
  
  



  
اإلنتاج المشترك بشان بین المملكة المغربیة والمملكة اإلسبانیة اتفاق 

  والتبادل السینمائي 
  

اإلنتاج منھما بالمساھمة التي یقدمھا  والمملكة اإلسبانیة وعیا  إن المملكة المغربیة
المشترك في تنمیة الصناعة السینمائیة والرفع من حجم المبادالت االقتصادیة  يالسینمائ

لثقافیة بین البلدین وعزما منھما على تشجیع التعاون السینمائي بین المغرب وإسبانیا وا
  :اتفقتا على ما یلي

  
  :المادة األولى

  

لفیلم األعمال السینمائیة كیفما كانت مدتھا أو طریقة األغراض ھذا االتفاق، یشمل لفظ 
ة للمقتضیات المتعلقة بالصناعة بما في ذلك أفالم الخیال واألفالم التنشیطیة المطابق. تسجیلھا

السینمائیة الجاري بھا العمل في كال البلدین والتي یتم أول تقدیم لھا بقاعات العرض في كال 
 .البلدین

  
  :المادة الثانیة

  

بموجب ھذا االتفاق، تستفید األفالم المنجزة في إطار اإلنتاج المشترك، بقوة القانون، من 
المقتضیات المتعلقة بالصناعة السینمائیة الجاري بھا العمل أو جمیع االمتیازات التي تخولھا 

   .التي سیتم إصدارھا في كال البلدین
غیر أنھ یمكن للسلطات المختصة تحدید المساعدات الممنوحة لھذه األفالم طبقا للمقتضیات 
الجاري بھا العمل أو تلك التي سیتم إصدارھا في البلد المانح، وذلك في حالة مساھمات 

  مالیة في اإلنتاج المشترك
ویتعین إخبار المنتج المشترك المعني باألمر بھذا التحدید بمجرد الموافقة على مشروع 

  .اإلنتاج المشترك
  ولمنتج البلد الذي قدم تلك االمتیازات وحده الحق في االستفادة منھا   

  
   :المادة الثالثة

  

بین البلدین إال بعد االستشارة المتبادلة بین  ال یتم الموافقة على إنجاز أفالم اإلنتاج المشترك
  :  السلطات المختصة التالیة

 المركز السینمائي المغربي : بالنسبة للمملكة المغربیة 
 المدیر العام لمعھد السینما والفنون السمعیة البصریة : بالنسبة للمملكة اإلسبانیة

ج المشترك بھذه واإلدارات الخاصة للجماعات المستقلة في حالة إقامة المنت
 الجماعات

 
  



  :المادة الرابعة
    

حتى یتم االستفادة من االمتیازات التي یخولھا اإلنتاج المشترك، یتعین إنجاز ھذه األفالم من 
طرف منتجین یتوفرون على تنظیم محكم سواء من الناحیة التقنیة أو المالیة، وتجربة مھنیة 

  .    لیھا في المادة الثالثةمعترف بھا من طرف السلطات المختصة المشار إ
    

  :المادة الخامسة
  

یجب أن تخضع طلبات االستفادة من امتیازات اإلنتاج المشترك، المقدمة من طرف 
ا في ملحق ھذا ھالمنصوص علی یةلبلدین، للموافقة طبقا للقواعد المسطراالمنتجین في كال 

  .االتفاق والذي یشكل جزءا ال یتجزأ منھ
فقة نھائیة ماعدا في حالة عدم احترام التعھدات األصلیة المتعلقة بالجوانب وتعتبر ھذه الموا

  .الفنیة واالقتصادیة والتقنیة
    

  :المادة السادسة
   

       %10یمكن أن تتراوح نسبة حصص المنتجین المشتركین في كال البلـدین ما بین 
  عن كل فیلم % 90و

یة مساھمة تقنیة وفنیة فعلیة كما یجب ویجب أن تشمل حصة المنتج المشترك صاحب األقل
مبدئیا أن تعادل حصة المنتج صاحب األقلیة فیما یخص المبدعین والتقنیین والممثلین حصة 

  .استثماره
  .دین االتفاق على خالف ذلكبلویمكن استثناءا للسلطات المختصة بال

مال مؤلفین وكتاب سیناریو، ومقتبسي أع(ویقصد بالمبدع كل شخص لھ صفة مؤلف 
والمدیر الفني ومھندس الصوت  تصویروكذا رئیس المونتاج ومدیر ال) ومخرجین وملحنین

  .بدع على حدةموسیتم اعتبار مساھمة كل 
ومن حیث المبدأ، یجب أن تتضمن حصة كل بلد على األقل شخصا یعتبر مبدعا، ممثال في 

  .دور رئیسي وممثال في دور ثانوي أو تقنیا مؤھال
  

  :المادة السابعة
  

بالمغرب أو باسبانیا  نیتعین إنجاز األفالم من طرف مخرجین مغاربة أو اسبانیا أو مقیمی
إسبانیة،  ینتمون إلى بلد من االتحاد األوروبي بمساھمة تقنیین وممثلین من جنسیة مغربیة أو

  .أو مقیمین بالمغرب أو بإسبانیا منتمین ّإلى بلد من االتحاد األوروبي
ممثلین وتقنیین عالوة على األشخاص المشار إلیھم في الفقرة السابقة ویمكن قبول مشاركة 

اعتبارا لمتطلبات الفیلم وذلك بعد موافقة السلطات المختصة في البلدین، ویستفید من ھذه 
اإلمكانیة المخرجون أیضا، في حالة تصویر أفالم كلیا أو جزئیا في بلدان أخرى، تعطى 

 .    مرتبطین بھذا االتفاقاألفضلیة ألطر إنتاج البلدین ال
  
  



  :المادة الثامنة
في حالة مساھمة بلدان أخرى ال تربطھا اتفاقیات إنتاج مشترك فإن ھذه المساھمة یجب أن 

  . من التكلفة اإلجمالیة للشریط وان تحصل على موافقة السلطات المختصة% 30 ىال تتعد
  . على حدة ویتعین دراسة شروط قبول ھذه األعمال السینمائیة كل حالة

  

  
  :المادة التاسعة

  

یجب تحقیق التوازن سواء على مستوى مشاركة المبدعین والتقنیین والممثلین أو على 
  )االستودیوھات والمختبرات(مستوى اإلمكانیات المالیة والتقنیة المتوفرة في البلدین 

من مدى احترام  من ھذا االتفاق بالتحقق 18وتقوم اللجنة المشتركة المشار إلیھا في المادة 
ھذا التوازن، وفي حالة العكس تقوم باتخاذ اإلجراءات التي تراھا ضروریة إلعادة ھذا 

  . التوازن
   

  :المادة العاشرة
  

  :یجب أن تنجز أعمال التصویر باالستودیوھات والصوت والمختبر وفقا للمقتضیات التالیة
 شترك المساھم بحصة یفضل أن یتم التصویر داخل االستودیوھات ببلد المنتج الم

 األغلبیة؛  
  یعتبر كل منتج مشترك، في جمیع األحوال، مالكا مشتركا للشریط السالب األصلي

 .بغض النظر عن المكان الذي تم إیداعھ بھ) صورة وصوت(
  ألحوال، الحق في نسخة سالبة في لغتھ من الشریط الكل منتج مشترك، وفي جمیع

ي حالة تخلي أحد المنتجین عن ھذا الحق، یودع وف). أنترنیكاتیفو(السالب األصلي 
 الشریط السالب األصلي في مكان یتم اختیاره باتفاق بین المنتجین المشتركین؛

  یتم مبدئیا تحمیض الشریط السالب األصلي باستودیوھات ومختبرات البلد المساھم
دة أما النسخ المع. ھذا البلدبرض عبحصة األغلبیة وكذا طبع النسخ المعدة لل

للعرض في البلد المساھم بحصة األقلیة فإن طبعھا یتم إنجازه بأحد مختبرات ھذا 
 .األخیر

  
  :المادة الحادیة عشرة

   

یتعین على كل طرف متعاقد تسھیل إجراءات الدخول واإلقامة ببلده لتقنیي وفناني الطرف 
  .األخر وذلك طبقا للقوانین الجاري بھا العمل

عاقدین السماح باالستیراد المؤقت وإعادة التصدیر للتجھیزات كما یجب على الطرفین المت
  .   ة إلنتاج األفالم التي سیتم إنجازھا بموجب ھذا االتفاقیالضرور

  
  :المادة الثانیة عشرة



تعرض على موافقة السلطات المختصة في البلدین البنود التعاقدیة التي تنص على توزیع 
ویجب مبدئیا أن یتم ھذا التوزیع بشكل . لمشتركینالمداخیل أو األسواق بین المنتجین ا

  .یناسب حصة كل من المنتجین المشتركین
  
  

  :المادة الثالثة عشرة
  

في حالة ما إذا تم تصدیر فیلم منجز في إطار اإلنتاج المشترك إلى بلد یقید فیھ استیراد 
  :األعمال السینمائي

  .ھمتھ األغلبیةأن یدرج الفیلم مبدئیا مع حصة البلد الذي تشكل مسا  - أ
أن یدرج العمل السینمائي مع حصة البلد الذي یتوفر على أكبر إمكانیات   - ب

 التصدیر في حالة الفیلم الذي تتساوى فیھ مساھمة البلدین
 .أن یدرج الفیلم مع حصة البلد الذي ینتمي إلیھ المخرج في حالة االستعصاء  - ت
دخول أفالمھ إلى البلد  في حالة تمتع أحد البلدین المشتركین في اإلنتاج بحریة  - ث

المستورد، فإن األفالم المنجزة على شكل إنتاج مشترك تستفید، بقوة القانون،من 
 .ھذه اإلمكانیة وذلك على غرار األفالم الوطنیة

   
  :المادة الرابعة عشرة

  

 –إنتاج مشترك مغربي ( یجب أن تحمل األفالم المنجزة في إطار اإلنتاج المشترك عالمة
  )مغربي-سباني‘إنتاج مشترك ( أو) اسباني

كما یجب أن یشار أیضا إلى ھذه العالمة في االعتمادات المخصصة لإلنتاج المشترك 
اإلنتاج وكذا  داتلألفالم والوصالت واإلشھار وكل أنواع الدعایة التجاریة وعلى آلیات ومع

  .في جمیع األماكن التي تعرض فیھا ھذه األفالم
   

  :المادة الخامسة عشرة
   

في إطار اإلنتاج المشترك خالل المھرجانات  جزةعرض األعمال السینمائیة المنت
وعند تساوي مساھمات  ،الدولیة من طرف البلد المشترك صاحب حصة األغلبیة

وھذه . البلدین تعرض األفالم من لدن البلد المشترك الذي ینتمي إلیھ مخرج الفیلم
  .خالف ذلكالمقتضیات تطبق في حالة ما لم یقرر الطرفان 

  
  :المادة السادسة عشرة

خالفا للمقتضیات المنصوص علیھا في ھذا االتفاق یمكن لستة أفالم منجزة من طرف كل 
  :إذا توفرت فیھا الشروط التالیة بلد من البلدین المشتركین االستفادة سنویا من ھذا االتفاق

إثبات ھذه أن یتوفر الفیلم على جودة تقنیة وقیمة فنیة ومعترف بھما، ویجب  - 1
  .السمات من طرف السلطات المختصة

أو ما ) مائة ملیون بسیطة(بسیطة  100.000,00أن تساوي تكلفة الفیلم أو تفوق  -2
 .یعادلھا بالدرھم



قبل مساھمة أقلیة، یمكن تحدیدھا في اإلطار المالي، طبقا لعقد اإلنتاج المشترك تأن  -3
وأال تتعدى نسبة ) % 10(ئة شریطة أال تقل ھذه المساھمة عن نسبة عشرة في الما

، ویمكن للسلطات المختصة الموافقة استثنائیا )% 25(خمسة وعشرین في المائة 
 .على نسب تفوق النسب المشار إلیھا أعاله

أن تتوفر على الشروط للحصول على الجنسیة طبقا للقوانین الجاري بھا العمل في  -4
 .البلد المساھم بحصة األغلبیة

  . نتاج المشترك مقتضیات تتعلق بتوزیع المداخیلأن تدرج ضمن عقد اإل -5
وتستفید ھذه األعمال السینمائیة من اإلنتاج المشترك الثنائي بعد حصولھا، كل على حدة، 

  .على ترخیص السلطات المغربیة واالسبانیة المختصة
الذي  وفي ھذه الحاالت، فإن االستفادة من اإلنتاج المشترك الثنائي لن تمنح فعلیا إلى البلد

ینتمي إلیھ المنتج المشترك بحصة األقلیة إال بعد تقدیم فیلم جدید تكون مساھمة ھذا البلد فیھ 
بحصة األغلبیة وحصولھ على موافقة السلطات المختصة المغربیة واإلسبانیة لالستفادة من 

  .امتیازات اإلنتاج المشترك طبقا لبنود ھذا االتفاق
من مقتضیات ھذا البند ذات أغلبیة مغربیة أو إسبانیة ویجب أن تكون األفالم المستفیدة 

  .وذلك بالتناوب
ك، والتي ساھم بھا في مجموع ھذه اكما ینبغي أن تكون الحصص المالیة لھذا الطرف أو ذ

  .األفالم، إجمالیا متوازنة
 ھذا، وفي حالة ما إذا تحقق خالل سنتین معینتین العدد المقرر لألفالم المتوفرة فیھا الشروط
المذكورة أعاله، فإن لجنة مشتركة تعقد اجتماع قصد دراسة مدى تحقیق التوازن المالي 

  . وكذا إمكانیة استفادة أعمال سینمائیة أخرى من امتیازات اإلنتاج المشترك
   

  :المادة السابعة عشرة
ي وعرض األفالم المغربیة بإسبانیا واألفالم االسبانیة بالمغرب أل توزیعال یخضع استیراد و

  .قید مع مراعاة التشریع والتنظیم الجاري بھما العمل في كل من البلدین
كما یؤكد الطرفان المتعاقدان، وبكل الوسائل، عزمھما على تشجیع وتنمیة توزیع األفالم 

  .الوافدة من الطرف اآلخر
  

  :المادة الثامنة عشرة
  

االتفاق بھدف تسویة  تدرس السلطات المختصة بالبلدین، عند الضرورة، شروط تطبیق ھذا
كما تدرس التعدیالت الالزمة بھدف . الصعوبات التي یمكن أن تنجم عن تطبیق مقتضیاتھ

  .تنمیة التعاون السینمائي لما فیھ المصلحة المشتركة للبلدین
ویجتمع الطرفان في إطار الطرفان في إطار لجنة مشتركة یتم انعقادھا، مبدئیا، مرة كل 

یمكن للجنة أن تجتمع في دورة استثنائیة بطلب  أنھ غیر. ال البلدینسنتین وبالتناوب في ك
من إحدى السلطات المختصة خاصة في حالة حدوث تعدیالت قانونیة أو تنظیمیة مھمة 
مطبقة على الصناعة السینمائیة أو في حالة ظھور صعوبات خطیرة تعیق تطبیق ھذا 

  .االتفاق



ام التوازن في األعداد والنسب المتعلقة باإلنتاج وإجماال، یقوم الطرفان بدراسة مدى احتر
  .المشترك

  
  :عشرةالتاسعة المادة 

یجب أال تتنافى االلتزامات التي قبلتھا المملكة االسبانیة بموجب ھذا االتفاق مع اختصاصات 
  .والمقتضیات الصادرة عن مؤسساتھ ياالتحاد األوروب

  
  :العشرونالمادة 

البعض باستكمال  مابعد إشعار الطرفین المتعاقدین بعضھذ یدخل ھذا االتفاق حیز التنفی
  .اإلجراءات الداخلیة المتعلقة بإبرام المعاھدات الدولیة

مماثلة ما لم یشعر أحد  أربع سنوات قابلة للتجدید ضمنیا وتستمر صالحیة ھذا االتفاق لمدة
االتفاق وذلك ثالثة ، عبر الطرق الدبلوماسیة، عن نیتھ في إلغاء ھذا راآلخالطرفین الطرف 

  أشھر على األقل قبل تاریخ تمدیده
ویمكن ألي من الطرفین إلغاء ھذا االتفاق بعد تبلیغھ نیتھ بذلك للطرف اآلخر كتابة 
وبالطرق الدبلوماسیة، ویدخل ھذا اإللغاء حیز التنفیذ بعد مرور ثالثة أشھر ابتداء من تاریخ 

ابق ألوانھ على اإلنتاج المشترك الذي تمت ؤثر ھذا اإللغاء السیویجب أن ال . التبلیغ
  .الموافقة علیھ خالل سریان ھذا االتفاق

وإثباتا لذلك، قام الموقعان المرخص لھاما قانونا من طرف حكومتیھما بتوقیع ھذا االتفاق 
، في نظیرین أصلیتین باللغتین العربیة واإلسبانیة، 1998أبریل  27بالرباط بتاریخ 

  .حجةوللنصین معا نفس ال
  
  
  

  عن المملكة المغربیةعن المملكة المغربیة
  محمد العربي المساري 

  وزیر االتصال 
  
  

  عن المملكة اإلسبانیة عن المملكة اإلسبانیة 
  إسبرنسا أكیري خیل دي بیدماإسبرنسا أكیري خیل دي بیدما

  وزیر التربیة والثقافة وزیر التربیة والثقافة 

  
  
   
 
 
 
  
  

 



  ملحق قواعد المسطرة
  
یجب أن یعرض مشروع اإلنتاج المشترك وفقا لھذا االتفاق على الجانبین في آن   

  .األقل قبل بدء التصویر یوما على ستونواحد 
یجب على البلد الذي ینتمي إلیھ المنتج المشترك صاحب األغلبیة، أن یبلغ اقتراحھ إلى 

  یوما ابتداء من تاریخ توصلھ بھذا المشروع) 20(البلد اآلخر، في أقصاه 
  :كما یجب أن ترفق طلبات االستفادة من مقتضیات ھذا االتفاق بالوثائق التالیة

  صیغتھ النھائي؛  السیناریو في -1
وثیقة تثبت الحصول بصفة قانونیة على حقوق التألیف المتعلقة بمشروع  -2

 اإلنتاج المشترك المزمع إنجازه؛ 
 :نسخة من عقد اإلنتاج المشترك یتضمن ما یلي -3
  عنوان اإلنتاج المشترك؛  )1
 .تعریف المنتجین المتعاقدین )2
ي حالة اقتباس االسم الشخصي والعائلي لكاتب السیناریو أو المقتبس ف )3

 السیناریو من عمل أدبي؛ 
ویمكن إضافة بند یتم بموجبھ تعیین (االسم الشخصي والعائلي للمخرج  )4

 ؛)نائب المخرج عند االقتضاء
المیزانیة التي یجب أن تعكس، بالضرورة، النسبة المائویة لحصة كل  )5

 منتج، وأن تتطابق مع القیمة المالیة لمساھمتھ التقنیة والفنیة؛
 التمویل؛ مخطط  )6
 بند یحدد توزیع المداخیل واألسواق أو تركیبة االثنین معا؛ )7
یفصل مساھمات المنتجین المشتركین فیما یخص المصاریف سواء  بند )8

ة بكانت باھضة أو أقل قیمة وھذه المساھمات یجب مبدئیا أن تكون متناس
 مع حصة كل طرف؛ 

 :لیةبند یشرح التدابیر التي یجب اتخاذھا في الحاالت التا )9
رفض إحدى السلطات المختصة تقدیم االمتیازات المطلوبة للطرف   -  أ

 .اآلخر وذلك بعد دراسة شاملة للحالة
 .عدم احترام أحد الطرفین اللتزاماتھ  -  ب
  

  تاریخ بدء التصویر؛  )10
تقسیم ملكیة حقوق التألیف بحیث یكون ھذا التقسیم متناسبا  دبند یحد )11

 .مع حصة كل من المنتجین المشتركین
 
 لتوزیع بعد التوقیع علیھ؛عقد ا -4



الئحة المبدعین والتقنیین نبین جنسیاتھم ورتبھم المھنیة و فیما یتعلق  -5
 ؛ومدتھا األدوار التي یؤدونھا مع توضیح نوعھا و بالفنیین جنسیاتھم

 برنامج اإلنتاج یوضح المدة التقریبیة للتصویر وأماكنھ وكذا خطة العمل؛  -6
 میزانیة تبرز مصاریف كل بلد؛  -7
 .خص السیناریومل -8

  
یمكن للسلطات المختصة لكال البلدین أن تطلب وثائق أو معلومات إضافیة عند 

  .االقتضاء
) بما في ذلك الحوار(ومن حیث المبدأ، یجب عرض السیناریو في صیغتھ النھائیة 

  .على أنظار السلطات المختصة وذلك قبل الشروع في تصویر الشریط
أحد  استبدالألصلي عند الضرورة، بما في ذلك یمكن إضافة تعدیالت على العقد ا

السلطات المختصة  على أنظارالتعدیالت  عرض ھذه على أن یتم المنتجین المشتركین
ستبدال إال في اال یتم ھذاوال . قصد الموافقة وذلك قبل إنجاز الشریطلكال البلدین 

  .وبعد موافقة السلطات المختصة في كال البلدینحاالت استثنائیة 
   . تعھد كل سلطة مختصة بإبالغ نظیرتھا بجمیع القرارات التي تتخدھاوت
  
  
 

 


