
  
  
  
  
  
  



  
  اتحاد المغرب العربي

  مجلس وزراء الثقافة واإلعالم لدول اتحاد المغرب العربي
  ن اإلنتاج السینمائي المشتركأاتفاق بش

  
الجماھیریة العربیة اللیبیة الشعبیة االشتراكیة العظمى والجمھوریة التونسیة إن 

والجمھوریة اإلسالمیة ة و المملكة المغربی  ،والجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الموریتانیة، انطالقا من معاھدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، ال سیما المادة الثالثة منھا، 

  .وعمال على تحقیق أھداف المعاھدة
وتنفیذا لبرامج عمل اتحاد المغرب العربي، ومحضر فریق الخبراء للجنة الموارد في 
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  .وتحدیدا في مجال الثقافة واإلعالم والریاضة

  
ئي سیما فیما یتعلق باإلنتاج السینما وال نمائیةورغبة منھا في وضع إطار للعالقات الس  

ما یمكن أن یساھم بھ اإلنتاج المشترك الجید في تنمیة صناعات با عیا منھووالمشترك، 
  .مبدالتھا الثقافیة والتجاریةوالرفع من الفیلم 

  :یليعلى ما  وااتفق
  

  :المادة األولى
  

حسب االتفاق یعني الفیلم الذي یتم إنتاجھ بصفة مشتركة األعمال السینمائیة المطولة 
والقصیرة، ذات طول مطابق للقوانین الجاري بھا العمل في كل بلد مغاربي، والمنجزة من 

بینھم، أو بین منتج أو منتجین منتمین لبلد من االتحاد مع  قبل منتج أو منتجین مغاربیین فیما
  .منتج أو منتجین من بلد أخر أو أكثر من بلدان االتحاد

ویجب أن تحظى االنتاجات المشتركة المنجزة بمقتضى ھذا االتفاق بموافقة السلطات 
  .المختصة في كل بلد مغاربي

  
  :المادة الثانیة

  

ا بصفة مشتركة بین بلدان االتحاد بمثابة أفالم وطنیة من قبل التي یتم إنتاجھ متعتبر األفال
شریطة أن یتم إنجازھا وفقا للتنظیمات السینمائیة الجاري  ،السلطات المختصة في كل بلد

الوطنیة بموجب القوانین  موتستفید من االمتیازات الممنوحة لألفال ،بھا العمل في كل بلد
  .صدر في كل بلد یشترك في اإلنتاجالجاري بھا العمل أو التي یمكن أن ت

یجب أن تنجز األفالم ذات اإلنتاج المشترك من قبل شركات تتوفر على تنظیم تقني ومالي 
  .مالئم وكذا على تجربة مھنیة معترف بھا من لدن السلطات المختصة

  
  



   :المادة الثالثة
  

مقتضیات التي تحددھا یجب أن تحرر طلبات القبول من أجل االستفادة من ھذا االتفاق طبقا ل
  .القواعد المتفق علیھا وتحال على اإلدارات المختصة في كل بلد مغاربي

  
  :المادة الرابعة

    

 إنتاجیتم تحدید نسبة الحصص الخاصة بالمنتجین المشتركین في كل بلد بالنسبة إلى كل 
  .مشترك باتفاق بین المنتجین المشتركین المعنیین

    
  :المادة الخامسة

  

من قبل مؤلفین تقنیین وممثلین من جنسیة أقطار االتحاد بالنظر إلى  من تنجز األفالیجب أ
مقتضیات الفیلم، وبعد اتفاق مسبق بین سلطات البلدان المعنیة یمكن الترخیص لمشاركة 
الممثلین والمؤلفین التقنیین المؤھلین من جنسیة أجنبیة، ویجوز كذلك، تشغیل ممثلین أجانب 

  .ساللیة معنیة محمال إذا تطلب األمر
   

  :المادة السادسة
  

بأحد األقطار المغاربیة إال إذا اقتضى السیناریو اللجوء إلى  ویجب أن یتم تصویر الفیلم
دیكورات غیر موجودة في أي من بلدان اتحاد المغرب العربي وبفضل تصویر المناظر 

  .الداخلیة للفیلم في بلد اإلنتاج المشترك ذي األغلبیة
نسخة أصلیة ونسخة مستخرجة من  كل فیلم یتم إنتاجھ بصفة مشتركةویوضع ل

ة والناطق مع بللنسخة األصلیة السال السالب،وتكون للمنتجین المشتركین ملكیة مشتركة
ویتم من حیث المبدأ .الشریط الصوتي أیا كان المكان الذي وضعت بھ ھذه النسخ السالبة

أحد بلدان االتحاد ویتم سحب النسخ في مختبراتھا تكبیر النسخ األولیة السالبة في مختبرات 
   .   الخاصة

  
  :المادة السابعة

  

  .عام في عالقات اإلنتاج المشترك توازنیجب في حدود اإلمكان إیجاد 
  

  :المادة الثامنة
  

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

  .على ھذا التوزیع من قبل السلطات المختصة في كل بلد مغاربي
  
  



  :المادة التاسعة
  

بعد اتفاق بین المنتجین المشركین أن یتم تصدیر األفالم ذات اإلنتاج المشترك من  یفضل
قبل البلد الذي تكون مساھمتھ المالیة ذات األغلبیة، وفي حالة تساوي حصص المنتجین 

الذي یتوفر على أحسن إمكانات، أو وجود مصاعب من قبل البلد الذي یكون  المشتركین
  .مر التصدیر إلى البلد الذي یتوفر على أحسن إمكاناتیوكل أ. المخرج من رعایاھا

  
  :المادة العاشرة

  

التي تنجز بین الشركات المنتجة وشركات  متستفید كذلك من مقتضیات ھذا االتفاق األفال
األفالم  إنجازر من االتحاد ویحظى ثالدول التي لھا اتفاقیات لإلنتاج المشترك مع بلد أو أك

   . ي عال بأھمیة خاصةالتي لھا طابع فني ومال
  

  :المادة الحادیة عشرة
   

األفالم ذات اإلنتاج المشترك، في ورقة منفطة إلى شركات  یجب أن تشیر عناوین مقدمة
اسم بلدین أو أكثر من اتحاد (اإلنتاج المشترك، وان تحمل كذلك إشارة إنتاج مغاربي بین 

أكبر  في من قبل البلد الذي یساھموتعرض األفالم في المھرجانات الدولیة ) المغرب العربي
نسبة في التمویل أو الذي ینتمي لھ المخرج، إال إذا كانت ھناك مقتضیات مغایرة یقترحھا 

  .المنتجون المشتركون وتوافق علیھا السلطات المختصة في كل بلد مغاربي
    

  :المادة الثانیة عشرة
التقنیین العاملین في  و انین منھمتمنح جمیع التسھیالت من أجل تنقل وإقامة الموظفین الفن

جل استیراد وتصدیر أالتي یتم إنتاجھا بصفة مشتركة بمقتضى ھذا االتفاق وكذا من  ماألفال
اللوازم الضروریة إلنجاز استغالل األفالم المشار إلیھا، وتحویل العمالت المتعلقة بأداء 

 ذات المبرمة بین بلدان االتحاد وإوتمنح التسھیالت المذكورة أعاله لالتفاقیا... مبلغ اللوازم
 .  تعذر ذلك، تمنح ھذه التسھیالت طبقا للقوانین الداخلیة في كل بلد

  
  متبادل األفال

   
  :المادة الثالثة عشرة

  

في إطار التشریع الجاري بھ العمل في كل بلد مغاربي ال یخضع بیع واستیراد وتصدیر 
وییسر ویشجع كل من .ة قیود من كل طرف المصرح بكونھا مغاربیة ألی مواستغالل األفال

وتتم تحویالت .المتعاقدین بث الفیلم الذي یتم االعتراف بصبغتھ المغاربیة في البلد اآلخر
األرباح العائدة من بیع استغالل األفالم تطبیقا للعقود المبرمة لھذا الغرض، وفقا لألنظمة 

  .   الجاري بھا العمل في كل بلد مغاربي
  



  ة مقتضیات عام
  

  :المادة الرابعة عشرة
  

تتبادل السلطات المختصة في كل بلد من االتحاد المعلومات التي تكتسي طابعا تقنیا 
ومالیا خاصا باإلنتاج المشترك، وتتبادل األفالم وبصفة عامة جمیع المعلومات ذات 

عا الصلة بالعالقات السینمائیة فیما بین بلدان االتحاد وتحدد نفس السلطات المختصة م
القواعد المتفق علیھا لتنفیذ ھذا االتفاق، وتتم ترتیبات تقنیة بین السلطات المختصة 

  .   لضبط ھذه القواعد
  

  :المادة الخامسة عشرة
   

إحداث صندوق مغاربي لدعم اإلنتاج السینمائي، وعلى أن یعھد إلى اللجنة المنصوص 
  .ةالتخاذ اإلجراءات التنظیمیة المالئم 17علیھا في المادة 

    
  :المادة السادسة عشرة

  

  .إحداث مھرجان سینمائي مغاربي ینظم بالتناوب كل سنة
  

  :المادة السابعة عشرة
   

تتفق األطراف المتعاقدة على تأسیس لجنة مختصة یرأسھا المسؤولون عن القطاع السینمائي 
د، في كل بلد مغاربي ویساھم خبراء یتم تعیینھم من طرف السلطات المختصة في كل بل

  .وتكلف ھذه اللجنة بالنظر في شروط تطبیق ھذا االتفاق
وتعمل اللجنة بروح من التعاون المتبادل، من أجل تذلیل الصعوبات التي قد تطرأ وتقترح 

  . على سلطات بلدان االتحاد التعدیالت التي ترى ضرورة إدخالھا على االتفاق
  

  :المادة الثامنة عشرة
  

  .ذ ابتداء من تاریخ التوقیع علیھیدخل ھذا االتفاق حیز التنفی
  .ووقع ھذا االتفاق من خمسة نصوص أصلیة تتساوي جمیعھا في الشؤون القانونیة
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