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المتعلــق بإشـهار العقــود واالتفاقــات  1368)شـوال  28(  1949یونیــو  25فـي  صــادرظهیـر 

 واألحكام فیما یرجع على األمور السینمائیة .
 

  یعلم من كتابنا هذا أسماء اهللا وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشریف بما یأتي :

  الفصل األول :
ار العقـود واالتفاقـات واألحكـام إلشـع القسـم المكلـف بالسـینما سـجل عمـوميیجعل فـي  

المشــار إلیهــا فــي ظهیرنــا هــذا الصــادر بشــأن إنتــاج األفــالم الســینمائیة بــالمغرب وهــذا الســجل 
  یمسكه محافظ یعین بقرار وازیري.

  الفصل الثاني  : 
أن المنتج أیا كان إذا أراد أخذ مناظر فلـم مـن األفـالم بـالمغرب یجـب علیـه أن یلحـق  

نـونبر  7الموافـق  1359شوال  6علیه في ظهیرنا الشریف المؤرخ في بالتصریح المنصوص 
المتعلق بمراقبـة أفـالم السـینمائیة تلخیصـا مـن تسـجیل ذلـك الفلـم فـي السـجل العمـومي  1940

  على أن هذا التسجیل یقع قبل الشروع في العمل.
قبل ولكنه إذا وقع تقدیم طلب في شأن إجراء بعض التقییدات في السجل المذكور من 

ــا الشــریف المشــار إلیــه  ــم المنصــوص علیهــا فــي ظهیرن أن یقــع تســلیم اإلذن بأخــذ منــاظر الفل
یجــب علـى المحـافظ أن یــذكرها   1940نـونبر  7الموافـق  1359 شــوال 6أعـاله المـؤرخ فـي 

  كما یذكرها في النسخ أو في الخالصات من التقییدات المذكورة.

  الفصل الثالث
یل األفالم المشار إلیها في الفصل األول یجب أن یرفع إن المطالب الملتمس بها تسج

  .بها األعالم إلى المحافظ على السجل العمومي الخاص باألمور السینمائیة بفرنسا
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لـذلك لم یقع من قبل أي تقیید مماثـل  ماوال یكون للمطالب المذكورة تأثیر عند تقدیمها 
قییــد الفلــم یســلمها المحــافظ علــى ا یكــون ذلــك إال بشــهادة بعــدم تفــي الســجل العمــومي حســبم

 السجل المذكور.

  الفصل الرابع:
إن الفلـم الـذي یكـون قـد طلـب تسـجیله مقصـورا علـى منتجـه یقیـد فـي السـجل العمــومي 

  أو نهائیة. مؤقتة كانت هذه العناوینأ سواء اوینهبعنوانه أو بعن
ي أبرمـــه وتأییــدا للمطلــب المــذكور یجـــب أن تســلم إلــى المحــافظ نســـخة مــن العقــد الــذ

نـه الفلـم أو مــع مصـنفیه أو مـع مســتحقي مالمنـتج مـع مصـنف الكتــاب األصـلي الـذي قــد نقـل 
ــه تصــریح بــال بیــان یقدمــه مســتحقو حقــوقهم أو یســلم الحقــوق أنفســهم بإثبــات الرخصــة فــي  ل

  إخراج الفلم نقال عن الكتاب المذكور وبتعیین األجل الذي تعطى عنه الرخصة المذكورة.
لفلـم التـام ینبغـي لـه أن یخصـص رقمـا ترتیبیـا ل ظ على السجل العموميهذا وأن المحاف

 تقییده على الصورة المذكورة.

  الفصل الخامس
إن األفــالم التــي ســبق تقییــدها بالكیفیــة المبنیــة فــي الفصــل الثــاني أعــاله یجــب ان تقیــد 

ب التعجیـل في شأنها األمور اآلتیة أسفله في السجل العمومي بناء على التمـاس الفریـق الطالـ
مـن غیـر أن یمكـن أن یترتــب علـى التقییـد المشــار إلیـه تخویـل أي امتیـاز جدیــد لفائـدة مـن لــه 

وتلـك األمـور هـي  8وعـدد  7وعـدد  6 ع به عـدا مـا هـو مـذكور فـي الفصـول عـددحق االنتفا
  المسطرة فیما بعد:

التخلیـــات عـــن حـــق الملكیـــة واالســـتغالل والحصـــص التـــي یـــوءتي بهـــا إلـــى الشـــركة  -1
لك منح امتیازات فـي حـق اسـتغالل فلـم مـن األفـالم أو أیـة مـادة مـن ماداتـه فـي وكذ

 الحال واالستقبال.
 رهن كل الحقوق المشار إلیها في الفقرة السابقة أو رهن البعض منها -2
التخلیات بوجه الملك أو بوجه الضمان عن كـل مـداخیل فلـم مـن األفـالم فـي الحـال  -3

 اخیل أو نقلها والنیابة بقبضها.أو االستقبال أو البعض من تلك المد
 لمیاالتفاقات المتعلقة بتوزیع ف -4
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االتفاقـــات التـــي تتضـــمن تقییــــدا أو حصـــرا فـــي حریـــة التصــــرف فـــي كـــل المــــادات  -5
 لم ما في الحال واالستقبال أو في البعض من ذلك.یومداخیل ف

التخلیــات عــن الســابقیة واإلحــاالت والتشــطبیات كلیــة كانــت أو جزئیــة الراجعــة إلــى  -6
 الحقوق أو االتفاقات المشار إلیها أعاله.

األحكــــام ســـــواء كانــــت صـــــادرة مــــن المحـــــاكم أو مــــن المحكمـــــین وكــــذلك األحكـــــام  -7
االستعجالیة وكافة اإلجراءات التحفظیة المتعلقة بأي حق من الحقـوق المشـار إلیهـا 

 في الفقرة السابق ذكرها
األولى وما بعدها إلـى الفقـرة  ن الحقوق المبنیة في الفقرةمعلى أن كل تقیید یتعلق بحق 

  .جنتالمالخامسة من هذا الفصل ال یمكن طلبه إال بموجب عقد أو اتفاق یبرم مع 
ذا أجري تقیید نفس الحقوق المشـار إلیهـا فـي السـجل فـال یمكـن تقییـدها مـرة أخـرى إال  ٕ وا

  بموجب عقد أو اتفاق یبرم مع المنتفعین بها.
لألصــــل مــــن تلــــك العقــــود أو االتفاقــــات أو  وتبقــــى صــــورة أو نســــخة أو نســــخة مطابقــــة

األحكام أو األحكام االستعجالیة أو اإلجراءات التحفظیة المذكورة مودعة في السجل العمومي 
لم المــذكور ومحـل السـكنى الــذي یعلـى أنـه یجـب أن یــذكر فیهـا العـدد الترتیبــي الـذي جعـل للفـ

  اختاره الفریقان للمخابرة.
ذا لــم یقــع تســجیل الفــ ٕ إذا لــم تقیــد العقــود أو االتفاقــات أو األحكــام أو اإلجــراءات  لم أویوا
ن الحقـــوق الناجمـــة عمـــا ذكـــر مـــن العقـــود واالتفاقـــات واألحكـــام مـــالتحفظیـــة المـــذكورة أعـــاله ف

  واإلجراءات التحفظیة ال یمكن االحتجاج بها على الغیر الذي قیدت حقوقه في الدفتر.

  الفصل السادس
  تیب طلبها؛تعین رتبة التقییدات بحسب تر 
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  :سابعالفصل ال
یقرر االمتیـاز النـاجم عـن عقـد الـرهن مـن غیـر نـزع أي حـق بمجـرد التقییـد المشـار إلیـه 

من ظهیرنا الشریف هذا على أن التقیید المتعلق بالرهن من یعمل بـه لمـدة  4في الفصل عدد 
  مساویة للمدة التي قد اكتسب أثناءها منتج الفلم حقوق استغالله.

  نالفصل الثام
مـــن الفصـــل  والثالثـــةأن المنتفـــع بحـــق مـــن الحقـــوق المشـــار إلیهـــا فـــي الفقـــرتین الثانیـــة 

ده مباشـرة قـدره مـداخیل الفلـم أیـا كـان نوعهـا أو الخامس والمقیدة في السـجل قانونـا یقـبض وحـ
التفـات إلـى أي تعـرض غیـر التعـرض قدر التعاویض التي یجب دفعها عن ضیاعه من غیـر 

المبني على امتیاز قانوني تكون له رتبة من رتب األفضـلیة بالنسـبة إلـى االمتیـاز الـذي یكـون 
مرتبطا بدین من الدیون المقیدة بمقتضى الفقرتین المذكورتین وكذلك ن غیر التفـات إلـى عـدم 

ــه إلــى غایــة اســتیفاء حقوقــه بحســب ترتیــب  ــة النیابــة رضــى المــدین المتنــازل ل ــده فــي حال تقیی
بالقبض ما عدا إذا نـص العقـد علـى شـروط مخالفـة لـذلك تكـون مسـجلة فـي السـجل العمـومي 
وذلــك مــن غیــر احتیــاج إلــى رفــع اإلعــالم بــذلك إلــى المتخلــي لهــم مــن المــدنیین الــذین تصــح 

  تبرئته ذمتهم بین أیدیه.

  الفصل التاسع:
نسـخة أو خالصــة مــن التقییــدات  یجـب علــى المحــافظ علـى الســجل العمــومي أن یســلم

المضمنة فـي السـجل العمـومي ومـن بعـض الحجـج المودعـة لصـحة التقییـدات أو شـهادة دالـة 
  ها.یعلى أنه ال یوجد تقیید وذلك لجمیع سائل

على أن النسـخ أو الخالصـات مـن التقییـدات المشـار إلیهـا فـي الفقـرتین الثانیـة والثالثـة 
ا یجــب علــى المحــافظ أن یكــون لــه ســجل وصــیة كمـصمـن الفصــل الخــامس تســلم فــي ورقــة خ

یقید فیه كل یوم بیومه وبحسب ترتیب المطالب ما یسلم إلیه مـن عقـود بقصـد تقییـدها فیـه وال 
   .یمكن أن یقید ذلك إال بتاریخ التسلیم المذكور وبحسب ترتیبه
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  الفصل العاشر:
تر العمـومي مـن مـا عمـا حـرر فـي الـدففظ یكـون مسـؤوال عـن الضـرر النـاجم إإن المحا

ٕ التق مـا عـن عـدم التنصـیص فـي القائمـات أو الشـهادات ییـدات المطلوبـة بمكتبـه الخصوصـي وا
التي یسلمها على تقیید أو عدة تقییدات موجودة ما لم یحدث الغلط عن إشارات غیر كافیة ال 

  یمكن إذ ذاك نسبها إلیه .
  

  الفصل الحادي عشر
  من التنبر: تعفى

ـــــدفاتر والوثـــــائق الدا لـــــة علـــــى االعتـــــراف باإلیـــــداع والقائمـــــات والشـــــهادات والنســـــخ ال
  والخالصات الممسكة أو المحررة بموجب مقتضیات ظهیرنا الشریف هذا.

الحجـج المــدلى بهـا اســتكماال لموجبـة مــن الموجبــات المشـار إلیهــا فـي ظهیرنــا الشــریف 
یـة صـریحة هذا والتي تبقى مودعة في السـجل العمـومي بشـرط أن یـنص فـي تلـك الحجـج بكیف

   .على ما أعدت له

  الفصل الثاني عشر
تعفــى مــن موجبــات التســجیل القائمــات والشــهادات والنســخ والخالصــات المســلمة مـــن 

  طرف المحافظ على السجل العمومي حسب ما تقرر بالفصل التاسع من ظهیرنا هذا.

  الفصل الثالث عشر
رشــادات وكــ ٕ ل مــا یســلم مــن كــل مطلــب فــي التقییــد وكــل مطلــب یلــتمس بــه بیانــات وا

قائمــات وشــهادات ونســخ أو خالصــات كــل ذلــك یترتــب علیــه قــبض أداء بالكیفیــة التــي یتعــین 
 .18في القرار المبین في الفصل عدد 
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  الفصل الرابع عشر:
إن الحقــوق المشــار إلیهــا فــي الفصــل الخــامس والتــي یمكــن االحتجــاج بهــا علــى الغیــر 

ن جـرى في رتبتها التي كانـت لهـا مـن قبـل إتبقى بصفة قانونیة قبل إجراء العمل بظهیرنا هذا 
  تقییدها في أجل الثالثة أشهر من إجراء العمل المذكور.

ن لم تقید فال تكون رتبته ٕ ة في الفصـل السـادس وعلـى ا حیال الغیر إال بالكیفیة المبینوا
فـي ل المخالفة لمقتضیات الفقـرة األولـى مـن الفصـل الخـامس فـإن التقییـدات المشـار إلیهـا یسب

فیمـا إذا لــم یمكــن  شــهادة یسـلمها رئــیس مصـلحة الســینماهـذا الفصــل یقـع قبولهــا بمجـرد إبــراز 
بعــد مضــي شــهر واحــد علــى اإلنــذار الموجــه إلــى  –للطالــب أن یحصــل مــن المــذكور أخیــرا 

على شهادة یعـین فیهـا بتـدقیق العـدد الترتیبـي المجعـول للفهـم  -المنتج بواسطة كتاب مضمون
  ما تقرر في الفصل الرابع.   المذكور على حسب

علــى أن االســتظهار بالشــهادة المــذكورة یقــوم عنــد االقتضــاء مقــام موجبــه إیــداع عنــوان 
  الفلم المبین في الفصل الرابع المذكور.

  الفصل الخامس عشر:

كـان  یالم من األفالم أو أي كان من ماداته اختیار یال یمكن أن یباع  بالمزایدة العلنیة ف
بسبعة أیام یجب على الطالب أن  إلى عملیة البیعجبریا إال بعد إنذار بالحضور  هذا البیع أو

 فــي الســجل العمــومي الخــاص بالســینمایكلــف مــن یبلغــه إلــى كــل واحــد مــن الــدائنین المقیــدین 
ال فیكون ذلك البیع باطال. ٕ   بمحل السكنى الذي وقع اختیاره في التقیید ألجل المخابرة وا

  الفصل السادس عشر:
لم یكن بیع األمـالك المـذكورة قـد وقـع بالمزایـدة العلنیـة فـإن المشـتري الـذي یریـد أن  إذا

یتقـي متابعــات ومطالبــات الــدائنین المقیــدین یحــتم علیـه أن یبلــغ فــي ظــرف خمســة عشــر یومــا 
ـــي  ـــاروه ف ـــذي اخت ـــدائنین المـــذكورین بمحـــل الســـكنى ال ـــة ال ـــى كاف ـــى األكثـــر إل ـــذار عل مـــن اإلن

ومحــل ســكناه وثمــن شــرائه وبیــان الــدیون الممتــازة وقــدرها مصــرحا بأنــه  بــهوألقاتقییـداتهم اســمه 
ال ف ثمنهمستعد ألدائها حاال إلى غایة حدود  ٕ   سقط حقوقه.توا
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تخلــي عنهــا معلـى أن كــل دائــن مــن الــدائنین المقیــدین یمكنــه أن یطلــب بیــع األمــالك ال
د على الثمن وأعطى ضامنا العلنیة إذا اقترح رفع الثمن إلى عشر واحد زائ بالتراضیعن طریق

عــن دفــع األثمــان والصــوائر أو أدلـــى بقــدرة كافیــة أداء الــثمن وهـــذا الطلــب یجــب تبلیغــه فـــي 
  الخمسة  عشر یوما من رفع اإلعالم المشار إلیه في الفقرة األولى أعاله

  الفصل السابع عشر:
ص االختصـــاعمـــال بقواعـــد  ،حـــق النظـــر لهـــا إذا كانـــت المحـــاكم الفرنســـیة هـــي التـــي

  .فإن القضیة ترفع لدى المحكمة االبتدائیة بالرباط االعتیادیة،

  الفصل الثامن عشر
  رنا الشریف هذا بموجب قرار وزیري.تعین شروط تطبیق ظهی

  . 1949یولیه سنة  25الموافق  1368شوال عام  28وحرر بالرباط في 
  تم اإلطالع علیه قصد المصادقة والتطبیق:

  .1949شتنبر  23الرباط في 
  اإلمضاء الكومسیر المقیم العام: أ جوان.

  
  
  
  

  


