
 
 
  
  



  
بین حكومة المملكة  التبادل السینمائيالسینمائي و التعاوناتفاق بشان ا

  وحكومة الجمھوریة اإلیطالیة المغربیة 
  

اإلیطالیة رغبة منھما في تنمیة وتوسیع  ةوحكومة الجمھوری إن حكومة المملكة المغربیة
عیا منھما بما یمكن وو .تعاونھما السینمائي وتسھیل اإلنتاج المشترك لألعمال السینمائیة

أن یساھم بھ اإلنتاج المشترك الجید في تنمیة صناعات الفیلم والرفع من مبادالتھما 
  :الثقافیة والتجاربة اتفقتا على ما یلي

  
  اإلنتاج المشترك – 1
  

  :المادة األولى
  

ولة بمقتضى ھذا االتفاق، یعني الفیلم الذي یتم إنتاجھ بصفة مشتركة األعمال السینمائیة المط
والمنجزة من . والقصیرة، ذات طول مطابق للقوانین الجاري بھا العمل في كال البلدین

طبقا لمقتضیات ھذا االتفاق  نطرف منتج أو منتجین مغاربة مع منتج أو منتجین إیطالیی
على أساس عقد یتم إبرامھ بین المنتجین المشتركین، والموافق علیھ أصال من طرف 

  :  یةالسلطات المختصة التال
 المركز السینمائي المغربي : بالنسبة للمملكة المغربیة 
 المدیریة العامة  –وزارة السیاحة والعروض : بالنسبة للجمھوریة اإلیطالیة

   -للعروض 
  

  :المادة الثانیة
  

یتم إنتاجھا بصفة مشتركة بین المملكة المغربیة والجمھوریة اإلیطالیة  التي تعتبر األفالم
نیة من طرف السلطات المختصة في كال البلدین شریطة أن یتم إنجازھا وفقا بمثابة أفالم وط

ألفالم لوتستفید من االمتیازات الممنوحة . للتنظیمات السینمائیة الجاري بھا العمل في البلدین
الوطنیة بموجب القوانین الجاري بھا العمل أو التي یمكن أن تصدر في كل بلد یشترك في 

من ھذه االمتیازات إال المنتج الذي ینتمي إلى البلد الذي یخول ھذه  وال یستفید. االنتاج
  .االمتیازات

  
على جمیع  وام أن یتوفرھولكي یستفید المنتجون المشتركون من ھذا االتفاق یجب علی

الصفات التي تتطلبھا القوانین الوطنیة حتى یستفیدوا من االمتیازات الممنوحة إلنتاج 
من الشروط التي تحددھا قواعد المسطرة المنصوص علیھا في  السینمائي الوطني، وكذا

  .من ھذا االتفاق 15المادة 
  
ویجب أن تنجز األفالم ذات اإلنتاج المشترك من طرف شركات تتوفر على تنظیم تقني   

  .   ومالي مالئم وكذا على تجربة مھنیة معترف بھا من طرف السلطات المختصة لكل منھما



  
   :المادة الثالثة

  

یجب أن تحرر طلبات القبول من أجل االستفادة من ھذا االتفاق طبقا للمقتضیات التي 
  .تحددھا قواعد المسطرة وتحال على اإلدارات المختصة في كل بلد

  
  :المادة الرابعة

    

یتم تحدید نسبة الحصص الخاصة بالمنتجین المشتركین في كال البلدین بالنسبة لكل إنتاج 
 اوال یمكن أن یكون أقل مشاركة بالنسبة إلیطالی. المشتركین المعنیین مشترك بین المنتجین

   % .30دون 
  .قلیة في بلد المنتج المشترك ذي األقلیةاألویجب أن تستعمل نسبة المشاركة المالیة ذات 

باإلضافة إلى المشاركة المالیة، یجب أن تضم مساھمة كل منتج مشترك كذلك مشاركة و 
  . لذین ینتمون إلى رعایا بلده، ما ھو منصوص علیھ في المادة الخامسةالتقنیین والفنیین ا

الفنیة والتقنیة متوازنة بالمقارنة مع المساھمة المالیة لكل منتج  ةویجب أن تكون المساھم
  . مشترك وتخضع لموافقة السلطات المختصة في كال البلدین

    
  :المادة الخامسة

  

تقنیین وممثلین من جنسیة مغربیة وإیطالیة أو  من طرف مؤلفین میجب أن تنجز األفال
حد البلدین ثالث سنوات على األقل قبل بدء تصویر الفیلم، وذلك طبقا أیقیمون في 

  من البلدین  للتنظیمات الوطنیة في كل
بالنظر لمتطلبات الفیلم، وبعد اتفاق مسبق بین سلطات البلدین یمكن الترخیص بمشاركة 

تقنیین المؤھلین غیر المقیمین، والذین یحملون جنسیة بلد ثالث ویجوز الممثلین و المؤلفین ال
  . كذلك تشغیل ممثلین أجانب إذا تطلب األمر مالمح ساللیة معنیة

  
  :المادة السادسة

   

یجب أن یتم تصویر الفیلم بالمغرب وبإیطالیا ماعدا إذا اقتضى السیناریو اللجوء إلى 
  .یندیكورات غیر موجودة في أي من البلد

 .ویجب من األفضل تصویر المناظر الداخلیة للفیلم في بلد اإلنتاج المشترك ذي األغلبیة
  .ویوضع لكل فیلم یتم إنتاجھ بصفة مشتركة سالب ومخرج مقلوب أو سالب ومتسالب

وتكون للمنتجین المشتركین ملكیة مشتركة لسالب الصورة األصلي والناطق أیا كان المكان 
  .لسوالبالذي وضعت بھ ھذه ا

أن یتصرف  ةویمكن للمنتج المشترك ذي األقلیة بعد اتفاق مع المنتج المشترك ذي األغلبی
  .في السالب األصلي وكذا في الشریط الدولي الناطق

ویتم من حیث المبدأ تكبیر السالب في مختبرات أحد البلدین، ویتم سحب النسخ المخصصة 
       .للبرمجة في مختبراتھما الخاصة

  



  :ة السابعةالماد
  

  .  یجب في حدود اإلمكان، إیجاد توازن عام في عالقات اإلنتاج المشترك
  

  :المادة الثامنة
  

یجب من حیت المبدأ، توزیع األرباح التي تعود من كل أشكال استعمال العمل السینمائي، 
الموافقة  تبعا لنسبة المساھمة المالیة للمنتجین المشتركین في تكلفة إنتاج الفیلم ویجب أن تتم

  .على ھذا التوزیع من طرف السلطات المختصة في كال البلدین
  

  :المادة التاسعة
  

فضل، بعد اتفاق بین المنتجین المشتركین، أن یتم تصدیر األفالم ذات اإلنتاج المشترك من ی
  طرف البلد الذي تكون مساھمتھ المالیة ذات األغلبیة

  
  :المادة العاشرة

  

رصید  ةأن یحول إلى المنتج المشترك ذي األغلبی قلیةذي األ جب على المنتج المشتركت
حصتھ المالیة في أجل ستین یوما، ابتداء من تاریخ تسلیم مجموعة اللوازم الضروریة 

  .إلعداد الصیغة الخاصة بالبلد ذي األقلیة
  

  :المادة الحادیة عشرة
   

المقاوالت المنتجة  الذي یتم بین متستفید كذلك مقتضیات ھذا االتفاق من إنجاز األفال
بھا مقاوالت كل من الطرفین على وجھ  مقاوالت الدول التي ترتبط للطرفین المتعاقدین و

التي لھا طابع فني ومالي،  مویحظى إنجاز األفال. بواسطة اتفاقات اإلنتاج المشترك التبادل
  .عال بأھمیة خاصة

  
  :المادة الثانیة عشرة

على ورقة منفطة إلى شركات  قدمة األفالم ذات اإلنتاج المشتركیجب أن تشیر عناوین م
في  موتعرف األفال". إنتاج مشترك إیطالي مغربي"أو "إنتاج مشترك مغربي إیطالي"

أو الذي  ةالمھرجانات الدولیة من طرف البلد الذي یتوفر على المساھمة المالیة ذات األغلبی
تضیات مغایرة من طرف المنتجین المشتركین ینتمي لھ المخرج، ماعدا في حالة اتخاذ مق

  .توافق علیھا السلطات المختصة في كال البلدین
  
  

  :المادة الثالثة عشرة
  

تمنح جمیع التسھیالت من اجل تنقل وإقامة الموظفین الفنانین منھم والتقنیین العاملین في 
أجل االستیراد وكذا من . األفالم التي یتم إنتاجھا بصفة مشتركة بمقتضى ھذا االتفاق



والتصدیر في كال البلدین للوازم الضروریة إلنجاز واستغالل األفالم المشار إلیھا وتحویل 
العمالت المتعلقة بأداء مبلغ اللوازم والخدمات، وتمنح التسھیالت المذكورة أعاله طبقا 

  . في كل بلد االتفاقیات المبرمة بین البلدین وإذا ال تعذر ذلك، تمنح طبقا للقوانین الداخلیة
  
  تبادل األفالم -2 
  

  :المادة الرابعة عشرة
  

بیع، استیراد، تصدیر واستغالل  علد، ال یخضبفي إطار التشریع الجاري بھ العمل في كل 
ویشجع كل من المتعاقدین  وییسركال الطرفین،  مناألفالم المصرح بكونھا وطنیة ألیة قیود 

وتتم تحویالت . بصبغتھ الوطنیة في البلد اآلخر فوق ترابھ، بث الفیلم الذي یتم االعتراف
الغرض، وفقا لألنظمة  ذالھ المبرمة األرباح العائدة من بیع واستغالل األفالم تطبیقا للعقود

  .الجاري بھا العمل في كل بلد
  
  مقتضیات عامة - 3
  

  :المادة الخامسة عشرة
   

تسي طابعا تقنیا ومالیا تتبادل السلطات المختصة في كال البلدین المعلومات التي تك
خاصا باإلنتاج المشترك، وتتبادل األفالم وبصفة عامة، جمیع المعلومات ذات الصلة 
بالعالقات السینمائیة فیما بین البلدین، وتحدد نفس السلطات المختصة معا قواعد 
المسطرة لتنفیذ ھذا االتفاق، ویتم وضع شكل ھذه القواعد بواسطة تسویات تقنیة بین 

  . ات المختصة في كال البلدینالسلط
  

  :المادة السادسة عشرة
یتفق الطرفان المتعاقدان على تأسیس لجنة مختلطة یرأسھا الموظفون المسؤولون عن 
القطاع السینمائي في كل بلد، ویساعدھم خبراء وموظفون یتم تعیینھم من طرف 

بیق ھذا السلطات المختصة في كل بلد، وتكلف ھذه اللجنة بالنظر في شروط تط
وتعمل اللجنة بروح من التعاون المتبادل، من أجل تسویة المعلومات التي  .االتفاق

یمكن أن تنشا، وتقترح على سلطات البلدین التعدیالت التي ترى ضرورة إدخالھا على 
وتضطلع اللجنة المختصة كذلك بمھمة، اقتراح تعدیالت على قواعد . ھذا االتفاق

  .ھذا االتفاقالمسطرة المتعلقة بتنفیذ 
وتجتمع ھذه اللجنة المختصة، مبدئیا، كل سنة بالتناوب في المغرب وفي إیطالیا، كما 

 ةیمكن أن تجتمع أیضا في حالة إدخال تعدیالت ھامة على التشریع أو على األنظم
 . المطبقة على اإلنتاج السینمائي

  
  



  :المادة السابعة عشرة
   

كمال اإلجراءات التي یتطلبھا تشریعھ من اجل یخبر كل طرف متعاقد الطرف اآلخر باست
  .الموافقة على ھذا االتفاق

  . ویدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ التوصل بآخر إشعار
  

  :المادة الثامنة عشرة
  

  .یبرم ھذا االتفاق لمدة أربعة سنوات ابتداء من تاریخ دخولھ حیز التنفیذ
ما لم یتم إلغاؤه من جانب أحد  أربع سنوات ھاوالیة مدتلفترات متالعمل بھ ضمنیا  ویجدد

  .اجلھ ءأشھر قبل انتھاثالث  الطرفین
في نظیرین باللغتین العربیة . ووقع ممثال الحكومتین باألحرف األولى على ھذا االتفاق 

  .واإلیطالیة
  

   1991یولیوز  29حرر بالرباط في
  .ولكل منھما نفس الحجیة ین العربیة واإلیطالیةین باللغتیأصل في نظیرین

  
  عن حكومة المملكة المغربیةعن حكومة المملكة المغربیة

  الداخلیة واإلعالم یروز
  

  إدریس البصري
  
  

  عن حكومة الجمھوریة اإلیطالیة عن حكومة الجمھوریة اإلیطالیة 
  وزیر السیاحة والعروضوزیر السیاحة والعروض

  
  كارلو طونیوليكارلو طونیولي

  
  
    
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ةملحق قواعد المسطر
 

غربیة وجمھوریة إیطالیا تنفیذ اتفاق اإلنتاج المشترك السینمائي بین المملكة الم من أجل  
اإلیطالي الذي تم توقیعھ الیوم،  يتنفیذ اتفاق اإلنتاج المشترك السینمائي المغرب من أجل

:وضع الوفدان قواعد المسطرة التالیة  
یجب أن تودع طلبات االستفادة من اإلنتاج المشترك، لدى اإلدارتین في نفس الوقت،  - 1

.شروع في تصویر الفیلموذلك ثالثین یوما على األقل قبل ال  
ویجب أن تحرر وثائق طلب االستفادة باللغة االیطالیة بالنسبة إلیطالیا وباللغة العربیة أو  - 2

:باللغة الفرنسیة بالنسبة للمغرب وأن تشمل العناصر التالیة  
وثیقة تثبت أن ملكیة حقوق المؤلف من أجل االقتباس السینمائي قد تم  -1         

.بصفة قانونیة الحصول علیھا  
خالصة مفصلة -2         
وینص بالخصوص ) موقع باألحرف األولى في ثالث نظائر(عقد اإلنتاج المشترك -3       

على تحفظ بشأن موافقة السلطتین المختصین في البلدین، ویجب كذلك أن یتضمن ھذا العقد 
:ما یلي  
عنوان الفیلم -أ        
.إذا تعلق األمر بموضوع تم اقتباسھ من عمل أدبي سباسم مؤلف الموضوع والمقت -ب       
اسم المخرج -ج       
تكلفة الفیلم -د       
مبلغ حصص االنتاجات المشتركة - ه      
توزیع المداخیل و األسواق - و      
التزام المنتجین المشتركین بالمساھمة عند حصول تجاوزات عرضیة أو االستفادة من  -ز    

. لفةاالدخارات على التك      


