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االمرركزز االسيینمائي االمغرربي  
 

االمددااخيیللاالتسبيیقاتت على متعلقة باستعمالل مذذكررةة ددوورريیة   

 

إلنتاجج االسيینمائي االووططني وومنن أأجلل لبهھددفف ضمانن مستووىى عالل منن االشفافيیة في تددبيیرر ااألموواالل االمخصصة 
لعملل في ظظررووفف مهھنيیة مالئمة٬، منن اا  تمكيینن شرركاتت ااإلنتاجج٬، االمستفيیددةة منن االتسبيیقاتت على االمددااخيیلل٬،

شرركاتت إإنتاجج ااألفالمم اااللتززاامم٬، اابتددااء منن تارريیخهھ٬، بالتدداابيیرر  سيیرريي مدديیرريي ووموواالساددةة  يینبغي على االسيیددااتت
االمنصووصص عليیهھا أأددناهه: االتسبيیقاتت على االمددااخيیلل االمتعلقة باستعمالل   

1- فتح حسابب بنكي:   

اتت مهھھھاعلى أأساسس مساهھھھماتت صنادديیقق االددعمم وواالمس اعلى االمددااخيیلل يیتمم تعوويیضهھاتت نن االتسبيیقأأعلى ااعتبارر 
يینبغي ووضع جميیع االمبالغ االمخصصة إلنتاجج االفيیلمم في حسابب بنكي ووحيیدد مفتووحح باسمم ااألخررىى للمنتج٬، 

	XYZ" :االمثالل سبيیلل االمددااخيیلل٬،على على االتسبيیقاتت منن االمستفيیدد االفيیلمم   Prod - االحيیاةة االحلمم لعائشة  
	االبحرريیة".    

-بب :كيااستعمالل االحسابب االبن   

ااإليیددااعع:عندد  :1بب.  

٬، وويیشملل ذذلكك:فيیلمماالإإنتاجج كافة االموواارردد االمخصصة لتموويیلل   

: االشيیكاتت االصاددررةة عنن صنددووقق االددعمم1.1بب.  

االشيیكاتت أأوو االتحوويیالتت االبنكيیة االتي مصددررهھھھا االحسابب ااألصلي للمنتج وواالتي تمثلل االتقدديیمة  :2.1بب.
االخاصة بهھ.   

(قنووااتت تلفززيیة٬،  فيیلممأأخررىى لتموويیلل االوواارردد صددررهھھھا ماالتي ماالبنكيیة : االشيیكاتت أأوو االتحوويیالتت 3.1بب.
صنادديیقق أأخررىى...إإلخ)  

: عندد ااالقتططاعع:2بب.  

ووووفقق االشررووطط االتاليیة:االفيیلمم كافة مصارريیفف   

) بالنسبة لكافة االمصارريیفف االددفع االنقددييأأوو عيینيیا (منن خاللل  بووااسططة االشيیكك أأوو االتحوويیلل االبنكي :1.2بب.
.ددررهھھھمم(عشرروونن أألفف)  20.000االتي تقلل عنن   



(عشرروونن أألفف  20.000االشيیكك أأوو االتحوويیلل االبنكي بالنسبة لكافة االمصارريیفف االتي تفووقق بووااسططة  :2.2بب.
ددررهھھھمم).  

-جج :الحسابب االبنكياالعمليیاتت االمتعلقة بتبرريیرر    

االشيیكك أأوو بووااسططة االتحوويیالتت االبنكيیة: بووااسططة: بالنسبة لألددااءااتت سووااء 1جج.  

أأنن تكوونن حاملة لختمم االبنكك.يینبغي على االمنتج  ااإلددالء بالكشووفاتت االبنكيیة شرريیططة   

نن تحملل ررقما معيینا ووأأنن يیظظهھرر هھھھذذاا االررقمم على نسخة االووثيیقة االمحاسباتيیة االتي تبرررر أأيینبغي على كلل عمليیة 
االمصارريیفف  (فاتووررةة٬، عقدد ااوو غيیررهه...).  

البنكك.ب ةسجالتت االعمليیاتت االخاصوويیتمم إإعاددةة تقيیيیدد مجمووعع االعمليیاتت على   

:بب ااإلددالء ووعليیهھ٬، يینبغي على االمنتج   

تمم االبنكك.ة االتي تحملل خيینسخ منن االكشووفاتت االبنك: 1.1جج.  

البنكك مع تبيیانن ررقمم كلل عمليیة٬، بما في ذذلكك عمليیاتت االددفع االنقدديي.االخاصص بكشفف اال: 2.1جج.  

يیة (فاتووررةة٬، عقدد أأوو غيیررهه...) االتي تحملل نفسس ااألررقامم.االمستنددااتت االمحاسباتنسخ  :3.1جج.  

بالنسبة لألددااءااتت االعيینيیة: 2جج.  

سجالتت االعمليیاتت االبنكيیة االخاصة بالحسابب. فييیدد االحسابب ووتززلل عمليیاتت يیتمم تسجيی  

 تبرررر االتي االمحاسباتيیة االووثيیقة نسخة على االررقمم يیظظهھررهھھھذذاا ووأأنن معيینا ررقما تحملل ننأأ عمليیة كلل على يینبغي
).ووغيیررههأأ فاتووررةة٬،عقدد(  االمصارريیفف  

ووعليیهھ٬، يینبغي على االمنتج ااإلددالء بب:  

..)مدديینيیة / دداائنيیةمع تبيیانن االررقمم االخاصص بكلل عمليیة (خاصة بالحسابب : سجلل االعمليیاتت االيیووميیة اال1.2جج.   

االمحاسباتيیة االمبررررةة للمصارريیفف (فاتووررةة٬، عقدد أأوو غيیررهه...) وواالتي تحملل  االمستنددااتت: نسخ منن  2.2جج.
نفسس ااألررقامم.  

2006يینايیرر  9االررباطط في   

 

تمم وواالتووقيیع: نوورر االدديینن االصايیللاالخ  

مغرربي االمدديیرر االعامم للمرركزز االسيینمائي اال  


