
  
  
  



  
ن العالقات السینمائیة والسمعیة البصریة بین حكومة كندا أاتفاق بش

  وحكومة المملكة المغربیة 
  

اعتبارا لرغبتھما في وضع إلطار للعالقات  ،إن حكومة كندا وحكومة المملكة المغربیة
السمعیة البصریة والسیما فیما یتعلق باإلنتاج المشترك السینماتوغرافي والسمعي 

ووعیا منھما لما یمكن أن یساھم بھ اإلنتاج المشترك الجید في تنمیة صناعات  ،البصري
 .الفیلم والوسائل السمعیة البصریة لكال البلدین وكذا لنمو تبادلھما الثقافي واالقتصادي

شانھ أن یساھم في توطید واقتناعا منھما أن ھذا التعاون الثقافي واالقتصادي من 
  .البلدینالعالقات بین 

  :یلياتفقتا على ما  األغراض هلھذ 
  

  :المادة األولى
  

تعني كلمة اإلنتاج المشترك حسب ھذا االتفاق أي مشروعة من كل طول وقیاس بما في ذلك 
الرسوم المتحركة واألشرطة الوثائقیة التي تم إنتاجھا على أشرطة سینمائیة أو أشرطة 

ات السینمائیة والتلفزة، وبواسطة فیدیو، وذلك قصد توزیعھا بالقاع تمغناطیسیة أو أسطوانا
  .أشرطة الفیدیو أو بأیة وسیلة توزیع أخرى

یجب أن یحظى كل إنتاج مشترك تم إنجازه بمقتضى ھذا االتفاق بموافقة السلطات المختصة 
  التالیة
 المركز السینمائي المغربي : في المغرب 
 وزیر االتصال : في كندا 

ویتمتع بكامل . اج وطني في كل من البلدین ومن طرفھیعتبر ھذا اإلنتاج المشترك بمثابة إنت
األحقیة من اإلمتیازات الناتجة عن المقتضیات التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بصناعة الفیلم 

  .حد البلدینأواألدوات السمعیة البصریة الجاري بھا العمل أو التي قد تسن في 
  .ذي یمنحھاال یخول ھذه االمتیازات إال للمنتج مواطن البلد ال

  
  :المادة الثانیة

  

یجب أن تكون اإلنتاجات المشتركة من طرف منتجین یتوفر لدیھم تنظیم تقني ومالي محكم 
 .وكذا تجربة مھنیة معترف بھا، لتستفید من مقتضیات ھذا االتفاق

  
  



   :المادة الثالثة
ى یجب على المنتجین وكتاب السیناریوھات ومخرجي اإلنتاجات المشتركة وكذلك عل

التقنیین والممثلین وغیرھم من األشخاص المساھمین في إنجازھا أن یكونوا حاملین للجنسیة 
  .المغربیة أو الكندیة أو مقیمین دائمین بكندا أو مقیمین بالمغرب

المشار إلیھم في الفقرة السالفة حسب المعنى الذي " المقیمین الدائمین بكندا " تفھم عبارة 
الحاملة للتأشیرة  االنتاجاتعلى الدخل بكندا المتعلقة  ةالضریبی تمنحھ لھا مقتضیات قانون

  المعدلة من حین آلخر 
اعتبارا لمتطلبات اإلنتاج المشترك، یمكن قبول مشاركة ممثل واحد من غیر المشار إلیھم 

  .في الفقرة األولى، وذلك بعد اتفاق بین السلطات المختصة للبلدین
  

  :المادة الرابعة
    

قدر یترواح ما بین بالحصص الخاصة بكل منتج مشترك من البلدین أن تتغیر  یمكن لنسبة
  .لكل إنتاج مشترك%  80و 20

أو          ةیكندا سواء منھا الواقعمن  یجب أن یتم أعمال التصویر بالتداول في المغرب و
ركة الحركیة كتصمیم السیناریو والتصمیم النھائي الممھد للرسوم المتحركة والرسوم المتح

  .األساسیة والفواصل وتسجیل األصوات
الداخلیة في بلد ال یساھم في اإلنتاج  و یمكن الترخیص بتصویر المناظر الطبیعیة الخارجیة
كان التقنیون من المغرب وكندا  وإذا المشترك، وإذا كان السیناریو أو العمل یتطلب ذلك

  .یساھمون في التصویر
مساھمة تقنیة وفنیة ملموسة كما یجب  األقلیة حصة المنتج المشترك ذو یجب أن تشمل
  .الحصة بالنسبة للتقنیین والممثلین مناسبة الستثماره ھذه مبدئیا، أن تكون

تقنیین في دور  ثالث األقل مساھمة ىوفي كل الحاالت یجب أن تشمل ھذه الحصة عل
  .رئیسي وممثلین اثنین في دور ثانوي

  .لبلدین قبول حاالت مخالفةیمكن استثنائیا للسلطات المختصة في ا
  

  :المادة الخامسة
  

في تحقیق االنتاجات المشتركة من طرف  ىتنظر السلطات المختصة للبلدین بعین الرض
منتجین كندین ومغاربة وكذا منتجي البلدان التي تربطھا اتفاقیات إنتاج مشترك مع المغرب 

  . ومع كندا
 ٪ 20نتاجات المشتركة أن تكون أقل من ال یمكن لنسبة الحصص ذات األقلیة في ھذه اإل 

  .لكل إنتاج مشترك
  .یجب حتما أن تشمل حصص المنتجین ذوي األقلیة مساھمة تقنیة وفنیة ملموسة

  
  :المادة السادسة

   

یجب تحقیق التوازن العام فیما یخص المساھمة المالیة وكذا فیما یتعلق بالمبدعین التقنیین 
  ).ومختبرات تتودیوھااس(والممثلین والوسائل التقنیة 



من ھذا االتفاق فیما إذا تمت مراعاة ھذا  17وتبحث اللجنة المختلطة المشار إلیھا في المادة 
  .التوازن و إال فتتخذ اإلجراءات التي تراھا ضروریة لتحقیق ھذا التوازن

  
  :المادة السابعة

  

تملك كل منتج یجب أن یكون لكل منتج مشترك نظیران من أدوات الوقایة والنسخ وأن ی
مشترك واحدا منھما لھ الحق في استعمالھ لسحب نسخ أخرى، وإضافة إلى ذلك یحق لھ 

  .استعمال األدوات األصلیة طبقا للشروط المتفق علیھا بین المنتجین المشتركین
  

  :المادة الثامنة
  

، یكون الشریط الصوتي األصلي لكل إنتاج مشترك بالفرنسیة أو اإلنجلیزیة أو بالعربیة
إضافة حوارات بلغات بلغتین من تلك اللغات كما یمكن  التصویر المتزامن یتمویمكن أن 

  .أخرى في اإلنتاج المشترك إذا اقتضى السیناریو ذلك
وتتم الدبلجة أو الترجمة على الشریط بالفرنسیة لكل إنتاج مشترك في المغرب أو في كندا 

  .زیة في كندا وبالعربیة في المغربكما تتم الدبلجة والترجمة على الشریط باإلنجلی
وزیادة على ذلك، فان السلطات المختصة في كال البلدین ترغب في أن یتم في كندا الدبلجة 

ھذا  الترجمة على الشریط بالفرنسیة وباإلنجلیزیة بالنسبة لكل إنتاج مغربي یوزع في أو
ب بالنسبة لكل إنتاج كندي البلد، وان تتم الدبلجة والترجمة على الشریط بالعربیة في المغر

  .یوزع في ھذا البلد
  

  :المادة التاسعة
  

وتنظیماتھما بمنح تسھیالت الدخول  افي إطار تشریعاتھمكندا یقوم كل من المغرب و
كال البلدین، كما یسمح البلدین  يھما للتقنیین والفنیین التابعین لمنتجیواإلقامة في تراب

نتاجات المشتركة المنجزة في إطار االتفاقات بالدخول المؤقت للمعدات الضروریة لإل
  .وبإعادة تصدیرھا

  
  :المادة العاشرة

  

التي تنص على تقسیم المداخیل واألسواق بین المنتجین لموافقة تخضع بنود االتفاقیة 
  .السلطات المختصة لكال البلدین

   .ویجب مبدئیا أن یطابق ھذا التقسیم النسبة المائویة لمساھمة كل منتج مشترك
  

  :المادة الحادیة عشرة
   

إن موافقة السلطات المختصة لكال البلدین على مشروع إنتاج مشترك ال یلزم أیا منھما 
  .منحھ تأشیرة االستغالل بعد أن یتم إنجازه

  



  
  

  :المادة الثانیة عشرة
  

 توغرافیةفي حالة تصدیر إنتاج مشترك إلى بلد یتم فیھ تقنین استیراد اإلنتاجات السینما
  : یجب لسمعیة البصریةوا

اإلنتاج المشترك مبدئیا إلى نصیب بلد المنتج، صاحب األغلبیة في  أن ینسب  - أ
  المساھمة؛

 ،اإلنتاج المشترك في حالة تساوي مساھمتي المنتجین المشتركین ھذاأن ینسب   - ب
 نصیب البلد الذي تتوفر لدیھ أحسن إمكانیات التصدیر؛  إلى

 اإلنتاج المشترك في حالة وجود مصاعب إلى نصیب البلد الذي ھذا أن ینسب  - ج
 .یكون المخرج من رعایاه

  
  :المادة الثالثة عشرة

  

إنتاج "أو " مغربي كندي إنتاج مشترك "یجب أن یقدم اإلنتاج المشترك حامال اإلشارة 
  ". كندي مشترك مغربي

اإلشھارات التجاریة وفي  یجب أن تظھر ھذه اإلشارة في إطار منفصل بمقدمة الفیلم، وفي
  .معدات الدعایة لإلنتاج المشترك وكذا عند تقدیم ھذا اإلنتاج

  
  :المادة الرابعة عشرة

  

لة تساوي المساھمة المالیة، البلد الذي اوفي ح –البلد ذو األغلبیة في المساھمة عرض ی
قرر الطرفان اإلنتاج المشترك في المھرجانات الدولیة إال إذا  -یكون المخرج من رعایاه 

  .غیر ذلك
  

  :المادة الخامسة عشرة
   

المتبعة في اإلنتاج المشترك آخذة بعین  تحدد السلطات المختصة قواعد المسطرة
ي المغرب وفي كندا، ویرفق بھذا االعتبار القوانین والتشریعات الجاري بھا العمل ف

  .قواعد المسطرة المذكورةنص التفاق ا
  

  :المادة السادسة عشرة
  

خضع االستیراد والتوزیع واالستغالل لالنتاجات السینماتوغرافیة والسمعیة ال ی
القوانین البصریة المغربیة في كندا والكندیة في المغرب إلى أي قید، وذلك مع مراعاة 

  .في كل من البلدین الجاري بھا العمل والقوانین والتشریعات
  



  
  

  :المادة السابعة عشرة
   

دین في شروط تطبیق ھذا االتفاق لتسویة الصعوبات المترتبة تنظر السلطات المختصة للبل
على تطبیقھ وتوصي بالتعدیالت المرغوب فیھا عند االقتضاء بغیة تنمیة التعاون 

  .بین البلدین لفائدتھما المشتركة توغرافي والسمعي البصريالسینما
 - مبدئیا–لجنة ھذه التطبیق ھذا االتفاق، وتجتمع مختلطة مكلفة بالسھر على تؤسس لجنة 

من إحدى السلطتین  اللجنة بطلبویمكن جمع مرة كل سنتین في كل من البلدین بالتناوب، 
سیما في حالة تعدیالت ھامة تطرأ على التشریع أو التنظیم المطبق على المختصتین وال
في أحد البلدین أو في حالة مواجھة صعوبات  توغرافي والسمعي البصرياإلنتاج السینما

  .د تطبیق ھذا االتفاققصوى عن
  

  :المادة الثامنة عشرة
  

  .یدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ التوقیع علیھ
  .ویبرم ھذا االتفاق لمدة أربعة سنوات ابتداء من تاریخ دخولھ حیز التنفیذ

 ویحد العمل بھ ضمنیا لمدة مماثلة ما لم یتم إلغاؤه كتابة بطلب من جانب أحد البلدین ستة
جلھ وعند إلغاء ھذا االتفاق تستمر اإلنتاجات المشتركة الجاریة في أ ءأشھر قبل انتھا
  .كلھ حتى یتم إنجازھا بشكل تام هاالستفادة بمزایا

یستمر العمل بھذا االتفاق بعد التاریخ المحدد النتھائھ لتصفیة مداخیل االنتاجات المشتركة 
  .المنجزة

  .لمأذون لھما حقا كل من طرف حكومتھ، على ھذا االتفاقن أسفلھ ااموقعلإثباتا لذلك وقع ا
  

  .باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة 1987مایو  4حرر في نسختین بالرباط في 
  .وتعتبر النصوص الثالثة مثبتة حقیقتھا على السواء

  
  عن حكومة المملكة المغربیةعن حكومة المملكة المغربیة

  حجاج
  الكاتب العام

  وزارة الداخلیة واإلعالم 
  
  

  ااكندكند  عن حكومةعن حكومة
  سفیر جمھور كندا بالمملكة المغربیةسفیر جمھور كندا بالمملكة المغربیة

  
  
  
  



  ملحق قواعد المسطرة
  
یجب أن تودع طلبات االستفادة من مقتضیات ھذا االتفاق، لدى كلتا اإلدارتین في آن   

  .واحد ثالثون یوما على األقل قبل الشروع في التصویر
تبلغ اقتراحاتھا األغلبیة في المساھمة أن  یجب على إدارة بلد المنتج المشترك صاحب

یوما ) 20(األقلیة في المساھمة في أجل عشرین  إلدارة بلد المنتج المشترك صاحب
  .ابتداء من تاریخ إیداع الملف الكامل كما ھو مبین أسفلھ

یجب على إدارة بلد المنتج المشترك صاحب األقلیة في المساھمة أن تعلن عن قرارھا 
  .یوما الموالیة) 20(خالل العشرین 

  
، اب أن تشتمل وثائق طلب االستفادة من ھذا االتفاق على العناصر التالیة محرریج

  .بالفرنسیة أو باإلنجلیزیة بالنسبة لكندا، وبالعربیة أو بالفرنسیة بالنسبة للمغرب
  السیناریو النھائي  -1
وثیقة تثبت أن حقوق التألیف المتعلقة باإلنتاج المشترك قد تم الحصول  -2

 علیھا بصفة قانونیة 
نسخة من عقدة اإلنتاج المشترك موقعة من طرف المنتجین المشتركین  -3

 : ویجب أن تشمل ھذه العقدة على
  المشترك؛  اإلنتاجعنوان  )1
 اسم مؤلف السیناریو أو المقتبس في حالة اقتباس عمل أدبي؛  )2
 ؛)یتم قبول بند وقائي لمواجھة احتمال استبدال المخرج(اسم المخرج  )3
 كشف مصارف؛ )4
 ل؛ ویمتصمیم ت )5
 بیان توزیع المداخیل أو توزیع األسواق، )6
بیان مساھمة كل منتج مشترك في تجاوزات المیزانیة أو في  )7

المحتملة، وتكون ھذه المساھمة مبدئیا مناسبة لمساھمات  تاالقتصادیا
كل من المشتركین إال أن مساھمة المنتج المشترك صاحب األقلیة في 

دنیا أو في مبلغ محدد على أن التجاوزات، یمكن حدھا في نسبة مائویة 
 .من االتفاق 4یتم تجاوز النسبة الدنیا المسموح بھا في المادة ال 

ن قبول االستفادة من مقتضیات ھذا االتفاق ال تلزم السلطات أبند یقرب )8
 .المختصة في البلدین منح تأشیرة االستغالل

 :بیان یبین التدابیر واإلجراءات التي یجب اتخاذھا )9
السلطات المختصة ألحد البلدین منح القبول المطلوب  في حالة رفض  -  أ

  .بعد فحصھا للملف الكامل
في حالة عدم سماح السلطات المختصة باستغالل اإلنتاج المشترك في   -  ب

 .أحد البلدین أو تصدیره لبلد آخر



  .في حالة عدم قیام أحد الطرفین بالتزاماتھ - ج 
 

   .المشتركبیان الفترة المحددة للشروع في تصویر اإلنتاج  )10
بند یبین وجوب الحصول من لدن المنتج المشترك صاحب األغلبیة  )11

على وثیقة تأمین تغطي بالخصوص جمیع المجازفات التي قد تحیط 
 .باإلنتاج وباألدوات األصلیة

 
 .عقد التوزیع إذا سبق توقیعھا -4
الئحة الفنیین والتقنیین مع اإلشارة إلى جنسیتھم واألدوار المسندة إلى  -5

 ین الممثل
 خطة العمل  -6
 المیزانیة المفصلة المبنیة لتوزیع النفقات بین البلدین -7
 خالصة السیناریو -8

  
یمكن لإلدارتین المختصتین زیادة على ھذا أن تطالب جمیع الوثائق واإلیضاحات 

  اإلضافیة التي تراھا ضروریة
 تتوصل اإلدارات المختصة بتقطیع النص السینمائي وحوار اإلنتاج نیجب مبدئیا أ

  .المشترك قبل الشروع في التصویر
یمكن إدخال تعدیالت معھود علیھا في العقدة األصلیة بما في ذلك تغییر أحد المنتجین 

ویجب أن تقدم ھذه التعدیالت لموافقة السلطات المختصة لكال البلدین قبل . المشتركین
ستثنائیة وال یمكن استبدال منتج مشترك إال في حاالت ا. انتھاء اإلنتاج المشترك

  وألسباب تعتبر مقبولة من طرف اإلدارات المختصة 
 . تخبر اإلدارات المختصة بعضھا بعضا بقراراتھا

  
  

 


