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 اتفاقية بإنشاء الهيئة السينمائية العربية المشتركة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : ئْ دىِٛحش 

 جٌٍّّىس جألسد١ٔس جٌٙحش١ّس 
 جٌجّٙٛس٠س جٌطٛٔغ١س  

 جٌجّٙٛس٠س جٌجضجتش٠س جٌذ٠ّمشجط١س جٌشؼر١س  
 جّٙٛس٠س جٌغٛدجْ جٌذ٠ّمشجط١س

 جٌؼشجل١س  جٌٍّّىس جٌؼشذ١س جٌغؼٛد٠س جٌجّٙٛس٠س 
 جٌجّٙٛس٠س جٌؼشذ١س جٌغٛس٠س 

 جٌجّٙٛس٠س جٌؼشذ١س ج١ٌٍر١س  جٌجّٙٛس٠س جٌؼشذ١س جٌّطذذز 
 جٌجّٙٛس٠س جٌؼشذ١س ج١ّٕ١ٌس 

 دٌٚس جٌى٠ٛص  
 جٌجّٙٛس٠س جٌٍرٕح١ٔس 

 جٌٍّّىس جٌّغشذ١س 
 جّٙٛس٠س ج١ٌّٓ جٌجٕٛذ١س جٌشؼر١س  

 
 
حش جإلٔطحج جٌغ١ّٕحتٟ ػٍٝ جٌظؼ١ذ جٌؼشذٟ ذّح ٠خذَ جٌمؼح٠ح جٌؼشذ١س سغرس ِٕٙح فٟ ضٕغ١ك ع١حع 

 .  ػٍٝ ِغطٜٛ طحٌخ ٌٍؼشع جٌؼحٌّٟ ذحػطرحس أْ جٌف١ٍُ جٌغ١ّٕحتٟ أوثش جٌٛعحتً جإلػال١ِس ضأث١شج 
 
لذ ٚجفمص ػٍٝ جألدىحَ ج٢ض١س جٌطٟ ٚجفك ػ١ٍٙح .  ٚضذم١مح ألغشجع ١ِثحق جحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س  

جٌّٛجفك ……… ذجٍغطٗ جٌّٕؼمذز فٟ ٠َٛ ( 2376)جٌذٚي جٌؼشذٟ ذمشجس سلُ ِجٍظ جحِؼس 
 . ِٓ دٚس جٔؼمحدٖ جٌؼحدٞ  15/4/1968

 
 .  ٚدػح جٌذٚي ئٌٝ جالسضرحؽ ذٙح 

 
 :المبدة األولى 

ضىْٛ ٌٙح ( ج١ٌٙثس جٌغ١ّٕحت١س جٌؼشذ١س جٌّشطشوس ) ضٕشح فٟ ٔطحق جحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س ١٘ثس ضذػٟ 
 . ١س جٌشخظ١س جٌمحٔٛٔ

 
 

 أغراض الهيئة
 : المبدة الثبنية 

جٌغشع ِٓ ج١ٌٙثس ٘ٛ جٌؼًّ ػٍٝ خذِس جٌمؼح٠ح جٌؼشذ١س ٚجإلػالَ ذٕٙؼس جٌٛطٓ جٌؼشذٟ ٚضمذِٗ 
 . فٟ شطٝ جٌّجحالش ، ٚرٌه ػٓ طش٠ك جٌؼشع جٌغ١ّٕحتٟ أٚ جٌط١ٍفض٠ٟٛٔ 

 : ٚضؼًّ ج١ٌٙثس ػٍٝ ضذم١ك أغشجػٙح ذّخطٍف جٌٛعحتً ، ِٕٚٙح 
ٔطحج ٚضٛص٠غ جألفالَ جٌغ١ّٕحت١س جٌؼشذ١س جٌؼح١ٌّس ٚوزٌه جألفالَ جٌّشطشوس جٌط٠ٍٛس ض٠ًّٛ ئ -1

ٚجٌمظ١شز أٚ جالشطشجن فٟ ض٠ٍّٛٙح ِذ١ٍح أٚ ِغ ١٘ثحش ٚششوحش أجٕر١س ٠ٚشطشؽ فٟ ج١ّغ جألدٛجي 
 .أْ ضخذَ ِٛػٛػحش ئٔطحجٙح جٌمؼح٠ح جٌؼشذ١س ٚٔؼحي جٌشؼٛخ ػذ جالعطؼّحس 
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ٔس جٌؼحِس ٌجحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س فٟ ئٔطحج ٚضٛص٠غ أفالَ ضغج١ٍ١س ٚئخرحس٠س ػٓ جٌطؼحْٚ ِغ جألِح -2

ٔٛجدٟ جٌذ١حز ٚجٌطمذَ فٟ جٌرالد جٌؼشذ١س ٚوزٌه فٟ ئٔطحج جألفالَ جٌمظ١شز ٌطٛػ١خ جٛجٔد جٌمؼح٠ح 
 .جٌؼشذ١س جٌٙحِس ٌٍشأٞ جٌؼحَ جٌؼرٟ ٚجٌؼحٌّٟ 

 
 .أٚ ضؼشع ضطٛس جٌذ١حز ف١ٙح  ض٠ًّٛ دذٍجس جألفالَ جٌطٟ ضخذَ لؼح٠ح جٌؼشٚذس -3 
 
 .ئٔشحء ٚششجء ٚجعطثجحس دٚس جٌؼشع  -4 
 
جٌم١حَ ذج١ّغ جألػّحي جٌّح١ٌس ٚجٌطجحس٠س جٌطٟ ضطظً ذأغشجػٙح عحٌفس جٌزوش ٚجالشطشجن ذأٞ  -5 

ٚجٗ ِٓ جٌٛجٖٛ فٟ جٌّششٚػحش جٌّّحثٍس ٚجٌّطؼٍمس ذأػّحٌٙح فٟ جٌرالد جٌؼشذٟ جٚ فٟ جٌخحسج جٌطٟ 
 . ضغحػذ ػٍٝ ضذم١ك أغشجػٙح  ِٓ شحٔٙح أْ

 
 مركز الهيئة

 
 : المبدة الثبلثة 

٠ىْٛ ِشوض ج١ٌٙثس جٌشت١غٟ ِذ٠ٕس جٌمح٘شز ٠ٚجٛص ٌّجٍظ جإلدجسز أْ ٠ٕشة ٌٙح فشٚػح أٚ ٚوحالش 
 .  فٟ جٌرالد جٌؼشذ١س أٚ خحسجٙح 

 
 العضىية

 
 :  المبدة الرابعة 

 :أػؼحء ج١ٌٙثس ُ٘ 
ٚي جٌؼشذ١س جٌطٟ ضظذق ػٍٝ ٘زٖ جالضفحل١س ٠ٚؼطرشْٚ أػؼحء جٌذٚي جألػؼحء فٟ جحِؼس جٌذ -1 

 .ِإعغ١ٓ 
 أ٠س دٌٚس أٚ ذٍذ ػشذٟ ٠ٛجفك جألػؼحء جٌّإعغ١ٓ ذأغٍر١س جٌثٍث١ٓ ػٍٝ لرٛي طٍد جٔؼّحِٗ  -2 
 

 رأس المبل
 

 :المبدة الخبمسة  
د ٌٗ ذحٌم١ّس سأط ِحي ج١ٌٙثس ِذذدز ذّرٍغ ثالثس ِال١٠ٓ ج١ٕٗ ئعطش١ٌٕٟ ، ٠ٚمَٛ دغرّح ٘ٛ ِذذ -1

 .جٌز٘ر١س ٌذٜ طٕذٚق جٌٕمذ جٌذٌٟٚ ِٓ ضحس٠خ ِٛجفمس ِجٍظ جٌجحِؼس ػٍٝ جالضفحل١س 
  

 .   ج١ٕٙح ئعطش١ٕ١ٌح  25أٌف عُٙ جعّٟ ل١ّس وً ِٕٙح  ٠120مغُ سأط جٌّحي ئٌٝ  -2
 
 

 : المبدة السبدسة 
 .  جّؼ١س جٌؼ١ِّٛس ٠جٛص ١ٌٍٙثس أْ ضض٠ذ سأط ِحٌٙح ذٕحء ػٍٝ جلطشجح ِجٍظ جإلدجسز ِٚٛجفمس جٌ
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 االكتتبة
 : المبدة السببعة  
ضغحُ٘ جٌذىِٛحش جألطشجف فٟ سأط ِحي ج١ٌٙثس ذحٌطؼحْٚ ف١ّح ذ١ٕٙح ، فارج جوطفص ئدذٜ ٘زٖ  

جٌذىِٛحش ذجضء ِٓ ٔظ١رٙح ٚصع جٌرحلٟ ػٍٝ عحتش جٌذىِٛحش جٌشجغرس فٟ ص٠حدز ٔظ١رٙح ذحٌطغحٚٞ 
 .   ف١ّح ذ١ٕٙح 

 
 :  المبدة الثبمنة 

ٍذىِٛس جٌغحّ٘س جٌذك فٟ أْ ضطٕحصي ذّح ال ٠ض٠ذ ػٓ ضغؼس ٚأسذؼ١ٓ فٟ جٌّحتس ِٓ دظطٙح ٌ
 .ٌّٛجط١ٕٙح أشخحطح طر١ؼ١١ٓ أٚ جػطرحس١٠ٓ ٚضٍطضَ جٌذىِٛس ذششجء ِح ٌُ ٠طُ ذ١ؼٗ 

 
 :المبدة التبسعة 

٠طؼٙذ جٌّإعغْٛ ذذفغ خّغس ٚػشش٠ٓ فٟ جٌّحتس ِٓ دظظُٙ وحوططحخ ِرذتٟ فٟ سأط جٌّحي  -1
الي عطس أشٙش ِٓ ضحس٠خ جٌؼًّ ذٙزٖ جالضفحل١س ٚفمح ألدىحَ جٌّحدز جٌخحِغس ػششز ، ٠ٚىْٛ ضغذ٠ذٖ خ

ئٌٝ ذٕه ػشذٟ ضذذدٖ جألِحٔس جٌؼحِس ٌجحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س ٚضغذد ذحلٟ جألعُٙ ػٍٝ ألغحؽ ٠ذذد٘ح 
 .ِجٍظ جإلدجسز 

  
فٟ دحٌس جٔؼّحَ دٌٚس أٚ ذٍذ ػشذٟ ئٌٝ ٘زٖ جالضفحل١س ذؼذ ضٕف١ز٘ح ٠ذفغ جٌؼؼٛ ِٓ دظطٗ ٔغرس  -2

 .ضٛجصٞ ِح دفؼٗ ذحلٟ جألػؼحء 
 

 : المبدة العبشرة 
٠غذد ثّحْٔٛ فٟ جٌّحتس ِٓ جٌم١ُ جٌّذفٛػس ٌألعُٙ ذؼٍّس لحذٍس ٌٍطذ٠ًٛ ٠ٚذفغ جٌرحلٟ ذؼٍّس جٌرٍذ 

 .   جٌؼؼٛ
 

 :  شرة المبدة الحبدية ع
ئرج ٌُ ٠ىٓ جٌرٍذ جٌّغحُ٘ ػؼٛج فٟ طٕذٚق جٌٕمذ جٌذٌٟٚ ، فطمَٛ ػٍّطٗ ػٕذ جالوططحخ ِٕغٛذس ئٌٝ 

ٚئرج خفؼص ل١ّس جٌؼٍّس ذّح ٠ض٠ذ ػٓ خّغس فٟ .  ٌز٘د ذّٛجد لشجس ِٓ جألػؼحء جٌّإعغ١ٓ 
ِٓ ػٍّطٗ ٠ؼٛع جٌّحتس ػّح دذد ٌٙح ذحٌٕغرس ج١ٌٙثس ٠ذفغ جٌؼؼٛ جٌّغحُ٘ ئٌٝ ج١ٌٙثس ِرٍغح ئػحف١ح 

ذٗ جٌٕمغ جٌطحسب ػٍٝ ػٍّطٗ خالي ِذز ضذذد ذحالضفحق ِغ ِجً جإلدجسز ٠ٚشطشؽ أال ضطجحٚص عطس 
 .أشٙش ِٓ ضحس٠خ ضغ١١ش ل١ّس جٌؼٍّس 

  
 اإلعفبءات والتسهيالت

 
 :  المبدة الثبنية عشرة 

 :ضطؼٙذ جٌذٚي جألطشجف ذّح ٠أضٟ 
ٚضذجٌٚٙح ٚٔمً ل١ّطٙح ٚأسذحدٙح ِٓ أٞ ل١ٛد جٌٕمذ ئػفحء أعُٙ ج١ٌٙثس ٚػ١ٍّحش جالوططحخ ف١ٙح  -1

 .ِٚٓ ج١ّغ جٌؼشجتد ٚرٌه دطٝ جٔطٙحء جٌغٕس جٌخحِغس ِٓ ػشع أٚي ف١ٍُ ط٠ًٛ 
ئػفحء أفالِٙح جٌخحَ ٚجٌّظٕؼس فٟ أٞ ِٓ جٌذٚي جألطشجف ِٓ أٔٛجع جٌؼشجتد ٚجٌشعَٛ  -2 

طٝ جٔطٙحء جٌغٕس جٌخحِغس ِٓ جٌجّشو١س جٌشعَٛ جألخشٜ جٌطٟ ضفشع فٟ ِثً ٘زٖ جألدٛجي ٚرٌه د
 . ػشع أٚي ف١ٍُ ط٠ًٛ ضّٛي ئٔطحجٗ ض٠ّٛال وحِال 
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 أحكبم عبمة
 

 :المبدة الثبلثة عشرة 
 .جٌٍّذك ذٙزٖ جالضفحل١س جضءج ِطّّح ٌٙح ( ج١ٌٙثس جٌغ١ّٕحت١س جٌؼشذ١س جٌّشطشوس ) ٠ؼرش ٔظحَ 

 
 :المبدة الرابعة عشرة 

لؼس ػ١ٍٙح طرمح ٌٕظّٙح جألعحع١س فٟ ألشخ ٚلص ، ٚضٛدع ٠ظذق ػٍٝ ٘زٖ جالضفحل١س ِٓ جٌذٚي جٌّٛ
ٚثحتك جٌطظذ٠ك ٌذٜ جألِحٔس جٌؼحِس ٌجحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س جٌطٟ ضؼذ ِذؼشج ذا٠ذجع ٚث١مس وً دٌٚس 

 .  ضرٍغٗ ئٌٝ جٌذٚي جٌّشضرطس جألخشٜ 
 

 :  المبدة الخبمسة عشرة 
ئٌٝ ٘زٖ جالضفحل١س ذاػالْ ِشعً  ٠جٛص ٌىً دٌٚس ضظرخ ػؼٛج فٟ جحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س أْ ضٕؼُ

 ِٕٙح ئٌٝ جأل١ِٓ جٌؼحَ ٌجحِؼس جٌذٚي جٌؼشذس جٌزٞ ٠رٍغ جٔؼّحِٙح ئٌٝ جٌذٚي جألخشٜ جٌّشضرطس ذٙح  
 

 :  المبدة السبدسة عشرة 
ضظرخ ٘زٖ جالضفحل١س ٔحفزز جٌّفؼٛي ذؼذ شٙش ِٓ ئ٠ذجع ٚثحتك ضظذ٠ك أسذؼس أػؼحء ِإعغ١ٓ ال ٠مً 

ػٓ خّغس ٚػشش٠ٓ فٟ جٌّحتس ِٓ سأط جٌّحي جٌّٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ جٌّحد ِجّٛع دظض جوططحذُٙ 
 .  جٌخحِغس ِٓ ٘زٖ جالضفحل١س 

 
 : المبدة السببعة عشرة 

٠ٛجٗ جأل١ِٓ جٌؼحَ ٌجحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س جٌذػٜٛ ئٌٝ أٚي ججطّحع ٌّجٍظ جإلدجسز جٌّٕظٛص ػٕٗ 
   .فٟ جٌّحدز جٌؼشش٠ٓ ِٓ ٔظحَ ج١ٌٙثس جٌٍّذك ذٙزٖ جالضفحل١س 

 
ٚضأ١٠ذج ٌّح ضمذَ ، لذ ٚلغ جٌّٕذٚذْٛ جٌّفٛػْٛ جٌّر١ٕس أعّحؤُ٘ ف١ّح ذؼذ ١ٔحذس ػٓ دىِٛحضُٙ 

جٌّٛجفك ………… فٟ ……… دشسش ٘زٖ جالضفحل١س ذحٌٍغس جٌؼشذ١س ذّذ٠ٕس .  ٚذحعّٙح
ِٓ أطً ٚجدذ ٠ذفظ فٟ جألِحٔس جٌؼحِس ٌجحِؼس جٌذٚي جٌؼشذ١س ٚضغٍُ ………………… 

 . ٌذٚي جٌّشضرطس ذٙح طٛسز طرك جألطً ٌىً ِٓ ج
 

 :ػٓ 
 جٌٍّّىس جألسد١ٔس جٌٙحش١ّس 

 جٌجّٙٛس٠س جٌطٛٔغ١س 
 جٌجّٙٛس٠س جٌجضجتش٠س جٌذ٠ّمشجط١س جٌشؼر١س

 جّٙٛس٠س جٌغٛدجْ جٌذ٠ّمشجط١س  
 جٌجّٙٛس٠س جٌؼشجل١س  

 جٌٍّّىس جٌؼشذ١س جٌغؼٛد٠س 
 جٌجّٙٛس٠س جٌؼشذ١س جٌغٛس٠س 

 ٌؼشذ١س جٌّطذذز جٌجّٙٛس٠س جٌؼشذ١س ج١ٌٍر١س  جٌجّٙٛس٠س ج
 جٌجّٙٛس٠س جٌؼشذ١س ج١ّٕ١ٌس 

 دٌٚس جٌى٠ٛص 
 جٌجّٙٛس٠س جٌٍرٕح١ٔس 
 جٌٍّّىس جٌّغشذ١س  

 جّٙٛس٠س ج١ٌّٓ جٌجٕٛذ١س جٌشؼر١س 
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 بيبن التىقيع والتصذيق على

 اتفبقية
 بإنشبء الهيئة السينمبئية العربية المشتركة

 ـــــــــــــــــــ
 
 

جٌظحدس ذطحس٠خ  2376ذٚي جٌؼشذ١س ذّٛجد لشجسٖ سلُ ٚجفك ػ١ٍٙح ِجٍظ جحِؼس جٌ- أ  
15/1/1968. 

 
 : الذول المىقعة -خ 

 
 2/8/1971 ذطحس٠خ جّٙٛس٠س ِظش جٌؼشذ١س

 
 : الذول المصذقة- جـ 

 
 26/3/1972 ذطحس٠خ جّٙٛس٠س ِظش جٌؼشذ١س

 
 

 
 


