
االمركز االسيینمائي االمغربي  
)1987 جنبردد 30( 1408جماددىى ااألوولى  8صاددرر في  2.87.750مرسومم ررقم   

يیحدثث بموجبهھ لفائدةة االتعاوونن االوططني ررسم شبهھ ضريیبي على االمالهھھھي االسيینمائيیة  

 

االوززيیر ااألوولل ؛  

) االمعتبر 1972شتنبر  18( 1392شعبانن  9بتارريیخ  1.72.260 بعد ااإلططالعع على االظهھيیر االشريیف ررقم 
  منهھ ؛ 16من االفصل  2بمثابة االقانونن االتنظيیمي للماليیة ووالسيیما االفقرةة 

أأبريیل  27( 1376من ررمضانن  26في  االصاددرر 1.57.089 ررقم من االظهھيیر االشريیف 10وو 9ووعلى االفصليین 
) بإحدااثث االتعاوونن االوططني ؛1957  

) في شأنن االنظامم ااألساسي 1972فبراايیر  28( 1392محرمم  12في  االصاددرر 2.71.625 ررقمووعلى االمرسومم 
  للتعاوونن االوططني ؛

ووووززيیر االصناعة االتقليیديیة وواالشؤوونن ااالجتماعيیة ؛ووباقترااحح من ووززيیر االماليیة   

  ؛)1987بر ننو 11(1408رربيیع ااألوولل  18في االمجلس االوززاارريي االمنعقد في ووبعد ددررااسة االمشرووعع 

ررسم ما يیلي :  

االماددةة ااألوولى  

٬، يیحدثث لفائدةة االتعاوونن االوططني ررسم شبهھ ضريیبي على االمالهھھھي االسيینمائيیة تخصص 1988فاتح يینايیر اابتدااء من 
تهھ لتعزيیز ووسائل عمل هھھھذهه االمؤسسة ووتمكيینهھا من ااالضطالعع بالمهھامم االمسندةة إإليیهھا بموجب االمرسومم حصيیل

).1972فبراايیر  28( 1392محرمم  12بتارريیخ  2.71.625 أأعالهه ررقماالمشارر إإليیهھ   

االماددةة االثانيیة  

يیستحق االرسم االمنصوصص عليیهھ في االماددةة االسابقة على االمبالغ ااألسبوعيیة ااإلجماليیة االمقبوضة في مقابل االسماحح 
بدخولل االقاعاتت االسيینمائيیة وويیحسب باعتبارر االشراائح ووااألسعارر االتاليیة :  

  

  

  

  

  



شراائح االمبالغ ااألسبوعيیة ااإلجماليیة ( بالدررهھھھم) ااألسعارر   

...................................................................4.000إإلى غايیة   

...........................................8.000إإلى غايیة  4.000ما ززاادد على   

.........................................12.000إإلى غايیة  8.000ما ززاادد على   

.......................................16.000إإلى غايیة  12.000ما ززاادد على   

..............................................................16.000ما ززاادد على   

1%  

2%  

4%  

5%  

6%  

  

  

تعفى من االرسم االمحدثث بموجب هھھھذاا االمرسومم :  
االتي تقدمهھا أأوو تستفيید من رريیعهھا االجمعيیاتت االمؤسسة ووفق االقانونن االتي ال تهھدفف إإلى  االعرووضض      -

االحصولل على رربح مادديي ؛  
ااألفالمم االمعرووضة خاللل محاضرةة إإذذاا كانت تهھدفف فقط إإلى توضيیح موضوعع االمحاضرةة ؛       -  
 ئيأأوو االمركز االسيینماااألفالمم االمعرووضة بمناسبة االمهھرجاناتت االسيینمائيیة االتي تنظمهھا ااإلددااررةة       -

االمغربي.  

االماددةة االراابعة  

ااإلجرااءااتت االمتبعة الستيیفاء االرسم االمحدثث بموجب هھھھذاا االمرسومم وولتسويیة االنزااعاتت االمتعلقة بتحصيیلهھ هھھھي 
 ئيااإلجرااءااتت االمقرررةة فيیما يیخص االرسم شبهھ االضريیبي على االمالهھھھي االسيینمائيیة االمحدثث لفائدةة االمركز االسيینما

.)1987 جنبردد 30(1408جماددىى ااألوولى  8 بتارريیخ 2.87.749 ررقمسومم االمغربي بموجب االمر  

االماددةة االخامسة  

يیسند إإلى ووززيیر االصناعة االتقليیديیة وواالشؤوونن ااالجتماعيیة ووووززيیر االماليیة كل ووااحد منهھما فيیما يیخص تنفيیذ هھھھذاا 
االمرسومم االذيي يینشر في االجريیدةة االرسميیة.  

  


