
 

اتفاق بین حكومة المملكة المغربیة و حكومة جمھوریة 
  مصر العربیة بشأن اإلنتاج المشترك و التبادل السینمائي

  
إن حكومة المملكة المغربیة و حكومة جمھوریة مصر العربیة، وعیا منھما بالمساھمة التي یقدمھا اإلنتاج 

  . المبادالت االقتصادیة السینمائي المشترك في تنمیة الصناعة السینمائیة و زیادة حجم

و البرامج التنفیذیة لھذا  23/06/1959و أخذا بعین االعتبار االتفاق الثقافي الموقع بین البلدین في 
  .االتفاق

  .وعزما منھما على تشجیع التعاون السینمائي

 : فقد اتفقنا على ما یلي

 : المادة األولى
وع من كل طول و قیاس تم انتاجھ على أشرطة تعني كلمة اإلنتاج المشترك في ھذا االتفاق أي مشر

  .سینمائیة أو أشرطة مغناطیسیة ،و ذلك بقصد عرضھ بالقاعات السینمائیة ،أو بأیة وسیلة أخرى

  : یجب أن یحظى كل إنتاج مشترك تم إنتاجھ بمقتضى ھذا االتفاق بموافقة الجھات التالیة

  المركز السینمائي المغربي : في المملكة المغربیة

  .اإلدارة المركزیة للرقابة على المصنفات الفنیة: جمھوریة مصر العربیة في

یعتبر ھذا اإلنتاج بمثابة إنتاج وطني في كل البلدین ومن طرفھ ویتمتع بكامل االحقیة من االمتیازات 
ن في الناتجة عن األحكام التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بصناعة الفیلم الجاري العمل بھا أو التي قد تس

  .أحد البلدین

 : المادة الثانیة
یجب أن تكون االنتاجات المشتركة من طرف منتجین یتوفر لدیھم تنظیم تقني و مالي محكم و كذا تجربة 

 .مھنیة معترف بھا لتستفید من ھذا االتفاق

 

  



 

 : المادة الثالثة
            ك على التقنیینیجب على المنتجین و كتاب السیناریوھات و مخرجي االنتاجات المشتركة و كذل

             و الممثلین و غیرھم من األشخاص المساھمین في إنجازھا أن یكونوا حاملین للجنسیة المغربیة
  .أو المصریة

و اعتبارا لمتطلبات االنتاج المشترك یمكن قبول ممثلین أو تقنیین من غیر المشار إلیھم في الفقرة األولى 
  .لطات المختصة للبلدینوذلك بعد اتفاق بین الس

 : الرابعةالمادة 

  %80و  20یمكن لنسبة الحصص الخاصة بكل منتج مشترك من البلدین أن تتغیر بقدر یتراوح ما بین 
  .لكل إنتاج مشترك بالنظر إلى أحكام الفیلم

ى یجب أن تتم أعمال التصویر بالمغرب أو بمصرأو بالتداول في المغرب أو في مصر، ما عدا إذا اقتض
  .السیناریو اللجوء إلى دیكورات غیر موجودة في أي من البلدین

یجب أن تشمل حصة المنتج المشترك ذو األقلیة مساھمة تقنیة وفنیة ملموسة كما یجب مبدئیا، أن تكون 
  .ھذه الحصة بالنسبة للتقنیین و الممثلین مناسبة الستثماره

  .ساھمة تقنیین اثنین في دور ثانويوفي كل الحاالت یجب أن تشمل ھذه الحصة على األقل م

  .یمكن استثنائیا للسلطات المختصة في البلدین قبول حاالت مخالفة

 : المادة الخامسة
   تنظر السلطات المختصة للبلدین بعین الرضا في تحقیق االنتاجات المشتركة من طرف منتجین مغاربة

  .ج مشترك مع المغرب أو مع مصرو مصریین و كذا منتجي البلدان التي تربطھا اتفاقیات انتا

لكل إنتاج   %20ال یمكن لنسبة الحصص ذات االقلیة في ھذه االنتاجات المشتركة  أن تكون أقل من 
  .مشترك

  .یجب حتما أن تشمل حصص المنتجین ذوي األقلیة مساھمة تقنیة و فنیة ملموسة

         ق بالمبدعین التقنیین و الممثلینیجب تحقیق توازن عام فیما یخص المساھمة المالیة و كذا فیما یتعل
من  18و تبحث اللجنة المشتركة المشار إلیھا في المادة ). استدیو ھات و مختبرات(و الوسائل التقنیة 

تراھا ضروریة لتحقیق ھذا ھذا االتفاق فیما إذا تمت مراعاة ھذا التوازن و إال فتتخذ اإلجراءات التي 
  .التوازن



 

  

 : المادة السابعة
) صورة و صوت(یعتبر كل منتج مشترك، في جمیع األحوال، مالكا مشتركا للشریط السالب األصلي 

  .بغض النظر عن المكان الذي تم إیداعھ بھ

ویجب أن یكون لكل منتج  مشترك نظیران من أدوات الوقایة و النسخ و أن یتملك كل منتج مشترك 
ى، و إضافة إلى ذلك یحق لھ استعمال االدوات واحدا منھما لھ الحق في استعمالھ لسحب نسخ أخر

  .االصلیة طبقا للشروط المتفق علیھا بین المنتجین المشتركین

  : المادة الثامنة
یكون الشریط الصوتي االصلي لكل انتاج مشترك باللغة العربیة ، و یمكن إضافة حوارات بلغات أخرى 

  .في اإلنتاج المشترك إذا اقتضى السیناریو ذلك

  : التاسعة المادة
یقوم كل من المغرب و مصر في إطار تشریعاتھا و تنظیماتھا بمنح تسھیالت الدخول و اإلقامة في 

ا للتقنیین و الفنیین التابعین لمنتجي كال البلدین، كما یسمح البلدان بالدخول المؤقت للمعدات مترابیھ
  .ة تصدیرھاالضروریة لإلنتاجات المشتركة المنجزة في إطار االتفاقات و بإعاد

   : المادة العاشرة
و األسواق بین المنتجین المشتركین ) اإلیرادات(تخضع أحكام االتفاق التي تنص على تقسیم المداخیل 

لمساھمة كل  المئویةو یجب مبدئیا أن یطابق ھذا التقسیم النسبة .لموافقة السلطات المختصة لكال البلدین 
  .منتج مشترك

 : المادة الحادیة عشرة
موافقة السلطات المختصة لكال البلدین على مشروع إنتاج مشترك ال یلزم أیا منھما منحة تأشیرة إن 

  .االستغالل بعد أن یتم انجازه

  

  

  



 

  

  

 : المادة الثانیة عشرة
 : في حالة تصدیر إنتاج مشترك إلى بلد یتم فیھ تقنین استیراد االنتاجات السینمائیة یجب

 .ا إلى نصیب بلد المنتج صاحب األغلبیة في المساھمةأن ینسب اإلنتاج المشترك مبدئی  - أ
أن ینسب اإلنتاج المشترك في حالة تساوي مساھمتي المنتجین المشتركین إلى نصیب البلد الذي   - ب

 .تتوفر لدیھ أحسن امكانات التصدیر

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

 : المادة الثالثة عشرة
إنتاج مشترك مصري "أو " إنتاج مشترك مغربي مصري"یجب أن یتقدم اإلنتاج المشترك حامال االشارة 

  "مغربي

یجب أن تظھر ھذه اإلشارة في مؤطر منفصل بمقدمة الفیلم، و في اإلشھارات  التجاریة و في معدات 
  .اجالدعایة لإلنتاج المشترك و كذا عند تقدیم ھذا اإلنت

 : المادة الرابعة عشرة
عرض االنتاج المشترك في المھرجانات الدولیة من طرف البلد ذي االغلبیة، و في حالة تساوي 

  المساھمة من طرف البلد الذي یكون المخرج من رعایاه، إال إذا قرر الطرفان غیر ذلك

 : المادة الخامسة عشرة
المتبعة في اإلنتاج المشترك آخذ ة بعین االعتبار   )  اإلجراءات(تحدد السلطات المختصة قواعد المسطرة 

القوانین و التشریعات الجاري بھا العمل في المغرب و في مصر، و یرفق بھذا االتفاق قواعد المسطرة 
  .المذكورة و التي تشكل جزءا ال یتجزأ من ھذا االتفاق

 

 



 

 : شرةالمادة السادسة ع
ال تفرض قیود على استیراد و توزیع  و استغالل اإلنتاجات السینمائیة المشتركة سوى تلك المنصوص 
علیھا في التشریعات و القوانین النافذة في كل من البلدین و بما ال یمس النظام العام و اآلداب العامة في 

  .الدولتین

  

 : المادة السابعة عشرة
مان حمایة كل ملكیة فكریة قد تنتج عن تطبیق ھذا االتفاق وفق القوانین و یلتزم الطرفان المتعاقدان بض

التشریعات المعمول بھا في كل من البلدین، و كذلك بمراعاة التزاماتھا الناتجة عن االتفاقات الدولیة ذات 
  .الصلة التي صادقت علیھا كل من المغرب و مصر

 : المادة الثامنة عشرة
   لبلدین في شروط تطبیق ھذا االتفاق لتسویة الصعوبات المترتبة عن تطبیقھتنظر السلطات المختصة ل 

و توصي بالتعدیالت المرغوب فیھا عند االقتضاء بغیة تنمیة التعاون السینمائي بین البلدین لفائدتھما 
  .المشتركة

البلدین تؤسس لجنة مشتركة لمتابعة تطبیق ھذا االتفاق، و تجتمع مبدئیا مرة كل سنتین في كل من 
بالتناوب، ویتم دعوة اللجنة إلى االنعقاد بطلب من إحدى السلطتین المختصتین و ال سیما في حالة 

تعدیالت ھامة تطرأ على التشریع أو التنظیم المطبق على اإلنتاج السینمائي في أحد البلدین أو في حالة 
  .مواجھة صعوبات قصوى عند تطبیق ھذا االتفاق

 : المادة التاسعة عشرة
 : تتولى الجھات التالیة مسؤولیة تنفیذ أحكام ھذا االتفاق

 المركز السینمائي المغربي 
  شركة مصر لالستدیو ھات و اإلنتاج السینمائي التابعة لوزارة قطاع األعمال العام و المركز

القومي للسینما و صندوق التنمیة الثقافیة و اإلدارة المركزیة للرقابة على المصنفات الفنیة 
 زارة الثقافة عن جمھوریة مصر العربیةبو

 

  



 

 : المادة العشرون
یدخل ھذا االتفاق حیز التنفیذ ابتداء من تاریخ التوقیع علیھ و یظل ساریا لمدة ثالث سنوات ابتداء من 

  .تاریخ دخولھ حیز التنفیذ

أشھر من تاریخ ویستمر العمل بھ لمدة  مماثلة ما لم یتم إلغاؤه كتابة بطلب من أحد الطرفین، قبل ستة 
االنتھاء و في ھذه الحالة تستمر اإلنتاجات المشتركة الجاریة في االستفادة بمزایاه كلھ حتى یتم إنجازه 

  .بشكل تام

  

م من 1999 29سبتمبر الموافق ل  29ه الموافق ل 1420جمادى الثانیة  18حرر بالرباط یوم األربعاء 
  أصلیین باللغة العربیة

  ربیة عن حكومة المملكة المغ

  محمد العربي المساري 

  وزیر االتصال 

  عن حكومة جمھوریة مصر العربیة 

  أحمد أمین فتح هللا 

  سفیر جمھوریة مصر العربیة بالرباط  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  ملحق قواعد المسطرة
  

 ھذا االتفاق، لدى كلتا اإلدارتین في آن واحد ثالثون یوما أحكامیجب أن تودع طلبات االستفادة من   
  .على األقل قبل الشروع في التصویر

أن تبلغ اقتراحاتھا إلدارة بلد المنتج  في المساھمة غلبیةیجب على إدارة بلد المنتج المشترك صاحب األ
یوما ابتداء من تاریخ إیداع الملف الكامل كما ھو مبین ) 20(في أجل عشرین المشترك صاحب األقلیة 

  .أسفلھ

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

  

   :یجب أن تشتمل وثائق طلب االستفادة من ھذا االتفاق على العناصر التالیة 

  السیناریو النھائي  -1
وثیقة تثبت أن حقوق التألیف المتعلقة باإلنتاج المشترك قد تم الحصول علیھا بصفة  -2

  قانونیة
نسخة من عقدة اإلنتاج المشترك موقعة من طرف المنتجین المشتركین ویجب أن تشمل  -3

 :على
  
  المشترك؛  اإلنتاجعنوان  )1
 مؤلف أو المقتبس في حالة اقتباس عمل أدبي؛ الاسم  )2
 ؛)یتم قبول بند وقائي لمواجھة احتمال استبدال المخرج(اسم المخرج  )3
 كشف مصارف؛ )4
 ویل؛ متصمیم ت )5
 مداخیل أو توزیع األسواق،بیان توزیع ال )6
المحتملة،  تبیان مساھمة كل منتج مشترك في تجاوزات المیزانیة أو في االقتصادیا )7

وتكون ھذه المساھمة مبدئیا مناسبة لمساھمات كل من المشتركین إال أن مساھمة المنتج 
المشترك صاحب األقلیة في التجاوزات، یمكن حدھا في نسبة مائویة دنیا أو في مبلغ 

 .من االتفاق 4حدد على أن یتم تجاوز النسبة الدنیا المسموح بھا في المادة م
ھذا االتفاق ال تلزم السلطات المختصة في البلدین  أحكامن قبول االستفادة من أبند یقرب )8

 .منح تأشیرة االستغالل
 :یبین التدابیر واإلجراءات التي یجب اتخاذھا ندب )9

 



 

البلدین منح القبول المطلوب بعد فحصھا للملف في حالة رفض السلطات المختصة ألحد   - أ
  .الكامل

في حالة عدم سماح السلطات المختصة باستغالل اإلنتاج المشترك في أحد البلدین أو   - ب
 .تصدیره لبلد آخر

 .في حالة عدم قیام أحد الطرفین بالتزاماتھ -ج 

  بیان الفترة المحددة للشروع في تصویر اإلنتاج المشترك  )10
المنتج المشترك صاحب األغلبیة على وثیقة تأمین  بلدالحصول من بند یبین وجوب  )11

 .تغطي بالخصوص جمیع المجازفات التي قد تحیط باإلنتاج وباألدوات األصلیة
 

 .اعلیھ توقیعالالتوزیع إذا سبق  تعاقدات -4
 الئحة الفنیین والتقنیین مع اإلشارة إلى جنسیتھم واألدوار المسندة إلى الممثلین  -5
 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

في إلنتاج المشترك قبل الشروع لیجب مبدئیا أو تتوصل اإلدارات المختصة بتقطیع النص السینمائي 
  .التصویر

ویجب . یمكن إدخال تعدیالت معھود علیھا في العقدة األصلیة بما في ذلك تغییر أحد المنتجین المشتركین
  .أن تقدم ھذه التعدیالت لموافقة السلطات المختصة لكال البلدین قبل انتھاء اإلنتاج المشترك

تبر مقبولة من طرف اإلدارات وال یمكن استبدال منتج مشترك إال في حاالت استثنائیة وألسباب تع 
  المختصة 

 . تخبر اإلدارات المختصة بعضھا بعضا بقراراتھا

  

  

 

 

  

 


