
  
  
  
  
  



 
اتفاق التعاون واإلنتاج المشترك والتبادل السینمائي بین حكومة المملكة 

  المغربیة وحكومة الجمھوریة السینغالیة
  

وحكومة جمھوریة السینغال، إذ تالحظان بارتیاح النتائج المملكة المغربیة إن حكومة 
  .العامة للتعاون القائم بین البلدین 
ة عن طریق المبادالت واإلنتاج تلتعاون مع العمل على تنمیورغبة منھما في مواصلة ھذا ا

واقتناعا منھما بأن تظافر األفكار والوسائل المتعلقة باإلبداع . المشترك لألفالم السینمائیة
التي تعمل على التقارب والتفاھم بین  ممن شأنھ أن ینعش إنتاج األفال. السینمائي

ماعي وأن یساھم بفعالیة في إشعاع من اجل تطورھا االقتصادي واالجت. الشعوب
  .الحضارات وترجیح السلم في العالم

أن تشرف . التي بإمكانھا بفضل نوعیتھا التقنیة وقیمتھا الفنیة متأكیدا منھما بأن األفال
  السمعة السینمائیة للمغرب والسینغال سیتم قبولھا لالستفادة من ھذا االتفاق، 

  :یليا على ما تاتفق
  

  الباب األول 
  اإلنتاج المشترك

  
  :المادة األولى

  الجنسیة المزدوجة لألفالم ذات اإلنتاج المشترك
  

یجب على األفالم المقبولة لالستفادة من اإلنتاج المشترك أن تكون ذات فائدة للبلدین  - 1
  معا، وان تساھم في جودة العمل السینمائي

 تعتبر كأفالم وطنیة من جانب سلطات البلدینو - 2
بنفس االمتیازات المخولة لألفالم الوطنیة لكل من البلدین التي تحظى نتیجة لذلك و - 3

  .   یمكن أن تسن وال تخول ھذه االمتیازات إال لمنتج البلد الذي یمنحھا
  

  :المادة الثانیة
  الموافقة المسبقة

  

على أساس اإلنتاج المشترك بموافقة سلطات البلدین المختصة  میجب أن یحظى إنجاز األفال
  : وھذه السلطات ھي. فیما بینھمابعد التشاور 
 المركز السینمائي المغربي : في المغرب 
 مكتب السینما التابع للوزارة المكلفة بالسینما: في السینغال. 

  .یجب أن تدرج اإلسھامات الفكریة والتقنیة والفنیة، مبدئیا، بنفس الحصص المالیة
ھمة حسب الحصص، ویجب أن وفي حالة إنتاج مشترك ثالثي، یتم تحقیق توازن ھذه المسا

  :تشمل مساھمة الدولة ذات األقلیة من حیث الحصة المالیة في فریق التألیف واإلنجاز
. كاتبا یتم اختباره من ضمن المبدعین الفكریین للعمل السینمائي طبقا التفاقیة بیرن - 1

  :ویتعلق األمر في مثل ھذه الحالة



  كاتب السیناریو   - أ
 )یناریو مأخوذا عن عمل مسرحي سابقإذا كان الس. (كاتب االقتباس - ب
 كاتب األلحان الموسیقیة مع أو دون كلمات والتي أنجزت خصیصا للعمل السینمائي - ت
 المخرج  - ث
 )حوارات الفیلم(وأخیرا كاتب النص الناطق  - ج
 
  :من بین رؤساء الفرق، ویتعلق األمر ب اتقنیین یتم اختیارھم - 2

  مدیر اإلنتاج، أو المدیر المنتدب 
 مدیر الصورة  
 مدیر ھندسة الصوت 
  مدیر الھندسة االلكترونیة 
  القیم على التركیب 
  القیم على التزیین 
 وأخیرا القیم على المالبس 

  
وممثل دور  يالممثلون المختارون لألدوار الرئیسیة أو، إذا تعذر ذلك، ممثل دور رئیس

  .ثانوي
ى بعد اتفاق یمكن استثنائیا السماح أو قبول مشاركة ممثلین من جنسیة دولة أخر - 3

السلطات المختصة للبلدین، وذلك إذا كان حضورھم ضروریا اعتبارا لسیناریو 
  .الفیلم

بالنسبة للموظفین التقنیین اآلخرین والموظفین المنفذین، یجب على المنتجین  - 4
المشتركین االستدعاء إذا أمكن، أغلبیة من المساعدین من بلد اإلنتاج المشترك الذي 

  لمشاھد     یجري فیھ التقاط ا
  
  

  :منةالمادة الثا
   ومراقبة الصوت ب، التركیالتصویر، تكبیر الصورة

  

تنجز أشغال التقاط المشاھد داخل األستودیو أو خارجھ، والتكبیر، والتركیب ومراقبة 
ویمكن قبول التصویر في الخارج . فوق تراب الطرفین المتعاقدین ىالصوت بالدرجة األول

، أو التصویر في إطار المساعدة في دولة أخرى إذا كانت حركة أو في المناظر الطبیعیة
  .الفیلم أو إذا كانت الظروف التقنیة والمالیة إلنجازه تتطلب ذلك

 
  

  الحوار:التاسعةالمادة 
    

  بالعربیة ةیجب أن یشمل الفیلم نسخة أصلیة بإحدى اللغات الوطنیة للسینغال ونسخ
 
 
  



  :العاشرةالمادة 
  )جینریكال(مقدمة الفیلم 

  

یجب أن تحمل مقدمة الفیلم، وأشرطة اإلعالنات، والوسائل اإلشھاریة لألفالم  - 1
 :المنجزة بصفة مشتركة

 إنتاج مشترك مغربي سینغالي 
 أو       
  إنتاج مشترك سینغالى مغربي 

ن تظھر بالضرورة أعلى ورقة منفصلة عن مقدمة الفیلم، و ویجب أن تظھر ھذه اإلشارة
المنجز بمناسبة عرض ھذه األشرطة في التظاھرات الفنیة والثقافیة كذلك في اإلشھار 

  .وخصوصا في المھرجانات الدولیة وفي كل االتصاالت المتعلقة بھذه األفالم
   

  :لحادیة عشرةاالمادة 
  حق سحب النسخ حقوق النشر أو

  
تكون لكل منتج ملكیة سالب أصلي للصورة والصوت أیا كان المكان الذي تم فیھ  - 1

ویتطلب سحب  ةولكل منتج مشترك الحق متسالب في لغتھ األصلی. ع السالبإیدا
  .متسالب في صیغة ثالثة اتفاق المنتجین المشتركین

  .لكل منتج مشترك الحق في سحب عدد النسخ الضروریة لسوقھ الخاص بھ - 2
  

  :لثانیة عشرةاالمادة 
  اّألسواق وتوزیع اإلیرادات

  

  ة المالیة لكل منتج مشتركیتم توزیع اإلیرادات حسب نسبة الحص - 1
أو  تما تقسیما لإلیراداإ عشریطة موافقة السلطات، یجب أن یشمل ھذا التوزی - 2

وجد بین یتقسیما جغرافیا مع مراعاة اختالف الحجم في ھذه الحالة الذي یمكن أن 
 .إما مزیجا بین الصیغتین و أسواق البلدین الموقعین،

نتاج مشترك، المنتج المشترك صاحب یتولى مبدئیا تصدیر األفالم المنجزة بإ - 3
 األغلبیة

عندما تكون الحصص المنصوص علیھا إلنتاج مشترك متساویة ومتوازنة، یتولى  - 4
تصدیر األفالم، ماعدا في حالة اتفاقیة خاصة، المنتج المشترك الحامل لنفس جنسیة 

 .المخرج
یب البلد الذي لم ستیراد، ینسب الفیلم إلى نصاالفي حالة البلدان المطبقة لقیود على  - 5

وفي حالة عدم . یبلغ بعد حصتھ، والذي تكون لھ بالتالي امكانیات أفضل للتصدیر
ما لنصیب البلد الذي إ و. ینسب الفیلم أما لبلد اإلنتاج المشترك ذي األغلبیة. اتفاق 

یكون المخرج من رعایاه تبعا لطبیعة المساھمات في المخاطر المالیة، غیر أن أي 
بھ المنتج المشترك یجب أن یحظى بموافقة شریكھ في الظروف تصدیر یقوم 

     .آلجال المحددة في عقد اإلنتاج المشتركاو
  



  :الثالثة عشرةالمادة 
  امتیازات ملحقة 

  

مع مراعاة موافقة السلطات فإن عرض األفالم المنجزة بإنتاج مشترك في التظاھرات 
ینتمي إلیھ المنتج المشترك صاحب األغلبیة والمھرجانات الدولیة یجب أن یتواله البلد الذي 

ذات الحصص المالیة المتساویة، یتواله البلد الذي یكون المخرج من  مأو، في حالة األفال
  .رعایاه

تكون االمتیازات األساسیة للجوائز المخصصة لألفالم بمناسبة التظاھرات والمھرجانات 
  .  ن نصیب المخرجلألفالم بمناسبة التظاھرات والمھرجانات الدولیة م

  
  

  :لرابعة عشرةاالمادة 
  اإلنتاج المشترك لألفالم القصیرة

  

القصیرة ذات الطابع التربوي  میشجع الطرفان المتعاقدان اإلنتاج المشترك لألفال - 1
والعلمي، واألشرطة الوثائقیة التي تتعلق بشواھد تاریخیة، وثقافیة وبشباب البلدین 

  .بالتعاون الثنائي بین البلدینوكذا األخبار المصورة المتعلقة 
یجب أن تنجز ھذه األفالم في إطار إنتاج مشترك ثنائي متكافئ، مالیا بالنسبة للبلد  - 2

التي تجرى فیھ التقاط المشاھد، یجب على فریق اإلخراج الذي، بعد مراعاة القیود 
الخاصة بالمیزانیة التي سیتم تخفیضھا، أن یشمل من ضمن أفراده على  األقل من 

 :أجل مساھمة نظیره
  وكاتب ) إذا كان موجودا(كاتبا یتم اختباره من بین المخرج وكاتب السیناریو

 .األلحان الموسیقیة
 تقنیا یتم اختیاره من بین رؤساء الفرق، كما تم ذكر ذلك أنفا . 
  ممثل دور رئیسي 

  
  :خامسة عشرةالمادة ال

  حریة تنقل األشخاص واألموال
  

یماتھا یسھل الطرفان المتعاقدان دخول وإقامة األشخاص الفنیین في إطار تشریعاتھا وتنظ
وكذا االستیراد المؤقت وإعادة . والتقنیین المساعدین في األفالم المنجزة بصفة مشتركة

األشرطة، الوسائل التقنیة، (تصدیر الوسائل الضروریة إلنجاز األفالم في إطار ھذا االتفاق 
  ).شھار، إلخالمالبس، مواد الدیكور، ومواد اإل

   
  :عشرة سادسةالمادة ال

  ترخیص اإلنتاج أو التصویر
   

یجب أن تودع طلبات الترخیص وكذا مشاریع اإلنتاج المشترك قبل بدایة التقاط  - 1
مشاریع اإلنتاج المشترك قبل بدایة التقاط مشاھد الفیلم مصحوبین بجمیع الوثائق 

  .التي تراھا سلطات البلدین ضروریة



رمة بین المنتجین المشتركین للبلدین، طبقا لمقتضیات ھذا االتفاق كل العقود المب - 2
 .التكون صالحة إال بعد موافقة السلطات المذكورة

یتولى تبادل الترخیصات من الجانب السینغالي الوزارة المكلفة بالسینما، ومن  - 3
  .  الجانب المغربي المركز السینمائي المغربي

    
  :عشرة لسابعةالمادة ا

  أو تنسیق القرارات المشاورات
  

تفید السلطات المختصة بعضھا البعض بكل المعلومات المتعلقة بمنح أو رفض أو  - 1
  .تعدیل أو سحب ترخیصات اإلنتاج المشترك

 إلنتاجقبل رفض أي طلب ترخیص  بینھایجب أن تتشاور سلطات البلدین فیما  - 2
 .مشترك

   
  :عشرة منةالمادة الثا

  اإلیداع القانوني
  

  مال السینمائیة المقبولة في اإلنتاج المشترك ألجراء اإلیداع القانونيتخضع كل األع - 1
التي یتم إعدادھا في كال البلدین یغرض حفظ " مستندات الفیلم" كل اإلیداع لدى یتم  - 2

 .ھذه األفالم
یجب على المنتج المستوفى لھذا اإلجراء أن یرفق كل العناصر المستعملة مع الفیلم،  - 3

ویتعلق األمر على الخصوص بمواد اإلشھار، وتضم خصوصا شریط اإلعالن، 
 .الملصقات، والملصقات الصغرى، والصور، والملفات الصحفیة

ح تسم) مخرج أو متواجب(یجب أن تكون العینة المحفوظة عنصرا وسیطا   - 4
بالحصول على نسخ إیجابیة جدیدة، أو إذا تعذر ذلك نسخة إیجابیة مطابقة للصیغة 

عرضا ناقصا  يبالتالالكاملة للفیلم قبل إخضاعھ للرقابة، والتي ال تجعل من الفیلم 
 .أو مشوھا

 :یجب أن یكون اإلیداع مرفوقا بتصریح یضم اإلشارات الموالیة - 5
 نوياسم الكتاب، والمنتج، شخص ذاتي أو مع )1
 عنوان العمل السینمائي  )2
 طبیعة الدعم )3
 الحجم )4
 األسلوب المستعمل في الصورة والصوت )5
 مختبر المعالجة  )6
 تاریخ إنجاز أول نسخة تم تداولھا  )7
 عدد النسخ التي تم سحبھا )8
 

تسمح العینة التي تم حفظھا بإعادة تركیب أو إعادة نشر الصیغة الكاملة للفیلم الذي  - 6
جزاء التي أعید تركیبھا أو نشرھا أن تزود القاعات لأل فقد أو شوه جزء منھ، یمكن

  .السینمائیة الوطنیة والجامعیة، وكذا المراكز الثقافیة المنشأة في كال البلدین
  



  :الباب الثاني
  خاصة متعلقة ببیع واستیراد وتصدیر األفالم  اتفاقیة

  
  :عشرة تاسعةالمادة ال

  المبدأ
  

رقابة الجاري بھما العمل حالیا في كال البلدین فإن مع عدم اإلخالل بنظام المراقبة وال
ألي قید من  عاستیراد وتصدیر األفالم الوطنیة المطولة والقصیرة ال تخضوبیع، 

  .الطرفین
 مكما یلتزم الطرفان المتعاقدان عبر كل الوسائل بتشجیع وتنمیة البث في كل بلد لألفال

  البلد اآلخر 
  
  
  

  :العشرونالمادة 
  ة شھادة الجنسی

  

یجب أن تكون األفالم المستوردة من أحد البلدین، طبقا لھذا االتفاق، مرفقة بشھادة 
جنسیة مخولة من طرف السلطات المختصة یشھد فیھا ھؤالء بأن األفالم المعنیة 

  .سینغالیة أو مغربیة، أو سینغالیة مغربیة حسب الحالة
  

  :الواحد والعشرونالمادة 
  

  حقوق بث األفالم في التلفزة
   

  یسخر الطرفان كل الطاقات لتشجیع بث األفالم المغربیة في التلفزة السینغالیة
  .واألفالم السینغالیة في التلفزة المغربیة

 أسعار  دیجب أن یتم التنازل عن حقوق مرور ھذه األفالم ضمن إطار مشجع وتحد
  .ھذه الحقوق بواسطة اتفاق مشترك بین تلفزتي البلدین

  
  :عشرونالثانیة والالمادة 

  الشراء الجماعي لحقوق التوزیع
  

  .الشراء الجماعي لحقوق توزیع األفالم األجنبیة لكل من البلدین یشجع الطرفان
  

  :ونعشروال الثالثةالمادة 
  رباحترحیل األ

  



األفالم التي یتم الحصول علیھا باستغالل األعمال السینمائیة المغربیة في  مداخیل یتم تحویل
السینمائیة السینغالیة في المغرب طبقا لنظام الصرف الجاري بھ العمل السینغال واألعمال 

  ھذا النظام في البلدین وال یخضع ألي قید خارج إطار
  

  :لثالباب الثا
  إنعاش األنشطة السینمائیة 

  
الفیلم ھو السفیر األكثر فعالیة في العالقات بین الدول ألنھ یجلب معھ دائما جزءا من البلد " 

  "األصل
  

  :العشرون الرابعة و ادةالم
  التظاھرات الثقافیة وتبادل البعثات

  

یسخر الطرفان كل ما لدیھما لتشجیع إنعاش أو بث األفالم التي تقدم فائدة ثقافیة، وذلك  
أسبوع "في السینغال و" أسبوع السینما المغربیة"بالتنظیم دوریا، حسب جدول یتم تحدیده 

ھمة الجمعیات والتجمعات المھنیة التي لھا مقر في كال في المغرب بمسا" السینما السینغالیة
  .البلدین

 
 
  

  :والعشرون الخامسةالمادة 
  دعم الصناعات السینمائیة الوطنیة 

  

  .تساھم السلطات في خلق أنشطة سینمائیة وطنیة
  

  :والعشرون السادسةالمادة 
   حصة المنح

  

ختصة رھن إشارة المھنة للرفع من المستوى السینمائي في البلدین تضع السلطات الم
حصصا للمنح من اجل تكوین أطر جامعیة، وتمنح تعویضات للتداریب قصد استكمال 

  .التكوین المھني الخاص بالمیدان السمعي البصري
  

  :والعشرون السابعةالمادة 
  دورة التكوین 

  

یمكن للطلبة الذین سیصبحون غدا أطرا فعالة في المھنة، الحصول في كل شعب الصناعة 
  :السینمائیة یشمل

  تعلیما نظریا  
 أشغال تطبیقة وتمارین.  

  



  :والعشرون الثامنةالمادة 
  إعادة التكوین المھني 

  

ي المجال السمعي البصري الذین یرغبون یتنظم تداریب وحلقات دراسیة للتكوین لفائدة مھن
  .في تحدیث معارفھم والتأقلم مع تطور القطاع السینمائي

  
  :رونوالعش تاسعةالالمادة 

  مناظرات، أوراش، محاضرات 
  

مناظرات، محاضرات، (ینظم الطرفان، باإلضافة إلى ذلك، بالتناوب لقاءات دوریة 
لتمكین الممثلین، والتقنیین والخبراء من مواجھة أألعمال والتطرق للقضایا ) أوراش

 .المشتركة الخاصة بسینما البلدین
  

  :الباب الرابع
  مقتضیات عامة

   

  :ونالثالثلمادة ا
  اللجنة المختلطة

  

لمتابعة وتسھیل تطبیق ھذا االتفاق وإلیجاد حلول للصعوبات المتعلقة بھ والقتراح،  - 1
عند االقتضاء، تعدیالت مناسبة لغرض تنمیة التعاون السینمائي لما فیھ مصلحة 
البلدین، تحدث لجنة مختلطة مكونة من خبراء رسمیین ومھنیین معنیین من طرف 

  .السلطات
ه اللجنة مكلفة على الخصوص بمراقبة مجموع االنتاجات المشتركة تكون ھذ - 2

 .وتوازن الحصص المالیة، والفنیة، والتقنیة واألشغال الخاصة بھا
تجتمع ھذه اللجنة كل سنة بالتناوب في المملكة المغربیة والجمھوریة السینغالیة  - 3

حالة  ویمكنھا كذلك أن تجتمع بطلب من أحد الطرفین المتعاقدین خصوصا في
 . مطبقین على الصناعة السینمائیةتعدیالت عامة تطرأ على التنظیم أو التشریع ال

 
 
 
  
  :الواحدة والثالثونلمادة ا

  الصالحیات
  

مؤقتا منذ التوقیع علیھ، وبصفة نھائیة بعد إتمام  حیز التنفیذیدخل ھذا االتفاق  - 1
  .اإلجراءات الدستوریة الخاصة بكل طرف

ابتداء من تاریخ دخولھ حیز التنفیذ تكون قابلة ضمنیا ویبرم لمدة ثالث سنوات  - 2
 للتجدید، ما لم یتم إلغاؤه من أحد الطرفین المتعاقدین ثالث أشھر قبل نھایتھ



تبقى رغم ذلك االنتاجات المشتركة الجاریة إبان اإللغاء مستفیدة من كافة مزایا ھذا  - 3
حدد بانتھاء العمل باالتفاق، تاریخ المالاالتفاق حتى یتم إنجازھا بشكل تام وحتى بعد 

فإنھ یستمر العمل باتفاق اإلنتاج المشترك فیما یتعلق بتصفیة إیرادات األفالم 
  .المنجزة بإنتاج مشترك في إطار االتفاق

  :الثانیة والثالثونلمادة ا
  

مارس  30الموقع بدكار بتاریخ  يالسینمائ قایلغي ھذا االتفاق ویعوض بروتوكول االتف
  .مملكة المغربیة والجمھوریة السینغالیةبین ال 1994

  .وإثباتا لذلك وقع أسفلھ المفوض لھما قانونیا من طرف حكومتھما على ھذا االتفاق
  
  1992ینایر  17في حرر بالرباط  

  .للنصین نفس الحجیة و والفرنسیةین العربیة أصلین باللغت في نظیرین
  
  

  عن حكومة المملكة المغربیةعن حكومة المملكة المغربیة
  طیف الفیالليمعالي السید عبد الل

وزیر الدولة المكلف بالشؤون الخارجیة 
  والتعاون

  
  

  عن حكومة جمھوریة السینغالعن حكومة جمھوریة السینغال
  معالي السید دجیبوالیتي كدامعالي السید دجیبوالیتي كدا

  وزیر الشؤون الخارجیةوزیر الشؤون الخارجیة

    
  

 



  ملحق قواعد المسطرة
  
یجب أن تودع طلبات القبول لالستفادة من اإلنتاج المشترك، لدى اإلدارتین في آن   

  .یوما على األقل قبل بدایة التقاط مشاھد الفیلم) 45(بعین واحد وذلك خمسة وأر
ویجب على إدارة بلد المنتج المشترك صاحب األغلبیة أن تبلغ اقتراحھا إلى إدارة بلد 

ابتداء من تاریخ ) أسابیع 3( یوما المنتج المشترك ذي األقلیة في أجل واحد وعشرین
لى إدارة بلد ذي األقلیة، بدورھا أن یجب عو .إیداع الملف الكامل كما ھو مبین أسفلھ

  .یوما الموالیة) 15(تعلن عن قرارھا خالل الخمسة عشر
  

  :یجب أن تشتمل وثائق القبول العناصر التالیة
یجب أن یظھر عنوان (سیناریو یضم ملخصا وحوارا مسترسال  -1

  )المشروع على الغالف
وق التألیف تعلق األمر باقتباس عمل سابق، وثیقة تثبت أن ملكیة حق ذاأ -2

المتعلقة باالقتباس السینمائي قد تم الحصول علیھا بصفة قانونیة أو إذا 
 . تعذر ذلك اختیار مناسب تم االتفاق علیھ

یجب ) نسخة موقعة وثالث نسخ مصادق علیھا(عقد اإلنتاج المشترك  -3
 : مل ھذا العقد علىتشیأن 
  عنوان الفیلم؛  )1
اقتباس ب إذا تعلق األمر المقتبس واسم مؤلف السیناریو والحوارات  )2

 عمل أدبي؛ 
یتم قبول بند وقائي لمواجھة احتمال استبدالھ (اسم المخرج  )3

 ؛)المحتمل
 كشف التمویل؛ )4
 تصمیم التمویل؛  )5
 األسواق، وتوزیع المداخیل  )6
مساھمة كل منتج مشترك عند تجاوز المیزانیة أو ادخارات  )7

حصص عرضیة، وتكون ھذه المساھمة من حیث المبدأ، مناسبة ل
كل واحد من المشتركین إال أن مساھمة المنتج المشترك ذي  
األقلیة في التجاوزات، یمكن تحدیدھا في نسبة مائویة أدنى أو في 

 .مبلغ محدد
 الفترة المحددة لبدایة تصویر الفیلم )8
بند یبین التزام صاحب األغلبیة بعقد تأمین یغطي على الخصوص  )9

 .لبیةجمیع مخاطر اإلنتاج وكل المخاطر الس
 
 .عقد التوزیع إذا سبق توقیعھ -4
الئحة الموظفین الفنیین والتقنیین مع اإلشارة إلى جنسیتھم واألدوار  -5

 المسندة إلى الممثلین 



 خطة العمل -6
  

وباإلضافة إلى ذلك، یمكن لإلدارتین المختصتین، أن تطلبا جمیع الوثائق وجمیع        
مكن إدخال تعدیالت تعاقدیة على العقد وی .اإلیضاحات اإلضافیة التي تریانھا ضروریة

  .األصلي،  بما في ذلك استبدال أحد المنتجین المشتركین
  .ویجب أن تخضع لموافقة السلطات المختصة للبلدین قبل انتھاء الفیلم

ال یمكن قبول استبدال منتج مشترك إال في حاالت استثنائیة، وألسباب تعتبر مقبولة 
  .من طرف اإلدارات المختصة

بادل اإلدارتان المختصتان معلومات بشأن قراراتھما، كما تتبادل نسخة من ملفات وت
 . كل منھما

  
  
 

 


