
  
  

  تفاق حول اإلنتاج السینمائي المشتركتفاق حول اإلنتاج السینمائي المشتركإإ
  وحكومةوحكومةبین حكومة المملكة المغربیةبین حكومة المملكة المغربیة
  یرلندا الشمالیةیرلندا الشمالیةإإالمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى و

  
  

إنحكومة المملكة المغربیة وحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیة، المشار إلیھما 
  فیما بعد بـ "الطرفین"، 

  
لتوفر اإلمكانیة للصناعات السینمائیة بالبلدین للعمل سویا بناء على خاصیتھما المشتركة أو اعتبارا 

ة صناعتیھما  السینمائیة وثقافتھما السینمائیة ومدى توفر منشآت إلنتاج األفالم المتكاملة، بما في ذلك بنی
  وید عاملة ذات مھارات مناسبة واماكن للتصویر في كل منھما،

  
تطویر ھذه اإلمكانیات من شأنھ خدمة المصلحة المشتركة للطرفین، خاصة فیما یتعلق بنمو  واعترافا بأن

  لسینمائیة وتنافسیتھا ودعم "تقافتیھما السینمائیة"،ھما ایصناعت
  

  بالعلم باالمتیازات المتاحة في كل بلد لألفالم التي تتمتع بوضعیة "الفیلم الوطني"، وأخذا
  

األفالم التي من شأنھا إظھار وتطویر والتعریف بالتنوع الثقافي للبلدین ورغبة في تشجیع إنتاج 
  ،وتراثھما
  

ھذه األفالم وعن تزاید توفراإلنتاجات المشتركة المتمیزة  وإدراكا للمنافع التي قد تنتج عن صناعة مثل 
  والناجحة للجمھور،

  
الثقافي لبلدیھما، مع  المشھد راءأن ھذا االتفاق سیسھم في تطویر إنتاج األفالم وفي إث وإذ یسجالن

االحتفاظ بتوازن شامل بالنسبة لمساھمة كل منھما في اإلنتاجات المشتركة وبالنسبة كذلك للفوائد التي 
  ،من ھذا التعاون ومن أثره الثقافيسیجنیھا البلدان 

  
  اتفقا على مایلي :
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  ــــــاتــــــاتتعریفتعریف
  

 : في ھذا االتفاق )1
ا في ذلك الملحق الذي یشكل جزءا ال یتجزأ  منھ، وأي إشارة بم بـ "اتفاق" ھذا االتفاق قصدی -

  إلى "مادة" تعني مادة في ھذا االتفاق، مالم ینص على خالف ذلك،
یقصد بـ "إنتاج مشترك مصادق علیھ" فیلم من انتاج مشترك یستفید من وضعیة "إنتاج مشترك  -

  ،3قا للمادة بمصادق علیھ" ط



كل من لھ الحق في المشاركة في إنتاج الفیلم، وذلك طبقا للنصوص  "قصد بـ "منتج مشتركی -
  التشریعیة والتنظیمیة الجاري العمل بھا في كل بلد،

  یقصد بـ "السلطة المختصة" -
  

  (أ) بالنسبة للمملكة المغربیة، المركز السینمائي المغربي،
  واإلعالم والریاضة،(ب) بالنسبة للمملكة المتحدة، وزارة الثقافة 

  أوأي قطاع حكومي آخر أو ھیئة أخرى یعینھا أحد الطرفین ویخبر بھا كتابة الطرف اآلخر.
 یقصد بــ"دولة المنطقة االقتصادیة األوروبیة" دولة (غیر المملكة المتحدة) تعد طرفا متعاقدا -

ماي  2اریخ االتفاق المتعلق بالمنطقة االقتصادیة األوروبیة الموقع في أبورتو بت في
 (حیثما ینطبق)،1992

یتكون من سلسلة صور  - كیفما كانت طریقة إنجازه -مصطلح "فیلم" كل تسجیل لمشھد  یشمل -
مرئیة ویمكن استعمالھ كوسیلة للعرض بمقابل أمام جمھور على شكل صور متحركة 

 بالقاعات السینمائیة،
المغربیة أو المنتج المشترك  یقصد بـ"المنتج المشترك الطرف" المنتج المشترك من المملكة -

 من المملكة المتحدة،
"المنتج المشترك ھو الذي لیس  یقصد بـ"المنتج المشترك غیر الطرف" المنتج المشترك -

 اإلنتاج المشترك،الطرف" وال الطرف الثالث في 
الذي أسس أعمالھ في دولة  یقصد بـ" الطرف الثالث في اإلنتاج المشترك " المنتج المشترك -

 اج المشارك مع المملكة المغربیة أو المملكة المتحدة،نتإلأخرى أبرمت اتفاقا ل
یقصد بـ "المنتج المشترك من المملكة المغربیة" المنتج المشترك الذي أسس أعمالھ في  -

 المملكة المغربیة،
 لذي أسس أعمالھ في یقصد بـ "المنتج المشترك من المملكة المتحدة" المنتج المشترك ا -

 ،انجلترا أو في بالد الغال أو في اسكتلندا أو في ایرلندا الشمالیة
یقصد بـ "كلفة اإلنتاج" عند ارتباطھا بإنتاج مشترك، النفقات التي یتم تكبدھا ألغراض إنتاج  -

 الفیلم، 
 .صد بـ "المملكة المتحدة" المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وایرلندا الشمالیةیق  -

  
خصوص التشمل اإلشارة إلى المساھمة في اإلنتاج السینمائي التي تستفید منھا المملكة المغربیة ب )2

مصاریف السلع والخدمات في ھذا البلد المترتبة مباشرة عن اإلنتاج المشترك، واستعمال مرافق اإلنتاج 
السینمائي التي تستفید منھا تشمل اإلشارة إلى المساھمة في اإلنتاج أو أماكن التصویر في ھذا البلد. 

المملكة المتحدة بالخصوص مصاریف السلع والخدمات في ھذا البلد المترتبة مباشرة عن اإلنتاج 
 أو أماكن التصویر في ھذا البلد. اإلنتاج المشترك واستعمال مرافق

 
عملیة إنتاج الفیلم منتھیة إال بعد موافقة السلطات المختصة على  ألغراض ھذا االتفاق، التعتبر )3

 أن الفیلم أصبح، على أساس معقول، جاھزا للنسخ والتوزیع بغرض عرضھ على عموم الجمھور.
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  السلطات المختصةالسلطات المختصة

  
خالل دراسة كل طلب لمنح وضعیة "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ"، تقوم السلطة المختصة  )1
قییم ھذا الطلب بناء على الشروط المحددة في ھذا االتفاق والمطبقة وفقا للتوجیھات التي تقوم بنشرھا بت

 السلطة المختصة بموجب ھذه المادة.
 



یمكن لكل من السلطتین المختصین، من حین آلخر، نشر توجیھات تتضمن معلومات وتوصیات  )2
 د، خصوصا:تتعلق بطریقة تقدیم الطلبات للسلطة المختصة وأن تحد

 
في طلبات منح وضعیة "إنتاج مشترك مصادق  للبث الطریقة التي تقترح السلطة المختصة نھجھا  )أ 

 علیھ"،
والعوامل التي ستأخذھا بعین االعتبار خالل ممارسة كل سلطة تقدیریة مخول لھا بموجب ھذا   )ب 

 االتفاق،
  تطبیق وتفسیر ھذا االتفاق. ل ومعلومات حو  )ج 

  
المختصة بكیفیة مشتركة اإلجراء الذي ستعتمده إلتخاذ أي قرار مشترك یقتضیھ ھذا ) تحدد السلطات 3

  االتفاق.
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  منح وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ"منح وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ"

  
یمكن أن تمنح لفیلم ینجز في إطار انتاج مشترك ویستوفي الشروط المحددة في ھذا االتفاق وضعیة إنتاج  )1

 مشترك مصادق علیھ.
 

 عیة إنتاج مشترك مصادق علیھ إال إذا : التمنح وض )2
تم تقدیم طلب متعلق بالفیلم لكل واحدة من السلطتین المختصتین طبقا لإلجراءات المحددة   ) أ

 .2بموجب المادة 
 ووافقت السلطتان المختصتان على إقرار الطلب طبقا لھذه المادة.   ) ب

 
 تمنح الموافقة على طلب متعلق بفیلم على مرحلتین : )3

 المؤقتة ؛الموافقة   ) أ
 الموافقة النھائیة .   ) ب

 
 الموافقة المؤقتة أو النھائیة :  )4

 )،4فقط في حال استفاء الشروط المنصوص علیھا في المادة (  ) أ
 التي تراھا، بكیفیة مشتركة، السلطات المختصة مالئمة.ورھنا باستیفاء الشروط    ) ب

 
)، الیمكن اعتباره في وضعیة "إنتاج 9محددة في المادة (مزایا الال بھدف تأھیل أي فیلم لالستفادة من  )5

 مشترك مصادق علیھ" إال إذا : 
 اتفقت السلطات المختصة على منح الفیلم الموافقة النھائیة بموجب ھذه المادة،  ) أ

 یتم سحب ھذه الموافقة.ولم   ) ب
 

 لكل الغایات اآلخرى : )6
منح الموافقة النھائیة أو المؤقتة إن اإلشارة لمنح وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ" تعني   ) أ

 بموجب ھذه المادة.
وتتم معاملة الفیلم على أنھ حظي بوضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ"، إذا حصل على   ) ب

 الموافقة، سواء في المرحلة المؤقتة أو النھائیة، ولم تسحب ھذه الموافقة.
 

ترفض وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ" لكل فیلم لم توافق السلطات المختصة، في أیة مرحلة من  )7
 المراحل، على قبول الطلب المتعلق بھ.

 



الشيء في ھذا االتفاق یلزم السلطات المختصة في المملكة المغربیة أو في المملكة المتحدة بالترخیص  )8
 لیھ" بأن یعرض أمام العموم.ألي فیلم منح وضعیة "إنتاج مشترك مصادق ع
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  الشروط المتعلقة بوضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ"الشروط المتعلقة بوضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ"
  
 الیمكن منح وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ" ألي فیلم إال إذا اقتنعت كل سلطة بـ : )1

أن استفاء الفیلم من إنتاج مشترك للشروط العامة المحددة في ملحق ھذا االتفاق (أو من المنتظر   ) أ
 من ھذه المادة، 3یستوفیھا)، مع مراعاة مقتضیات الفقرة 

 وجلب الفیلم (أو من المنتظر أن یجلب) فوائد ثقافیة مالئمة لبلد السلطة المختصة،  ) ب
ج) واستفاء (أو من المنتظر استفاء) أیة شروط إضافیة مؤقتة تفرضھا تلك السلطة المختصة  

 وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ". )، ارتباطا بمنح6بموجب المادة (
  

) (النقطة ب) من ھذه المادة من طرف كل سلطة 1یتم تقییم الفوائد الثقافیة المشار إلیھا في الفقرة ( )2
 ).2) الفقرة (2مختصة طبقا للتوجیھات التي تنشر بموجب المادة (

 
 في حال االختالف بین :  )3

 
 أي من مقتضیات ملحق ھذا االتفاق من جھة،  ) أ

) من جھة أخرى، تطبق السلطات 6ي شرط إضافي مؤقت مفروض بموجب المادة (وأ    ) ب
 المختصة الشرط اإلضافي المؤقت.

  
  55ادة ادة ــــالمالم

  التوازن في استفادة كل من الطرفین من المساھمات التوازن في استفادة كل من الطرفین من المساھمات 
  فالم وعلى المستوى الثقافيفالم وعلى المستوى الثقافيفي إنتاج األفي إنتاج األ

  
فیما یتعلق بإنتاج األفالم التي حصلت على وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ" بموجب ھذا االتفاق،   )1

 یعمل الطرفان على تحقیق توازن شامل فیما یتعلق بـ :
 

المساھمة في إنتاج األفالم العائد نفعھا للمملكة المغربیة والمساھمة في إنتاج األفالم العائد نفعھا   ) أ
 للمملكة المتحدة.

 الفوائد الثقافیة للمملكة المغربیة والفوائد الثقافیة للمملكة المتحدة.و  ) ب
 

 یقوم كل طرف سنویا بتقییم حالة التوازن بینھما وإخبار الطرف اآلخر بناء علیھ. )2
 

بشأن النھج الذي ینبغي تبنیھ والطریقة التي یتعین اتباعھا لتحدید ما إذا كانت ھناك  انیتشاور الطرف  )3
 ال.حالة توازن أم 

 
بھدف إعداد تقییم حالة التوازن بین الطرفان، یقوم الطرفان بمقارنة وتحلیل المعطیات اإلحصائیة  )4

 المتعلقة بطلبات منح وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ" التي تمت الموافقة علیھا.
 

كة المصادق بعین االعتبار العدد اإلجمالي لإلنتاجات المشتریأخد الطرفان عند  تقییم وضعیة التوازن،  )5
تاریخ إنجاز أي تقییم لحالة التوازن (مع اعتبار المدة  علیھا خالل فترة ثالث سنوات التي تسبق مباشر

التي مرت منذ دخول ھذا االتفاق حیز التنفیذ وعدم احتساب اإلنتاجات المشتركة التي حصلت على 
 من ملحق ھذا االتفاق). الموافقة طبقا للقسم الثاني
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  التوازن والمتطلبات اإلضافیة المؤقتةالتوازن والمتطلبات اإلضافیة المؤقتة
  
فیما یتعلق بإنتاج األفالم التي تحظى بوضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ" بموجب ھذا االتفاق، یحافظ  )1

 الطرفان على توازن عام للمساھمات في إنتاج الفیلم العائد نفعھا للمملكة المغربیة والمملكة المتحدة.
 

عدم توازن (أو احتمال وقوع عدم التوازن) فیما یتعلق بالمساھمات في اعتبر أحد الطرفین أن ھناك إذا )2
 إنتاج األفالم أو الفوائد الثقافیة، یمكنھ استشارة الطرف اآلخر.

 
 إلعادة التوازن. ضروریة االتفاق على اتخاذ  التدابیر التي یعتبر أنھایمكن للطرفین  )3

 

 ادة أن تتضمن شروطا إضافیة مؤقتةفي ھذه الم )، یمكن للتدابیر المنصوص علیھا5مع مراعاة الفقرة( )4
 فاؤھا قبل منح وضعیة إنتاج مشترك مصادق علیھ.ییجب است

 
الموافقة المؤقتة لوضعیة "اإلنتاج المشترك  التطبق الشروط اإلضافیة المؤقتة إال على طلبات منح )5

 ، والیسري مفعول أي من ھذه الشروط إال بعد إشعار كتابي یتضمن : 3المصادق علیھ" بموجب المادة 
 

 نشر بیان بھذه الشروط،  ) أ
 ).2( 2والتغییرات المالئمة المدخلة على التوجیھات التي نشرھا طبقا للمادة   ) ب
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  "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ""اإلنتاج المشترك المصادق علیھ"سحب وضعیة سحب وضعیة 
  
إذا اتضح إلحدى السلطات المختصة،  یمكن سحب الموافقة على وضعیة "إنتاج مشترك مصادق علیھ" )1

 في أیة لحظة ، أنھ :
 تم تقدیم معلومات خاطئة أو مزیفة تتعلق بطلب الموافقة،  )أ 
) 3أو لم یتم التقید بشرط من الشروط المفروضة من قبل السلطات المختصة بموجب المادة (   )ب 

 ) النقطة (ب)،4الفقرة(
  ) النقطة(أ) أو (ب)،1) الفقرة (4شرط من الشروط المحددة في المادة ( أولم یتم استیفاء  )ج 
 المادة.) من ھذه 2أو لم یتم استیفاء شرط من الشروط المحددة في الفقرة (  )د 

  
 ) :6یتم فرضھا بموجب المادة ( ن الشروط المحددة في ھذه الفقرة ھي أیة شروط إضافیة مؤقتةإ )2

والتي تطبق على الفیلم عندما تكون وضعیة الموافقة المؤقتة " لإلنتاج المشترك المصادق   ) أ
 ، قد منحت،)3علیھ" بموجب المادة (

 ھذه المادة.والتي تبقى ساریة المفعول، في حال سحب تلك الوضعیة بموجب   ) ب
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  االمتیازات الممنوحة لإلنتاجات المشتركة التي حصلت على االمتیازات الممنوحة لإلنتاجات المشتركة التي حصلت على 

  الموافقة النھائیة أو المؤقتةالموافقة النھائیة أو المؤقتة
  
 تطبق ھذه المادة بالنسبة لكل فیلم في وضعیة إنتاج مشترك مصادق علیھ. )1

 



بالنسبة للمملكة ملكة المغربیة والمملكة المتحدة، طبقا لتشریعاتھما (بما في ذلك، تسمح كل من الم )2
المتحدة، تشریعات المجموعة األوروبیة ذات الصلة)، باالستیراد والتصدیر المؤقتین(مع اإلعفاء من 
الرسوم والضرائب عند االستیراد والتصدیر) ألي تجھیزات ضروریة إلنجاز إنتاج مشترك مصادق 

 علیھ.
 

تاج المشترك المصادق علیھ" یرخص كل طرف ألي شخص یتم تشغیلھ في اإلنتاج أو الترویج "لإلن )3
إنتاج الفیلم أو الترویج لھ، فترة الدخول واإلقامة بالمملكة المغربیة وبالمملكة المتحدة، حسب الحالة، خالل

 شریطة امتثال الشخص المرخص لھ للتشریعات المتعلقة بالدخول واإلقامة والعمل.
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  االمتیازات اإلضافیة المتوفرة فقط بالنسبة االمتیازات اإلضافیة المتوفرة فقط بالنسبة 
  لإلنتاجات المشتركة التي حصلت على الموافقة النھائیةلإلنتاجات المشتركة التي حصلت على الموافقة النھائیة

  
  
یقتصر تطبیق ھذه المادة على األفالم التي وافقت السلطات المختصة على منحھا الموافقة النھائیة فیما  )1

 ).3یتعلق بوضعیة "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ" طبقا للمادة (
 

) من ھذه المادة كأفالم وطنیة، بھدف 1طاق الفقرة (یعتبر كل طرف، في بلده، األفالم التي تدخل في ن  )2
 أن تتمتع بأیة مزایا ممنوحة لألفالم الوطنیة.

 

 ، على الخصوص :) من ھذه المادة2تشمل االمتیازات المشار إلیھا في الفقرة(  )3
من أي امتیازات تدخل في إطار المعاملة الضریبیة (شریطة أن یستوفي الفیلم  لالستفادةاألھلیة   )أ 

ومع مراعاة  االمتیازاتمن تلك  لالستفادةاییر التي یتعین على األفالم الوطنیة أن تستوفیھا المع
 ) من ھذه المادة.5) و (4مقتضیات الفقرتین (

توزیع أو  أوأي قیود تتعلق بالحصص (كوتا) قد تفرض في حاالت أخرى على استیراد  ورفع  )ب 
 عرض فیلم على العموم.

خر، یطبق نظام آواالستفادة من أي نظام خاص لالستیراد، متفق علیھ بین أحد الطرفین وبلد   )ج 
  الحصص (الكوتا) على استیراد األفالم الوطنیة لھذا الطرف.

  
، بھ الضریبیة في المملكة المغربیة، طبقا للتشریع الجاري العمل  المعاملة في إطار أیة امتیازات ال تمنح )4

 المملكة المغربیة. إال لمنتج مشترك من
 

التمنح أیة امتیازات في إطار المعاملة الضریبیة في المملكة المتحدة، طبقا للتشریع الجاري العمل بھ، إال  )5
 لمنتج مشترك من المملكة المتحدة.

 
مسألة معرفة أي من الطرفین لھ األحقیة في تقدیم "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ" كفیلم وطني تحدد  )6

 سینمائي دولي اعتبارا لما یلي :في مھرجان 
 

 بالرجوع إلى أیھما أكبر من حیث ما یلي :    ) أ
المساھمات المالیة اإلجمالیة للمنتج المشترك أو المنتجین المشتركین (مجتمعین) من المملكة  -

 المغربیة،
 من المملكة المالیة اإلجمالیة للمنتج المشترك أو المنتجین المشتركین (مجتمعین)أو المساھمات -

 المتحدة،
أو، في الحالة التي تكون فیھا المساھمات المالیة للطرفین متساویة، یتم الرجوع إلى البلد الذي   ) ب

 لھ أكبر صلة بالمخرج، المملكة المغربیة أو المملكة المتحدة.
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  دخول االتفاق حیز التنفیذدخول االتفاق حیز التنفیذ
  
اآلخر، كتابة عبر القناة الدبلوماسیة، یدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ بمجرد أن یخبر كل طرف الطرف  )1

 باستكمال إجراءاتھ الدستوریة ذات الصلة.
 

إلى  یمكن لكل طرف إنھاء ھذا االتفاق، في أي وقت، بتوجیھ إشعار مكتوب عبر القناة الدبلوماسیة )2
 الطرف اآلخر قبل ستة شھور على األقل من إنھاء االتفاق.

 ) من ھذه المادة.2اإلشعار المنصوص علیھ في الفقرة (العمل بھذا االتفاق بانقضاء  اجل ینتھی )3
 

  
  1111المــــادة المــــادة 

  األفالم في طور اإلنتاج قبل وبعد دخول االتفاق حیز التنفیذاألفالم في طور اإلنتاج قبل وبعد دخول االتفاق حیز التنفیذ  
  
  
یعد الفیلم مؤھال للحصول على وضعیة "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ" حتى في حالة الشروع في  )1

 شریطة:اإلنتاج قبل دخول ھذا االتفاق حیز التنفیذ، 
 

 أن ینطلق التصویر الرسمي للفیلم بتاریخ التوقیع على ھذا االتفاق أو بعده،  ) أ
 ول االتفاق حیز التنفیذ.خوأن ینتھي إنتاج الفیلم بعد تاریخ د   ) ب

 

) یبقى "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ" مؤھال لالستفادة من جمیع االمتیازات المخولة بموجب ھذا 2
  االتفاق، سواء عند تاریخ انتھاء سریان مفعول االتفاق او بعده، شریطة : 

  
أن تكون السلطات المختصة قد أعطت، قبل ھذا التاریخ، موافقتھا المؤقتة على وضعیة   )أ 

 ).3لمصادق علیھ" بموجب المادة ("اإلنتاج المشترك ا
 ي للفیلم قبل ھذا التاریخ،موأن ینطلق التصویر الرس   )ب 
  ) شھرا تبدأ من ذلك التاریخ.12وأن یتم إتمام إنتاج الفیلم قبل انتھاء مدة إثنى عشر(  )ج 

  
  1212المــــادة المــــادة 

  التعدیل والمراجعةالتعدیل والمراجعة
  

 توصیة بتعدیلھ كلما استدعت الضرورة ذلك.یبقى الطرفان ھذا االتفاق قید المراجعة ویمكنھما أن یقدما  )1
 

 تعدیالت على االتفاق. بإدخالوقت عن طریق تبادل مذكرات،  أيللطرفین القیام، في یمكن )2
 

 ھذه التعدیالت ساریة المفعول بمجرد أن یخبر كل طرف الطرف اآلخر كتابة، عبر القناةتصبح  )3
 ءاتھ الدستوریة ذات الصلة.االدبلوماسیة باستكمال إجر

 
السلطات المختصة على حل أي خالف ناتج عن تطبیق وتأویل ھذا االتفاق عن طریق التفاوض تعمل  )4

  والتشاور.
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  االلتزامات الدولیةااللتزامات الدولیة

  
تضر مقتضیات ھذا االتفاق بااللتزامات الدولیة للطرفین، بما في ذلك، بالنسبة المملكة المتحدة،  

  التزاماتھا المترتبة عن قانون المجموعة األوربیة.
  إثباتا لذلك، قام الموقعان ادناه، المفوض لھما قانونا من طرف حكومتیھما، بالتوقیع على ھذا االتفاق.

  
ظیرین أصلیین باللغتین العربیة واالنجلیزیة نفي  2009أكتوبر  12دن بتاریخ حرر ووقع في مدینة لن
  وللنصین نفس الحجیة.

  
  

  عنعن
  حكومة المملكة المغربیةحكومة المملكة المغربیة

  عنعن
  حكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمىحكومة المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى

  إیرلندا الشمالیةإیرلندا الشمالیة
  

   



  ملحق
  

  الشروط العامة: وضعیة اإلنتاج المشترك المصادق علیھ
  
  
  

  االنتاجات المشتركة التي ال تقتصر على المساھمات المالیة :  1القسم 
  

 المنتجون المشتركون 
  
یجب ان یتكون المنتجون المشتركون، على األقل، من منتج مشترك من المملكة المغربیة ومنتج مشترك  )1

 من المملكة المتحدة.
 

مشتركین، إال إذا ارتأت السلطات أن الیتعدى عدد المنتجین المشتركین في فیلم واحد أربعة منتجین یجب  )2
 المختصة خالف ذلك.

 
الیجوز ألي شریك في إنتاج فیلم من أحد البلدین أن یرتبط، فیما یخص اإلدارة المشتركة أو الملكیة أو  )3

المراقبة، بأي منتج مشترك لذلك الفیلم ینتمي لبلد آخر، باستثناء الحالة التي یكون فیھا ھذا االرتباط جزءا 
 استثنائیة، یمكن للسلطات المختصة أن تتفق على مخالفة ھذه القاعدة.ج المشترك.   وفي حاالتمن اإلنتا

 
یتعین على كل منتج مشترك أن یكون لدیھ مكاتب ومستخدمین في البلد الذي اسس أعمالھ فیھ، إال إذا  )4

 ارتأت السلطات المختصة خالف ذلك.
 

 لى كل منتج مشترك أن : مالم تتفق السلطات المختصة على خالف ذلك، یجب ع )5
 

یستمر في االضطالع بدور نشیط طوال مدة اإلنتاج المشترك (بما في ذلك خالل فترة   ) أ
 التحضیر لإلنتاج وعند اتخاذ القرار)،

 ویتحمل مسؤولیة القیام بجمیع الترتیبات العملیة والمالیة الضروریة إلنتاج الفیلم.   ) ب
 

 مشترك أن یستوفي الشروط التالیة : منتج كما یجب على كل )6
 

 أن یتكفل مباشرة بالتفاوض وإبرام العقود واداء كل ما یتعلق بالحقوق والسلع والخدمات،   ) أ
وعلى المنتجین المشتركین إبرام عقد ملزم یحدد بوضوح مسؤولیات كل طرف في اإلنتاج     ) ب

 المشترك.
 

 السلطات المختصة على خالف ذلك، فإنھ :تتفق  ما لم )7
 

 الیمكن تغییر المنتجین المشتركین المعینین في الطلب األصلي،  ) أ
(أو الذین األصلي والیمكن إضافة أي منتجین مشتركین آخرین إلى أولئك المعینین في الطلب   ) ب

 سبقت الموافقة علیھم بموجب ھذه الفقرة).
 

لواردة في ھذا ما لم توافق السلطات المختصة على خالف ذلك، فإنھ یتعین أن تتوفر جمیع الشروط ا )8
 الملحق في أي "طرف ثالث في اإلنتاج المشترك".

  
  



 المساھمات المالیة
  

في حالة اإلنتاج المشترك الذي یكون فیھ المنتجون المشتركون كلھم "منتجین مشتركین أطرافا"، ومع  )9
من الكلفة  %80، واال تتجاوز %20)، یجب أال تقل المساھمات اآلتیة عن 10مراعاة مقتضیات الفقرة (

 اإلجمالیة لإلنتاج :
 

مجموع المساھمات المالیة للمنتج المشترك أو المنتجین المشتركین (مجتمعین) من المملكة   ) أ
 المتحدة،

مجموع المساھمات المالیة للمنتج المشترك أو المنتجین المشتركین (مجتمعین) من المملكة    ) ب
 المغربیة.

 
المصادق علیھ، یمكن للسلطات المختصة االتفاق على  عند دراسة طلب منح وضعیة اإلنتاج المشترك )10

نسب مختلفة ألغراض الفقرة التاسعة، مع اشتراط الحدود الدنیا والقصوى الجدیدة المتمثلة، على التوالي، 
 .%90و  %10في 

 

)، وفي حال إنتاج مشترك الیكون فیھ جمیع المنتجین المشتركین 12مع مراعاة مقتضیات الفقرة ( )11
 أطرافا، فإنھ : ركینمنتجین مشت

 
یجب أال تقل المساھمات المالیة اإلجمالیة للمنتج المشترك أو المنتجین المشتركین (مجتمعین)   ) أ

 من الكلفة اإلجمالیة لإلنتاج، %60وأال تتجاوز  %20من المملكة المغربیة عن 
(مجتمعین)  یجب أال تقل المساھمات المالیة اإلجمالیة للمنتج المشترك أو المنتجین المشتركین  ) ب

 من الكلفة اإلجمالیة لإلنتاج، %60وأال تتجاوز  %20من المملكة المتحدة عن 
األطراف  ج) یجب أال تقل المساھمات المالیة اإلجمالیة للطرف الثالث في اإلنتاج المشترك أو

من الكلفة اإلجمالیة  %60وأال تتجاوز  %20في اإلنتاج المشترك (مجتمعین) عن    الثالثة
  ج،لإلنتا

 أال و %10د) الیمكن ان تقل المساھمات المالیة اإلجمالیة لكل منتج مشترك غیر الطرف عن  
  من مجموع  الكلفة اإلجمالیة لإلنتاج. %20تتجاوز 

  
عند دراسة طلب الحصول على وضعیة اإلنتاج المشترك المصادق علیھ، یمكن للسلطات المختصة  )12

) (النقط (أ) أو (ب) أو(ج))، شریطة أال یقل 10لیھ في الفقرة (اق على تخفیض الحد األدنى المشار إاالتف
 .%10ھذا الحد األدنى الجدید عن 

  
 المساھمة في إنتاج الفیلم 

  
یجب أن تتناسب المساھمة، بوجھ عام، في إنتاج الفیلم التي یستفید منھا كل بلد مع المساھمة المالیة  )13

 األطراف) الذي أسس اعمالھ في ذلك البلد.للمنتج المشترك الطرف (او المنتجین المشتركین 
من الكلفة اإلجمالیة  %20ما لم توافق السلطات المختصة على خالف ذلك، الیمكن صرف أكثر من   )14

 لإلنتاج في جلب السلع والخدمات من دولة أخرى غیر : 
 ،المملكة المغربیة 
 ،المملكة المتحدة 
 ،إحدى دول المنطقة االقتصادیة األوربیة 
  الدولة التي یقیم بھا الطرف الثالث في اإلنتاج المشترك في حال وجوده.أو 

  



 الحقوق والمداخیل والمبالغ المستلمة 
  

نتاج المشترك بین المنتجین المشتركین إلتوزع الحقوق والمداخیل والجوائز المحصلة بارتباط با )15
 األطراف بكیفیة تعكس المساھمة المالیة لكل طرف.

  
 محتوى الفیلم 

  
من المشاھد اإلجمالیة لھذا الفیلم، ما لم  %90یجب أال تقل المشاھد المصورة خصیصا من اجل الفیلم عن  )16

 توافق السلطات المختصة على خالف ذلك.
 

 أال یشید الفیلم بالعنف وأال یكون ذا طبیعة بورنوغرافیة وأال یمس بشكل صریح بالكرامة اإلنسانیة. یجب )17
  

 لغة الفیلم
  

 یتم إنجاز نسخ الفیلم كالتالي :   )18
 

اللھجات المغربیة أو باللغة اإلنجلیزیة  بإحدى یجب أن تكون النسخة األصلیة باللغة العربیة او  ) أ
أو بلغة سائدة في أي إقلیم أو لغة أقلیة معترف بھا في المملكة المتحدة، أو بلغة دولة أسس فیھا 

 أحد المنتجین المشتركین أعمالھ،
ویجب إنجاز نسخة مدبلجة أو معنونة باللغة العربیة (إذا كانت النسخة األصلیة في غیر ھذه    ) ب

 اللغة)
باللغة اإلنجلیزیة (إذا كانت النسخة األصلیة في غیر ھذه  أو معنونة ج) ویجب إنجاز نسخة مدبلجة 

  .اللغة)
  

 ) من ھذا الملحق ما یمنع من :18ال یوجد في الفقرة ( )19
 

 لم مقاطع حوار بلغات أخرى إذا كان السیناریو یقتضي ذلك،أن یتضمن الفی  ) أ
 إنجاز نسخ من الفیلم بلغات أخرى في وقت الحق.أو     ) ب

  
 اإلقرار بفضل إنتاج الفیلم على شاشة العرض وفي مادتھ اإلشھاریة

  
 یجب أن یشیر اإلقرار بفضل إنتاج الفیلم على شاشة العرض وفي مادتھ اإلشھاریة إلى : )20

 
/ المملكة المتحدة أو من إنتاج مشترك بین ةمن إنتاج مشترك بین المملكة المغربیأن الفیلم   ) أ

 المملكة المتحدة / المملكة المغربیة،
أن الفیلم من إنتاج مشترك بین المملكة المغربیة/ المملكة المتحدة/ الطرف الثالث في اإلنتاج أو  ) ب

احدا أو عددا من اج المشترك وغیر الطرف، وذلك عندما یضم اإلنت المشترك المشترك/ المنتج
 األطراف الثالثة في اإلنتاج المشترك أو منتجین مشتركین غیر األطراف.

  

  مكان إنتاج الفیلم 
  
 ما لم تتفق السلطات المختصة على خالف ذلك، یجب أن : )21



االنتھاء من عملیة اإلنتاج في  قبل تنفذ جمیع األشغال المتعلقة باإلنتاج المشترك التي تأتي  ) أ
األطراف أو األطراف الثالثة في اإلنتاج  فیھا أعمال المنتجین المشتركین تأسستالبلدان التي 

 المشترك،
وینفذ الجزء األكبر من األشغال المتعلقة باإلنتاج المشترك في البلد الذي تأسست فیھ أعمال   ) ب

الثالث في اإلنتاج المشترك الذي تكون مساھمتھ المنتج المشترك الطرف في اإلنتاج أو الطرف 
 المالیة أكبر.

  
من عملیة اإلنتاج االنتھاءلتفادي أي لبس، تشمل األشغال المتعلقة باإلنتاج المشترك، التي تأتي  قبل  )22

 ) من ھذا الملحق، األستودیو واشغال ما بعد اإلنتاج.21في الفقرة ( المشار إلیھا
  

  رك في اإلنتاج المشتالعاملون 
  
ما لم تتفق السلطات المختصة على خالف ذلك، فإنھ یجب على األشخاص المشاركین في إنتاج الفیلم أن  )23

 یكونوا مواطنین أو مقیمین بصفة اعتیادیة بـ :
 

 ،المملكة المغربیة 
 ،المملكة المتحدة 
 ،إحدى دول المنطقة االقتصادیة األوربیة 
  في حال وجوده.أو الدولة التي أسس بھا الطرف الثالث في اإلنتاج المشترك 

  

  ظروف العمل
  

في كل بلد من بلدان المنتجین یتعین أن تكون ظروف عمل األشخاص المشاركین في اإلنتاج المشترك  )24
المساھمین مماثلة، على العموم، وان تكون، بالنسبة لكل بلد، مطابقة للمعاییر الجاري العمل  المشتركین

 بھا في ھذا البلد.
لیة التصویر الخارجي) في بلد غیر بلد المنتج المشترك یجب أال تكون ظروف العمل (بما في ذلك عم )25

 ) من ھذا الملحق.24(أقل مالءمة، إلى حد كبیر، مقارنة بالمعاییر المطلوبة في الفقرة 
  

 عقد اإلنتاج المشترك 
  

یجب تقدیم عقود اإلنتاج المشترك الموقعة بین المنتجین المشتركین للسلطات المختصة، ویجب أن  )26
 تتضمن العقود مایلي :

 
تحدد التدابیر التي یتعین القیام بھا في حالة إخالل أحد المنتجین المشتركین بالتزاماتھ بموجب   )أ 

 العقد،
 جال استكمال تسدید كل منتج مشترك مساھماتھ المالیة في إنتاج الفیلم،وتحدد آ  )ب 
وتتضمن ترتیبات بشأن اداء أي مبلغ مستحق غیر مؤدى من مساھمات كل منتج مشترك في   )ج 

  آجل أقصاه ستین یوما من تاریخ االنتھاء من إنتاج الفیلم،
ینتج عن تجاوز المیزانیة وتتضمن مقتضیات بشأن المبلغ اإلضافي أو الفائض الذي یمكن أن   )د 

العامة المقررة أو عدم صرفھا كاملة،  تنص على تحمل التكالیف اإلضافیة أو توزیع الفائض 
بشكل الیجعل المشروع یحید عن مقتضیات ھذا االتفاق أو عن شروط الموافقة المؤقتة التي 

  تمنحھا السلطات المختصة،
  ج مشترك بالنسبة للنفقات الناتجة : ولیات المالیة لكل منتوتحدد، بشكل واضح، المسؤ  )ه 



عن إعداد مشروع تم رفض منحھ الموافقة النھائیة أو الموافقة للحصول على وضعیة  -
  ،3بموجب المادة  "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ"

حصل على وضعیة "إنتاج مشترك  فیلمعرض  أو عن قیام إحدى السلطات المعنیة بمنع -
  ،مصادق علیھ"

 السلطات المعنیة بمنع تصدیر الفیلم إلى بلد ثالث، ىأو عن قیام إحد -
  

  وتتضمن مقتضیات تتعلق بحقوق النشر الخاصة بكل منتج مشترك،  )و 
  وتتضمن مقتضیات مرتبطة بتوزیع الحقوق والعائدات الناتجة عن اإلنتاج المشترك،  )ز 
دات استغالل ائعمنتجین المشتركین للمناطق و/أو لوتحدد الترتیبات المتعلقة بالتوزیع بین ال  )ح 

 الفیلم، بما في ذلك العائدات الواردة من أسواق التصدیر،
أن توضع معدات الحمایة والتسجیل األصلیة لإلنتاج (المشار إلیھا الحقا بـ  وتنص على  )ط 

(المشار إلیھا الحقا بــ "الماستر") في مكان یتم تحدیده  "المعدات") والنسخة الجاھزة األولى
  ین المشتركین،بین المنتج باتفاق مشترك

 وتنص على :  )ي 
  

أن لكل منتج مشترك الحق في الولوج للمعدات و"الماستر" طبقا للشروط المتفق علیھا بین  -
 المنتجین المشتركین،

وإما أن یكون كل من المنتجین المشتركین مالكا مشتركا للمعدات و"الماستر" أو ان یكون كل  -
 منتج مشترك مالكا لنسخة من المعدات و"الماستر"،

وأن یتم إنجاز عدد كاف من نسخ المعدات و"الماستر" لفائدة جمیع المنتجین المشتركین دون  -
 قید بخصوص عدد النسخ المنجزة من قبل كل منتج مشترك.

وتنص على وجوب تقدیم التعدیالت في العقد التي تؤثر على وضعیة "اإلنتاج المشترك   )ك 
 المشترك. االنتاج بل إنجازالمصادق علیھ" للسلطات المختصة للموافقة علیھا ق

  
  

  اإلنتاجات المشتركة التي تقتصر على المساھمات المالیة : 2القسم 
  

) النقطة (أ) من ھذا االتفاق، یمكن للسلطات المختصة اعتبار كل إنتاج 1)  الفقرة (4ألغراض المادة (  )27
) من القسم األول لھذا الملحق 13المحدد في الفقرة ( الشرط مشترك ال یستوفي (وال ینتظر أن یستوفي)

 كإنتاج یستوفي، مع ذلك، الشروط المحددة في ھذا الملحقة  إذا تم استیفاء (أو من المنتظر أن یتم استفاء):
 

 من ھذا الملحق، الشروط األخرى الواردة في القسم األول كل  )أ 
 والشروط الستة التالیة :   )ب 

 
نشر السلطات المختصة، في كل سنة، سقفا لعدد  اإلنتاجات المشتركة الشرط األول ھو أن تقر وت )28

الخاضعة لھذا الجزء من ھذا الملحق، والتي یمكن منحھا وضعیة "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ" 
 بشكل مؤقت خالل تلك الفترة.

 
مشترك واحد أو لشرط الثاني ھو أن یتضمن اإلنتاج المشترك مساھمة حصة أقلیة واحدة أو أكثر لمنتج ا )29

 أكثر تقتصر مساھماتھم على الجانب المالي.
 

 الشرط الثالث ھم :  )30
 



في الحالة التي یكون فیھا المنتجون المشتركون كلھم منتجین مشتركین أطرافا، یجب أال تقل   )أ 
، وأال تتعدى %20مساھمتھم اإلجمالیة (مجتمعین) التي تقتصر على الجانب المالي فقط عن 

 من الكلفة اإلجمالیة لإلنتاج،  25%
وفي أیة حالة أخرى، یجب أال تقل المساھمة اإلجمالیة للمنتجین المشتركین (مجتمعین) التي    )ب 

 من الكلفة اإلجمالیة لإلنتاج. %25، وأال تتعدى %10تقتصر على الجانب المالي فقط عن 
 

 مساھما بحصة األغلبیة في اإلنتاج. الشرط الرابع : ھو أن یكون لإلنتاج المشترك منتجا مشتركا طرفا )31
 

 الشرط الخامس ھو أال یؤدي منح وضعیة "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ" إلى تجاوز الحد المشار  )32
 ) من ھذا الملحق.28في الفقرة ( إلیھ

 
الشرط السادس ھو أال یزید منح وضعیة "اإلنتاج المشترك المصادق علیھ" من تفاقم أي خلل في   )33

 ن الطرفین (إال إذا كان ذلك بشكل مؤقت) فیما یتعلق بـ :التوازن بی
 

مجموع مساھمات كل طرف في اإلنتاجات المشتركة التي حصلت على وضعیة "اإلنتاج   ) أ
 المشترك المصادق علیھ" اعتمادا على ھذا القسم من ھذا الملحق،

وعدد ھذه اإلنتاجات المشتركة التي تكون فیھا المملكة المغربیة والمملكة المتحدة، كل على    ) ب
 حدة، صاحبة حصة األغلبیة في اإلنتاج المشترك.

 
 

  
  


