


 

اتفاق بین حكومة المملكة المغربیة و حكومة المجموعة 
  السینمائي المشترك    اإلنتاجن أالفرنسیة ببلجیكا بش

  .ملكة المغربیة و حكومة المجموعة الفرنسیة ببلجیكامحكومة ال إن

مشترك  إنتاجنجاز على شكل إرغبة منھما في تنمیة و توسیع التعاون السینمائي بینھما قررتا تشجیع 
على الصعید الثقافي، بفضل خصائصھا الفنیة و التقنیة ،كما    البلدین خاصةالتي تخدم سمعة  فالماأل

  ، األفالمتنمیة  تبادل      قررتا

 : اتفقنا على ما یلي األغراضلھذه 

   المشترك اإلنتاج -1

 : األولىالمادة 

ینمائیة على اختالف الس األعمالالمشترك،  اإلنتاجخدمة ألغراض ھذا االتفاق، یراد بفیلم 
السینمائیة الخیالیة و التنشیطیة و الوثائقیة التي یتم بثھا  األعمالمدتھا الزمنیة بما في ذالك 

في القاعات السینمائیة و ذالك وفقا للمقتضیات المتعلقة بالصناعة السینمائیة المعمول  األول
  .بھا في كل بلد من البلدین

مشترك و التي یتم  إنتاجالمنجزة على شكل   األفالم، وطنیة أفالماتعتبر سلطات البلدین 
  .قبولھا بموجب ھذا االتفاق

تمنح بموجب المقتضیات الجاري بھا  ، بقوة القانون، باالمتیازات التياألفالموتتمتع ھذه 
  تصدر في كل بلد من البلدین، أنیمكن  العمل أو التي 

ین البلدین بموافقة السلطات مشترك ب إنتاجعلى شكل  األفالمیحظى انجاز  أنیجب 
 : بعد التشاور فیما بینھا ذلكالمختصة في البلدین و 

  المركز السینمائي المغربي،  : بالمغرب

  مركز السینما و السمعي البصري للمجموعة الفرنسیة ببلجیكا،: ببلجیكا



 : المادة الثانیة

ك، منتجون یتوفرون على المشتر اإلنتاج، كي  یتم قبولھا في األفالمیتولى انجاز  أنیجب 
تنظیم تقني و مالي و على  خبرة مھنیة معترف بھا من طرف السلطة الوطنیة التي ینتمون 

  .إلیھا

  : المادة الثالثة

 أونسخة مماثلة  أومشترك على سالب  إنتاجیشتمل كل فیلم یتم انجازه على شكل  أنیجب 
  .متوجب أومتسالب 

  .صوتي دولي كذا بشریطو  أعالهحب المبینة یحتفظ كل منتج مشترك بأحد عناصر الس

  : المادة الرابعة

  : وفق الشروط التالیة األفالمتنتج  أنیجب 

 أن،و یمكن % 80و  20تتراوح بین  أنمنتجي البلدین، حسب الفیلم،  إیراداتیمكن لنسبة 
یشتمل  أنكما یجب . باتفاق بین السلطات المختصة للبلدین %10 إلىمساھمة  أدنىتصل 

  .مشترك، من كال الطرفین، على مساھمة فنیة وتقنیة فعلیة إنتاجل فیلم ینجز على شكل ك

  : المادة الخامسة

           من طرف مخرجین و تقنین و فنانین یحملون الجنسیة المغربیة أفالمیجب انجاز 
  . اإلنتاجمن بلد شارك في  أولھم وضعیة مقیم في احد البلدین،  أوالبلجیكیة  أو

 اإلنتاج إطاربلد من البلدین، و خاصة في  أيكن قبول مشاركة ممثل ال یحمل جنسیة و یم
  .األطرافالمشترك المتعدد 

  : المادة السادسة

  . حسب نسبة حصص  كل منتج من المنتجین اإلیراداتیتم توزیع 

تقسیما  جغرافیا، مع األخذ بعین  أو اإلیراداتتقسیما  إمایشتمل ھذا التوزیع  أنو یجب 
 وإماالبلدین الموقعین،  أسواقیكون بین  أناالعتبار في ھذه الحالة فارق الحجم الذي یمكن 

الخاصة بكل  اإلجراءاتو تتم الموافقة على ھذا التوزیع حسب . توفیقا بین ھاتین الصیغتین
 .بلد من البلدین

  



  : المادة السابعة

ویدرج . ترك بین المنتجینمشترك باتفاق مش إنتاجالمنجزة على شكل  األفالمیتم تصدیر 
الفیلم، بالنسبة للبلدان التي تطبق قیودا على االستیراد، مع حصة البلد الذي یتمتع بأفضل 

 إلیھو في حالة االستعصاء، یدرج الفیلم مع حصة البلد الذي ینتمي . التصدیر إمكانیات
  .المخرج

  

  : الثامنة المادة

ھذا  إطارل االشھاریة لألفالم المنجزة في و الوسائ اإلعالناتتشیر المقدمات و  أنیجب 
  .المشترك بین المغرب و المجموعة الفرنسیة ببلجیكا اإلنتاج إلىاالتفاق 

المنتجة بشكل  األفالمباستثناء مقتضیات مخالفة تصدر باتفاق مشترك، یتم ضمان عرض 
منتج ذو ال إلیھالذي ینتمي  مشترك في التظاھرات و المھرجانات الدولیة من طرف البلد

التي تتساوى فیھا الحصص، فان العرض یتواله البلد الذي ینتمي  األفالم، و بالنسبة األغلبیة
  .المخرج إلیھ

  : المادة التاسعة

في مجال استعمال الوسائل  أوسواء في المجال الفني   توازن عامیجب العمل على تحقیق 
  .التقنیة للبلدین و خاصة  االستودیوھات و المختبرات

  : المادة العاشرة

ذات الجودة الدولیة بین المملكة  األفالممشترك،  إنتاجیسمح ھذا االتفاق بإنجاز على شكل 
 اإلنتاجالمغربیة و المجموعة الفرنسیة ببلجیكا و البلدان التي تربطھا بإحداھما اتفاقات 

  .المشترك

  :المادة الحادیة عشرة

و كذا  األفالمھذه  إنتاجالتقنیین المشاركین في  الفنانین و وإقامةتمنح كل التسھیالت لتنقل 
 اإلنتاج أفالمكل بلد، المعدات الالزمة إلنجاز و استغالل  إلىالستیراد و تصدیر، من و 

، و فیما یخص )... اإلشھار، معدات تقنیة، مالبس، دیكور، وسائل أشرطة (  المشترك
ھا في ھذا الفصل ال تشمل المواد المجموعة الفرنسیة ببلجیكا فان التسھیالت المنصوص علی

  .التي تدخل في اختصاص الحكومة الفیدرالیة البلجیكیة

 



  مقتضیات عامة 

  : المادة الثانیة عشرة

تتبادل السلطات المختصة للبلدین كل المعلومات المتعلقة باإلنتاج المشترك و تبادل األفالم 
  .بین البلدینبشكل عام، كل التوضیحات المتعلقة بالعالقات السینمائیة 

  

  

  : المادة الثالثة عشرة

فوق ترابھا وفقا  اآلخرالوطنیة للبلد  األفالمتسھل السلطات المختصة للبلدین تصویر 
  .للمقتضیات التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا

  : المادة الرابعة عشرة

لصعوبات تتكلف اللجنة السینمائیة المختلطة بدراسة شروط تطبیق ھذا االتفاق و معالجة ا
المحتملة و فحص التعدیالت المرغوب فیھا بھدف تنمیة التعاون السینمائي لما فیھ المصلحة 

  .المشتركة للبلدین

و تجمع ھذه اللجنة خالل فترة ھذا االتفاق، مبدئیا كل سنة، بالتناوب في المغرب و بلجیكا، 
المطبقة  األنظمة وأتجتمع في حالة حدوث تعدیالت مھمة تخص التشریعات  أنكما یمكنھما 
  .لتطبیق ھذا االتفاق أوعلى السینما 

  : المادة الخامسة عشرة

المتعلقة باألفالم المنتجة بشكل مشترك طبقا  اإلیراداتھذا االتفاق على تصفیة  إلغاءال یؤثر 
وفقا للشروط المقررة مسبقا بموجب مقتضیات المادة  إلغائھلھذا االتفاق، و تسدد في حالة 

  .أعالهمذكورة السادسة ال

  : المادة السادسة عشرة

  .من تاریخ التوقیع علیھ ابتداءیدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ 

و ھو قابل للتجدید ضمنیا . من تاریخ دخولھ حیز التنفیذ ابتداءیبرم االتفاق لمدة سنتین 
  . قبل انتھائھ أشھرلفترات مماثلة ما لم یلغھ احد الطرفین ثالثة 

  



  2000فبرایر 16حرر في بروكسیل بتاریخ                                              

  باللغتین الفرنسیة أصلیینفي نظیرین                                              

  .و العربیة، و للنصین نفس الحجیة                                             

  

  عن حكومة المملكة المغربیة                                                                 

  السیدة عزیزة لمام                                                                               

  مدیرة التعاون الثقافي و العلمي                                                           

  ؤون الخار جیة  و التعاون ،المغرب بوزارة الش

  

  

  المركز السینمائي و السمعي البصري    

  للمجموعة الفرنسیة البلجیكیة 

  السید ھنري انجبرك 

  .كاتب عام وزارة المجموعة الفرنسیة البلجیكیة

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 ملحق قواعد المسطرة

  إجراءات التطبیق -1

ادة من مقتضیات ھذا االتفاق، أن یجب على منتجي كل بلد من البلدین،قصد االستف
یرفقوا بطلبات القبول في اإلنتاج المشترك الموجھة إلى سلطاتھما شھرا قبل 

  :التصویر،ملفا یحتوي بالخصوص على

 سیناریو مفصل  

 وثیقة تتعلق بالتنازل عن حقوق المؤلف  

 عقد اإلنتاج المشترك المبرم بین المنتجین  

 كشف وبیان مفصالن للتمویل  

 سائل التقنیة والفنیة الئحة الو 

والتمنح سلطات البلد الذي لھ أقل مساھمة مالیة موافقتھما إال بعد توصلھا بإشعار من 
    .مساھمة مالیة رلھ أكب سلطات البلد الذي

 تشكیلة اللجنة المختلطة -2

 بالنسبة للمغرب  - أ

  :الحالة التي ینعقد فیھا االجتماع ببلجیكا،ستشكل ھذه اللجنة من شخصین وفي

 .ومھني يعن المركز السینمائي المغرب ممثل

 بالنسبة للمجموعة الفرنسیة  - ب

  :الحالة التي ینعقد فیھا االجتماع بالمغرب،ستشكل ھذه اللجنة من شخصین وفي

  .ممثل عن مركز السینما والسمعي البصري للمجموعة الفرنسیة ببلجیكا ومھني

  

  

 


