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االتفاقية العربية 
 لتيسير اإلنتاج الثقافي العربي 

ــــــــــــــــــــــــــــ 
: المادة األولى

: ٚمصذ تانرؼاتٛش انرانٛح انًؼُٗ انًثثد تجاَة كم يُٓا

. انًُظًح انؼشتٛح نهرشتٛح ٔانثمافح ٔانؼهٕو: انًُظًح- 1

. انًذٚش انؼاو نهًُظًح انؼشتٛح نهرشتٛح ٔانثمافح ٔانؼهٕوانًذٚش انؼاو - 2

انؼشتٙ  انثمافٙ اإلَراج يكرة نرٛسٛشانًكرة - 3

: المادة الثانية

ئٌ اإلَراج انثمافٙ انًشًٕل تأحكاو ْزِ االذفالٛح ْٕ يجًٕع انًصُفاخ األدتٛح ٔانفُٛح ٔانؼهًٛح 

: ٔتخاصح

 انكرة ٔانكرٛثاخ ٔانذٔسٚاخ ٔغٛشْا يٍ انًٕاد انًكرٕتح سٕاء كاَد يإنفح أٔ يرشجًح .

 انًصُفاخ انًسشحٛح ٔانًسشحٛاخ انًٕسٛمٛح .

 انًصُفاخ انًٕسٛمٛح سٕاء كاَد يشلًح أو ال، ٔسٕاء الرشَد تاألنفاظ أٔ نى ذمرشٌ تٓا .

 انًصُفاخ انسًُٛائٛح ٔاإلراػٛح ٔانرهٛفضَٕٚٛح .

 يصُفاخ انشسٕو ٔانرصٕٚش ٔسسٕو انؼًاسج ٔانُحد ٔانُمش ٔانحفش ٔانفٌُٕ انضخشفٛح .

  يصُفاخ انرصٕٚش انفٕذٕغشافٙ ٔانًصُفاخ انرٙ ٚؼثش ػُٓا تأسهٕب يًاثم نألسهٕب

. انفٕذٕغشافٙ

 يصُفاخ انفٌُٕ انرطثٛمٛح سٕاء كاَد حشفٛح أٔ صُاػٛح .

  انصٕس انرٕضٛحٛح ٔانخشائط انجغشافٛح ٔانرصايٛى ٔانًخططاخ ٔانًصُفاخ انرشكٛهٛح

 .انًرصهح تانجغشافٛا أٔ انطٕتٕغشافٛا ٔفٍ انؼًاسج ٔانؼهٕو

: المادة الثالثة

ذؼًم انذٔل انؼشتٛح ػهٗ ذٛسٛش اَرمال اإلَراج انثمافٙ انؼشتٙ فًٛا تُٛٓا ْٕٔ اإلَراج انز٘ أتذػّ 

تًخرهف انٕسائم انُاجؼح  (سٕاء داخم األلطاس انؼشتٛح أٔ خاسجٓا)يإنفٌٕ أٔ يرشجًٌٕ ػشب 

 :ٔيُٓا تصٕسج خاصح
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. ئػفاؤِ يٍ انشسٕو انجًشكٛح- أ

. يُحّ أٔنٕٚح انُمم تٍٛ األلطاس انؼشتٛح- ب

: المادة الرابعة

ذؼًم انذٔل انؼشتٛح ػهٗ أٌ ٚرًرغ اإلَراج انثمافٙ انؼشتٙ انٕاسد ركشِ فٙ انًادج انثاَٛح يٍ ْزِ 

االذفالٛح ترؼشٚفاخ َمم يخفضح ػهٗ ٔسائم انُمم تٍٛ انثالد انؼشتٛح، تحٛث ال ذضٚذ ذؼشٚفاخ َمم 

. يٍ ذؼشٚفاخ انًفشٔضح ػهٗ انسهغ األخشٖ% 25ْزا اإلَراج ػٍ 

: المادة الخامسة

ذؼًم انذٔل انؼشتٛح ػهٗ ئػفاء يا ذسرٕسدِ يٍ يٕاد ذذخم فٙ ػًهٛح اإلَراج انثمافٙ انؼشتٙ يٍ 

انشسٕو انجًشكٛح، ٔفٙ حال ذؼزس رنك ذضغ انذٔل انؼشتٛح سسٕيا جًشكٛح سيضٚح ػهٗ ْزِ 

. انًٕاد انًسرٕسدج

: المادة السادسة

نهذٔل انؼشتٛح أٌ ذثشو فًٛا تُٛٓا اذفالٛاخ خاصح ذٓذف ئنٗ ذٛسٛش اَرمال اإلَراج انثمافٙ ٔذًُحّ 

. يضاٚا ذفٕق يا ذًُحّ ْزِ االذفالٛح

: المادة السابعة

ذؼًم انذٔل انؼشتٛح انرٙ ذصثح طشفًا فٙ ْزِ االذفالٛح ػهٗ ئصذاس انرششٚؼاخ انالصيح ٔاذخار 

. اإلجشاءاخ انًرفمح يغ أٔضاػٓا انذسرٕسٚح نضًاٌ ذُفٛز ْزِ االذفالٛح

: المادة الثامنة

ذؼًم انذٔل انؼشتٛح انرٙ ذصثح طشفًا فٙ ْزِ االذفالٛح ػهٗ ئلايح يإسساخ لٕيٛح ذرٕنٗ ذٛسٛش 

. اَرمال اإلَراج انثمافٙ انؼشتٙ ٔذٕصٚؼّ تٍٛ األلطاس انؼشتٛح

: المادة التاسعة

. ذُشئ اإلداسج انؼايح نهًُظًح يكرثا ٚرٕنٗ أيٕس يراتؼح ذُفٛز ْزِ االذفالٛح

: المادة العاشرة

يغ ػذو اإلخالل تاالذفالٛاخ انًثشيح فًٛا تٍٛ انذٔل ػشتٛا ٔدٔنٛا ال ذًس أحكاو ْزِ االذفالٛح 

حك كم دٔنح يٍ انذٔل األػضاء فٙ أٌ ذسًح أٔ ذشالة أٔ ذًُغ ٔفما نرششٚؼٓا انٕطُٙ ذذأل أ٘ 

. يصُف فٙ ئطاس سٛادذٓا

: المادة الحادية عشرة

نجًٛغ انذٔل األػضاء فٙ جايؼح انذٔل انؼشتٛح حك انرٕلٛغ ٔانرصذٚك ػهٗ ْزِ االذفالٛح 

. ٔاالَضًاو ئنٛٓا
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: المادة الثانية عشرة

ٚرى انرصذٚك ػهٗ ْزِ االذفالٛح أٔ االَضًاو ئنٛٓا ػٍ طشٚك ئٚذاع ٔثٛمح انرصذٚك أ االَضًاو، 

. طثما نُظى انذٔنح انذسرٕسٚح، نذٖ انًُظًح

: المادة الثالثة عشرة

ذصثح ْزِ االذفالٛح َافزج تؼذ اَمضاء شٓش ػهٗ ئٚذاع ٔثٛمح انرصذٚك أٔ االَضًاو انثانثح ذجاِ 

انذٔل انًإسسٛح، كًا ذصثح َافزج ذجاِ كم دٔنح أخشٖ تؼذ اَمضاء شٓش ػهٗ ئٚذاع ٔثٛمح ذصذٚمٓا 

. أٔ اَضًايٓا

: المادة الرابعة عشرة

ٚحك نكم دٔنح يٍ انذٔل انًرؼالذج االَسحاب يٍ ْزِ االذفالٛح تاخطاس خطٙ ٕٚدع نذٖ انًذٚش 

انؼاو نهًُظًح ٔٚصثح االَسحاب َافزا تانُسثح نهذٔنح انًُسحثح تؼذ اَمضاء سرح أشٓش ػهٗ ئٚذاع 

. ٔثٛمح االَسحاب

: المادة الخامسة عشرة

. ٚجٕص ذؼذٚم ْزِ االذفالٛح تًٕافمح أكثشٚح انذٔل انؼشتٛح األطشاف فٛٓا

: المادة السادسة عشرة

. ال ذإثش ْزِ االذفالٛح فٙ انحمٕق ٔاالنرضاياخ نهذٔل انًرؼالذج ذجاِ غٛشْا يٍ انذٔل

: المادة السابعة عشرة

ٚثهغ انًذٚش انؼاو نهًُظًح انذٔل انًرؼالذج ٔاألياَح انؼايح نجايؼح انذٔل انؼشتٛح تاٚذاع كافح 

. ٔثائك انرصذٚك أٔ االَضًاو انًشاس ئنٛٓا فٙ ْزِ االذفالٛح ٔكزنك تحاالخ االَسحاب

 

 
 


