائُت التي جىـم في جىـُم جـاهشاث مً شؤجها أن حعاهم في إشعاع العِىما 7 08

  ؛مع مشاعاة إششان الهُئاث اإلاهىُت في اللؼاع الخاسج واكتراح ألافالم لخمثُل اإلاغشب في اإلاهشحاهاث الذولُت

ش ألافالم، ورلً بخيعُم مع الهُئاث واإلاخذخلحن7 09 ش  مؤهالث  اإلاغشب على معخىي جصٍى   اإلاعىُحن؛ جؼٍى
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  اإلاىاهب اإلاهخمت بمهً العمعي البصشي والعِىما والاهخمام بها؛ وحشجيؼمً أحل إبشاص  الحكىميت7علذ ششاواث مع اللؼاعاث 91

ش الششاواث وبشامج الخعاون مع هـشائه ألاحاهب ومع أي مىـمت أو مؤظعت أو إداسة جشوم جدلُم أهذاف ممازلت في اإلاغشب أو في 7 90 جؼٍى

  ؛الخاسج

  اإلاعاهمت  في ؤلاهخاج اإلاشترن لألفالم ألاحىبُت؛7 99

 7خاج اإلاشترن والخبادٌ العِىمائياإلاشاسهت، بخيعُم مع العلؼاث اإلاخخصت، في اإلافاوطاث خٌى اجفاكُاث الخعاون اإلاخعللت باإله7 93

 : مهام الحكامت وجطىيز القطاع:  خامسا

ُف ألاعماٌ  .94 تاإلاعاهمت في ميافدت جٍض ششػت الفُذًى اإلابرمجت اإلاعذة لالظخعماٌ الخاص لذي أو  العِىمائُت والعمعُت البصٍش

 ؛الجمهىس على أي دعامت خالُت أو معخلبلُت

ششػت ت وأئُطمان الُلـت ؤلاظتراجُجُت، وإهخاج ؤلاخصائُاث واللُام بالذساظاث والخدالُل اإلاخعللت بلؼاعاث الصىاعت العِىما7 95

  وؤلاهخاج العمعي البصشي؛إلاعذة لالظخعماٌ الخاص لذي الجمهىس الفُذًى اإلابرمجت ا

ش وجىمُت كؼاعي الصىاعت العِىما7 96 اإلابرمجت  الزقميتشزطت ألا وت ئُجلذًم  جىصُاث واكتراخاث للحيىمت مً شؤجها طمان  جؼٍى

  وؤلاهخاج العمعي البصشي؛ اإلاعذة لالظخعماٌ الخاص لذي الجمهىس 

عي و جىـُمي مً شؤجها أن جذعم وحصجع كؼاعي الصىاعت العِىمااكتراح جذابحر راث 7 97   7ت وؤلاهخاج العمعي البصشي ئُػابع حشَش

  :مهام حفظ الذاكزة وجثمين املىرور الثقافي والسيىمائي:  سادسا

تت ئُالعِىماالخاص باإلهخاحاث  اللُام بالحفاؾ على السجل العام7 98 وجمكين املهىيين مً والػمل غلى رقمىخه ، والعمعُت البصٍش

عُت الجاسي بها العمل؛ ،الاطالع غليه   ورلً وفلا للملخظُاث الدشَش

  وجثمُىه؛ وصياهخهاللُام بجمع الترار العِىمائي وخفـه 7 99

  7الىلىج إلى مظامُىه حسهيلو  ورقمىخه جشمُم ألاسشُف العِىمائي وجثمُىه7 31

 : في القطاعمهام النهىض باملىارد البشزيت الػاملت :  سابػا

ً اإلانهي في مُذان الصىاعت العِىما7 30 يُت في اإلاهً راث الؼبُعت الفىُت أو في  أو املشاركتت مً خالٌ جىـُم ئُدعم الخيٍى دوساث جيٍى

  ، ورلً بخيعُم مع اإلاىـماث  والجمعُاث اإلاهىُت اإلاعىُت؛بالعِىما وؤلاهخاج العمعي البصشي اإلاهً الخلىُت الخاصت 

 7في جؤػحر ػلبت اإلاؤظعاث اإلاخخصصت في مهً العمعي البصشي والعِىما اإلاعاهمت7 39
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 الباب الثالث

 الدسييرأجهزة إلادارة و 

 4املادة 

عحره مذًش، ٌعاعذه واجب عام7  ًذًش اإلاشهض مجلغ إداسة َو

 5املادة 

 مً ألاعظاء الخالي بُاجهم: ،لذهه لهزا الغشضو العلؼت الحيىمُت اإلافىطت مً أدذ سئاظت سئِغ الحيىمت ج اإلاشهضًخؤلف مجلغ إداسة 

 ؛ٌعُىىن بىص جىـُمي ؤلاداسةن عً ممثلى • 

 ؛ثل عً اإلاىـماث اإلاهىُت للمىخجحنمم• 

 ؛ثل عً اإلاىـماث اإلاهىُت للمىصعحنمم• 

 ؛هىُت إلاعخغلي اللاعاث العِىمائُتممثل عً اإلاىـماث اإلا• 

 اإلاغاسبت؛ واملمثلين ممثل عً هُئت اإلاخشححن واإلاؤلفحن •

 ممثل واحذ غً الىقابت ألاولى مً بين الىقاباث ألاكثر جمثيليت؛ •

 إرا لم جخمىً اإلاىـماث اإلاهىُت اإلاعىُت مً حعُحن مً ًمثلها، ًلىم سئِغ مجلغ ؤلاداسة، بخعُحن ممثل عنها7

 لشة ألاولى أعاله7مىـمت مهىُت واخذة مً اإلاىـماث اإلاشاس إليها في الفًجىص لصخص واخذ أن ًمثل أهثر مً ال 

ت، أي شخص راحي أو اعخب اسي، مً اللؼاع العام أو ًجىص لشئِغ مجلغ ؤلاداسة أن ًذعى لحظىس احخماعاجه بصفت اظدشاٍس

 أو بجذٌو أعماٌ مجلغ ؤلاداسة7ض ؤهال ورا صلت بمجاٌ اخخصاص اإلاشهًشي فائذة في خظىسه، ًيىن مالخاص، 

 6 املادة

 :ط على الخصىص الاخخصاصاث الخالُتالعلؽ والصالخُاث الالصمت إلداسة اإلاشهض7 ولهزه الغاًت ًماس ًخمخع مجلغ ؤلاداسة بجمُع 

 في إػاس العُاظت الحيىمُت؛ جدذًذ جىحهاث وبشهامج عمل اإلاشهض  -

 اإلاصادكت على مخؼؼه اإلاخعذد العىىاث؛ -

ت للمشهض  - لخصش اإلاحزاهُت العىٍى  ؛وهزا هُفُاث الخمٍى

 ؛اوله الخىـُمُت واخخصاصاتهاإلاشهض الزي ًدذد هُا مىظامإعذاد  -

 البذ في إحذار مصالح جهىيت؛  -

 ؛مىحبه كىاعذ وػشق إبشام الصفلاثوطع الىـام الزي جدذد ب -

ظاتهموطع الىـام ألاظاس ي الخاص  -  ؛بمعخخذمي اإلاشهض وهـام حعٍى

 ؛الذاخلي والىـام الذاخلي للمشهض إعذاد هـامه -

 ؛والىصاًاكبٌى الهباث  -

ش في على  اإلاصادكت - ت والخلٍش  ؛الىخائج جخصُصالحعاباث العىٍى
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 ؛ ىء إلى ألاشياٌ ألاخشي مً اللشوضواللج تراطاثكالاخصش ششوغ إصذاس  -

ت مً لذن اإلاشهاجخار اللشاس في شؤن اكخىا - عُت الجاسي بها العمل؛ض ء ألامالن العلاٍس تها أو هشائها وفم الىصىص الدشَش  أو جفٍى

فت الخذماث التي ًلذمها اإلاشهضحعجدذًذ  -  ؛ٍش

 اإلاصادكت على علىد البرامج واجفاكُاث الششاهت اإلابرمت مً كبل اإلاشهض في هؼاق اخخصاصاجه7 -

 وشطت املزكز املزفىع إليه مً لذن املذًز.ألالخقزيز السىىي غلى  صادقتالذراست وامل  -

 ٍدذد جؤلُفها وهُفُت ظحرها7و لُام بخذكُلاث وجلُُماث ال دذر اإلاجلغ لجىت ٌعهذ إليهاً -

ت كظاًا معُىت7 ظا إلاذًش اإلاشهض كصذ حعٍى  ًمىً إلاجلغ ؤلاداسة أن ًمىذ جفٍى

 7املادة 

 :وعلى ألاكل مشجحن في العىت ورلً ًجخمع مجلغ ؤلاداسة بذعىة مً سئِعه ولما دعذ الظشوسة إلى رلً،

 الترهُبُت للعىت اإلاالُت اإلاخخخمت؛ ًىهُى مً أحل خصش اللىائم 1.كبل   -

 والبرهامج الخىكعي للعىت اإلاالُت اإلاىالُت7هىفمبر مً أحل دساظت وخصش اإلاحزاهُت  1.كبل   -

 7جلغ ؤلاداسة بىُفُت صحُدت بدظىس هصف عذد أعظائه على ألاكلًخذاٌو م

ًىما اإلاىالُت، وفي هزه الحالت،  05اع زان خالٌ وفي خالت عذم جىفش هزا الىصاب في الاحخماع ألاٌو جىحه الذعىة لحظىس احخم

 ًخذاٌو اإلاجلغ دون الخلُذ بششغ الىصاب7

ً، وفي خالت حعادلها، ًشجح الجاهب الزي ًيىن فُه الشئِغ7  ًخخز اإلاجلغ كشاساجه بؤغلبُت أصىاث ألاعظاء الحاطٍش

 8املادة 

عُت والخىـُمُت الجاسي بها العمل، ًمىً إلاجلغ  إطافت إلى اللجان اإلادذزت لذي اإلاشهض أو التي ًخىلى هخابتها بمىحب الىصىص الدشَش

جىص له أن ًفىض إليها بعع اخخصاصاجه7   ؤلاداسة أن ًلشس إخذار أي لجىت أخشي ًدذد جؤلُفها وهُفُاث ظحرها، ٍو

 الباب الشابع

 مذًز املزكز

 9املادة 

عُت والخىـُمُت الجاسي بها العمل7   ٌعحن مذًش اإلاشهض ػبلا للىصىص الدشَش

عُت والخىـُم  ُت وأششػت الفُذًى اإلابرمجت، ئُت اإلاىـمت للصىاعت العِىماعالوة على اإلاهام اإلاعىذة إلُه بمىحب الىصىص الدشَش

 :ًتصمت لدعُحر اإلاشهض7 ولهزه الغاًخمخع اإلاذًش بجمُع العلؽ والصالخُاث الال 

 ؛اللجان التي ًدذثها اإلاجلغًىفز كشاساث مجلغ ؤلاداسة، وعىذ الاكخظاء، اإلالشساث الصادسة عً اللجىت أو  -

باشش أو ًؤرن في مباششة حمُع الخصشفاث أو العملُاث اإلاخعللت باإلاشهض؛ - خصشف باظمه ٍو  ٌعهش على حعُحر اإلاشهض ٍو

 ؛مُع مصالح اإلاشهض وجيعُم أوشؼتهاًخىلى جذبحر ح -

 لهُيله الخىـُمي وللىـام ألاظاس ي للمعخخذمحن؛ ٌعحن في مىاصب اإلاشهض ػبلا -

لىم بجمُع ألاعماٌ الخدفـُتحمُع ألاغُاض إصاء الذولت وأمام ول إداسة عمىمُت أو خاصت و ًمثل اإلاشه -  ؛س7 ٍو

جىص له أن ًلُم أي دعىي كظائُت لل -  مىافلت سئِغ مجلغ ؤلاداسة7ورلً بعذ  ذفاع عً مصالح اإلاشهض،ًمثل اإلاشهض أمام اللظاء ٍو
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مىً له أن ًفىض، جدذ معؤولُخه، حضءا مً ظلؼه واخخصاصاجه إلى  ٌعخبر مذًش اإلاشهض آلامش بلبع مذاخُله وصشف هفلاجه، ٍو

 معخخذمي إداسة اإلاشهض ػبلا لىـامه الذاخلي7

ت احخماعاث مجلغ ؤلاداسة واحخماعاث اللجىت أو اللجا دظش بصفت اظدشاٍس  ن اإلادذزت مً لذن هزا ألاخحر7ٍو

 01املادة 

عه وهزا ألوشؼخه ش العىىي لال  ًخظع اإلاشهض الفخداص داخلي وخاسجي لبرامجه ومشاَس عشض الخلٍش خداص على أهـاس اإلاجلغ فَو

 وييشز باملىقؼ إلالكترووي للمزكز.، ؤلاداسي 

 الباب الخامس

 الخىظيم املالي 

 00املادة 

 ما ًلي:حشخمل محزاهُت اإلاشهض على 

 :باب املىارد في - 0

 ؛ث التي ًلذمها اإلاشهض ومً أوشؼخهالعائذاث واإلاذاخُل اإلاخؤجُت مً الخذما -

 ؛اسي خاطع لللاهىن العام أو الخاصؤلاعاهاث اإلاالُت التي جمىدها الذولت أو الجماعاث الترابُت أو ول شخص اعخب -

 ؛عاون الثىائي أو اإلاخعذد ألاػشافإػاس الششاواث والخالىػىُت أو ألاحىبُت اإلامىىخت في معاهماث الهُئاث  -

عُت والخىـُمُت الجاسي بها العمل؛ - ت وفلا للىصىص الدشَش  العائذاث واإلاذاخُل اإلاخؤجُت مً ممخلياجه اإلاىلىلت أو العلاٍس

 ؛عُت والخىـُمُت الجاسي بها العملاإلاؤرون فيها وفلا للىصىص الدشَش الاكتراطاثعائذاث  -

بُت اإلادذزت لفائذجهث الشظعائذا -  ؛ىم شبه الظٍش

 ؛الهباث والىصاًا -

 مذاخُل مخخلفت7 -

 :في باب الىفقاث - 9

 هفلاث الدعُحر؛ -

 هفلاث الاظدثماس؛ -

 ؛الاكتراطاثاإلابالغ اإلاشحعت مً  -

 7هفلاث مخخلفت -

  09 املادة

ىجض عملُاث ؤلاًشاداث والىفلاث ػبلا للل ت الجاسي بها العمل7ًلىم اإلاشهض بمعً مداظبخه ٍو  ىاهحن الخجاٍس
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 الباب العادط

 املسخخذمىن  

 03املادة 

 : ًخؤلف معخخذمى اإلاشهض مً

 ؛ص باإلاعخخذمحن، وهزا مً مخعاكذًًأػش وأعىان ًلىم اإلاشهض بخىؿُفهم وفلا للىـام ألاظاس ي الخا -

عُت والخىـُمُت الجاسي بها العمل7 أو مىطىعحن سهً ؤلاشاسة مىؿفحن ملحلحن -  لذًه ػبلا للىصىص الدشَش

ً ٌشغلهم بمىحب علىد كصذ اللُام  وفق القىاهين الجاري  بمهام معُىت وإلاذة مدذدةًمىً للمشهض أن ٌعخعحن بخبراء أو معدشاٍس

 بها الػمل.

 الباب العابع

 السيىماجىغزافيت ومقخضياث نهائيتاملخػلق بدىظيم الصىاغت  91.99حغيير القاهىن رقم 

 04املادة 

 :جىغشافُت وحعىض باألخيام الخالُتاإلاخعلم بدىـُم الصىاعت العِىما 71733مً اللاهىن سكم  .جيسخ أخيام اإلاادة 

ش ول شٍشؽ منهي أو إهخاج ظمعي بصشي  - .اإلاادة » ش ٌعلمها»ًخىكف جصٍى  هُفما وان حجمه ودعامخه على هُل سخصت في الخصٍى

ت  جىغشافياإلاشهض العِىما»مذًش  عُت والخىـُمُت »اإلاغشبي ورلً دون ؤلاخالٌ بالشخص ؤلاداٍس ألاخشي اإلاؼلىبت وفلا للىصىص الدشَش

 العمل7»الجاسي بها 

ش بىحه خاص اظم اإلاىخج » اإلاىخذب وعىىان ششهت ؤلاهخاج واللغت ألاصلُت للشٍشؽ أو ؤلاهخاج »ًجب أن ًخظمً ػلب سخصت الخصٍى

جب أن ًيىن الؼلب مشفىعا باإلاعدىذاث الع»  والىزائم التي جدذد كائمتها بىص جىـُمي7»معي البصشي7 ٍو

ش معلال وأن ًبلغ » باليسبت  ( ًىما"70) أكصاه واخذ وعششون باألمش داخل أحل إلى اإلاعني وجىباًجب أن ًيىن سفع سخصت الخصٍى

 وألاشزطت إلاشهاريت.لألشزطت الطىيلت وخمست أًام باليسبت لألشزطت القصيرة 

ش ألاششػت التي ًىجضها » لخصش اظخعمالها على ألاغشاض الخاصت بالصخص الزاحي »ال جؼبم أخيام هزه اإلاادة على أعماٌ جصٍى  هىاة، ٍو

ت7»أو الاعخباسي الزي ًىجضها أو ًؤمش بئهجاصها لحعابه ولِعذ معذة »  «ألغشاض ججاٍس

 05املادة 

خ  77.1..07ابت كاهىن سكم جيسخ أخيام الـهحر الشٍشف بمث  ( اإلاخعلم بئعادة جىـُم اإلاشهض..03ظبخمبر 03) .0.3شىاٌ  5بخاٍس

 في الجزيذة الزسميت. وشزه ابخذاء مً جاريخ اإلاغشبي،  العِىماجىغشافي
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