
 

 

  الـمـبـرمـةاالتـفـاقـيـات 
 بـيـن 

 الـممـلكـة الـمـغربـية و الـمملكـة 
 العـربـيـة السعـوديـة

 
 إن حكومة المملكة المغربية

 و حكومة المملكة العربية السعودية
 

اصر و رغبة في توليد أو. إيمانLا منها بوحدة االتجاه الفكري المنبثق من الحضارة العربية و اإلسالمية في البلدين       
العالقLات األخوية القائمة بينهما و احكاما ألسباب تعاونهما في مختلف الميادين بما يعود على الشعبين الشقيقين بالرفاهية و             

و ربطLا للعالقات الثقافية في مختلف الميادين الفكرية و الثقافية على أساس ما يربطهما من عالقات تاريخية في   . االزدهLار 
 .هذه الميادين

و تنشيطا للسياحة المتبادلة بين .  ألسباب التعارف بين الشعبين عن طريق تنظيم تبادل اإلرشاد و اإلعالم         و توثيقا 
 .أفراد شعبي القطرين الشقيقين

و ترويجا ألسواق . و ربطLا لالتصLال المباشLر بيLنهما عLن طLريق تنظLيم و سائـل المواصالت الـجويـة و البحرية                  
قLررت عقLد اتفاقLيات فLي مياديLن الثقافة و اإلعالم و      . ل االقتصLادي بيLن إمكانLيات البلديLن    التLبادل الLتجاري و تحقLيقا للLتكام       
 .السيـاحة و الـمواصـالت و التجارة

 
 أوال في الميدان الثـقافـــي 

 :الـمـادة األولــــى 
 

الماضي و تربط يLذأب الطLرفان المLتعاقدان علLى بLذل مجهوداتهمLا لتمتيLن الروابط الثقافية التي ربطت بينهما في                   
بيLنهما فLي الحاضLر فLي مخLتلف المياديLن الفكLرية و األدبLيـة و الفنLية و الLتربوية و التعلمLية ، و آذلLك فLي مياديLن األلعLLاب               

 .الرياضية المتنوعة في آل الميادين الثقافية المختلفة و ذلك لبلورة الوشائج الفكرية و الروحية بين البلدين
 

 :الـمـادة الثانيـة 
 

 آل من الطرفين بتقديم مجموعة من المنح الدراسية تقدم لعدد من طلبة الطرف اآلخر بصفة سنوية و يتعهد
 .ذلك بحسب إمكانيته ، آما يتبادالن البعثات الثقـافية من محاضرين و أساتذة

 
 :الـمادة الثالثــة 

 
 و تنظيم المؤتمرات األدبية و يقوم الطرفان المتعاقدان بتبادل إقامة المعارض الفنية و األثرية و المدرسية

 .الفكرية استهدافا لكل ما يمس الجانب الحضاري من حياة األمة العربية
 

 :الـمادة الرابـعـة 
 

يعمل آل من الطرفين على دراسة اإلجراءات الضرورية التي يجب أن تتخذ لتنسيق مناهج التعليم بينهما و 
 .هد الطرف اآلخر طبقا للبرامج التعليمية لكل من البلدينطرق االعتراف بتعامل الشهادات المكتسبة من معا

 
 :الـمادة الـخامسـة 

 
يسعى الطرفان إلى تقوية الروابط الثقافية و أحكام األواصر التربوية بين مؤسساتهما العلمية و معاهدهما 

بية و الرياضية و الكشفية و التعليمية متشابهة االختصاص ، و يقومان بتوطيد التعاون بـين هيآتهما و منظماتهما الطال
 .يعمالن على تبادل الزيارات و تنظيم المباريات و الرحالت و المهرجانات بينهما

 
 :الـمادة السادســة 

 
يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل تبادل االطالع على المخـطوطـات النـادرة و المحفوظات التاريخية و 



 

 

فسح المجال أمام األخصائيين في التنقيب على اآلثار ، آما يتبادالن الوثائق و التعرف على المتاحف و المكتبات ، و 
 .المعلومات التي من شأنها أن تطلع آال من الجانبين على التراث القومي لدى الطرف اآلخر

 
 :الـمادة السابعــة 

 
 و البرامج الدراسية و       يقوم الطرفان بتقوية و سائل اإلعالم عن طريق تبادل األفالم العلمية و التـربويـة                   

اإلذاعية و الكتب و النشرات العلمية و التاريخية و يتبادالن المعلومات الموثوق بها في نطاق نشر المعرفة و توسيع مجاال                   
 .لالطالع على مشاريـعـهـما و منجزاتهما الثقافية و التعليمية

 
 

 مـلحـق باالتـفـاقـيـة الثـقـافـيـة 
 

 :الفـصــل األول 
 

 :ر للمادة الثانية من االتفاقية السالفة تفسي
يتم حصر مجموعة المنح التي يقدمها آل من الطرفين خالل العطلة الصيفية من آل سنة دراسية عن طريق                              -

 .المراسالت المتبادلة في هذا الشأن
 

 :الفــصل الـثـانــي 
 

 :توضيحا للمادة الثانية من االتفاقية يعمل الطرفان المتعاقدان على 
ظيم مؤتمرات تربوية في آل من القطرين الشقيقين ، يتبادل فيها الطرفان وجهات نظرهما حول                            تن - أ

أنجح المناهج و أحسن الطرق التعليمية و يقرران منها ما هو أنسب لظروفهما و حاجياتهما آما يتناوالن خاللها                      
 .واه في آل من البلدينبالدرس األساليب المحدثة في نطاق استغاللها لتحسين طرق التعليم و رفع مست

إقامة معارض فنية مشترآة و أخرى ذات طابع وطني يعرف فيها ما يتسم به آل جانب من مميزات                          - ب
 .اآتسبها من البيئة و الوسط

 
 :الفـصـل الثالــث 

 
 : تفصيال للمادة السادسة من هذه االتفاقية اتفق الطرفان على 

 نطاق الجامعات و المنظمات ذات الصبغة الثقافية و                 تشجيع تبادل البعثات التعليمية و الطالبية في             - أ
 .التربوية و ذلك خالل العطلة الصيفية

تبادل االطالع على أوجه النشاط في آال الجانبين و ما وضعاه من برامج من حيث الهيئات الكشفية و                       - ب
ي حالة إزماعه     الرياضية ليعلم آل منهما بما بذله اآلخر و اتخذه من ترتيبات حتى يكون على علم منها ف                                   

 .المشارآة في نشاط مـعين منها و اإلسهام في برنامج محدد
 

 :الفـصل الرابــع 
 

 :تفصيال للمادة السابعة اتفق الطرفان على تبادل 
 الوثائق و المعلومات الخاصة بالتأليف -
 تبادل الكتب بين المكتبات بالبلدين -
 تبادل التقارير في المعاهد المختصة في اآلثار  -
 المنشرات و المطبوعات الدوريةتبادل  -

 
 ثـانيـا فـي ميـدان اإلعـالم ٠
 

 :و اتفق الطرفان في ميدان اإلعالم على ما يلي 
 
 :األنـبـاء  -أ 

العمل على تبادل المطبوعات و النشرات الصادرة عن مصالح األنباء و المصالح الحكومية األخرى في                      



 

 

 .آل من المملكتين
 .حافية و تنظيم زيارات الصحافيين في آل من البلدينالعمل على تبادل البعثات الص

تسهيل مأمورية المراسلين و المصورين الذين ينتدبهم آل من الطرفين لدى الطرف اآلخر لمدة معينة و                        
 .ذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل في آل من المملكتين

 
 :اإلذاعـة و الـتلفــزة  �ب 

التضامن العرقي اإلسالمي فـي ميدانـي اإلذاعة و التلفزة آما يتعهدان بالتآزر في الحقل             يتعهد الطرفان بالعمل على توطيد      
 .الدولي في ميدان المواصالت السلكية و الالسلكية و توزيع الذبذبات اإلذاعية

 :يعمل الجانبان على تبادل البرامج الصوتية و المرئية ، لتحسين إمكانياتهما في األنواع التالية 
  الـقـــرآنتـــالوة

 برامج موسيـقية غـنائية متـنوعة
 حـفالت عمومية صوتية و مرئيـة

 بـرامج الـطفولـة و الشبــاب
 .يعمل الجانبان على تبادل العناصر اإلذاعية و التلفزيونية و خاصة الفنية منها قصد تحسين اإلنتاج و تنميته

 .فية و التربوية و التعليميةيعمل الطرفان على تبادل األشرطة القصيرة اإلخبارية الثقا
 

 ثـالثـا فـي الـميدان السياحـي 
 

اتفق الجانبان على تشجيع السياحة بين البلدين إيمانا منهما بأن تبادل الزيارات بين المملكتين الشقيقتين                           
 .يساهم في توثيق أواصر األخوة و التعارف بين أفراد شعبيهما
 : اإليجابية التي من شأنها أن تشجع هذا التبادل و لذلك سوف تتخذ الحكومتان آل اإلجراءات

توزيع الـمطبوعات السياحية التي تستهدف اإلعالن عـن منجزات و إمكانيات البلدين في ميدان                                  -١
 .السياحة

بتشجيع توظيف رؤوس األموال في هذا الميدان و ذلك في إطار القوانين المعمول بها في آل من                                 -٢
 .البلدين

 
 مواصالترابـعا فـي ميدان الـ

 
 :الفـصـل األول 

 :الـنقـل الـجوي الـمنـتـظم 
 
يمنح آل من الطرفين المتعاقدين الطرف اآلخر المتعاقد الحق في تشغيل خط جوي منتظم ين المملكة                      -١

 .العربية السعودية و المملكة المغربية على يد مؤسسة جوية تعينها آلتا الحكومتين
 السعودية و المملكة المغربية و آذلك شروط استغاللها ستحدد            إن الخطوط الجوية بين المملكة العربية       -٢

 .فيما بعد بين سلطات المالحة الجوية للمملكة العربـية السعودية و المملكة المغربية
 

 :الفـصـل الثـانـي 
 :النـقـل الـجوي غيـر الـمنتظم 

 
 :ة بعد االتفاق بين مؤسسة الخطوط الجوية السعودية و شرآة الطيران المغربي

يمنح آل من الطرفين المتعاقدين للمؤسسة المعينة من الطرف اآلخر جميع التسهيالت خطوط جوية غير منتظمة                  -١
 .لنقل السياح بين المملكة الـعربية السعودية و المملكة المغربية

ين يمنح آل من الطرفين للمؤسسة المعنية من الطرف اآلخر حق استغالل خطوط جوية غير منتظمة بين المملكت                   -٢
 .المذآورتين دون شرط أو قيد إذا آانت الطائرات مستعملة

 في نقل ألسباب إنسانية أو دينية  - أ
 في نقل خاص بالبضائع - ب

 
 :الفـصـل الثـالـث 

 ةــحريـالت البـمواصـال
 



 

 

و فيما يختص بالمواصالت البحرية اتفقت الحكومتان المذآورتان على تشجيع آل بادرة يقصد منها أحداث                
 .ظمة بين المملكتينمواصالت منت

 
 فـي مـيدان الـتجـارة: خامسا 

 :آما اتفق الجانبان في ميدان التجارة على 
 

 :الـمــادة األولى 
تعتبر منتوجات مغربية آل المواد التي منشؤها و مصدرها من المغرب ، و تعتبر منتوجات عربية                                   

 .عوديةسعودية آل المواد التي منشؤها و مصدرها في المملكة العربية الس
 

 :الـمـادة الـثـانيـة 
تتعهد آل من حكومة المملكة العربية السعودية و حكومة المملكة المغربية بأن تضمن لهذه المبادالت                              

 .أحسن المعامالت المناسبة لها و ذلك في نطاق تبـادل منح رخص االستيراد و التصدير
 

 :الـمـادة الثـالثـة 
العوائد الجمرآية آليا أو جزئيا وفق الجداول التي تتضمن بيانا                      يتعهد الطرفان بإعفاء منتجاتهما من            

 .بالمنتجات التي يتفق على شمولها باإلعفاء الجمرآي آليا أو جزئيا بين الجهات المعنية لدى الطرفين
 

 :الـمـادة الرابعـة 
يتعهد آل من الطرفين بأن يسلم في أقرب وقت ممكن و ذلك عن طريق الهيئات المختصة رخص                                       

 .الستيراد و التصدير الالزمة للقيام بالمبادالت التجارية المنسجةا
 

 :الـمـادة الـخامسـة 
تتبادل المصالح المختصة في الحكومتين جميع البيانات الضرورية المتعلقة بالمبادالت التجارية آل ستة                     

 .أشهر
 

 :الـمـادة السادسـة 
المتعاقدين بالسهر على تطبيق هذا االتفاق و            سيعهد إلى لجنة مشترآة تترآب من ممثلين عن الطرفين                 

حسن سيره ، و تجتمع هذه اللجنة آلما طلب ذلك أحد الطرفين المتعاقدين و تتخذ اللجنة المذآورة جميع اإلجراءات                                     
 .الضرورية لتنشيط التعاون التجاري السريع بين البلدين

 
 :الـمـادة السابعـة 

تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليها ، و يعمل بها لمدة سنتين تتجدد               يجري العمل بهذه االتفاقيات ابتداء من         
تلقائيا لنفس المدة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الثاني رغبته تحريريا في إنهاء العمل بها أو تعديلها قبل ثالثة أشهر من                         

 .انقضاء آل أجل
 .ا عليها ختميهماو إثباتا لما تقدم وقع المندوبان المفوضان هذه االتفاقيات و وضع


