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المؤتمر الدائـ لمكسائؿ السمعية بصرم ما بيف أعضاء عقد إنتاج مشترؾ كتبادؿ سمعي 
 COPEAMكالبصرية في حكض البحر األبيض المتكسط 

 
تقسيميف محتمميف لنكعيف رئيسيف مف مع األخذ بعيف االعتبار لمممارسات القائمة، يرتكز ىذا العقد عمى 

: عقكد اإلنتاج المشترؾ في األسكاؽ الكطنية كالدكلية
اإلنتاج المشترؾ الذم يقضي بتأسيس شراكة بيف منتجيف يتّفقاف عمى تبادؿ الميارات المينية كالمكارد / 1

نجازه عمى أساس مشاكرات مشتركة  السمعي البصرمالمالية بغية تمكيؿ المصّنؼ  كفي ما )جزئيان أك كميان، كا 
؛ (يمي مضمكف النص بخط عادم

 
الشريؾ »عمى المشاركة في تمكيؿ العمؿ مع « الشريؾ السمبي»اإلنتاج المشترؾ الذم يقتصر فيو دكر / 2

ادات استخداـ عبر تسديد مبمغ محدد سمفان يمنحو حصة مف الممكية المشتركة كحقكقان في إير« الناشط
نجاز المصّنؼ  فياتاف الميمتاف تقعاف عمى . السمعي البصرمالمصّنؼ، بدكف أف يتعاطى بالتنظيـ المالي كا 

(. كفي ما يمي مضمكف النص بخط داكف)« الشريؾ الناشط»عاتؽ 
 

. النمكذج بيف نكعي اإلنتاج المشترؾ عند االقتضاء-يمّيز ىذا االتفاؽ
 

: عقد إنتاج مشترؾ في ما بيف
( فريؽ أكؿ)الشركة أ 

. أعاله/ 2تيعتبر الشركة أ منتجان ناشطان في نكع اإلنتاج المشترؾ المذككر في الفقرة 
 

( فريؽ  افٍن )كالشركة ب 
 

. أعاله/ 2تيعتبر الشركة ب منتجان سمبيان في نكع اإلنتاج المشترؾ المذككر في الفقرة 
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الغرض  –المادة األكلى 
 

 خصائص اإلنتاج المشترؾ – 1.1
 

مف حيث التنسيؽ، كالكسيطة، )بشكؿ مشترؾ ( يشار إليو في ما يمي بالفيمـ)يتفؽ الفريقاف عمى إنتاج فيمـ 
: عمى أف يحمؿ العنكاف اآلتي إّما لفترة مؤقتة أـ دائمة( كالمكف

 .......................
نجاز الؼ يمـ بشكؿ مشترؾ، بحيث يسعى الفريقاف مف خالؿ اإلنتاج المشترؾ إلى تأميف التمكيؿ الالـز كا 

. بنسبة مساىماتيما يصبح الفريقاف مالكيف مشتركيف لحقكؽ االستخداـ المادية كالمعنكية
 

، الذم (مؤلؼ السيناريك................ )يستند ىذا الفيمـ إلى سيناريك كتبو كاقتبسو ككضع حكاره السيد 
خراجو كاالستفادة منو بطريقة مباشرة أك غير حصريان بغية تحكيمو إلى فيمـ كا   حصمت الشركة أ عمى حقكقو

 مباشرة في كافة أنحاء العالـ مف خالؿ كّؿ األنماط كاألنكاع كالتقنيات كالعمميات المستخدمة، كعمى الكسائط
. ، كبجميع التنسيقات كالمغاتكافة

الشركة أ،  بمكجب ىذا العقد، تممؾ الشركة أ كالشركة ب بشكؿ مشترؾ حقكؽ السيناريك الذم حصمت عميو
كما ىك كارد في ما يمي، عمى أف تضيؼ الشركة أ عمى اإلنتاج المشترؾ األرباح كالتكاليؼ الناجمة عف 

............. العقد الذم أبرمتو مع السيد 
بناء عمى ذلؾ، تضمف الشركة أ عدـ تعرض أم قرار صادر عف الشركة ب ألم طعف، كتحمييا مف أم 

. ىذا العقد حيز التنفيذإجراء يّتخذ ضدىا فكر دخكؿ 
المبـر بيف البمديف ............ يندرج عقد اإلنتاج المشترؾ ىذا في إطار عقد االتفاؽ ال نائي لػػػػ 

، كالذم ُيعمؿ بو بدالن مف ىذا العقد عند االقتضاء، كتتكامؿ بنكد العقديف في بعض ..................
. الحاالت

: رارات الفنية كالتقنية بالرضى المتبادؿ، بما في ذلؾ عمى كجو الخصكصينبغي أف يّتخذ الفريقاف كافة الؽ
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 خطة العمؿ كمّدة الفيمـ؛ -
 المقايسة التقديرية؛ -
 اختيار المم ميف األساسييف؛ -
 اختيار مؤلؼ المكسيقى؛ -
 اختيار المسؤكليف عف األقساـ التقنية الرئيسة؛ -
 مكاقع المقطات؛ -
 الديككر، كالمالبس؛ -
 مختبر؛اؿ -
 المكافقة عمى المكنتاج النيائي؛ -
 إنجاز مقدمة الفيمـ كمشاىد اإلعالف عنو؛ -
 .الحممة اإلعالنية إلطالؽ الفيمـ -

أم الميزانية، كخطة التمكيؿ، كخطة )كؿ تعديؿ جكىرم ألم مف ىذه العناصر أك العناصر الممحقة بيا 
. يتطمب مكافقة الفريقيف( اإلنتاج، كالعناصر األساسية

: يتعيد كؿ فريؽ أف
الالزمة مف أجؿ استخداـ الفيمـ عمى أفضؿ كجو في بمد  المكافقاتيحصؿ عمى مكافقة الرقابة كعمى جميع  -

اإلقامة حيث يتمتع بحقكؽ حصرية ليذه الغاية؛ 
أك لألفالـ /ك السمعي البصرميحصؿ عمى جميع المكافقات الصادرة عف السمطات الرقابية الكطنية لمبث  -

السينمائية في بمد اإلقامة حيث يتمتع بحقكؽ حصرية الستخداـ الفيمـ؛ 
يتعّيد الفريقاف أّف المساعدات الحككمية التي حصؿ عمييا كؿٌّ منيما في بمد اإلقامة قبؿ إخراج الفيمـ ستسيـ 

. في ميزانية إنجازه
 

 حقكؽ المؤلؼ – 2.1
 .الذم سُيبـر معو عقد لضماف حقكقو............ سيتكلى إخراج الفيمـ السيد 
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يجب أف يعطي كّؿ فريؽ لمفريؽ اآلخر نسخة بالمغة اإلنغميزية عف العقكد المبرمة مع المؤلؼ، فضالن عف كّؿ 
. المستندات الالزمة إلتماـ الممؼ الذم ينبغي رفعو لمسمطات اإلدارية المختصة في بمد إقامة كّؿ منيما

 .لحقكؽ المذككرة ممؾ الفريقيف المتعاقديف بنسبة مساىمة كّؿ منيمافي فترة تصكير الفيمـ، تصبح ا
 :نظران لتنكع التشريعات في ىذا الصدد، يتفؽ الفريقاف عمى أّف المؤّلفيف ىـ

 
األشخاص الذيف كتبكا السيناريك كأّلفكا الّنسخة المعّدلة ككضعكا الحكار؛  -
 المخرج؛ -
. األشخاص اّلذيف أّلفكا مكسيقى الفيمـ -

 
 أجرفي حاؿ أراد أحد الفريقيف منح شخص آخر يشارؾ في الفيمـ صفة المؤلؼ، ُيسأؿ ىذا الفريؽ تسديَد 

الشخص المعني كضماف الفريؽ اآلخر في ىذا الّصدد، إال إذا كافؽ ىذا األخير عمى إعطاء الشخص 
. المذككر بدكره صفة المؤلؼ

 
عف الحقكؽ، سكؼ تدرج في كمفة الفيمـ كّؿ المبالغ المستحقة كاحترامان لمفقرة السابقة، كبمكجب عقكد التنازؿ 

لممؤلفيف كالمؤّديف كغيرىـ مف أصحاب الحقكؽ فيو، باست ناء المساىمات في منتجات االستخداـ، عمى أف 
. يتحمميا كؿ طرؼ عمى النحك المبيف أدناه

 
الييئة الكطنية المختّصة يجب عمى كؿ طرؼ أف يضمف في مكاف إقامتو تطبيؽ اإلجراءات التي تفرضيا 

...(. م ؿ تسجيؿ المصّنؼ في مكتب حقكؽ المؤلؼ)لكي تصبح حقكؽ لمفيمـ سارية المفعكؿ 
أك أّنو حصؿ عمى المكافقة المطمكبة مف /ينبغي أف يصّرح كؿٌّ مف الفريقيف أّنو يستكفي المعايير الالزمة ك

، كأف يككف أىالن لذلؾ بمكجب االتفاؽ بصرم سمعيقبؿ السمطات الكطنية المعنية لممشاركة في أم إنتاج 
............. ال نائي
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الغرض  –المادة األكلى 
الخصائص  – 1.1

، يشار إليو في ما يمي بالفيمـ، عمى أف يحمؿ (التنسيؽ، كالكسيطة، كالمكف)ترغب الشركة أ بإنتاج فيمـ 
: العنكاف اآلتي إّما لفترة مؤقتة أـ دائمة

 .......................
 

رغبتيا بأف تتعاكف  نظران لاللتزامات الكاردة في ما يمي، كالتي تيعتبر أساسية ليذا االتفاؽ، تبدم الشركة ب
. مع الشركة أ في إنتاج الفيمـ، كفؽ الشركط المحددة أدناه

 
المبـر بيف البمديف ............ يندرج عقد اإلنتاج المشترؾ ىذا في إطار عقد االتفاؽ الثنائي لػػػػ 

، كالذم ييعمؿ بو بدالن مف ىذا العقد عند االقتضاء، كتتكامؿ بنكد العقديف في بعض ..................
. الحاالت

 
: الخصائص الفنية كالتقنية األساسية ليذا العقد ىي اآلتية

 
: ............ مّدة الفيمـ -
: ............... تاريخ بدء التصكير -
: .......... مدة التصكير -
: ................. كقع التصكيرـ -
: ........... مكقع مرحمة ما بعد اإلنتاج -
: .................. تاريخ تسميـ النسخة المعيارية المرفقة بالمكافقة عمى استخداـ الفيمـ -
: ............. الممثمكف األساسيكف -
: ............. التقنيكف األساسيكف -
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...... : .............المختبر -
:  كتتضّمف: ............. المقايسة التقديرية لإلنتاج -
 ثمف التنازؿ عف حقكؽ المؤلفيف كالمؤديف كغيرىـ مف أصحاب الحقكؽ في الفيمـ؛. 
 ؛(مراحؿ تطكير الفيمـ ككشؼ المكاقع)مصاريؼ اإلعداد . 
كنسخ النيغاتيؼ ( السالبة أك الصكر)تكاليؼ اإلنتاج السينمائي، بما في ذلؾ تكاليؼ نسخ النيغاتيؼ . 

العكسي؛ 
تكاليؼ إنجاز مقدمة الفيمـ كمشاىد اإلعالف عنو؛ . 
 قسط تأميف اإلنتاج؛. 
 إعالنات اإلنتاج؛. 
 (في المئة مف المقايسة التقديرية).... النفقات العامة . 
 أجر المنتج المنفذ؛. 
. الكمفة المالية. 
 

أم الميزانية، كخطة التمكيؿ، كخطة )العناصر الممحقة بيا كؿ تعديؿ جكىرم ألم مف ىذه العناصر أك 
. يتطمب مكافقة الفريقيف( اإلنتاج، كالعناصر األساسية
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 حقكؽ المؤلؼ – .1.2
 

، الذم (مؤلؼ السيناريك................ )يستند ىذا الفيمـ إلى سيناريك كتبو كاقتبسو ككضع حكاره السيد 
خراجو كاستخدامو بطريقة مباشرة أك غير  حصريان بغية حصمت الشركة أ عمى حقكقو تحكيمو إلى فيمـ كا 

مباشرة في كافة أنحاء العالـ مف خالؿ كّؿ األنماط كاألنكاع كالتقنيات كالعمميات المستخدمة، كعمى كافة 
بناء عمى ذلؾ، تضمف الشركة أ عدـ تعرض أم قرار صادر عف . الكسائط، كبجميع التنسيقات كالمغات

. عف كتحمييا مف أم إجراء يّتخذ ضدىا فكر دخكؿ ىذا العقد حيز التنفيذالشركة ب ألم ط
 

ـّ كّؿ المستندات الالزمة  يجب أف تعطي الشركة أ لمشركة نسخة عف العقكد المبرمة مع المؤلؼ، كبشكؿ عا
. لمشركة ب مف أجؿ إتماـ الممؼ الذم ستقدمو لمسمطات اإلدارية المختصة في البمد المعني

 
. الذم سييبـر معو عقد لضماف حقكقو............ ج الفيمـ السيد سيتكلى إخرا

 
 :نظران لتنكع التشريعات في ىذا الصدد، يتفؽ الفريقاف عمى أّف المؤّلفيف ىـ

األشخاص الذيف كتبكا السيناريك كأّلفكا الّنسخة المعّدلة ككضعكا الحكار؛  -
 المخرج؛ -
 .األشخاص اّلذيف أّلفكا مكسيقى الفيمـ -
م حاؿ أراد أحد الفريقيف منح شخص آخر يشارؾ في الفيمـ صفة المؤلؼ، ييسأؿ ىذا الفريؽ تسديدى بدؿ ؼ

أتعاب الشخص المعني كضماف حماية الفريؽ اآلخر، إال إذا كافؽ ىذا األخير عمى إعطاء الشخص بدكره 
 .صفة المؤلؼ

 
 ضماف التكصؿ إلى خكاتيـ سعيدة  – .1.3
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جمعت أك ستجمع قبؿ بدء التصكير التمكيؿ الكافي لتغطية تكاليؼ إنتاج تعمف الشركة أ لمشركة ب أنيا 
الفيمـ النيائية الكاردة أعاله بالكامؿ، مع األخذ بعيف االعتبار إيداع الشركة ب مبمغان مف الماؿ عمى سبيؿ 

 :المساىمة في اإلنتاج، كتضمف التكصؿ إلى خكاتيـ سعيدة في إنجاز الفيمـ، بما معناه
مؿ معدات استخداـ الفيمـ في التاريخ المحدد أعاله، كفقان لمسيناريك المعتمد، كلمخصائص تسميـ مج -

المذككرة آنفان، كلمعايير النشر المعمكؿ بيا في محمَّي إقامة الفريقيف، 
كالحصكؿ عمى مكافقة الرقابة كجميع التصاريح الالزمة مف أجؿ الستفادة مف الفيمـ عمى أفضؿ كجو،  -

 بعيف االعتبار نكعو كتنسيقو؛مع األخذ 
أك /ك السمعي البصرمكالحصكؿ عمى جميع المكافقات الصادرة عف السمطات الرقابية الكطنية لمبث  -

 .لألفالـ السينمائية
 

يجب عمى الشركة أ أف تعمف أنيا تستكفي المعايير المطمكبة مف قبؿ السمطة الكطنية لممشاركة في أم 
. سمعي بصرمإنتاج 

 
أك أّنيما حصال عمى المكافقة المطمكبة مف /يصّرح الفريقاف أّنيما يستكفياف المعايير الالزمة ك ينبغي أف

قبؿ السمطات الكطنية المعنية ليكتسبا صفة منتجي األفالـ بمقتضى االتفاقات الثنائية المبرمة بيف 
............. حككمتييما

 
عمييا كؿٌّ منيما في بمد اإلقامة قبؿ إخراج الفيمـ  يتفؽ الفريقاف عمى أّف المساعدات الحككمية التي حصؿ

. ستسيـ في ميزانية إنجازه
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 اإلنتاج –المادة ال انية 
تفكيض باإلنتاج   - 2.1

يشار إلى الشركة أ بالمنتج المفّكض، عمى أف يتفؽ الفريقاف عمى كافة القرارات الفنية كالتقنية بالرضى 
. المتبادؿ

 
 .الشركة أ عمى عاتقيا تنظيـ تنفيذ الفيمـ باسـ اإلنتاج المشترؾ كلحسابوكبناء عمى ذلؾ، تأخذ 

كيمتنع كّؿ فريؽ . طكاؿ فترة تصكير الفيمـ، يحّؽ لمشركة مراقبة سير التنظيـ بحرية تامة كفي أم كقت كاف
مكافقة مسبقة  عف إبراـ أم اتفاؽ أك إجراء أم تعّيد يرتبط بمكّكنات الفيمـ الفنية كالتقنية بدكف الحصكؿ عمى

 .مف الفريؽ اآلخر، بصرؼ النظر عف األعماؿ اإلدارية العادية
 

كينبغي عمى الفريقيف عقد المشاكرات بكافة الكسائؿ المتاحة عندما تطرأ مسألة ىامة مف الضركرم حّميا في 
. خالؿ اإلنتاج، بصرؼ النظر عف المسائؿ اإلدارية الجارية

 
 .، في مقّر كّؿ منيما بالتناكب.......... الفريقاف عمى االجتماع كّؿ طكاؿ فترة اإلنتاج، يتفؽ 

 .كيتعيف عمى الفريقيف تحديد تاريخ بدء التصكير كمدتو باتفاؽ متبادؿ
................ . ، كسُيدبمج إلى المغة .............كسُيصّكر الفيمـ بالمغة 

 
تبر اختارتو بالتكافؽ مع الشركة ب طكاؿ فترة التصكير كينبغي عمى الشركة أ أف تكدع نسخ النيغاتيؼ في مخ

المخصصة لمشركة ب، ( ماستر)النسخ الرئيسة ( / أم النسخ الكسطى)إلى أف تجيز نسخ اإلنترنيغاتيؼ
النسخ الرئيسة باإلضافة /كيسير الفريؽ األكؿ عمى أف يمتـز المختبر بتسميـ الفريؽ ال اني نسخ اإلنترنيغاتيؼ

كليس لمكقع المختبر أم تأ ير عمى ممكية النيغاتيؼ المشتركة . أدناه 4مشار إلييا في المادة إلى المعدات اؿ
 .أدناه 3مف المادة  1بيف الفريقيف، كما تنّص الفقرة 
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 .يحؽ لمشركة ب االطالع عمى المشاىد المصكرة غير المعالجة في خالؿ فترة التصكير
، كبعد (أم نسخ النيغاتيؼ كالنسخ العادية)األخيرة عمى نسخ الماستر كُيعّد الفيمـ منتييان بعد كضع الممسة 

. حصكؿ الفريقيف عمى إجازة السمطة اإلدارية الكطنية المختصة إذا أمكف
 

تتطمب العقكد التي تبـر مع شركاء محتمميف، كال سيما عقكد اإلنتاج المشترؾ، كالمجاف اإلنتاجية، كالشراء 
ة أ بعد حصكؿ المشركع النيائي عمى مكافقة الشركة ب، كمع مراعاة أحكاـ المسبؽ لمفيمـ، تكقيع الشرؾ

. اتفاقيات اإلنتاج المشترؾ السارية المفعكؿ كالمبرمة بيف حككمتي البمديف
 

كفي حاؿ انضـ إلى الفريقيف شريؾ جديد، تؤخذ القرارات بالغالبية المطمقة التي تُقّدر كفقان لمقدار حقكؽ كؿ 
. منتج مشارؾ
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اإلنتاج التنفيذم / 1
 

 :تأخذ الشركة أ عمى عاتقيا القياـ باإلنتاج التنفيذم لمفيمـ، أم تنظيـ اإلنتاج كالتنفيذ المادم، بما في ذلؾ
نياؤه؛ -  إعداد الفيمـ، كتصكيره، كا 
 إعداد الك ائؽ التي ينبغي تقديميا إلى السمطات اإلدارية؛ -
ف العقكد المبرمة مع األجراء األساسييف لمشركة ب مف أجؿ كُتعطى نسخة ع. التزاـ الفنانيف كالفنييف -

الحصكؿ عمى المعمكمات؛ 
كسكؼ . مسؾ دفاتر المصاريؼ مف خالؿ إنشاء كضع نيائي يحدد كمفة الفيمـ النيائية كالميزانية المناسبة -

لتحقؽ مف تكضع الحسابات في عيدة الشركة ب التي يمكنيا معرفة ساعات العمؿ في المكتب، كيحّؽ ليا ا
. سير العمؿ مف خالؿ ككيؿ تفّكضو بيذه الميّمة بمكجب إشعار تتقدـ بو قبؿ خمسة عشر يكمان 
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مصاريؼ اإلنتاج / 2

، (بالعممة المعتمدة مف قبؿ الشركة أ.............. )حّددت ميزانية الفيمـ المرفقة ربطان بيذا العقد بمبمغ قدره 
( المعتمدة مف قبؿ الشركة ببالعممة ................... )أك 
 

 :كتتضمف كمفة الفيمـ كافة المصاريؼ الالزمة لتنفيذه، كبخاصة
 مصاريؼ كتابة السيناريك كتعديؿ الحكار؛ -
الحد األدنى المستحؽ لكؿ مؤلؼ بحسب صفتو، أم مؤلؼ السيناريك، كمؤلؼ النسخة المعدلة لإلنتاج  -

 اسبة مع إيرادات االستخداـ؛السينمائي، كالمخرج، باست ناء األجكر المتف
 أجكر المؤّديف كالفنييف؛ -
التكاليؼ الفعمية المتعمقة بإنتاج الفيمـ في خالؿ فترة اإلعداد، كبالمكاقع المختارة، كبالتصكير، كبالمكنتاج  -

 PAD، كأشرطة باد(نسخ اإلنترنيغاتيؼ، كنسخة كاحدة عادية) /كالتقطيع النيائي، بما في ذلؾ نسخ الماستر
 م حالة الشراء المسبؽ لمفيمـ؛ؼ
أقساط التأميف، عمى أف يككف مفيكمان أّف الشركة أ، بصفتيا المنتج التنفيذم، تمتـز االشتراؾ في بكليصة  -

 :تأميف أك أك ر، كاعتمادىا، كاإلبقاء عمييا، لتغطي الحد األدنى مف الحاالت اآلتية
 تمؼ أك تضّرر نسخة النيغاتيؼ •
 المدنية تجاه الغيرتأميف المسؤكلية  •
 أميف اإلنتاج، كىك يغطي الغياب الكمي أك الجزئي لممخرج أك لممؤّديف األساسييفت •
 كأم تأميف آخر تمميو األعراؼ في ىذه المينة، •

 .كذلؾ إلى حيف تسميـ نسخة الماستر العادية
 

بما يتناسب مع كينبغي عمى الفريقيف أف يضمنا لشركة التأميف أّف كمييما يستفيداف مف التعكيضات 
 مساىماتيما؛
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 كالمصاريؼ المالية المدفكعة إلى فريؽ  الث لمحصكؿ عمى قركض أك خصكمات يتطمبيا تمكيؿ الفيمـ؛ -
 اإلعالف اإلنتاجي، بما في ذلؾ تكمفة مشاىد اإلعالف عف الفيمـ؛ -
، كالرسمي، كالصكتي؛ السمعي البصرمسعر شراء حقكؽ استخداـ األرشيؼ أك اإلدراج  -
الضرائب المستحقة عند صدكر الفيمـ، عمى أف تُفرض الضرائب المعمكؿ بيا راىنان، كعمى رأسيا الضريبة  -

 عمى القيمة المضافة غير القابمة لمرد، فضالن عف الضرائب اآلنية كالمستقبمية الكاقعة عمى عاتؽ المنتجيف؛
 لمنظمات المينية كاّفة؛مساىمات المنتجيف اآلنية كالمستقبمية المقّدمة إلى السمطات كا -
في المئة مف الميزانية، عمى أف يتحّمميا الفريقاف بما يتناسب مع ........ النفقات العامة المحددة بنسبة  -

 مساىمات كؿ منيما؛
 في المئة مف ميزانية الفيمـ؛......... مصاريؼ الحاالت الطارئة المحددة بنسبة  -
 (.RPCAم ؿ تسجيؿ الفيمـ في السجؿ العاـ )تكاليؼ جميع الرسـك اإلدارية  -
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التسميـ /3
 

كافة العناصر الالزمة لتنفيذ .......... في كقت الحؽ، ستقـك الشركة أ عمى حسابيا بتسميـ الشركة ب 
 :أم........... النسخة بالمغة 

النسخة الرئيسة المعايرة صكتان /غاتيؼ األصمينسخة معايرة صكتان كصكرة، مأخكذة كما ىي مف الني -
 كصكرة؛

 ؛...(أك تنسيؽ رئيس )إنترنيغاتيؼ لصنع النسخ  -
متكاقت مع األصكات كالمؤ رات .....( عمى كسيطة ... تنسيؽ ممؼ الصكت )مـ  35شريط ممغنط  -

 الصكتية؛
كالتعميقات، كالمؤ رات،  لمحكارات،.....( عمى كسيطة ... تنسيؽ ممؼ الصكت )مـ  35شريط ممغنط  -

 كالضجيج، كالمكسيقى المختمطة؛
 لممكسيقى؛.....( عمى كسيطة .... تنسيؽ ممؼ الصكت )ممـ مسّجؿ عمى مسار  35شريط ممغنط  -
التعميقات، كفقان لممكنتاج النيائي؛ /قائمة بالحكارات  -
 قائمة بالمكسيقى؛ -
 مختصر السيناريك؛ -
 الصكر؛ -
 .الفنييف كالمم ميف كغيرىـ مف الخبراء في مجاؿ األفالـقائمة بأسماء  -

ُتسحب نسخ اإلنتاج التنفيذم مدبمجة أك مترجمة مف أحد مختبرات بمد استخداـ ىذه النسخ المدبمجة أك 
. المترجمة، عمى حساب الفريؽ الذم يتمتع بالحؽ الحصرم في المنطقة أك المناطؽ المحددة

التمكيؿ  – 2.1
ؿ في المقاـ األكؿ المبالغ الناتجة مف الشراء المسبؽ لمفيمـ، كالدفع المسبؽ ألجكر سكؼ تتأ ر مف التمكم

المكزعيف كالناشريف، كنسب الفريؽ ال الث مف المنتجيف المشتركيف، كالشركاء المالييف، فضالن عف مكارد الفيمـ 
 .األخرل قبؿ إنجازه
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 :كيتحمؿ الفريقاف المصاريؼ عمى النحك اآلتي
مئة عمى عاتؽ الشركة أ في اؿ XXنسبة 
في المئة عمى عاتؽ الشركة ب  XXنسبة 

المذككر ...... كيعمف كّؿ فريؽ أّف ىذا التحديد يتكافؽ مع النسب التي حصؿ عمييا بمكجب االتفاؽ ال نائي 
. آنفان 

َد تتعيد الشركة ب، مف خالؿ تسديد المصاريؼ التي تكبدتيا الشركة أ في إطار ميمتيا كمنتج مفّكض، تسدم
الحصة المتكّجبة عمييا، كفقان لجدكؿ زمني يحدده الفريقاف في كقت الحؽ عمى أساس االحتياجات المذككرة 
في خالؿ التصكير كفي مرحمة ما بعد إنتاج الفيمـ، كذلؾ عف طريؽ تحكيؿ المبمغ إلى حساب مخصص 

. ة لمشركة ب، بعد إرساؿ التفاصيؿ الالـز............................لمفيمـ في مصرؼ 
كسُتخصـ مف ىذا المبمغ النفقات التي تسددىا الشركة ب مباشرة في محّؿ إقامتيا لحساب اإلنتاج المشترؾ 

، م مما كردت ىذه النفقات (باست ناء األعباء المتعمقة باستخدامالفيمـ في محّؿ اإلقامة، فيي تبقى عمى ذّمتيا)
. في مقايسة الفيمـ التقديرية

فة اإلنتاج المقايسة التقديرية ألم سبب مف األسباب، ينبغي عمى الشركة أ أف تتحمؿ في حاؿ تجاكزت كؿ
............ كالشركة ب ضمف مبمغ ............ ىذه الزيائدة  ضمف مبمغ
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اإلنتاج  –المادة الثانية 
 

تفكيض باإلنتاج   2.1
 

ـّ كمسؤكلية المنتج المفّكض، كتأخذ بمكجبو  كّؿ القرارات المتعمقة بإخراج الفيمـ تضطمع الشركة أ بميا
: متكخية مصمحة الفريقيف، باسميا كمسؤكليتيا

ال يجكز أف تأخذ الشركة أ بدكف التشاكر مع الشركة ب أم قرار بشأف تعديؿ المكّكنات التي كافقت عمييا 
بالغ الشركة ب كفي إطار ضماف الخكاتيـ السعيدة، يتعيف عمى الشركة أ إ. الشركة ب، كال سيما السيناريك

. مسبقان عف أم تعديؿ قد يطرأ عمى الميزانية كالتمكيؿ
 

 .كينبغي أف تحظى مشاىد اإلعالف عف الفيمـ، كالنمكذج التمييدم، كتصميـ الممصؽ بمكافقة الشركة ب
 .، في مقّر كّؿ منيما بالتناكب.......... طكاؿ فترة اإلنتاج، يتفؽ الفريقاف عمى االجتماع كّؿ 

لمشركة ب تفكيض ممثميف عنيا لحضكر التصكير، كمشاىدة العركض، كرؤية المكنتاج قبؿ يحّؽ 
ـّ في إطار المشركع المقّدـ، كمراقبة كّؿ دفاتر (أم إدخاؿ األصكات)الميكساج  ، لمتأكد مف أّف الفيمـ يت

يصاالت النفقات في فترة اإلنتاج أك بعدىا  .الحساب، كا 
 

في المئة أك أكثر بالنسبة لإليرادات المعمنة، ينبغي أف تسدد  5حكالى في حاؿ كشفت المراقبة عف خطأ ب
. لمشركة ب عند الطمب كمفة كؿ عممية مراقبة أجرتيا

 
كفي خالؿ التصكير، ينبغي عمى الشركة أ أف تعطي الشركة ب يكميان نسخة عف كّؿ مف كرقة الخدمة 

. اإلنتاج عند الطمبكتقرير اإلنتاج، ككصفان عف الكضع المالي يجريو مدير 
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+ النيغاتيؼ /)كييسّمـ حساب الكمفة النيائية لمشركة ب في غضكف ثالثة أشير مف تسميـ نسخة الماستر
كيتعيف عمى الشركة أ أف تسّمـ لمشركة ب فكران نسخان عف كؿ العقكد، كحسابات (. نسخة عادية كاحدة

. اإليرادات، كما إلى ذلؾ
 

تسديد المساىمة المالية  -2.2
يسّدد مقابؿ استالـ : ............. كدع الشركة ب في حساب فتح خصيصان إلنتاج الفيمـ مبمغان قدرهت

: أّياـ عمى النحك اآلتي..... الفكاتير المناسبة لػػػ 
التصكير يجرم ضمف  في نياية كؿ أسبكع تصكير بعد إبراز المستندات التي تؤّكد أفّ ..............  -

. الشركط المتفؽ عمييا
 

. كتيستخدـ ىذه األمكاؿ بشكؿ حصرم لدفع كمفة إنتاج الفيمـ
. ىذه األمكاؿ محّددة سمفان كنيائية

في حاؿ تجاكزت كمفة الفيمـ المقايسة التقديرية التي أقّرتيا الشركة أ، تتحّمؿ ىذه األخيرة كحدىا مسؤكلية 
ل أاّل ينجـ عف تسديد ىذه تغطية فائض اإلنفاؽ حتى ال يالحؽ أّم فريؽ كاف الشركة ب، كتحرص عؿ

 .الزيادة أم تعديؿ في حصص الحقكؽ المادية أك المعنكية، أك حقكؽ اإليرادات المترككة لمشركة ب
 .ييعّد ىذا الشرط ضركريان كحاسمان ليذا االتفاؽ

 
أّما في المقابؿ، كفي حاؿ أتت مصاريؼ الشركة أ أقؿ مف الميزانية المكضكعة، في ظّؿ احتراـ ميزات 

 .يمـ التقنية، فيحّؽ ليا االحتفاظ بالمبمغ المتبّقي بشكؿ حصرم كنيائيالؼ
......  كيعمف كّؿ فريؽ أّف ىذا التحديد يتكافؽ مع النسب التي حصؿ عمييا بمكجب االتفاؽ الثنائي 

 .المذككر آنفان 
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تكجيو إنذار في حاؿ عجزت الشركة ب كميان أك جزئيان عف دفع المساىمة المالية، يحّؽ لمشركة أ، بعد 
رسمي لمشركة ب يبقى بدكف تأثير لمدة خمسة عشر يكمان بعد تكجييو بمكجب كتاب مضمكف مع إشعار 
 .باالستالـ، أف تستبدليا بمنتج مشارؾ آخر يحمؿ الجنسية نفسيا، عمى أف ييمنح كّؿ حقكقيا أك جزء منيا

ـّ عممية االستبداؿ ىذه بما يتناسب مع مقدار االلتزا مات غير الممكلة مف المساىمة المالية ينبغي أف تت
. التي تعيدت الشركة ب بتقديميا، مع مراعاة التعكيضات اإلضافية

 :يتعّيف عمى الفريقيف الّتعامؿ مع األمكاؿ المكدعة مف قبؿ الشركة ب عمى أنيا ديكف قابمة لمسداد
 عف طريؽ اإليرادات، -
 بعد إنجاز الفيمـ، -
. الذم استبدليا عمى نسب المساىمةبعد حصكؿ المنتج المشارؾ  -
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استخداـ الفيمـ  –حقكؽ الممكية  –المادة ال ال ة 
 الممكية المشتركة – 3.1

ينص العقد الراىف عمى أف يصبح الفريقاف مالكيف مشتركيف لحقكؽ الفيمـ المادية كالمعنكية طكاؿ فترة إنجازه، 
: مساىماتيما عمى النحك اآلتيالنسخة الرئيسة، بنسبة /بما فييا ممكية النيغاتيؼ

في المئة : ...... الشركة أ
في المئة : ...... الشركة ب

 
، .......ينبغي عمى حصص اإلنتاج المشترؾ التي قد ُتمنح لشركاء جدد، بالحد الذم يجيزه االتفاؽ ال نائي 

. أف تخّفض بالنسبة نفسيا حصة كؿ مف الفريقيف
تكقيع أم تعيد، أك االلتزاـ برىف أك ضماف بالحيازة في ما يتعمؽ  يمتنع كؿ فريؽ طكاؿ فترة اإلنتاج عف

بحصتو مف مككنات الفيمـ المعنكية كالمادية، األمر الذم مف شأنو أف يعيؽ حرية تصرؼ الفريؽ اآلخر في  
. حقكقو الخاصة

 
 تكزيع منتجات استخداـ الفيمـ – 3.2

التعريؼ كارد في )المتأتية مف حصص المنتجيف المقصكد بمنتجات االستخداـ ىك مجمكع اإليرادات الصافية 
في كافة أنحاء العالـ بكؿ األنماط كاألنكاع ( أم استخداـ مككناتو منفصمة)بعد استخداـ الفيمـ ( 1الممحؽ 

كالتقنيات كالعمميات كالتنسيقات، كاالستفادة مف كؿ المساعدات، كاألمكاؿ الداعمة، كاألقساط، كالجكائز التي 
. منحت إليو

: ّؽ لمشركة أ استخداـ الفيمـ بشكؿ حصرم في البمداف اآلتيةيح
XXXXXXXكما ليا مف سفف كطائرات ، . ، بما فييا مف أراضٍن

. إّف األرباح التي ُتجنى مف المناطؽ المخصصة لمشركة أ تعكد إلى ىذه األخيرة بالكامؿ
: يحّؽ لمشركة ب استخداـ الفيمـ بشكؿ حصرم في البمداف اآلتية

XXXXXXX ،كما ليا مف سفف كطائرات ، . بما فييا مف أراضٍن
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. األرباح التي ُتجنى في المناطؽ المخصصة لمشركة أ تعكد إلى ىذه األخيرة بالكامؿ
أك التنازؿ عنو لفريؽ  الث أك منح /كاست ناءن لما سبؽ، يمتنع كؿ فريؽ صراحةن عف استخداـ الفيمـ بمفرده ك

فيمـ أك نقمو بطريقة قد تتعدل الحدكد الجغرافية لمبمداف المخصصة لو ىذا األخير حقكؽ امتياز تخّكلو بّث اؿ
لُيعرض في مناطؽ أخرل بنسخة مختمفة عف النسخة المدبمجة أك المصكر فييا كبالمغة الرسمية ليذه المناطؽ 

. المذككرة
 

المتعمقة باستخداـ كيأخذ الفريقاف عمى عاتقيما، في إطار ممارسة حقكقيما الحصرية، تسديد مجمؿ النفقات 
. الفيمـ، باإلضافة إلى األجكر المتناسبة مع نتائج استخدامو كالعائدة إلى أصحاب الحقكؽ فيو

 
 تفكيض باستخداـ الفيمـ – 3.3

يتعّيف عمى الشركة أ استخداـ الفيمـ في كافة أنحاء العالـ بكؿ األنماط كالعمميات كعمى جميع الكسائط، 
. أم منتج مشترؾ آخر محتمؿلحسابيا أك لحساب الشركة ب أك 

باست ناء المناطؽ الحصرية الممنكحة إلى فريؽ  الث يشارؾ في اإلنتاج المشترؾ، ُتكّزع حقكؽ االستخداـ في 
: سائر أنحاء العالـ عمى النحك اآلتي

في المئة : ...... لمشركة أ
في المئة : ...... لمشركة ب

 
كض التي تقّدـ إلييا مف قبؿ مشتريف محتمميف أك مكّزعيف ينبغي عمى الشركة ب أف تنقؿ إلى الشركة أ العر

. أك مفّكضيف
يتعّيف عمى الشركة أ في ىذه الحالة أف تقّدـ، في غضكف األياـ ال مانية المخصصة لمعمؿ، شركطان محتممة 

اّل ُيبـر العقد مع الفريؽ ال الث الذم تقّدـ أكالن  . أفضؿ، مدعكمة بالك ائؽ الضركرية، كا 
. ـ العقد عمى عاتؽ الشركة أ، في مطمؽ األحكاؿ، كبغّض النظر عف ىكّية الشارميقع إبرا

. في المئة كبدؿ أتعاب عف االستخداـ الذم أّمنتو..... يحّؽ لمشركة أ أف تتقاضى عمكلة بنسبة 
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. تقتطع الشركة أ عمكلتيا مف صافي األرباح في طكر تحقيقيا، اعتباران مف الميرة األكلى
 

كبخاّصة النسخ، )أ المصاريؼ الالزمة مف أجؿ تنفيذ العقكد التي أبرمتيا بغية استخداـ الفيمـ  تسّدد الشركة
، كتستعيد المبمغ مف أكلى األرباح الصافية .(كاإلعالنات، كاألعماؿ المخبرية، كالنقؿ، كالتأميف، كاألجرة، إلخ

. التي تحققيا بعد اقتطاع عمكلتيا
 

شركة ب عممان بنتائج استخداـ الفيمـ كّؿ فترة  ال ة أشير، عمى أف ترفع كينبغي عمى الشركة أ أف تحيط اؿ
 إلييا في اليكـ األربعيف مف كؿ فترة كحدٍّ أقصى حساب استخداـ مرتبطان بالفترة المرجعية، كمرفقان، إذا أمكف،

. بالمبمغ العائد إلييا مف مجمكع األرباح الصافية المتأتية مف حصص المنتجيف
 

اقد مع شركاء خارجييف، تقسـ المنتجات بيف الشركة أ كالشركة ب مف المبمغ المتبقي بعد منح في حاؿ التع
. الشركاء المذككريف نسب مساىماتيما

 
كمف المفيكـ أّف المبالغ التي يتمقاىا الفريقاف في إطار تمكيؿ الفيمـ، كبخاصة مف المنتجات السابقة لشراء 

 .المضمكنة، ىي مست ناة مف منتجات االستخداـحقكؽ النشر، فضالن عف الحدكد الدنيا 
 

كيجكز تحريره بطريقة مباشرة أك . ُيبـر ىذا التفكيض لمّدة تغطي بالكامؿ حقكؽ المؤلفيف، بما فييا تجديدىا
. غير مباشرة مف خالؿ شخص مفّكض أك متركؾ لو تختاره الشركة أ

 
. يحّؽ ألّم مف الطرفيف فسخو إال باتفاؽ متبادؿنظران إلى أّف ىذا التفكيض يتكخى المصمحة المشتركة، ال 

بعد حمكؿ أجؿ حقكؽ الممكية األدبية كالفنية التي منحيا اإلنتاج المشترؾ لمفريقيف أك نتجت منو، يبقى 
النسخة الرئيسة، فضالن عف مككنات /الفريقاف مالكيف مشتركيف لمككنات الفيمـ المادية، كبخاّصة النيغاتيؼ

. كبخاّصة الحقكؽ المجاكرة لحقكؽ المنتجيف، كذلؾ بالنسب المبينة أعالهالفيمـ المعنكية، 



 

22 

 

أك مككناتو التأسيسية بالنسب المذككرة /كيبقى الفريقاف أيضان مالكيف لإليرادات المتأتية مف استخداـ الفيمـ ك
. كبالطريقة المشار إلييا سابقان 

 
الممكية األدبية كالفنية مقابؿ إيداعو مبمغان معّينان  في حاؿ حصكؿ أحد الفريقيف عمى تجديد أك إطالة مّدة حقكؽ

أك لقاء أجر متناسب مع اإليرادات، يتحّمؿ الفريقاف تكاليؼ اإلرجاء أك التجديد بنسب حقكقيما المشتركة في 
. مككنات الفيمـ المعنكية
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 استخداـ الفيمـ –حقكؽ الممكية  –المادة الثالثة 
 حقكؽ الممكية. 3.1

: الشركة أ أف تنقؿ إلى الشركة بيتعيف عمى 
في المئة مف الحقكؽ المعنكية التي حصمت عمييا أك قد تحصؿ عمييا في ..... حصة مشتركة بنسبة  -

أك مككناتو /المستقبؿ لمغاية نفسيا، كال سيما حقكؽ المؤلفيف كالحقكؽ المجاكرة الضركرية إلنتاج الفيمـ ك
مبرمة في كقت سابؽ أك التي ستبـر في المستقبؿ، كلممدة التأسيسية كاستخداميا، بمكجب العقكد اؿ

المحددة أك التي ستحدد؛ 
 
في المئة مف حقكؽ  الفيمـ المادية، كال سيما في النيغاتيؼ، كاإلنترنيغاتيؼ ..... حصة مشتركة بنسبة  -

كالنسخ الرئيسة، كالنسخ األخرل، كالممفات، كاألشرطة الصكتية، حينما تصبح جاىزة؛ 
 
أك مككناتو التأسيسية أك المستخرجة /مشتركة مف مجمؿ المنتجات الناجمة عف استخداـ الفيمـ ك حصة -

منو في كافة أنحاء العالـ خارج بالد الفريؽ الثالث مف المنتجيف المشتتركيف، بكافة النسخ، كبكؿ األنماط 
. كالعمميات المستخدمة المعركفة كغير المعركفة حتى تاريخو

 
التعريؼ كارد في )ات االستخداـ ىك صافي اإليرادات المتأتية عف حصص المنتجيف كالمقصكد بمنتج

بعد استخداـ الفيمـ في كافة أنحاء العالـ بكؿ األنماط كاألنكاع كالتقنيات كالعمميات كالتنسيقات، ( الممحؽ
. كاالستفادة مف كؿ المساعدات، كاألمكاؿ الداعمة، كاألقساط، كالجكائز التي منحت لو

 
في المئة مف المنتجات السابقة الذكر، ابتداءن مف أكؿ ...... كجب ذلؾ، تحصؿ الشركة ب عمى نسبة بـ

..... ربح يحقؽ كحتى تحصيؿ مبمغ قدره
. في المئة مف المنتجات الالحقة نفسيا..... كبعد تخطي ىذا المبمغ، تحصؿ الشركة ب عمى نسبة 
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ة مساىمتيا في اإلنتاج، كبما يتناسب مع اإليرادات تتحّمؿ الشركة ب مف حصتيا مف اإليرادات، كبنسب
المحّققة، أجكر المؤّلفيف، كالمؤّديف كغيرىـ مف أصحاب الحقكؽ في الفيمـ، عمى أف تككف األجكر 

.  الممنكحة بيذا الشكؿ قد نالت مسبقان مكافقة الشركتيف أ كب
 

: البمداف اآلتيةباإلضافة إلى ذلؾ، يحّؽ لمشركة ب استخداـ الفيمـ بشكؿ حصرم في 
XXXXXXXكما ليا مف سفف كطائرات ، . ، بما فييا مف أراضو

 
. األرباح التي تيجنى مف المناطؽ المخصصة لمشركة ب تعكد إلى ىذه األخيرة بالكامؿ

 
أك التنازؿ عنو لفريؽ /في إطار استخداـ المصّنؼ، يمتنع كؿ فريؽ صراحةن عف استخداـ الفيمـ بمفرده ك

األخير حقكؽ امتياز تخّكلو بّث الفيمـ أك نقمو بطريقة قد تتعدل الحدكد الجغرافية لمبمداف  ثالث أك منح ىذا
المخصصة لو ليعرض في مناطؽ أخرل بنسخة مختمفة عف النسخة المدبمجة أك المصكر فييا كبالمغة 

. الرسمية ليذه المناطؽ المذككرة
 

الحصرية، تسديد مجمؿ التكاليؼ المتعمقة كيأخذ الفريقاف عمى عاتقيما، في إطار ممارسة حقكقيما 
. باستخداـ الفيمـ، باإلضافة إلى األجكر المتناسبة مع نتائج استخدامو كالعائدة إلى أصحاب الحقكؽ فيو
كيّتفؽ الفريقاف عمى أّف المبالغ التي يتمّقيانيا في إطار تمكيؿ الفيمـ، كبخاصة مف المنتجات السابقة 

. ف الحدكد الدنيا المضمكنة، ىي مستثناة مف منتجات االستخداـلشراء حقكؽ النشر، فضالن ع
 

، ينبغي أف .....(بالقدر الذم ينص عميو االتفاؽ الثنائي)كفي حاؿ تعاقد الفريقاف مع شركاء خارجييف 
تقسـ المنتجات بيف الشركة أ كالشركة ب في ما يتعّمؽ بالمبمغ المتبقي بعد منح الشركاء المذككريف نسب 

. مساىماتيما
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. كبالطريقة عينيا، يتحمؿ الفريقاف المبالغ الممنكحة لكؿ شخص ساعد عمى تنفيذ الفيمـ
 

كيحّؽ لمشركة ب أف تحّصؿ بمفردىا حصة اإليرادات المحددة أعاله مف كّؿ فريؽ ثالث سكاء أكاف مديكنان 
. أـ صاحب حيازات، كذلؾ بدكف حضكر الشركة أ كدعميا

 
الممكية األدبية كالفنية التي منحيا اإلنتاج المشترؾ لمفريقيف أك نتجت منو، يبقى بعد حمكؿ أجؿ حقكؽ 

النسخة الرئيسة، فضالن عف مككنات /الفريقاف مالكيف مشتركيف لمككنات الفيمـ المادية، كبخاّصة لمنيغاتيؼ
 .قالفيمـ المعنكية، كبخاّصة الحقكؽ المجاكرة لحقكؽ المنتجيف، كذلؾ بالنسب المبينة أعال

 
أك مككناتو التأسيسية بالنسب /كيبقى الفريقاف أيضان مالكيف لإليرادات المتأتية مف استخداـ الفيمـ ك

. المذككرة كبالطريقة المشار إلييا سابقان 
 

في حاؿ حصكؿ أحد الفريقيف عمى تجديد أك إطالة مّدة حقكؽ الممكية األدبية كالفنية مقابؿ إيداعو مبمغان 
جر متناسب مع ااإليرادات، يتحّمؿ الفريقاف تكاليؼ اإلرجاء أك التجديد بنسب حقكقيما معّينان أك لقاء أ

المشتركة في مككنات الفيمـ المعنكية، عمى أف تتمّقى الشركة ب بشكؿ مستمّر كبالطريقة ذاتيا الحصة 
. المترككة ليا مف المنتجات المقبمة

 
الشركة ب ألم طعف كأف تحمييا مف أم إجراء  كينبغي أف تضمف الشركة أ عدـ تعرض أم قرار صادر عف

يّتخذه ضدىا أصحاب الحقكؽ، كعمكمان كّؿ شخص قد يرغب بكضع يده عمى أحد الحقكؽ فكر دخكؿ ىذا 
. العقد حيز التنفيذ، بغّض النظر عف االستخدامات المفّكضة حصرّيان لمشركة ب

 
تفكيض باالستخداـ  . 3.2
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. في المئة كبدؿ أتعاب عف االستخداـ الذم أّمنتو..... نسبة يحّؽ لمشركة أ أف تتقاضى عمكلة ب
. تقتطع الشركة أ عمكلتيا مف صافي األرباح فكر بدء تحقيقيا، اعتباران مف الميرة األكلى

تسّدد الشركة أ المصاريؼ الالزمة مف أجؿ تنفيذ العقكد التي أبرمتيا بغية استخداـ الفيمـ، كتستعيد المبمغ 
. الصافية التي تحققيا بعد تحصيؿ عمكلتيا مف أكلى األرباح

 
تأخذ الشركة أ عمى عاتقيا ضبط حسابات استخداـ الفيمـ، كتتعّيد بالقياـ بكؿ ما يصّب في مصمحة 

. الفريقيف المشتركة
 

كيجكز تحريره بطريقة مباشرة . ييبـر ىذا التفكيض لمّدة تغطي بالكامؿ حقكؽ المؤلفيف، بما فييا تجديدىا
. مباشرة مف خالؿ شخص مفّكض أك متركؾ لو تختاره الشركة أأك غير 

 
. نظران إلى أّف ىذا التفكيض يتكخى المصمحة المشتركة، ال يحّؽ ألّم مف الطرفيف فسخو إال باتفاؽ متبادؿ

كينبغي عمى الشركة أ أف تحيط الشركة ب عممان بنتائج استخداـ الفيمـ كّؿ فترة ثالثة أشير، عمى أف ترفع 
في اليـك األربعيف مف كؿ فترة كحدٍّ أقصى حساب استخداـ مرتبطان بالفترة المرجعية، كمرفقان، إذا  إلييا

. بالمبمغ العائد إلييا مف مجمكع األرباح الصافية المتأتية مف حصص المنتجيف أمكف،
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الضمانات  –المحظكرات  –المادة الرابعة 
بالحيازة، أك تكقيع أم تعيد أك تفكيض، أك أم التزاـ بشكؿ عاـ، يمتنع كؿ فريؽ عف االلتزاـ برىف أك ضماف 

. في ما يتعمؽ بحصتو مف مككنات الفيمـ المعنكية كالمادية كالتأسيسية، بدكف مكافقة الفريؽ اآلخر
 

باإلضافة إلى ذلؾ، يتعّيد كؿٌّ مف الفريقيف أاّل يتنازؿ عف أم حؽ، أك تأميف، أك امتياز مف شأنو أف يعيؽ 
. مف األشكاؿ الممارسة السميمة لمحقكؽ التي يمنحيا ىذا العقد لمفريؽ اآلخر بشكؿ

 
ال يحّؽ ألم مف الفريقيف إضافة فريؽ  الث أك تعيينو مكاف فريؽ آخر بدكف مكافقة الفريؽ ال اني مسبقان 

. كخّطيان، باست ناء الحالة الكاردة في المادة ال امنة
 

يع الحصص جزئيّا ككميان لمفريؽ ال الث إاّل بمكجب اتفاؽ مسبؽ كخطي مف يمتنع كؿٌّ مف الفريقيف عف إعادة ب
. الفريؽ اآلخر الذم لو األفضمية في مسألة إعادة الشراء ىذه

 
كفي ىذه الحالة، يتعّيف عمى الفريؽ الراغب بالتنازؿ عف حصتو جزئيّا أك كميان أف يرسؿ لمفريؽ ال اني خطيان 

كينبغي عمى الفريؽ اآلخر أف . الستالـ شركط التنازؿ المرغكب تنفيذهكبمكجب كتاب مضمكف مع إشعار با
يعّبر لمفريؽ المتناِزؿ عف حصتو، عف رغبتو بأف يحؿ محؿ الفريؽ ال الث، كذلؾ في غضكف ميمة ال تتجاكز 

اّل يجكز تنفيذ التنازؿ مع الفريؽ ال الث كفؽ الشركط التي تف . اسبوالخمسة عشر يكمان مف تاريخ االستالـ، كا 
في مطمؽ األحكاؿ، ُيعّد الفريؽ المتناِزؿ مسؤكالن بشكؿ مشترؾ كمتضامف مع الفريؽ ال الث، مالؾ حصصو،  

. عف التطبيؽ السميـ لبنكد العقد الراىف حياؿ الفريؽ اآلخر
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الضمانات  –المحظكرات  –المادة الرابعة 
 

تكقيع أم تعيد أك تفكيض، أك أم التزاـ بشكؿ تمتنع الشركة أ عف االلتزاـ برىف أك ضماف بالحيازة، أك 
. عاـ، في ما يتعمؽ بحصتو مف مككنات الفيمـ المعنكية كالمادية كالتأسيسية، بدكف مكافقة الشركة ب

باإلضافة إلى ذلؾ، تتعّيد الشركة أ أاّل تتنازؿ عف أم حؽ، أك تأميف، أك امتياز مف شأنو أف يعيؽ بشكؿ 
مة لمحقكؽ التي يمنحيا ىذا العقد لمشركة ب، كبخاصة حّقيا بحصة مف مف األشكاؿ الممارسة السمي

. اإليرادات
 

، بما في ذلؾ الغياب الكمي أك «اإلنتاج»تضمف الشركة أ لمشركة ب أّف تأميف الفيمـ سيغّطي كافة حكادث 
ل الجزئي لممخرج كلمممثميف األساسييف في خالؿ فترة التصكير، ككافة األضرار التي قد تطرأ عؿ

. «المعدات كالمقطات»، ككافة حكادث «األثاث كالتكابع»، ككافة حكادث «النيغاتيؼ»
 

كيغطي ىذا التأميف مبمغان يعادؿ المبالغ المحّصمة في خالؿ إنتاج الفيمـ بغية تمكيمو كدفع التّأميف كتسديد 
. ركاتب كّؿ مف المخرج كالمؤّديف األساسييف

 
حادث يحكؿ دكف إنياء الفيمـ، عمى أف ييسدَّد لكؿ منتج مشترؾ كتنّص عقكد التأميف، في حاؿ كقكع 

مجمكع المبالغ التي أسيـ بيا، عمى أف تقـك الشركة ب بإبالغ شركات التأميف رسميان بذلؾ، فيحّؽ ليا 
عندئذ أف تحّصؿ بمفردىا كمباشرةن المبالغ العائدة إلييا، كذلؾ بدكف حضكر الشركة أ كدعميا؛ 

 
الفريقيف التنازؿ عف أرباح العقد الراىف جزئيّا أك كميان لمفريؽ الثالث إاّل بعد ضماف حسف ال يحّؽ ألّم مف 

. تنفيذ بنكده إزاء الفريؽ اآلخر، كبعد تكجيو إنذار ليذا األخير بمكجب كتاب مضمكف مع إشعار باالستالـ
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نظيـ التنازؿ الكمي أك في حاؿ أضافت الشركة أ متعاقدان مشتركان أك أكثر، يقع عمى عاتقيا حصريان ت
الجزئي عف الحصص التي قررت التنازؿ عنيا إلى شريكيا أك شركائيا الجدد، بدكف أف يؤّثر ذلؾ بأّم 

حاؿ مف األحكاؿ عمى ممكية الحقكؽ كاإليرادات العائدة إلى الشركة ب، كال سيما أّف تخفيض ىذه الحقكؽ 
. كاإليرادات ممنكعه منعان باتّان 
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 المساعي لدل السمطات الكطنية  –المادة الخامسة
يتعّيف عمى كّؿ فريؽ أف يرفع ىذا العقد لمسمطات المختصة في بمد إقامتو كفقان لألنظمة المفركضة، عمى أف 

. يرفقو بكؿ المستندات الالزمة ليذا الغرض
 

كيتحّمؿ كؿٌّ مف الفريقيف في حاؿ قكبؿ الفيمـ بالرفض أك بعدـ منحو إجازة إنتاج، ُيعتبر العقد الراىف باطالن، 
. تكاليؼ التزاماتو، أك التكاليؼ المتناسبة مع حقكقيما المشتركة في حاؿ كانا قد التزما بسدادىا معان 

 
كيقّر الفريقاف أّنيما فّكرا بخصائص الفيمـ معان ككّزعاىا بينيما لكي يتمّكنا مف االستفادة مف المكاسب الكطنية 

أك اإلجراءات التنظيمية المرتبطة بالفيمـ، كفقان /عنى بالجنسية، كالنظاـ الضريبي كفي بمدييما تباعان، في ما مُ 
....... أك نظاـ صندكؽ الدعـ/ك....... لما ينّص عميو العقد ال نائي

 
في حاؿ االستخداـ غير المشركع لمفيمـ، يحّؽ لمفريقيف المتعاقديف، باالتفاؽ المتبادؿ كمع األخذ بعيف 

. النظاـ العاـ المفركضة عمييما، إحالة المسألة إلى المحاكـ الكطنيةاالعتبار تدابير 
 
إلى الحصص المعطاة لكؿ جنسية بغية االستفادة مف ميزات االتفاقيات ( العناصر األساسية)كيشير الممحؽ )

.( أك صناديؽ الدعـ/الدكلية ك
 

مقدمة الفيمـ كاإلعالنات  –المادة السادسة 
النان لمفيمـ في بالده، كذلؾ بالتزامف مع التصكير، عمى أف تككف كمفتو جزءان مف ُيجرم كّؿ مف الفريقيف إع

أّما السياسة العامة ليذا اإلعالف، كمقايستو التقديرية فيضعيما . الميزانية، بحسب ما تنّص عميو المادة األكلى
. الفريقاف مسبقان باتفاؽ متبادؿ
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دخاليما في مقدمة الفيمـ كفي الشريط اإلعالني ينبغي ذكر إسمي الفريقيف عمى كؿ الكسائط اإلعال نية، كا 
إذان كبشكؿ . السابؽ إلطالقو، عمى أف يقترف االسماف بذكر حقكؽ التأليؼ كالنشر التي يتمتع بيا الفريقاف

ـّ، ال ينبغي ذكر الفريؽ األكؿ بصفتو منتجان مشتركان إاّل إذا كرد اسـ الفريؽ ال اني معو بالطريقة نفسيا . عا
 
النظاـ القضائي  –لمادة السابعة ا

يتفؽ الفريقاف صراحةن عمى أّف العقد الراىف ال يشّكؿ في أم حاؿ شركةن بينيما، إذ تقتصر مسؤكلية كؿٍّ منيما 
عمى االلتزامات التي كّقعيا في ىذا العقد، كبالتالي، ال يجكز بأم شكؿ مف األشكاؿ أف ُيسأؿ فريؽ عف 

. التزامات عقدىا الفريؽ اآلخر
 

كُيعّد النص المذككر أساسيان كحاسمان في العقد الراىف الذم ما كاف ليبـر لك لـ يتفؽ الفريقاف عمى ىذه النقطة 
. تحديدان 

 
اإلخالؿ بالعقد  –المادة ال امنة 

في حاؿ قّصر أحد الفريقيف عف تنفيذ التزاـ ما، بما في ذلؾ عدـ دقة تصريحاتو كضماناتو، يحّؽ لمفريؽ 
أف يكّجو لو إنذاران يبقى بدكف تأ ير لمدة  مانية أياـ مف تكجييو بمكجب كتاب مضمكف مع إشعار اآلخر، بعد 

. بسبب خطأ الفريؽ المخّؿ بالعقد كتقصيره باالستالـ، أف يعتبر العقد الراىف مفسكخان 
 

يحّؽ لمفريؽ  في حاؿ عجز أحد الفريقيف عف تمكيؿ اإلنتاج، كال سيما في حالة اإلفالس أك تعميؽ المدفكعات،
اآلخر، بعد أف يكّجو لو إنذاران رسميان يبقى بدكف تأ ير لمدة خمسة عشر يكمان مف تكجييو بمكجب كتاب 

مضمكف مع إشعار باالستالـ، أف يستبدلو بمنتج مشارؾ آخر يحمؿ الجنسية نفسيا، عمى أف ُيمنح حقكقو 
. حقكقو كميان أك جزئيان 
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ق بما يتناسب مع مقدار االلتزامات غير الممكلة مف المساىمة المالية التي ينبغي أف تتـّ عممية االستبداؿ ىذ
. تعيدت الشركة ب بتقديميا، مع مراعاة التعكيضات اإلضافية

 
 :يتـ التعامؿ مع األمكاؿ المكدعة مف قبؿ الشركة ب عمى أنيا ديكف قابمة لمسداد

 عف طريؽ اإليرادات، -
 بعد إنجاز الفيمـ، -
. نتج المشارؾ الذم استبدؿ الفريؽ عمى نسب المساىمةبعد حصكؿ الـ -

كيحّؽ لمفريؽ غير المقّصر أيضان، مع إمكانية اإلبالغ عف ىذه النية بمكجب اإلنذار المذككر أعاله، أف 
( بما فييا الحؽ في الحصكؿ عمى اإليرادات)يصبح صاحب األفضمية باقتناء كؿ الحقكؽ المادية كالمعنكية 

لمفريؽ المقّصر، مقابؿ دفع حصة مف أرباح الفيمـ تساكم نسبة المبالغ المستحقة مف الفريؽ التي كانت ممكان 
جمالي كمفة اإلنتاج، كذلؾ كصكالن إلى المبمغ الذم سّدده  المقّصر لمفريؽ غير المقّصر عمى أمكالو الخاصة كا 

م حققيا اإلنتاج بعد تسديد مع التكضيح أّف األرباح تعني ىنا فائض صافي اإليرادات الت)الفريؽ المقّصر 
(. كمفة الفيمـ

 
اتفاؽ كامؿ  –المادة التاسعة 

يشكؿ العقد الراىف مع ممحقاتو اتّفاقان كامالن بيف الفريقيف، كىك يمغي كّؿ اتفاؽ شفيي ُعقد بينيما في الفترة 
. النكاياالسابقة ليذا العقد، كبخاّصة الصفقات كمذكرات التفاىـ كرسائؿ االلتزاـ كخطابات 

 
الخالفات  –المادة العاشرة 

ُتمنح المحاكـ في محّؿ إقامة المّدعي صالحّية فّض الخالفات التي قد تنشب حكؿ تفسير العقد الّراىف أك 
. تطبيقو، كتقّرر أيضان القانكف الكاجب تطبيقو كفؽ قكاعد النزاع السارية المفعكؿ
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بقان عبر المجكء إلى التحكيـ، بحيث يختار الفريقاف الحكـَ مع ذلؾ، يمتـز الفريقاف بالّسعي لحّؿ الخالؼ مس
.  أّما في حاؿ نشكب النزاع، فيعّيف كؿُّ فريؽ حكمان مف بمد إقامتو. باتفاؽ متبادؿ

 
المقر األساسي  –المادة الحادية عشرة 

............ . ني في، كلمفريؽ ال ا............يّتخذ كّؿ مف الفريقيف مقّران أساسّيان لو، لمفريؽ األّكؿ في
 

............... . ، بتاريخ ............ُحّرر ىذا العقد عمى نسختيف في 
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 المساعي لدل السمطات الكطنية –المادة الخامسة 
يتعّيف عمى كّؿ فريؽ أف يرفع ىذا العقد لمسمطات المختصة في بمد إقامتو كفقان لألنظمة المفركضة، عمى 

. الالزمة ليذا الغرضأف يرفقو بكؿ المستندات 
 

في حاؿ قكبؿ الفيمـ بالرفض أك بعدـ منحو إجازة إنتاج، ييعتبر العقد الراىف باطالن، كيتحّمؿ كؿٌّ مف 
الفريقيف تكاليؼ التزاماتو، أك التكاليؼ المتناسبة مع حقكقيما المشتركة في حاؿ كانا قد التزما بسدادىا 

. معان 
 

ص الفيمـ معان ككّزعاىا بينيما لكي يتمّكنا مف االستفادة مف المكاسب كيقّر الفريقاف أّنيما فّكرا بخصائ
أك اإلجراءات التنظيمية المرتبطة /الكطنية في بمدييما تباعان، في ما ييعنى بالجنسية، كالنظاـ الضريبي ك

....... أك نظاـ صندكؽ الدعـ/ك....... بالفيمـ، كفقان لما ينّص عميو العقد الثنائي
 

تخداـ غير المشركع لمفيمـ، يحّؽ لمفريقيف المتعاقديف، باالتفاؽ المتبادؿ كمع األخذ بعيف في حاؿ االس
. االعتبار تدابير النظاـ العاـ المفركضة عمييما، إحالة المسألة إلى المحاكـ الكطنية

إلى الحصص المعطاة لكؿ جنسية بغية االستفادة مف ميزات ( العناصر األساسية)كيشير الممحؽ )
.( أك صناديؽ الدعـ/اقيات الدكلية كاالتؼ

 
مقدمة الفيمـ كاإلعالنات  –المادة السادسة 

دخالو في مقدمة الفيمـ كفي الشريط  ينبغي ذكر اسـ الشركة ب في اإلعالف كّمو، كعمى كرتكنة منفصمو، كا 
ـّ، ال ينبغي ذكر. اإلعالني السابؽ إلطالقو، كعند بذكر حقكؽ التأليؼ كالنشر الفريؽ األكؿ  إذان كبشكؿ عا

. بصفتو منتجان مشتركان إاّل إذا كرد اسـ الفريؽ الثاني معو بالطريقة نفسيا
 

النظاـ القضائي  –المادة السابعة 



 

35 

 

يتفؽ الفريقاف صراحةن عمى أّف العقد الراىف ال يشّكؿ في أم حاؿ شركةن بينيما، إذ تقتصر مسؤكلية كؿٍّ 
العقد، كبالتالي، ال يجكز بأم شكؿ مف األشكاؿ أف ييسأؿ فريؽ منيما عمى االلتزامات التي كّقعيا في ىذا 

. عف التزامات عقدىا الفريؽ اآلخر
 

كييعّد النص المذككر أساسيان كحاسمان في العقد الراىف الذم ما كاف ليبـر لك لـ يتفؽ الفريقاف عمى ىذه 
. النقطة تحديدان 

 
اإلخالؿ بالعقد  –المادة الثامنة 

فريقيف عف تنفيذ التزاـ ما، بما في ذلؾ عدـ دقة تصريحاتو كضماناتو، يحّؽ لمفريؽ في حاؿ قّصر أحد اؿ
اآلخر، بعد أف يكّجو لو إنذاران يبقى بدكف تأثير لمدة ثمانية أياـ مف تكجييو بمكجب كتاب مضمكف مع 

. بسبب خطأ الفريؽ المخّؿ بالعقد كتقصيره إشعار باالستالـ، أف يعتبر العقد الراىف مفسكخان 
 

في حاؿ عجزت الشركة أ عف تمكيؿ اإلنتاج، يحّؽ لمشركة ب استرجاع كافة المبالغ المدفكعة بمكجب ىذا 
. العقد، بدكف التخمي عف التعكيضات المكّممة

 
في حاؿ عجز أحد الفريقيف عف تمكيؿ اإلنتاج، كال سيما في حالة اإلفالس أك تعميؽ المدفكعات، يحّؽ 

إلبالغ عف ىذه النية بمكجب اإلنذار المذككر أعاله، أف يصبح صاحب لمفريؽ اآلخر، مع إمكانية ا
التي كانت ممكان ( بما فييا الحؽ في الحصكؿ اإليرادات)األفضمية باقتناء كؿ الحقكؽ المادية كالمعنكية 

لمفريؽ المقّصر، مقابؿ دفع حصة مف أرباح الفيمـ تساكم نسبة المبالغ المستحقة مف الفريؽ المقّصر 
جمالي كمفة اإلنتاج، كذلؾ كصكالن إلى المبمغ الذم سّدده لمفرم ؽ غير المقّصر عمى أمكالو الخاصة كا 

مع التكضيح أّف األرباح تعني ىنا فائض صافي اإليرادات التي حققيا اإلنتاج بعد تسديد )الفريؽ المقّصر 
(. كمفة الفيمـ
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االتفاؽ كامالن  –المادة التاسعة 
ممحقاتو اّتفاقان كامالن بيف الفريقيف، كىك يمغي كّؿ اتفاؽ شفيي عيقد بينيما في يشكؿ العقد الراىف مع 

. الفترة السابقة ليذا العقد، كبخاّصة الصفقات كمذكرات التفاىـ كرسائؿ االلتزاـ كخطابات النكايا
 

الخالفات  –المادة العاشرة 
م قد تنشب حكؿ تفسير العقد الرّاىف أك تيمنح المحاكـ في محّؿ إقامة المّدعي صالحّية فّض الخالفات الت

. تطبيقو، كتقّرر أيضان القانكف الكاجب تطبيقو كفؽ قكاعد النزاع السارية المفعكؿ
ـى  مع ذلؾ، يمتـز الفريقاف بالّسعي لحّؿ الخالؼ مسبقان عبر المجكء إلى التحكيـ، بحيث يختار الفريقاف الحك

.  يعّيف كؿُّ فريؽ حكمان مف بمد إقامتوأّما في حاؿ نشكب النزاع، ؼ. باتفاؽ متبادؿ
 

المقر األساسي  –المادة الحادية عشرة 
............ . ، كلمفريؽ الثاني في............يّتخذ كّؿ مف الفريقيف مقرّان أساسّيان لو، لمفريؽ األّكؿ في

 
ّرر ىذا العقد عمى نسختيف في  ............... . ، بتاريخ ............حي
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المالحؽ المشتركة 
 
 

صافي اإليرادات المتأتية مف حصص المنتجيف : 1الممحؽ 
الميزانية : 2الممحؽ 
 التمكيؿخطة : 3الممحؽ 
خطة اإلنتاج : 4الممحؽ 
العناصر األساسية : 5الممحؽ 

( الحصص الكطنية مف المقايسة التقديرية كفقان لالتفاؽ الثنائي السارم المفعكؿ أك التشريع الكطني)
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 1ممحؽ اؿ
تعريؼ صافي اإليرادات المتأتية مف حصص المنتجيف 

 
 

إّف صافي اإليرادات المتأتية مف حصص المنتجيف ىك إجمالي المبالغ التي تحّصميا الشركة المفّكضة، بعد 
: أف تقتطع منو ما يمي

؛ في المئة، بما فييا عمكالت الكسطاء، كحقكؽ المؤّلفيف....... عمكلة المبيعات البالغة   -
 ؛PADسحب النسخ المحتممة، النسخة الرئيسة كأشرطة باد -
كافة التكاليؼ العادية، كأعماؿ استخداـ الفيمـ التي بقيت عمى عاتؽ اإلنتاج، كبخاّصة تكاليؼ الماّدة  -

، كالضرائب كالرسـك (Voice overتقنية الفكيس أكفر)اإلعالنّية، كترجمة الفيمـ، كالدبمجة، كصكت الراكم 
المستحّقة في الخارج، فضالن عف الخدمات المينية الخارجية؛ 

تكاليؼ النقؿ، كالرسـك الجمركية، كالرسـك الرقابية؛  -
المبالغ المستحّقة لجميع المكّظفيف في ىذا العمؿ، باست ناء المؤّلفيف اّلذيف يحصمكف عمى حّصة مف  -

. اإليرادات
 
 

 

 


