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qمصاريف ما بعد اإلنتاج -

- مصاريف الترقية.

اHـــاداHـــادّة ة 11 :  : في حـــالــة اإلنـــتــاج أو اإلنـــتـــاج اHــشـــتــرك
ألفـالم ســـيــــنــــمــــائــــيــــةq يـــجـب أن تــــعــــرض اHـــؤســــســــة حتت
الــوصـايــة اHــســتـفــيــدة من اخملــصص عــلى الــوزارة اHـكــلــفـة
بــالـثــقـافــة نـســخـة من عــمل الــفـيــلم قـبل اHــزجq لـلــمـوافــقـة

عليه.

اHــاداHــادّة ة 12 :  : يـجـب أن تـسـهـر اHـؤسـسـة حتت الـوصـايـة
اHسـتـفيـدة من اخملـصصq في حـالة اإلنـتـاج اHشـتـركq على

ما يأتي :

- أن يــكـــون اخــتــيــار جـــنــاح عــرض الــفـــيــلم مــوضــوع
qمنتج أو منتجي الفيلم Wاتفاق بينها وب

- أن يـكـون اسـتـغـالل الــفـيـلــم أيـا كـانت دعـائـمــه أو
الــتــراب الــذي يــعــــرض عــلــيهq مــوضــــوع اتــفــــاق بــيــنــهــــا

qWنتجHنتج أو اHا Wوب

- أن تعـكس اإليرادات إسـهامـها في مـيزانـية الفـيلم
بعنوان اخملصص.

اHـــاداHـــادّة ة 13 :  : تــلـــتــزم اHــؤســســة حتـت الــوصــايــة بــوضع
اHبالغ اHمنـوحة لها بعنوان اخملصصات في حساب يوجه

فقط للمخصصات.

اHـاداHـادّة ة 14 :  : تلتزم اHـؤسسة حتت الوصايـة اHستفيدة
من اخملــــصص بــــإرســــال الـــوثــــائق واHــــعـــلــــومـــات لــــلـــوزارة
اHـكـلفـة بالـثقـافـة  للـتحـقق من أن األمـوال اHمـنوحـة قد ¨

استعمالها طبقا لوجهتها.

15 :  : يـــتـــعـــW عـــلى اHـــؤســـســـة حتت الـــوصـــايـــة اHـــاداHـــادّة ة 
اHــــســـتــــفـــيـــدة مـن اخملـــصـص تـــقـــد© فــــي كــل مـــرحــــلـــة مـن
qــعــهـودة إلــيــهـاHمــراحل إجنـــاز الــعــمـلــيــــة أو الــعـمــلــيـات ا

حصائل مرحلية للوزارة اHكلفة بالثقافة.

كـــمــــا تــــلــــتـــزم بــــتــــقـــد© حــــصــــيـــلــــة حــــول اســـتــــعــــمـــال
اخملصصات للـوزير اHكلف بالـثقافة في الثالثة (3) أشهر
الـتـي تـلي اخـتـتــام الـعـمـلـيــة أو الـعـمـلـيــات وفي نـهـايـة كل

سنة.

اHـــــاداHـــــادّة ة 16 :  : في حـــــالــــة عـــــدم احـــــتــــرام أحـــــكــــام دفـــــتــــر
الــشــروط هــذاq تـتــخــذ الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة جـمــيع
الـتـدابيـر الـضـروريـة للـمـحـافظـة عـلى األمـوال العـمـومـية

بعنوان اخملصص.

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-91 مــؤر مــؤرّخ في خ في 6 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عــــام عــــام 1433  اHــــوافق اHــــوافق 28 فــــبــــرايــــر ســــنـــة  فــــبــــرايــــر ســــنـــة q2012 يــــحــــددq يــــحــــدد
كـيفيات منح اإلعانـة العـموميـة للسينـما وكيـفياتكـيفيات منح اإلعانـة العـموميـة للسينـما وكيـفيات
إنــشاء جلــنـة القــراءة وإعانـة السـينــمـا وتشــكيـلتـهاإنــشاء جلــنـة القــراءة وإعانـة السـينــمـا وتشــكيـلتـها

وتنظيمها وسيرها وجتديدها.وتنظيمها وسيرها وجتديدها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
qبناء على تقرير وزيرة الثقافة  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورq ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 -3
qو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــــقــــــــــتـــــــــــضـى األمــــــــــر رقـم 75 - 59 اHــــــــــؤرّخ فـي
20رمـــضـــان عـــام 1395 اHــوافق 26 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة 1975

 qتمّمHعدّل واHا qتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 90 - 21 اHـــــؤرّخ في
24مـحـرّم عام 1411 اHـوافق 15 غـشت سـنة 1990 واHـتـعلق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العمومية
- و�ـــــقــــــتــــــضى الــــــقـــــانــــــون رقم 09 - 09 اHـــــؤرّخ في
13مــــحـــــرّم عــــام 1431 اHـــــوافق 30 ديــــســـــمـــــبــــر ســـــنــــة 2009

واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2010 ال سـيــمـا اHـادة 65
qمنه

- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 10 - 13 اHــؤرّخ في 23 
مــــــحــــــرّم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة q2011 ال سـيــمـا اHـادة 75

qمنه
- و�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون رقم 11 - 03 اHــؤرّخ في 14 
ربــــيـع األول عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

qادتان 27 و30 منهHال سيما ا qتعلق بالسينماHوا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 91 - 03 اHؤرّخ
في 3 رجب عــام 1411 اHــوافق 19 يــنــايــر ســنـة 1991 الـذي
يـحـدد كــيـفــيـات سـيــر صـنـدوق تــنـمــيـة الـفن الــسـيــنـمـائي
وتـــــقــــــنـــــيـــــاتـه ويـــــضــــــبط شــــــروط تـــــخــــــصـــــيـص الـــــقـــــروض

qتمّمHعدّل واHا qساعدات التي �نحها الصندوقHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12 - 90 اHؤرّخ
في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 الـذي يــحــدد كـيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الـتــخــصـيص

اخلاص رقم 014 - 302 الذي عنـوانه "صندوق تنمية الفن
q"السينمائي وتقنياته وصناعته

qو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -



11 ربيع الثاني عام   ربيع الثاني عام  1433 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1613
4 مارس  سنة  مارس  سنة  2012 م م

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيــقــا ألحــكــام اHــادتـW 27 و30 من
الـقانون رقم 11 - 03 اHـؤرّخ في 14 ربـيع األول عام 1432
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 واHـذكـور أعالهq يـهـدف هذا
اHــرســـوم إلى حتــديــد كـــيــفــيـــات مــنح اإلعـــانــة الــعـــمــومــيــة
للـسيـنـما وكـيفـيـات إنشـاء جلنـة الـقراءة وإعـانة الـسـينـما

وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وجتديدها.

الفصل األول الفصل األول 
جلنة القراءة وإعانة السينماجلنة القراءة وإعانة السينما

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـنـشـأ جلــنـة قـراءة وإعـانـة الـســيـنـمـا تـدعى
في صلب النص "اللجنة".

تـكـلف الـلـجـنـة بـدراسـة مـلـفـات طـلب اإلعـانـة إلنـتاج
أفالم سـيـنمـائـيـة وتوزيـعـها واسـتـغاللهـا من خالل حـساب
التخصيص اخلاص رقم 014 - 302 الذي عنوانه "صندوق

تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".

اHـاداHـادّة ة 3 : : تــتـكــون الـلــجـنــة من تـســعـة (9) أعـضـاء من
بينهم الرئيس.

حتــدد الـقـائــمـة االســمـيـة ألعــضـاء الـلــجـنــة �ـقـرر من
الوزير اHكلف  بالثقافة.

يـعW األعـضـاء Hدة سـنـتW (2) قـابـلة لـلـتـجـديـد كـلـيا
أو جزئيا. 

Wــــادّة ة 4 : : يــــتـم اخـــتــــيــــار أعــــضــــاء الــــلــــجـــنــــة مـن بـــHــــاداHا
اHهنـيW في عالـم السيـنما والـسمـعي البصـري  واخلبراء
والـشــخـصـيـات اHـعـروفـW بــكـفـاءتـهم في مــجـال الـسـيـنـمـا

والتاريخ واآلداب والثقافة.

qبــأي شــخص من شـأنه Wــكن الــلـجــنــة أن تـسـتـــعـ�
بــحـكـم كـفــاءته و/أو االهـتــمـام الــذي يــولـيه لــلـســيـنــمـاq أن

يساعدها في أشغالها.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــلـتـزم أعـضـاء الـلـجـنــة بـاالحـتـفـاظ بـسـريـة
مداوالتهم.

ال �ــــــكــــــنـــــهم الــــــتـــــرشـح لـــــلــــــحـــــصــــــول عـــــلـى اإلعـــــانـــــة
الـسيـنـمـائيـة كـما يـجب أن ال تـكـون لهـم عالقة عـضـوية أو
WـــتـــرشـــحـــHمـــصــــلـــحـــة مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبــــاشـــرة مع ا

للحصول على إعانة سينمائية.

6 : : تـعد الـلجـنـة وتوافق عـلى نـظامـها الـداخلي اHاداHادّة ة 
وتعرضه على الوزير اHكلف بالثقافة للمصادقة عليه.

يحدد النظام الداخليq على اخلصوص ما يأتي :
qكيفيات دراسة ملفات اإلعانة السينمائية -

qعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنةHا -
qدورية االجتماعات -

qناقشاتHنظام ا -
qقواعد النصاب القانوني -

qداوالتHقواعد ا -
- الـــقــواعـــد الــتـــأديـــبــيـــة اHــتـــعـــلــقـــة بــاالنـــضـــبــاط في

االجتماعات.

يـضــمن الـرئـيـس  تـنـســيق أنـشــطـة الـلــجـنـة ويــسـهـر
عـــلى تـــطــبـــيق الـــنــظـــام الــداخـــلي ويـــشــرف عـــلى حتــضـــيــر

االجتماعات ويسير اHناقشات.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تـضـمن مـصــالح الـوزارة اHـكـلـفــة بـالـثـقـافـة
أمانة اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 8 : : يـودع اHنـتج مـلـفـات مشـاريع إنـتـاج أعـمال
سيـنمـائـية لـدى مصـالح الـوزارة اHكـلفـة بـالثـقافـة اHـكلـفة

بضمان أمانة اللجنة.

تـسجل األمـانة مـلفـات مشـاريع اإلنتـاج السـينـمائي
حـسب الــتـرتــيب الــزمـني لــورودهـاq فـي سـجل اســتـقــبـال

مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها.

تسلم للمودع وصل إيداع.

تـعرض األمـانة مـلفـات مشـاريع اإلنتـاج السـينـمائي
على اللجنة لدراستهاq حسب الترتيب الزمني إليداعها.

وتـضع سجل استقـبال مشـاريع اإلنتاج السـينمائي
حتت تــصـرف الــلــجــنــة الـتي �ــكــنــهـا االطـالع عـلــيه في أي

وقت خاصة عند تسليم اHلفات.

9 : : تـــبـــاشـــر الــــلـــجـــنـــة بـــدراســــة الـــســـيـــنـــاريـــو اHــاداHــادّة ة 
وفحص ملف اإلنتاج الذي يقترحه اHنتج.

وتدلــي برأيـهـا حـول الـقـيــمة الـفـنـيــة لــكل مـشـروع
إنـتـاج مقـتـرح وحـول قـابلـية إجنـازه كـعـمــل سـينـمائي

خيالي أو وثائقي.

تـنـدرج أشـغــال الـلـجـنـة في إطــار األولـويـات الـعـامـة
لـسياسـة إعانـة اإلنتـاج السيـنمـائي التي يـقررهـا الوزير

اHكلف بالثقافة.

تــدعـى الــلــجــنــة لإلدالء بــجــمــيع اآلراء والــتــوصــيــات
للوزير اHكلف بالثقافة.
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اHــــاداHــــادّة ة 10 : :  بـــــعـــــد الـــــتـــــداولq تـــــــدلــي الــــــلــــــجــــــنــــة
باآلراء اآلتية :

qوافقة على مشروع اإلنتاجHا -
qقبول مشروع اإلنتاج مع حتفظات -

- رفض مــشــروع اإلنـتــاج في انــتــظــار إعــادة كــتــابـة
السـينـاريوq وفي هـذه احلالةq تـمنح الـلجـنة مـهلـة للـمنتج
لــلـــقـــيـــام بــالـــتـــعـــديالت اHـــطــلـــوبـــة مــعـــتـــمـــدا عــلـى مــؤلـــفي

qWسيناريوهات محترف
- الرفض النهائي.

يبـلغ اHتـرشحون بـالرد اخملصص لـطلـبهم عن طريق
البريد.

اHـاداHـادّة ة 11 : :  يــبــلغ الـقــرار لـلــشـركــة اHــنـتــجـة اHــعـنــيـة
التي �كنها استـعماله في التركيبة اHالية لعملية إنتاج

العمل اHعتمد.

�ـكـن اHـنــتـجــW الـذين رفــضت الــلـجــنـة مــشـاريــعـهم
التـقدم بطـعن لدى الوزيـر اHكلف بـالثقافـة في أجل شهر
واحـد (1) ابــتــداء من تــاريـخ اســتالم الــرد وطــابع الــبــريــد

يثبت ذلك.

اHــاداHــادّة ة 12 : :  يــرسل مـــحــضــر مـــداوالت الــلــجـــنــة الــذي
يوقعه الرئيس إلى الوزير اHكلف بالثقافة.

يــدون مــحـــضـر اHـــداوالت فـي ســـجـل خـــاص مــرقم
ومـؤشــر عــلـيـه. يـجب أن ال يــحــتـوي هــذا الــسـجـل عـلى أي

تشطيب أو إضافات.

13 : : بـــعـــد دراســـة الــــلـــجـــنــــة لـــلـــمـــلــــفـــاتq تـــعـــاد اHــاداHــادّة ة 
لـلـمـتـرشــحـW الـذين يـطـلــبـون اإلعـانـةq تـسع (9) نـسخ من
الـــســيـــنـــاريـــو أو الـــنص أو اHـــلـــخص و كـــذا االســـتـــمــارات
اHـصـحـوبـة لـهـا في أجل ال يـتـعـدى شـهـرا واحدا (1) ابـتداء

من تاريخ اإلشعار برد الوزير اHكلف بالثقافة.

أمـا النـسخـتـان اHتـبقـيتـان فـتحـفظـان عـلى مسـتوى
األرشيف.

وتدلي برأيها حول ما يأتي :
qعند االقتضاء qقيمة العمل السينمائي -

qنتظرةHالتأثيرات االجتماعية الثقافية ا -
- إمكانية منح اإلعانة.

اHـاداHـادّة ة 14 : :  يــسـتــفــيـد أعــضــاء الـلــجــنـة وكــذا اخلــبـراء
الذين يستعان بهمq من مكافآت حسب اجلدول اآلتي :

- لــــــيـس أقـــل مــن خـــــــمـــــــســـــة عـــــشـــــر ألـف ديـــــنــــار
q(15.000 دج) لدراسة فيلم طويل

- لـــيـس أقل من ســــبـــعـــة آالف وخــــمـــســـمــــائـــة ديـــنـــار
q(7.500 دج) إلعادة قراءة فيلم طويل

- لـــــــيس أقـل من ســـــــبــــــعـــــــة آالف ديــــــنــــــار (7.000 دج)
qلدراسة فيلم وثائقي أو فيلم قصير

- لـــــيس أقـل من ثالثــــة آالف وخــــمــــســــمــــائــــة ديــــنــــار
(3.500 دج) إلعادة قراءة فيلم وثائقي أو فيلم قصير.

يــــســــتــــفــــيــــد رئــــيس الــــلــــجــــنــــةq عالوة عــــلـى ذلكq من
تعـويض جزافـي قدره ألف وخـمسـمائـة دينار (1.500 دج)

عن كل ملف تمت دراسته.

تدفع هذه اHكافآت على أساس محاضر مدواالت.

�ــكن حتـــيــW اHــكـــافــآت في أجل ال �ـــكن أن يــقل عن
ثالث (3) سنوات.

يكـون حتيـW اHكافـآت والتـعويض اجلـزافي موضوع
قــرار مـــشــتـــرك بــW الـــوزيــر اHـــكــلـف بــاHـــالــيـــة والــوزيــر

اHكلف بالثقافة. 

الفصل الثاني الفصل الثاني 
إعانة اإلنتاج السينمائيإعانة اإلنتاج السينمائي

اHــاداHــادّة ة 15 :  :  تـــخــضع االســتـــفــادة من إعــانـــة عــمــومــيــة
إلنتاج عمل سينمائي للشروط اآلتية :

- تــــأســــيس اHــــنــــتــــجــــW في شــــكـل شــــركــــة خــــاضــــعـــة
qعمول بهHللقانون اجلزائري طبقا للتنظيم ا

- مــطــابـقــة أحــكـام الــقــانـون رقم 11 - 03 اHـؤرّخ في
 14 ربــيـع األول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011

واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 16 :  :  للتـرشح من أجل احلصول عـلى إعانة من
الـصـنـدوقq يـجـب عـلى اHـنـتج إيـداع لـدى الـوزارة اHـكـلـفـة
بـالـثقـافـةq ثالثة (3) أشـهر عـلى األقل قـبل التـاريخ اHـقرر
qعلى اخلصوص qملفا يتكون qللشروع في التـقاط الصور

من الوثائق اآلتيةq في إحدى عشرة (11) نسخة :

1 - طلب اإلعانة يبW ما يأتي :

qؤقت للفيلمHالعنوان ا -

qقررة إلجنازهHالشروط التقنية ا -

- مــخــطط الــعــمل يــحــدد الــتــصــويــر فـي األســتــوديـو
qوالتصوير اخلارجي
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- اسم األســتـوديــو واخملـبـر اHــزمع اســتـعـمــالـهــمـا في
qشروع مقررا على دعائم فيلمHحالة ما إذا كان ا

- أمـاكن التصـوير اخلـارجي واHشاهـد في ديكورات
qطبيعية

qقرر لبداية ونهاية التصويرHالتاريخ ا -

qتاريخ تسليم النسخة األولية -

qزمع اللجوء إليهHاخملرج ا -

qناصب التقنية األساسيةHا -

- اHمثلW الرئيسيW اHعتمد عليهم (3 على األقل).

2 - الــســـيـــنــاريـــو ويــكـــون حـــواره مــكـــتــوبـــا بـــالــلـــغــة
qالوطنية

3 - يـلـتـزم اHـنــتجq في حـالـة مـا إذا كــان الـسـيـنـاريـو
مـــقــتــبـــســا من عـــمل مــحـــميq بــتـــقــد© اHــوافـــقــة اHــكـــتــوبــة
لـلمؤلف و/أو لـذوي احلقوق. وفي حـالة ما إذا كـان العمل

qنتج بتقد© موافقة الناشرHيلتزم ا qمنشورا

 qلخصH4 - ا

q5 - رسالة الرغبة

6 - بـيان تقـديري شامل لـلمصاريـف يقدم في شكل
qفصول

7 - مــخــطط تــمــويل مـــصــحــوب بــجــمــيع اإلثــبــاتــات
اHـفـيـدةq من بـيــنـهـا وثـيـقـة تـثـبت حـقـيـقـة اHـسـاهـمـة الـتي
يـقــدمـهـا اHــنـتجq وعـنــد احلـاجـةq الـوثــائق الـتي تــشـهـد عـلى
حـــقـــيــقـــة إســـهــامـــات اHـــنــتـــجـــW اHــشـــتـــركــW األجـــانب في

qميزانية الفيلم

8 - عـــــقــــد أو عـــــقـــــود الــــتـــــنـــــازل عن حـــــقــــوق اHـــــؤلف
qواخملرج

WـــمـــثـــلـــHوا W9 - الـــقــــائـــمــــة االســـمــــيـــة لـــلــــتـــقــــنـــيـــ
Wـعــتـمـد عـلـيــهم مع مـنح األولـويـة لــلـتـقـنـيـHا Wالــرئـيـسـيـ
اجلـــزائـــريـــW فـي اHـــنـــاصب الـــرئــــيـــســـيـــة (مـــديـــر االنـــتـــاج
ومـساعـد مخـرج أول ومديـر التـصويـر ومهـندس الـصوت

q(...ركبHوالسكريبت وا

10 - قـائمـة األدوار ومـنـاصب الـعـمل اHـزمع الـلـجوء

qأجانب Wفيها إلى خدمات مشترك

11 - تــــــصـــــــريـــح شـــــــرفـــي يــــــــوقــــــــعـــه اHـــــــنــــــــتــج

يـــــشـــــهــــــد أن شـــــركـــــتــه فـــي وضـــعــــيــــة قـــــانـــــونـــــيــــة

تــــــجـــــــاه الـــــتــــقـــــنــــيــــW واHـــــمــــثــــلـــــW وجــــمــــيـع األشــــخــــاص
الـطـبيـعـيW واHـعـنويـW الـذين سـاهمـوا في إنـتاج أفالمه

qالسابقة

qنتجةH12 - القانون األساسي للشركة ا

13 - شـــهـــادة تـــســـلـــمـــهـــا إدارة الــــضـــرائب تـــثـــبت أن

qالوضعية الضريبية لشركة اإلنتاج قانونية

14 - الــتــزام مــكــتــوب من شــركــة اإلنــتــاج يــذكــر في

اجلــيـنــيــريك بـالــصــيـغــة اآلتـيــة : "اســتـفــاد هـذا الــفــيـلم من
إعـــانـــة صــنـــدوق تـــنـــمـــيــة الـــفـن الــســـيـــنـــمـــائي وتـــقـــنــيـــاته

q"وصناعته لفائدة اإلنتاج السينمائي الوطني

15 - قــرص فـــيــديـــو رقــمـي آلخـــر فــيــلم أو الـفــيـلم

مــا قـــبل األخـــيـــر خملــرج  اHـــشـــروع اHـــرشح لإلعـــانــةq إال إذا
تعلق األمر بعمل أول.

اHـاداHـادّة ة 17 :  :  يـصــدر الـوزيــر اHــكـلف بــالــثـقــافـة مــقـرر
منح اإلعانة وكذا مبلغها.

اHاداHادّة ة 18 :  :  حتدد شـروط وكيـفيـات استـعمـال اإلعانة
فـي اتـفــاقـيــة تـبــرم بـW شــركــة اإلنـتــاج والـوزارة اHــكـلــفـة

بالثقافة.

يجب أن تبرز االتفاقيةq على اخلصوصq ما يأتي :

qستفيدHواجبات ا -

qكيفيات تسليم اإلعانة باألقساط -

qمراقبة استعمال اإلعانة -

- الـــعــقـــوبــات فـي حــالـــة االســتـــعــمـــال غـــيــر اHـــطــابق
ألحكام االتفاقية.

اHــاداHــادّة ة 19 :  :  ال �ـــنح أي تــخــصـــيص مــالـي إضــافي في
حالـة جتـاوز البـيـان التـقـديري األولي لـلـمصـاريف والذي

يفوق %10.

في حــــالــــة مـــا إذا كــــان جتــــاوز الــــبــــيـــان الــــتــــقــــديـــري
Hصـاريف الفـيلم ناجـما عن قـوة قاهرةq �ـكن عرض طلب
الـتـخــصـيص اإلضـافـي لـتـقـديــر الـوزيـر اHــكـلف بـالــثـقـافـة

بعد أخذ رأي اللجنة.

اHاداHادّة ة 20 :  :  في حـالة اإلنتـاج اHشـتركq تمـنح اإلعانة
اHـالـيـة الـتي تــخـصـصـهـا الـوزارة اHـكـلـفــة بـالـثـقـافـة لـعـمل
ســيــنـمــائي بـقـدر االستـثـمارات اجلـزائـرية وحـدهـا التي
ال �ـــكـن أن تـــقل نـــســــبـــتـــهـــا اHــــئـــويـــة  عن 20 % من مـــبـــلغ

ميزانية اإلنتاج اHشترك الكلي.
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يـــجب أن حتــول إلى اجلـــزائــر األربـــاح الــنــاجـــمــة عن
اســـــتــــغـالل عــــمـل اإلنــــتـــــاج اHــــشـــــتــــرك فـي اخلــــارج والـــــتي

يستحقها الطرف اجلزائري.

الفصل الثالث الفصل الثالث 
إعانة التوزيع السينمائي واستغالله وجتهيزهإعانة التوزيع السينمائي واستغالله وجتهيزه

اHاداHادّة ة 21 :  :  �كن الـوزارة اHكـلفـة بالـثقـافةq في إطار
أولــويـات سـيــاسـتــهـا اخلـاصــة بـإعــانـة الـســيـنــمـا الـوطــنـيـة
والـــوســائـل  اHــتــوفـــرةq أن تــقـــرر مــنح إعـــانــات لــلـــتــوزيع

السينمائي أو استغالله أو جتهيزه.

ال �ــــكن أن تــــفــــوق اإلعــــانــــات اHــــمــــنــــوحــــة فـي إطـــار
الــــفـــقــــرة األولى مـن هــــذه اHـــادة نــــســــبـــة 20% مـن اإلعــــانـــة

السنوية الكلية اHمنوحة.

اHــاداHــادّة ة 22 :  :  �ــكـن الــوزيــر اHـــكــلف بـــالــثــقـــافــة عــرض
طلـبات اإلعانـة للتـوزيع السيـنمائي واسـتغالله على رأي

اللجنة.

اHــاداHــادّة ة 23 :  :  تـــخــضع االســتـــفــادة من إعــانـــة عــمــومــيــة
لـلـتــوزيع الـسـيـنـمــائي أو اسـتـغالله أو جتــهـيـزه لـلـشـروط

اHنصوص عليها في اHادة 15 أعاله.

اHـــــــــــاداHـــــــــــادّة ة 24 :  :  تــــــــــــوجـه اإلعـــــــــــانــــــــــــة لــــــــــــتـــــــــــوزيـع األفـالم
الـسينمائـية واستغاللهـا لترقية تـوزيع واستغالل أعمال
سينمائيـة جزائرية وأعمال ينتـجها باالشتراك منتج أو

منتجون جزائريون في حدود 20% على األقل.

�كن منح إعانة للتجهيز السينمائي لتشجيع :
qفتح قاعات جديدة للعرض السينمائي -

- جتـــهــيـــز قــطـــاع الــســـيــنــمـــا �ــعـــدات الــتـــصــويــر أو
اإلنــــارة أو الـــــصـــــوت أو اخملــــبـــــر أو الـــــكــــيـــــنـــــيــــســـــكــــوب أو

الرقمنة.

اHاداHادّة ة 25 :  :  يجب عـلى اHتـرشح لـلحصـول علـى إعانة
الـتوزيع الـسـينـمائي أو اسـتغـالله أو جتهـيزهq إيـداع لدى
الـــوزارة اHــكـــلــفــة بـــالــثـــقــافــةq مـــلف طــلـب يــتــضـــمنq عــلى

اخلصوصq الوثائق اآلتية :
- طـلب اHـسـاعـدة يـقـدمهـا اHـمـثل الـقـانـوني لـلـشـركة

qترشحةHالسينمائية ا
- الــــقــــانــــون األســــاسـي لــــلــــشــــركــــة الـــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة

qترشحةHا
- اHـــــبـــــررات لــــلـــــحـــــصــــول عـــــلى االعـــــتـــــمــــادات و/أو
الـتـأشـيرات والـرخص اHـنـصوص عـلـيهـا في الـقـانون رقم
11 - 03 اHــــؤرّخ في 14 ربــــيـع األول عـــام 1432 اHــــوافق 17

فبراير سنة 2011 واHذكور أعاله.

1)  في حالة طلب اإلعانة للتوزيع أو لالستغالل :)  في حالة طلب اإلعانة للتوزيع أو لالستغالل :
- نـسخـة من الفـيلم عـلى دعـائم العـرض السـينـمائي

q35 ملم أو طريقة موافقة

qنسخة من تأشيرة استغالل الفيلم -
- بيان تقديـري شامل للمصاريف اHـتعلقة بتوزيع

qالفيلم أو باستغالله
- نـســخـة من االتــفـاقـات اHــبـرمـة لــتـوزيع الــفـيـلم أو

qاسغالله
- الـفـاتورات الـشكـلـية اخلـاصـة بالـنفـقـات األساسـية

qلتوزيع الفيلم أواستغالله
- مـخـطط تـوزيع الـفـيـلم �وافـقـة قـاعـات الـعرض أو

مخطط برمجة الفيلم في القاعة السينمائية.
2)  في حالة طلب اإلعانة للتجهيز :)  في حالة طلب اإلعانة للتجهيز :

- بيان تـقديـري  مصاريف الـتجـهيز الـتي سيـلتزم
qبها

- الـفـاتورات الـشكـلـية اخلـاصـة بالـنفـقـات األساسـية
qقررةHا

- وصف مفصل للتجهيزات التي سيتم تدعيمها.

اHـاداHـادّة ة 26 :  :  يـصــدر الـوزيــر اHــكـلف بــالــثـقــافـة مــقـرر
منح اإلعانة وكذا مبلغها.

27 :  :  تكـون شروط وكـيفـيـات منح واسـتعـمال اHاداHادّة ة 
اإلعــانــة اخلـاصــة بــالــتــوزيع الــســيــنــمــائي أو اســتــغالله أو
جتـهـيـزه مـوضـوع اتـفـاقـيـة بـW الـوزارة اHـكـلـفـة بـالـثـقـافـة

والشركة السينمائية اHستفيدة.

عالوة عــلى األحــكـــام اHــنــصــوص عــلــيــهــا في اHــادة 18
أعالهq حتدد االتفاقيةq على اخلصوصq ما يأتي :

1)  في حالة اإلعانة للتوزيع أو االستغالل : )  في حالة اإلعانة للتوزيع أو االستغالل : 
- شـــروط تـــوزيـع الـــفـــيـــلـم أو بـــرمـــجـــتـه في قـــاعـــات

qالعرض السينمائية
- الـتـزام اHـوزع أو اHـسـتـغل بـإجـراء نـفـقـات مـحـددة

لصالح عمل سينمائي معW قبل خروجه في القاعات.
2 )  في حالة اإلعانة للتجهيز : )  في حالة اإلعانة للتجهيز :

- بيان الوثائق واحملـاضر اHقدمة لتـبرير تخصيص
qاإلعانة واستعمالها

- كـيـفيـات فـحص مصـالح الـوزارة اHكـلـفة بـالـثقـافة
وأعـوان مؤهـلـW من اHـركز الـوطـني لـلسـيـنـما والـسـمعي

البصري الستعمال اإلعانة.  
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الفصل الرابع الفصل الرابع 
مراقبة استعمال اإلعانات اHمنوحةمراقبة استعمال اإلعانات اHمنوحة

اHاداHادّة ة 28 :  :  يـجب أن تصب اHـبالغ اHمـنوحة بـعنوان
اإلعـــانـــة في حـــســـاب بـــنـــكـي خـــاص يـــفـــتح بـــاسم الـــشـــركـــة

السينمائية اHستفيدة.

qـــمــنـــوحــةHــادّة ة 29 :  :  يـــخـــضع اســـتــعـــمـــال اإلعــانـــة اHــاداHا
Hـــراقـــبـــة الـــوزارة اHــكـــلـــفـــة بـــالـــثـــقـــافـــة. تـــلـــتـــزم الـــشـــركــة

اHستفيدة باالمتثال لذلك.

كـمـا �ـارس هـذه الـرقـابـة أيـضـا أعـوان مؤهـلـون من
اHركز الوطني للسينما والسمعي البصري.

qستفـيدة لواجباتهاHفي حالة عدم احترام الـشركة ا
�كن الـوزيـر اHكـلف بـالثـقـافة أن يـقـرر إما وقف اإلعـانة
ريــثــمــا تــقـــدم الــشــركــة اHــســـتــفــيــدة مــبـــرراتــهــاq أو يــعــلن

إلغاءها واHطالبة بتسديد اHبالغ التي سبق دفعها.

كـما �كن الوزيـر اHكلف بالـثقافة أن يـقرر اإلقصاء
الـنهـائي للشـركة اHـستـفيـدة من أية قـابلـية ألي دعم مالي
من صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته.

الفصل اخلامس الفصل اخلامس 
أحكام خاصةأحكام خاصة

30 :  : طـبـقا لـلـمادة 31 من الـقانون رقم 11 - 03 اHاداHادّة ة 
اHــؤرّخ في 14 ربـــيع األول عــام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر
سـنـة 2011 واHـذكـور أعـالهq تـوافق الـلـجــنـة عـلى اإلعـانـات
اHـالـية اHـبـاشـرة إلنتـاج أفالم سـيـنـمائـيـة والـتي تمـنـحـها
هــــيـــــئــــات ومــــؤســــســــات عــــمــــومــــيــــة خــــارج إطــــار حــــســــاب
التخصيص اخلاص رقم 014 - 302 الذي عنوانه "صندوق

تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".

qـؤســسـات والــهـيــئـات الــعـمــومـيــة بـإرسـالHتــلـتــزم ا
لـلـوزارة اHكـلفـة بـالثـقافـةq قـبل تمـويل أي مـشروع إنـتاج
أفالم ســـيــنــمــائــيـــةq مــلف طــلب مـــوافــقــة الــلــجـــنــة مــرفــقــا

بالوثائق اHذكورة أدناهq في إحدى عشرة (11) نسخة :
1 - طــلـب مـوافــقــة الـلــجــنـة يـبـqW على اخلـصوص

ما يأتي :
qعنوان الفيلم -

qاسم اخملرج -
qقررة إلجنازهHالشروط التقنية ا -

- أمــــــاكـن الــــــتــــــصــــــويـــــــر اخلــــــارجي وفـي ديــــــكــــــورات
qطبيعية

qقرر لبداية ونهاية التصويرHالتاريخ ا -
- التاريخ اHقرر لالنتهاء من تصوير الفيلم.

q2 - نسخة من السيناريو
q3 - ملخص

q4 - مخطط تمويل الفيلم
5 - نسخة من القانون األساسي للشركة اHنتجة.

اHــاداHــادّة ة 31 :  : تـــســلم الـــوزارة اHــكــلـــفــة بـــالــثــقـــافــة وصل
استالم الطلب.

وتـبـلّغ الـرد مـرفـقـا بنـسـخـة عن مـحـضـر الـلـجـنة في
أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ إشعار االستالم.

عدم الرد في أجل شهرين (2) يعد رأيا إيجابيا.

32 :  : في إطـــار تـــنـــســـيـق اإلعـــانـــة الـــعـــمـــومـــيـــة اHــاداHــادّة ة 
وطــبـقـا ألحــكـام اHـادة 32 من الــقـانـون رقم 11 - 03 اHـؤرّخ
في 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 17 فــــبــــرايـــر ســــنـــة
2011 واHــذكــور أعالهq يــجـب عــلى الــهــيــئــات واHــؤســســات

الـــعــمــومـــيــة الــتي تـــمــنح دعــمــا وإعـــانــات مــالـــيــة لإلنــتــاج
واإلنـتـاج اHــشـتـرك لألفالم الـســيـنـمـائـيــةq فـور تـقـد© هـذا
الـدعمq إبالغ الــوزيـر اHـكـلف بـالــثـقـافـة �ـجــمل الـبـيـانـات
واHـعــلـومــات حـول اإلعــانـات اHــالـيــة اHـمـنــوحـة والــوسـائل

اHسخرة لهذا الغرض وكذا هوية اHستفيدين.

يجب على الهيـئات واHؤسسات العمومية اHذكورة
في الـفـقـرة األولى من هـذه اHـادة إعـطـاءq لـلـوزارة اHـكـلـفـة
بـالـثـقـافـةq تـقـيـيـمـا عن اإلعـانـة الـعـمـومـيـة نـقـدا اHـمـنـوحة

لإلنتاج واإلنتاج اHشترك لألفالم السينمائية.

33 :  : تدرس الـلـجنـةq فـيمـا يـتعـلق �ـخصـصات اHاداHادّة ة 
اHـؤسـســات حتت الـوصــايـةq وبـنــاء عـلى طــلب من الـوزيـر

اHكلف بالثقافةq العمليات اآلتية :
qشترك ألفالم سينمائيةHاإلنتاج واإلنتاج ا -

- كتابة السيناريوهات وإعادة كتابتها.  

اHـاداHـادّة ة 34 :  : تـبـدي الــلـجـنـة رأيــا حـول الـقـيـمــة الـفـنـيـة
للعمل.

وتـرسل للوزير اHـكلف بالثـقافة رأيا مـبررا يوقعه
رئيس اللجنة.

الفصل السادس الفصل السادس 
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHــــاداHــــادّة ة 35 :  : تــــرسـل الــــلـــــجــــنـــــة إلى الـــــوزيــــر اHـــــكــــلف
بالثقـافة تقـريرا سنـويا حتلـيليـا حول اإلعانة الـتي تمنح

للصندوق.
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اHـاداHـادّة ة 36 :  : تـكـون اHـبـالغ بـعـنـوان اإلعـانـة غـيـر قـابـلة
للتنازل وغير قابلة للحجز.

وفي جـمـيع احلـاالتq تـعـتـبـر ديـونـا ـتازة بـتـرتـيب
األفضليةq ما يأتي :

Wوالـتـقـنـيـ WـمــثـلـH1 - أجــور ومـرتـبـات الـعـمـال وا
واHؤلفW واHقتـبسW وأصحاب السيناريوهات ومؤلفي
احلــواراتq بـاســتـثــنـاء اHــرتـبـات اخملــصـصــة بـأي صــفـة من

qسيري شركة اإلنتاجH الصفات

2 - الــدفـــوعـــات واالشــتـــراكــات اHـــرتــبـــطــة بـــاألجــور
qذكورة أعالهHرتبات اHوا

3 - تـــــســــديــــد الـــــفــــاتــــورات والـــــنــــفـــــقــــات اHــــتـــــصــــلــــة
باستعمال اإلعانة.

37 :  : تـــلـــغـى أحـــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم اHـاداHـادّة ة 
91-03 اHــــؤرّخ في 3 رجـب عـــام 1411 اHــــوافق 19 يــــنــــايــــر

سنة q1991 اHعدّل واHتمّم واHذكور أعاله.

اHاداHادّة ة 38 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلـزائر في 6 ربيع الـثـاني عام 1433 اHوافق
28 فبراير سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 12-92 مــؤرخ في  مــؤرخ في 6 ربــيع الــثــاني ربــيع الــثــاني
عـام عـام 1433 اHـوافـق  اHـوافـق 28 فــبـرايــر ســنـة  فــبـرايــر ســنـة q2012 يــتــضـمنq يــتــضـمن
إنشاء اHركز الوطـني للبطاقة اإللكترونية للمؤمنإنشاء اHركز الوطـني للبطاقة اإللكترونية للمؤمن

له اجتماعيا "الشفاء".له اجتماعيا "الشفاء".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول
-  بــــنــــاء عــــلى تــــقــــريــــر وزيـــر الــــعــــمـل والـــتــــشــــغــــيل

 qوالضمان االجتماعي
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورq ال ســـيـــمـــا اHـــادتــان  3-85

qو125 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 83-11 اHــــؤرخ في 21
رمـضـان عام 1403 اHـوافق  2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبالتأمينات االجتماعية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 88-01 اHــــؤرخ في 22
جــــمــــادى األولى عـــام 1408 اHــــوافق 12 يـــنـــايــــر ســـنـــة 1988
واHــتـضـمن الــقـانـون الـتـوجــيـهي لـلــمـؤسـسـات الــعـمـومـيـة

qال سيما الباب الثالث منه qاالقتصادية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-11 اHــــؤرخ في 26
رمـضـان عام 1410 اHـوافق 21 أبـريل سـنة 1990 واHـتـعلق

qتممHعدل واHا qبعالقات العمل

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 92-07 اHـؤرخ
في 28 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1412 اHــوافق 4 يــنــايــر ســنـة
1992 واHــتـــضــمن الــوضع الـــقــانــوني لــصـــنــاديق الــضــمــان

االجـــــتــــــمـــــاعـي والـــــتـــــنـــــظــــــيم اإلداري واHــــــالي لــــــلـــــضـــــمـــــان
qاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 08-124 اHؤرخ
في 9 ربيع الـثاني عام 1429 اHوافق 15 أبـريل سنة 2008
الذي يـحـدد صالحيـات وزيـر العـمل والـتشـغـيل والضـمان

qاالجتماعي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 10-116 اHؤرخ
في 3 جــــمــــادى األولى عــــام 1431 اHــــوافق 18 أبــــريل ســــنــــة
2010 الذي يـحدد مـضمـون الـبطـاقة اإللـكتـرونيـة للـمؤمن

له اجـــتــمـــاعــيـــا واHـــفــاتـــيح اإللــكـــتـــرونــيـــة لــهـــيــاكـل الــعالج
وHـــهـــنـــيي الــــصـــحـــة وشـــروط تـــســـلـــيـــمـــهـــا واســـتـــعـــمـــالـــهـــا

qوجتديدها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يهـدف هـذا اHـرسوم إلى إنـشـاء مـركز
وطــني لـــلــبــطـــاقــة اإللــكـــتــرونـــيــة لــلـــمــؤمن لـه اجــتــمـــاعــيــا

"الشفاء" ويدعى في صلب النص "اHركز". 

الفصل األولالفصل األول
أحكـام عامـةأحكـام عامـة

اHاداHادّة ة 2 :  : اHركز مؤسـسة عمومية ذات تسيير خاص
يتمتع بالشخصية اHعنوية واالستقالل اHالي.

اHـاداHـادّة ة 3 :  : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف
بالضمان االجتماعي.

اHاداHادّة ة 4 :  : يحدد مقر اHركز �دينة اجلزائر.

�كن إنشاء فـروع للمركز بقرار من الوزير اHكلف
بـــالــضـــمــان االجـــتــمــاعـي بــنــاء عـــلى اقــتـــراح اHــديـــر الــعــام

للمركز.


