


 

  اتفاق للتعاون السینمائي بین المملكة المغربیة و جمھوریة األرجنتین 

  ".الطرفین"إن المملكة المغربیة و جمھوریة األرجنتین المشار إلیھما فیما بعد ب

  .وعیا منھما بأھمیة اإلنتاج السینمائي المشترك  في تنمیة صناعاتھما ذات الصلة 

ائي في المجال السینمائي في إطار المنفعة عزما منھما على تشجیع تنمیة التعاون الثن
  .المتبادلة

  واقتناعا منھما بأن ھذا التعاون یساھم في تقویة العالقات االقتصادیة و الثقافیة بینھما،

  : اتفقنا على ما یلي

  اإلنتاج المشترك  -  أ

 : المادة األولى

لسینمائیة أیا كانت إلى كل األعمال ا خدمة  ألھداف ھذا االتفاق، ،"عمل سینمائي"تشیر عبارة  -1
بما في ذلك األعمال السینمائیة الخیالیة و الترفیھیة و الوثائقیة مھما  مدتھا و كیفما كان نوعھا،

              بلغت تكلفتھا، المنتجة بھدف توزیعھا على القاعات السینمائیة و على التلفزة و أشرطة
خلقھا، و ذلك طبقا للمقتضیات  و أسطوانات الفیدیو أو أیة وسیلة أخرى موجودة أو یمكن

  .المتعلقة بالصناعة السینمائیة الجاري بھا العمل في كال الطرفین
تعتبر السلطات المختصة لكل من الطرفین األعمال السینمائیة المنجزة، على شكل إنتاج   -2

ا مشترك، أفالما وطنیة شریطة أن یتم إنجازھا وفقا لألنظمة القانونیة و المقتضیات الجاري بھ
  .العمل

تستفید األعمال السینمائیة السالف ذكرھا، من االمتیازات المنصوص علیھا بالنسبة لألفالم  -3
  .الوطنیة في المقتضیات التشریعیة الجاري بھا العمل في كل بلد مشارك في اإلنتاج

  .تستفید من ھذه االمتیازات فقط الشركة المنتجة للطرف المانح  

 : المادة الثانیة

ى اإلنتاج المشترك لألعمال السینمائیة من طرف منتجي الطرفین، بموافقة السلطات یجب أن یحظ
  : و تتمثل ھذه السلطات في. المختصة، و ذلك بعد التشاور فیما بینھما

 المعھد الوطني للسینما و الفنون السمعیة البصریة،  : بالنسبة لألرجنتین 
  المركز السینمائي المغربي : للمغربو بالنسبة 



 

 : المادة الثالثة

یجب أن یتولى إنجاز األعمال السینمائیة، كي یتم قبولھا لفائدة اإلنتاج المشترك، منتجون  -1
یتوفرون على قدرة تنظیمیة تقنیة و مالیة جیدة و خبرة مھنیة معترف بھا من طرف السلطات 

  .المكلفة بالتطبیق التي ینتمون إلیھا
و یمكن . كین في اإلنتاج بحسب متطلبات محور الفیلمیجب أن یتم التصویر في البلدین المشتر -2

أطوار العمل  أوالترخیص بالتصویر في بلد ال یساھم في االنتاج المشترك إذا كان محور
و في ھذه الحالة یجب تفضیل أطر االنتاج المنتمیة للطرفین في ھذا . السینمائي  یطلب ذلك

  .االتفاق

  : المادة الرابعة

ألعمال السینمائیة مخرجون و تقنیون و ممثلون یحملون جنسیة أحد یجب أن یقوم بإنجاز ا -1
  .الطرفین

  .افقة السلطات المختصةو، و ذلك بعد مأخرىو یمكن قبول مشاركة مواطنین ینتمون لبلدان  -2

   :المادة الخامسة

  .للفیلم الواحد %80و    %20یمكن أن تتراوح مساھمة منتجي الطرفین بین   -1

المنتج صاحب األقلیة مشاركة تقنیة و فنیة كما یجب مبدئیا، أن تعادل مساھمة ویجب أن تشمل مساھمة  
مشاركة تقنیة وفنیة فعالة كما یجب مبدئیا، أن تعادل مساھمة المنتج صاحب  المنتج صاحب األقلیة

و كحالة استثنائیة یمكن قبول . ، فیما یخص المبدعین و التقنین و الممثلین، حصة استثمارهاألقلیة
  .اركات المغایرة لتلك المقررة سلفا، سواء فیما یتعلق بالنسب أو بنوع المساھماتالمش

سواء، للعمل الموجود مسبقا أو كتاب  (األشخاص الذین لھم صفة مؤلف " المبدعین"یقصد ب -2
، و كذا رئیس المونطاج و مدیر التصویر و رئیس )السیناریو أو ممثلین او مخرجین او ملحنین

  .الدیكور

  .مساھمة كل عنصر من ھذه العناصر بشكل منفرد في و ینظر

واحد فقط إذ تعلق (و یجب ان تشمل مساھمة كل طرف، مبدئیا، على األقل، عنصرین یعتبران كمبدعین 
  ).األمر بالمخرج

 : المادة السادسة

یمكن إشراك منتجین من دول أخرى من خالل مساھمات مالیة و فنیة و تقنیة ال تزید على مساھمة  -1
البلد صاحب األقلیة عند إنجاز االنتاجات المشتركة المنصوص علیھا في ھذا االتفاق، و ذلك بموافقة 

  .السلطات المكلفة بالتطبیق



و نظرائھم المغاربة  ییناألرجنتین نو كحالة استثنائیة، یتم احتساب نسبة مساھمة كل من المنتجی -3
و تتم دراسة شروط . كة المنتج األجنبيمن خالل المساھمة اإلجمالیة لھؤالء دون اعتبار مشار

  .قبول ھذه األعمال السینمائیة حالة بحالة

  

  : المادة السابعة

یجب على المنتجین، في إطار ھذا االتفاق، تقدیم مساھمات إبداعیة و تقنیة تتماشى مع مساھماتھم المالیة 
  .و التقنیة

  : المادة الثامنة

یمھما الداخلیین، دخول الموظفین و التقنیین و الفنیین التابعین یسھل الطرفان، في إطار تشریعھما و تنظ
  .اإلقامة فیھ أوو الخروج منھ  اآلخرلألحد الطرفین إلى تراب الطرف 

و یسمح الطرفان كذلك بالقبول المؤقت و إعادة تصدیر المعدات الضروریة إلنتاج األعمال السینمائیة في 
  .إطار ھذا االتفاق

  : المادة التاسعة

  جب أن تنجز أعمال التصویر باالستدیو ھات و الصوت و المختبر طبقا للمقتضیات التالیة ی

 یجب ، من األفضل، أن یتم التصویر باالستدیو فوق تراب المنتج صاحب األغلبیة. 
  ،في كل حالة و كیفما كان محل )صورة و صوتا(یملك كل منتج السالب األصلي بشكل مشترك ،

 .اإلیداع
 كیفما كان الحال، الحصول على نسخة سالبة للفیلم بلغتھ، و إذ ما تخلى أحد یحق لكل منتج ،

 اتفاقالمنتجین المشتركین عن ھذا الحق، تودع النسخة السالبة للفیلم في مكان یتم اختیاره وفق 
 .مشترك بین المنتجین المشتركین

  یتم تحمیض السالب، مبدئیا، بمختبر الطرف صاحب األغلبیة، و كذا إخراج النسخ الموجھة
 .للعرض فوق تراب الطرف صاحب األقلیة بمختبرات ھذا األخیر

 : المادة العاشرة

      .إحداھما باللغة اإلسبانیة و االخرى باللغة العربیة : یجب أن یشمل كل عمل سینمائي على نسختین
و تنجز . اتین النسختین أن تحتویا على حوارات بلغة أخرى إذا كان محور الفیلم یتطلب ذلكو یمكن لھ

  .النسخة اإلسبانیة باألرجنتین و النسخة العربیة بالمغرب

  

  

 

  



   : المادة الحادیة عشرة

إنتاج مشترك "یجن أن تحمل األعمال السینمائیة التي سیتم إنجازھا على شكل إنتاج مشترك إشارة 
یجب أن تقدم ھذه اإلشارة في لوحة خاصة ". أرجنتیني –إنتاج مشترك مغربي "أو " مغربي -ینيأرجنت

  .منفصلة عن التوزیع في اإلشھار التجاري و كذا عند عرضھا

  : المادة الثانیة عشرة

ال تلزم موافقة السلطات المكلفة بالتطبیق على مشروع لإلنتاج المشترك أیا من الطرفین فیما یخص منح 
  .ترخیص باستغالل العمل السینمائي المنجزال

  : المادة الثالثة عشرة

في حالة تصدیر شریط منجز على شكل إنتاج مشترك إلى دولة أخرى و التي یكون فیھا استیراد األعمال 
  .السینمائیة مقننة من خالل تحدید الحصص

 .یدرج الشریط مبدئیا مع حصة الطرف الذي تشكل مساھمتھ األغلبیة  - أ
العمل السینمائي، في حالة األشرطة التي تتساوى فیھا مساھمة الطرفین، مع حصة البلد یدرج    - ب

 الذي یتوفر على أكبر إمكانیة للتصدیر

مع حصة الطرف الذي ینتمي إلیھ المخرج، باستثناء ما ھو  االختالفیدرج الشریط، في حالة  -ج
بھا یدرج الشریط مع حصة البلد الذي منصوص علیة في الفقرة الثانیة من المادة الرابعة التي بموج

  .حصل على أكبر إنتاج في السنة السابقة

تتسع دائرة اإلنتاجات المشتركة لتشمل الفوائد الناجمة عن الدخول الحر لألعمال الوطنیة الذي  -د
  .منحھ بلد ثالث ألي من الطرفین

 : المادة الرابعة عشرة

 .جین المشتركینیتم توزیع اإلیرادات حسب مساھمة كل من المنت -1
یتم ھذا التوزیع وفقا التفاق خاص بین السلطات المكلفة بالتطبیق و یشتمل على مشاركة في  -2

اإلیرادات أو على الخصوصیة الجغرافیة، مع األخذ بعین االعتبار أھمیة أسواق البلدین 
 .الموقعین، أو في حالة فشل ذلك، مزج الصیغتین معا

 : المادة الخامسة عشرة

عمال السینمائیة على شكل إنتاج مشترك في المھرجانات الدولیة من طرف البلد المشارك في تقدم األ
  .اإلنتاج الذي ینتمي إلیھ المخرج صاحب األغلبیة، ما لم یقرر المنتجان المشاركان خالف ذلك

 : المادة السادسة عشرة

مع األخذ بعین االعتبار  تحدد السلطات المكلفة بالتطبیق، بشكل مشترك، قوانین إجراءات اإلنتاج،
  اري بھا العمل داخل تراب الطرفینالتشریعات و النظم الج



  المبادالت  -ب
 : المادة السابعة عشرة

  یدعم و یشجع كل طرف عرض األعمال السینمائیة المنجزة من قبل الطرف اآلخر على أرضھ، -1
رفین ألي قید فوق تراب ال یخضع استیراد و توزیع و استغالل األعمال السینمائیة الخاصة بالط -2

  .الطرف اآلخر، باستثناء القیود التي تم وصفھا من قبل

 : المادة الثامنة عشرة

تتبادل سلطات الطرفین المكلفة بالتطبیق المعلومات المتعلقة باإلنتاج المشترك و تبادل األفالم المنجزة، 
  .كما تتبادل بشأن كل ما یتعلق بالموضوع

   :المادة التاسعة عشرة

سھل الطرفان تنظیم ندوات و مناظرات و محاضرات ذات الصلة بموضوع السینما فوق ی -1
 ترابھما،

 یشجع الطرفان كذلك تنظیم مھرجانات للسینما الوطنیة على تراب الطرف اآلخر  -2

 : المادة العشرون

 .یشجع الطرفان إدماج تقنیین و فنانین من الطرفین في إنتاجات كل منھما -1
 .ثیف تعاونھما في مجال التكوین المھني في كل االختصاصات السینمائیةیتفق الطرفان على تك -2

  مقتضیات ختامیة  -ج

    :المادة الواحدة و العشرون

ینشئ الطرفان لجنة سینمائیة مشتركة معترف بھا من قبل السلطات المكلفة  بالتطبیق، تجتمع  -1
نھ یمكن لھا أن تجتمع في غیر أ. مبدئیا، مرة كل سنتین، بالتناوب فوق تراب كل من الطرفین

 .دورة استثنائیة، كلما دعت الظروف لذلك
و تقوم اللجنة بتقییم مدى تطبیق االتفاق، و تقترح االجراءات الكفیلة بتدلیل الصعوبات التي  -2

تعترض ذلك، على أن ال یؤثر ذلك على االقتراحات التي تقدمھا في نفس االتجاه، و بصفة 
 .طبیقدوریة، السلطات المكلفة بالت

 : المادة الثانیة و العشرون

 .یخضع ھذا االتفاق للمصادقة و یدخل حیز التنفیذ بتاریخ تبادل وثائق التصدیق -1
یظل ھذا االتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائیا لفترات مماثلة، ما لم یشعر أحد  -2

األقل، قبل انتھاء العمل بھ الطرفین الطرف اآلخر، كتابیا، برغبتھ في إنھائھ ، ثالثة أشھر على 
 .خالل كل فترة

ال یؤثر إنھاء ھذا االتفاق على األنشطة الجاري تنفیذھا و التي تمت الموافقة بشأنھا، وال على  -3
 .عمال المنجزة في ھذا اإلطارتنفیذ المقتضیات المتعلقة بتصفیة اإلیرادات الناتجة عن األ



  

  2000مارس  14حرر في بیونس أیرس بتاریخ 

  .أصلیین باللغتین العربیة و اإلسبانیة، و للنصین معا نفس الحجة رینینظفي 

  عن حكومة المملكة المغربیة

 عن حكومة جمھوریة األرجنتین

  

 


