
 

 

 وتسجيل واستغالل مصنف السمعي   إنتاج عقد 

 ( تفويت الحقوق املادية ) 
 

 

 بين: 

 السيد )ة 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 العنوان 

 " املفوت فيما بعد بعبارة "   )ا(   املشار إليه 

 : بصفته 

  كاتب كلمات                            ملحن                               فنان اداء 

 بين و 

 السيد )ة 

 ة عالمة تجاري ال 

 رقم بطاقة التعريف الوطنية 

 العنوان 

 " فوت له باسم "امل بعد    فيما   )ا(   املشار إليه 

 



 على ما يلي:  والتراض ي بين الطرفين   تم االتفاق 

 

 العقد موضوع  :  1  املادة 

حصري    فوت امل   خلى يت    امل بشكل  عن  امل   حقوقه   على   له   فوت إلى  استغالل  ادية 

 :   التالية   صنفات امل 

- ............................................................................................................................. ........... 
-  ............................................................................................ ............................................ 
- ............................................................................................................................. ........... 
-  .......................................................................... .............................................................. 

، وليس له الحق في إعادة  أصلية املصنفات هي مصنفات    هذه   على أن   يشهد املفوت 

تفويت هذه املصنفات املذكورة أعاله للغير إال بعد نهاية املدة الزمنية املتفق عليها  

 . في هذا العقد 

 

 املفوتة استغالل الحقوق  :  2  املادة 

 :  يسمح املفوت باستغالل مصنفاته املتخلى عنها للمفوت له بـ

     ستغالل ال ميع أنواع ا ج . 

   :تحديد نوع االستغالل 

- ............................................................................................................................. ........... 
- ....................................................................................................................... ................. 
- ............................................................................................................................. ........... 
-  ..................................................................................................... ................................... 

   

 املكافأة املادية للمفوت :  3  املادة 

 امل   فوت امل   لتزم ي إلى  ا  سنوًي يدفع  بأن  من    فوت له   )٪...( عن    األرباح نسبة  الناتجة 

 . املصنفات املفوتة استغالل  

 مقابل مدة االستغالل..... درهما ...........مبلغا جزافيا يقدر ب ... يلتزم املفوت له بأن يدفع 



 مدة العقد :  4املادة  

 . باتفاق ضمني  تتجدد من تلقاء نفسها و … سنة(  …)……   دد مدة هذا العقد في ح ت 

 

 العقد   فسخ :  5املادة  

العقد، عليه   إنهاء  الطرفين  أراد أحد  الطرف اآلخر    رسالة مضمونة   أن يبعث إذا  إلى 

 . عقد هاء ال ان   قبل شهر واحد  
 

 املطبق واملحكمة املختصة قانون  : ال 6املادة  

املغربي  للقانون  العقد  هذا  ت يخضع  كما  هذا  ،  بتنفيذ  املتعلقة  النزاعات  كل  خضع 

      . املتواجد في دائرة نفوذها مقر اقامة املفوت   العقد إلى املحكمة 

 

 

 

     مضاء: المفوت لهإ                                                    مضاء: المفوتإ    

 


