
   انم خدا  هب      
 قرارداد مشارکت در تولید فیلم انیمیشن

«...................................» 

نامیهد   « مرکز  »کهه منعدهد   مقدم محمد حمیديمابین مرکز گسترش سینمای مستند و تجربي به نمایندگي آقای  این قرارداد في

 از:صهادر    ..............................  به شمار  شناسنامه: ..............................فرزند:  ..............................: خانمشود از یک طرف و  مي

 بههههانک: IR .............................. .............................. شههمار  شعهههههها :  .............................. ملههي: شههمار   ..............................

 .............................. .............................. ..............................نشههاني:    بهههههه ..............................شههدعه:  ..............................

طرف »ختصاراً که از این پس ا ..............................و   .............................. تلفن:  ..............................:  پستي کد ..............................

شود، طعق شرایط ذیل مندقد شد  و طرفین ضمن عقدقرارداد حاضر و عقد خارج الزم طعق مقررات و شرایطي که ذیالً  نامید  مي« قرارداد 

 باشند. شود ملزم به رعایت مفاد آن مي ذکر مي

 ماده اول( موضوع قرارداد:

  انیمیشنقالب:   Full HDدر قطع:  ..............................مدت:  « « ..............................»ععارت است از مشارکت در تهیه و تولید فیلم 

مهور    ..............................براساس صورتجلسه شورای انیمیشهن بهه شهمار      .............................. خانمکنندگي  به کارگرداني و تهیه

 دهد. در چارچوب طرح کلي فیلمنامه ارائه شد  و برپایه برآورد مصوب که مجموعاً موضوع قرارداد را تشکیل مي ..............................

 ماده دوم( مدت قرارداد:

بها رعایهت کلیهه     .............................. شهروع و در تهاریخ   عقد قرارداد طرف قرارداد موظف است موضوع ماد  اول قرارداد را از تاریخ

 اصول فني و هنری که مورد تأیید مرکز باشد به پایان برساند.

 ماده سوم( برآورد قرارداد:

بیمهه    ات،هههههه سهاخت فهیلم، بیمهه، مالی   ههای تولیهد،    )شهامل هزینهه   فارسهي و زیرنهویس  مجموع برآورد جمدهاً تها پایهان و تلویهل ک هي      

 باشد. ریال مي .............................. مدني و ... ( ئولیتسم

 سهم الشراکه طرفین در قرارداد حاضر به شرح ذیل مي باشد: 1-3

  ريال .............................. مبلغ %90مرکز:   -1

 %10طرف قرارداد:  -2

 دهد. در قالب وجه نقد در اختیار پروژ  قرار ميرا ریال  .............................. به میزانمرکز سهم الشراکه خود را  2-3

معلغ قرارداد طي اقساط ذیل در مقابل ارائه گزارش پیشرفت مراحل کار تولید با تأیید مرکز، پس از کسر مالیات و عهوار  مربوطهه    3-3

 پرداخت خواهد شد.

 باشد. مي مدني و سایر کسورات قانوني  و بیمه مسئولیتمالیات بیمه، ساخت فیلم،  ،تولید های  شامل هزینه معلغ پرداختي 4-3

نامزه   لیسزت عوامزب  زه امزرام  یمزه     ه ايز قرارداد، ارعقد  پس ازريال  (..............................) .............................. مبلغقسط اول: 

 و  اسناد تضمینيعوامب موضوع قرارداد و طرف قرارداد مدني  مسئولیت

،  استوري  رد، طراحي کاراکتراا ارائه کانسپت کامب )استوري پس از ريال (..............................) ..............................قسط دوم: مبلغ 

  تأيید شورا  او ... (،   ريب

% از فزیلم تولیزد شزدم    30از  ارائزه   ( ريزال پزس   ............................................................) ..............................قسط سوم: مبلغ 

 % انیمیت کامب )حداقب يك پالن((  ا تأيید شورا30)انیمیشن، کامپوزيت و 

% از فیلم تولید شدم )تصوير 70ارائه پس از   يال ر (............................................................) ..............................قسط چهارم: مبلغ 

 تأيید شوراکات و کامب(   ا  فاين

 عد از تحويب فیلم )صداگذاري، موسیقي و ...( و  ريال (............................................................) ..............................قسط پنجم: مبلغ 

  تأيید شورا

و تسويه حساب  انجام کلیه تعهدات ريال  عد از  (............................................................) .............................. قسط ششم: مبلغ 

 نهايي 

 طرف قرارداد                     يماليوحقوقياداركننده:معاونتأييدانيميشنكننده:معاوناقدام

 



 

 

 

 
 

همراه قسطط   تأييد حسن انجام كارگردد كه در صورت  % از مبلغ به عنوان حسن انجام كار كسر مي10: از قسط اول تا پنجم 1تبصره

 باشد. ششم قابل پرداخت مي

سازمان سينمايي در خصوص حمايت و مشاركت در توليد فيلم، پرداخت اقساط قطرارداد   نامه في مابين مركز و : با توجه به تفاهم2تبصره

 باشد. منوط به تأمين بودجه و اعتبار تفاهمات توليد فيلم مي

% مبلغ قرارداد )سهم مركطز( افطزاي   خواهطد    15: پس از تحويل موضوع قرارداد و در صورت ارزيابي مثبت فيلم تا ميزان 3تبصره 

 گردد. از مبلغ قرارداد )سهم مركز( كسر مي % 15صورت ارزيابي منفي تا ميزان يافت و در 

 ماده چهارم( ماليات و عوارض:

پرداخت مالیات و عوارضي که به موجب قوانین موجود یا قوانین و مقرراتي که بدداً وضع شود و به ایهن قهرارداد تدلهق گیهرد بهه عههد        

 طرف قرارداد مي باشد. 

 امتياز )رايتها(ماده پنجم( 

الملهل و   ای، بهین  ای، رایانهه  حق مذاکر  و عقد قراردادهای اکران سینمایي داخل و خهارج، حقهوو ویهدئویي، فرهن هي، فیلم،انهه، جشهنوار       

 تلویزیوني به عهد  مرکز بود  که در صورت صالحدید مي تواند کتعاًً آنرا به طرف قرارداد تفویض نماید.

هطاي داخلطي و    هيأت عامل مركز فيلم موضوع قراداد حداكثر به مدت دو سال امكان حضور در جشطنواره : برمبناي مصوبه 4تبصره 

ها جهطت عرضطه و فطرور در     بر حضور در جشنواره داند فيلم را عالوه خارجي را خواهد داشت و پس از اين مدت مركز حق خود مي

 باشد. اين مورد مركز ميدهنده در  بازارهاي ديگر مورد استفاده قرار دهد، مقام تشخيص

 ( ساير شرايط قرارداد:  مماده شش

بهدیهي اسهت   در هزینه های تولید و ساخت فیلم موضوع قرارداد بر اساس ماد  سوم خواهد بود.  %..........مشارکت مرکز نسعت به  1-6

به عهد  طرف قرارداد بود  و مدني و ... (  مسئولیت  )هزینه تولید و ساخت فیلم، مالیات، بیمه، بیمههای اضافه بر موضوع ماد  سوم  هزینه

% سهم خود در فیلم را تماماً بهه مرکهز صهل     10ضمناً طرف قرارداد کلیه حقوو متدلق به تأثیری در توافقات به عمل آمد  ن،واهد داشت. 

 نمود.

و سهایر هزینهه ههای نقهدی و      موسهیقي، دستههههمزد عوامهل، هزینهه صهلنه      ،ساخت تصویر و صداکلیه لوازم، امکانات و تجهیزات  2-6

 باشد.  غیرنقدی به عهد  طرف قرارداد مي

از تهاریخ شهروع    پروژ   عواملخویش و مدني  مسئولیت نامه بیمهطرف قرارداد ملزم به ارایه لیست عوامل اجرای موضوع قرارداد و  3-6

 (2باشد )طعق ماد   مي قراردادقرارداد تا پایان مدت 

بود  و مرکز در ایهن مهورد    قراردادحساب به عهد  طرف  مدني طرف قراداد و عوامل ساخت فیلم تا پایان قرارداد و تسویه مسئولیت 4-6

 مسئولیتي ندارد.

 های فیلم موضوع قرارداد خواهد بود.طرف قرارداد ملزم به رعایت کلیه شئونات اسالمي و ملي در تمامي صلنه  5-6

ای صلنه و پشهت صهلنه، عکهس پرسهنلي کهارگردان و       قطده عکس حرفه 50مشتمل بر  CDطرف قرارداد موظف به تهیه سه حلقه  6-6

ال کنند  و دو پوستر فارسي و ان لیسي )یک پوستر بر روی ت،ته شاسي( و ارائهه فایهل کلیهه مهوارد مهذکور بهر روی ههارد اکسهترن         تهیه

 باشد. مي

گردد و طرف قرارداد مکلف بهه   مرکز به عنوان نمایند  به منظور نظارت کمي و کیفي بر اجرای پروژ  تدیین مي انیمیشنامور  مداون 7-6

. پهذیر خواههدبود   ها به طرف قرارداد بها تأییهد ایشهان امکهان     همکاری و هماهن ي با نمایند  مرکز در همه مراحل مي باشد و کلیه پرداخت

 گردند. تدیین مي رایيههور اجهجهت انجام امناظر عنوان  به  ابهری رسول نعيآقای  ضمناً

 فیلم را بر روی هارداکسترنال به مرکز تلویل دهد.اصلي و کامل طرف قرارداد متدهد است پس از پایان کار، نس،ه  8-6

ههای موجهود را    هها و ک هي   المللي ، موسیقي و افکت ، کلیه راش ینطرف قرارداد متدهد است متن گفتار و گفت وی فیلم به همرا  باند ب 9-6

 قعل از تسویه حساب نهایي تلویل آرشیو مرکز نمود  و رسید اخذ نماید.

الملهل و نهاظر قهرارداد     باشد که پس از تأیید امهور بهین   ترجمه متن و همچنین زیرنویس موضوع قرارداد  به عهد  طرف قرارداد مي 10-6

 حساب نهایي اقدام خواهد شد. تسویهنسعت به 

باشد و ایشان متدهد است نس،ه اصهلي فهیلم موضهوع قهرارداد را بها تأییهد        موضوع قرارداد به عنوان امانت نزد طرف قرارداد مي 11-6

ریهال بهه    000/000/1مرکز در پایان مدت قرارداد به مرکز تلویل نماید در غیر این صورت به ازاء هر روز تأخیر، روزانه معلغهي مدهادل   

 باید به مرکز پرداخت نماید. عنوان خسارت ت،لف از تدهد مي

 طرف قرارداد                     يماليوحقوقيادارتأييدكننده:معاونكننده:معاونانيميشناقدام



 
 
 
 
 
 
طرف قرارداد اعالم و تأیید مي نماید در خصوص تولید فیلم موضوع قرارداد کلیه تلقیقات و بررسي ههای الزم را از ههر حیهز از     12-6

تواند متدذر به عذر عدم اطالع شهود   ال،تم و غیر  را انجام داد  و نمي جمله تهیه امکانات، پرسنل مورد نیاز، هزینه های مربوطه از بدو الي

ها، جعران هزینه های اضافي تلت هر عنوان بدون اینکه خللي به حقوو و سهم مرکز وارد آورد  کهالًً   ن در صورت افزایش هزینهو همچنی

 و از هر جهت و بابت بر عهد  طرف قرارداد مي باشد.  

تولید و مورد عي و عوامل اصلي مدیریت اجرای فیلم به عهد  طرف قرارداد بود  و وی متدهد است فیلم را بر اساس فیلمنامه تصوی 13-6

 توافق طرفین که ضمیمه قرارداد و جزء الینفک آن مي باشد تهیه نماید و هرگونه تغییر مي بایست با هماهن ي و موافقت کتعي مرکز باشد.

طرف قهرارداد  چنانچه تلت هر عنوان و قیدی وام یا کمک مالي و غیر مالي به صورت مدو  و یا غیههر مدو  به واسطه مساعي  14-6

 سهم الشراکه قرارداد ندارد.  به فیلم موضوع قرارداد تدلق گیرد، مرکز هیچ ونه تدهدی در خصوص بازپرداخت وام  یا افزایش

طرف قرارداد اقرار و اعالم مي دارد در تهیه و تولید و حقوو فیلم موضوع قرارداد با هیچ شه،  حقیقهي و یها حقهوقي دی هر )بهه        15-6

گسترش سینمای مستند و تجربي( شریک و سهیم نعهود  و بهدون اذن کتعههههي مرکهز ههیچ شه،  دی هری را نیهز در آن         استثناء مرکز 

شریک و سهیم ن،واهد نمود و در صورت وجود هرگونه ادعایي در این خصوص طرف قرارداد راساً مسئول بود  و ملزم به پاسه، ویي  

 و جعران خسارات وارد  خواهد بود.

اد متدهد است پس از کسب موافقت کتعي مرکز در کلیه قراردادهای مندقد  با اش،اص حقیقي  یا حقوقي دی ر صهراحتاً  طرف قرارد 16-6

 فیلم متدلق به مرکز مي باشد. حقوو %100قید وتأکید نماید که 

م آوردن کلیهه امکانهات و   طرف قرارداد متدهد مي گردد با توجه به پذیرش مسئولیت اجرای پروژ  راساً نسهعت بهه تهأمین و فهراه     17-6

تجهیزات الزم، پرسنل مورد نیاز و غیر  و پرداخت دستمزد و هزینه های مربوط بهه شهاغلین در پهروژ ، مهولفین، کهارگردان، نویسهند ،       

قهوقي(  اندرکاران )اعم از حقیقي  یها ح  آهن ساز، طراح صلنه و غیر  از هر جهت اقدام نمود  و در تمام موارد حقوو مادی و مدنوی دست

 را رعایت نمود   به نلوی که هیچ ونه تدهد و بار مادی یا مدنوی برای مرکز ایجاد ننماید.

با توجه به این که مدیریت اجرای پروژ  به عهد  طرف قرارداد مي باشد وی متدهد مي شود در طول مهدت قهرارداد کلیهه ضهوابط      18-6

 ایران خصوصاً قوانین و آئین نامه های وزارت کار، سازمان تهأمین اجتمهاعي،  شرعي و قوانین و مقررات قانوني دولت جمهوری اسالمي 

کهامالً  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، ادار  کل نظارت و ارزشیابي و همچنین حفاظت فنهي حهین کهار را     ها به ویژ  مسئولیت مدني، بیمه

قرارداد و یا پرسنل و همکاران وی خساراتي )اعم از جهاني   رعایت نمود  و چنانچه در نتیجه عدم رعایت قوانین و مقررات از سوی طرف

در قعال طهرف   یا مالي( ایجاد شود جعران کلیه خسارات وارد  از هر حیز به عهد  طرف قرارداد خواهد بود و مرکز هیچ ونه مسئولیتي 

 در این خصوص ندارد.قرارداد و عوامل وی تا پایان قرارداد 

نامه تیتراژ که جزء الینفک این  شرح آییندر تیتراژ فیلم نام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربي را به طرف قرارداد متدهد است  19-6

 باشد، درج نماید. قرارداد مي

چنانچه طرف قرارداد به هریک از تدهدات خود عمل ننماید و یا در مواردی که مرکز راساً تش،ی  دهد ادامه قهرارداد بهه هردلیهل     20-6

تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نمود  و در این صورت طرف قرارداد مکلف است حسب نظر مرکز حهداکثر   باشد، مي وی ميم،الف منافع 

 ظرف مدت یک هفته پس از اعالم فسخ قرارداد نسعت به تسویه حساب اقدام نماید. 

دهد و به  رارداد را در اختیار  مرکز قرار ميای مدادل ارزش معلغ  کل ق طرف قرارداد جهت تضمین حسن انجام تدهدات خود، سفته 21-6

ر مرکز اذن و اختیار و وکالت تام با حق توکیل به غیر داد  تا در موارد فسخ قرارداد و یا ت،لف از تدهدات خود،راساً بدون نیاز بهه اخطها  

ات وارد  بهه خهود از ملهل آن    یا اقدام قعلي مجاز به تکمیل سند ضمانت مزبور از حیز تاریخ و ضعط تضهمین مهذکور و وصهول خسهار    

 باشد.

با توجه به تصویب موضوع قرارداد در شورای مرکز و برنامه و بودجه تنظیمي، مرکز هیچ ونه تدهدی بابت افهزایش  مهاد  سهوم     22-6

 قرارداد حاضر در قالب متمم و یا هر تدهد نقدی دی ر نسعت به طرف قرارداد را ن،واهد داشت.

 

 طرف قرارداد                     يماليوحقوقيادارتأييدكننده:معاونانيميشنكننده:معاوناقدام

 

 



 

 

 
 

های  باشند کارکنان طرف قرارداد ملسوب و کلیه مسئولیت کلیه کارکناني که برای تهیه و تولید موضوع قرارداد در خدمت طرح مي 23-6

کشور و هر نوع حقوو و مزایهای قهانوني آن بهه عههد  طهرف  قهرارداد اسهت و مرکهز از         و سایر قوانین جاری ، بیمه ناشي از قانون کار

 هرگونه مسئولیتي معراست.

طرف قرارداد موظف است موضوع قرارداد را به نلوی ارائه نماید که مستقیم یا غیر مستقیم برای کهاال یها خهدمات خاصهي تعلیهغ       24-6

بي دقتي برای کاال یا خدماتي در فیلم ارائه شد  تعلیهغ نمایهد راسهاً خسهارت وارد  را بهه       نشود و هرگا  طرف قرارداد عمداً و یا از روی

 تش،ی  مرکز جعران نماید.

تسویه حساب با کلیه عوامل دست اندرکار تولید فیلم قعل از تسویه حساب نهایي الزامهي اسهت و جعهران خسهارت اشه،اص ثالهز        25-6

 رداد مي باشد.)مدعیان( در این مورد به عهد  طرف قرا

برسهد ودرغیهر    مرکهز بایسهت بهه اطهالع     هماني است که در مقدمه قید شد  و هرگونه تغییر آدرس مي قرارداد آدرس قانوني طرف 26-6

 قانوني را دارد. حکم ابالغ نشاني قعلي اینصورت ارسال هرگونه مکاتعات به

 .کارکنان دولت در مدامالت دولتي نمي باشدنماید مشمول قانون منع مداخله  طرف قرارداد اقرار مي 27-6

باشد و مرکز به عنوان کارفرما مرجهع   های کیفي تولید فیلم مي طرف قرارداد متدهد به رعایت اصول فني و هنری براساس شاخ  28-6

از تولیهد نظهر و   باشد و در صورتي کهه طهرف قهرارداد در ههر مرحلهه       تش،ی  و تأیید کیفیت موضوع قرارداد در همه مراحل تولید مي

تواند نسعت به فسخ یک طرفه قرارداد اقدام و طهرف قهرارداد ملهزم     خواست مرکز را از روند ساخت موضوع قرارداد تأمین نکند مرکز مي

به اجرای تصمیم مرکز خواهد بود. 

ی قهانون انتشهار و دسترسهي    تواند در راستا سازمان امور سینمایي و سمدي و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي )مرکز( مي 29-6

 آزاد به اطالعات، نسعت به انتشار این قرارداد اقدام نماید.

 ماده هفتم( حل اختالف:

تفسیر و یا اجرای مفهاد ایهن قهرارداد ابتهدا مسهأله از طریهق مهذاکر  بهین         ، در صورت بروز هرگونه اختالف بین طرفین قرارداد در تدعیر

 قهانوني  مراجع ذیصهالح مسأله همچنان الینلل باقي ماند، حل اختالف توسط بررسي مي شود چنانچه  ان آنهاطرفین قرارداد و یا نمایندگ

 .شد انجام خواهد

 ماده هشتم( حوادث غيرمترقبه:

در صورت بروز حوادث غیرمترقعه از قعیل جنگ، سیل، زلزله و موارد مشابه که اجرای قرارداد را ناممکن سازد تها رفهع حالهت اضهطرار     

به حالت مدلق درآمد  و چنانچه این حالت تا دو ما  ادامه یابد قرارداد خهود بهه خهود فسهخ شهد  و طهرف قهرارداد مکلهف اسهت           قرارداد

 حداکثر ظرف مدت یک هفته از پایان مدت مذکور نسعت به تسویه حساب با مرکز اقدام نماید.

 ماده نهم( حقوق فيلم:

 باشد. در داخل و خارج از کشور تماماً متدلق به مرکز مي. و ..فیلم  ، نمایشفروشها و عواید درآمدتمامي 

 ماده دهم( ضمائم قرارداد:

 نامه مسئولیت مدني بیمه -لیست عوامل و طرف قرارداد -تیتراژ  نامه آیین –پیش برآورد  –فیلمنامه(  –سیناپس  –)طرح 

 .................ژانر : 

 .............................. .............................. .............................. ..............................خالصه داستان: 

 ماده يازدهم( خاتمه

 ش نس،ه، با حکم و اعتعار واحد تنظیم، امضا و بین طرفین معادله گردید. سهماد  و  11این قرارداد در 

 

 طرف قرارداد           رک م

 

 

 يماليوحقوقيادارتأييدكننده:معاونكننده:معاونانيميشناقدام
 


