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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اHــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010
واHـتضمن قـانون اHـالية لـسنة r2011 ال سيـما اHادتان 73

rو75 منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 14- 10 اHـــــؤرخ في 8
ربـــيع األول عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHـتـضمن قـانـون اHـالـيـة لـسـنة r2015 ال سـيـمـا اHـادة 109

rمنه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�قـتـضى اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-18  اHؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اHـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يـحـدد كــيـفـيـات  تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص رقم
092-302 الـــذي عــــنـــوانه "الــــصـــنـــدوق الــــوطـــني لــــتـــرقـــيـــة

r"الفنون واآلداب وتطويرها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-90 اHـؤرخ
في 6 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1433 اHــوافق 28 فــبـــرايـــر ســـنــة
2012 الـذي يــحـدد كـيــفـيــات  تـسـيــيـر حـســاب الـتــخـصـيص

اخلـاص رقم 014-302 الـذي عـنـوانه "صـندوق تـنـمـيـة الفن
r"السينمائي وتقنياته وصناعته

- وبــمـــقـــتــضــى الــمـــرســوم الـتــنــفــيـذي رقم 91-12
الـــــمـــــؤرخ فـي 6 ربـــــيـع الـــــثــــانــي عــــام 1433 اHــــوافق 28
فــبـــرايــر ســـنــة 2012 الـــذي يــحـــدد كـــيــفـــيــات مـــنح اإلعـــانــة
الـــعــمـــومــيـــة لــلـســيـنــمــا وكـيــفـيــات إنــشـاء جلــنـة الــقـراءة
وإعـــانــة الــســـيــنــمـــا وتــشــكـــيــلـــتــهــا وتـــنــظــيـــمــهــا وســـيــرهــا

rوجتديدها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-115 اHؤرخ
في 18 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1433 اHــوافق 11 مـــارس ســـنـــة
2012 واHـتــعـلق بــالـلــجــنـة اHــتـخــصـصــة في إعـانــة الـفــنـون

واآلداب بعنـوان حساب التـخصيص اخلاص رقم 302-092
الذي عنوانه "الصـندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب

r"وتطويرها

rو بعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسـم ما  يأتــي :يرسـم ما  يأتــي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى :  تـــــطـــــبـــــيــــــقـــــا ألحـــــكـــــام اHـــــادة 109 من
الـــقـــانـــون رقم 14-10 اHــؤرخ في 8 ربـــيع األول عـــام 1436
اHـوافق 30 ديـسـمـبـر سـنة 2014 واHتـضـمن قـانـون اHـالـية

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 15-339 مـؤرخ  مـؤرخ  في  في 16 ربـيع األول ربـيع األول
عــام عــام 1437 ا اHــوافق Hــوافق 28 ديـــســمـــبـــر ســـنــة  ديـــســمـــبـــر ســـنــة r2015  يـــحــدديـــحــدد
كــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقمكــيــفـيــات تــسـيــيــر حـســاب الــتـخــصــيص اخلـاص رقم
014-302 الـــــــذي عـــــــنــــــوانه "الـــــــصــــــنــــــدوق الـــــــوطــــــني الـــــــذي عـــــــنــــــوانه "الـــــــصــــــنــــــدوق الـــــــوطــــــني

لـــــــتـــــــطــــــــويـــــــر الــــــفــن والـــــــتـــــــقـــــــنــــــيـــــــة والـــــــصـــــــنـــــــاعــــــةلـــــــتـــــــطــــــــويـــــــر الــــــفــن والـــــــتـــــــقـــــــنــــــيـــــــة والـــــــصـــــــنـــــــاعــــــة
السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".

ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
- بــنــاء عــلى الــتــقــريـر اHــشــتــرك بـY وزيــر اHــالــيـة

 rووزيــر الثقافــة
- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيـــمـــا اHـــادتـــان 85 -3

rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتممHعدل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوال
Yـتـعـلق بـقـوانـHـوافق 7 يـولـيــو سـنـة 1984 واHعـام 1404 ا

rتممHعدل واHا rاليةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1998 ال سـيــمـا اHـادة 90

rمنه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
rتممHعـدّل واHا r2000 ـتضـمـن قــانـون الـمــالية لـسنةHوا

rادة 89 منهHال سيما ا
- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيـو سـنة 2009 واHـتـضـمن قـانون

rادة 85 منهHال سيما ا r2009 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-09 اHــــؤرخ في 13
مــــــحــــــرم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2010 ال سـيــمـا اHـادة 65

rمنه
- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 10-01 اHـــــــــؤرخ في 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمن
قــانـون اHــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـة r2010 ال سـيــمـا اHـادة 63

rمنه
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لــســنــة r2015 يــهـــدف هــذا اHـــرســوم إلى حتـــديــد كـــيــفـــيــات
تـســيـيــر حـســاب الــتـخــصـيـص الــخـاص رقـم 302-014
الـــــذي عــــنـــــوانـه "الــــصــــنــــدوق الــــوطــــنـي لــــتــــطــــويــــر الــــفن
والـتقـنيـة والصـناعـة السيـنمـاتوغـرافيـة وترقـية الـفنون

واآلداب".

اHادةاHادة 2 : :  يفـتح في كتـابات أمـY اخلزيـنة الـرئيسي
حـساب الـتـخصــيص الــخـاص رقم 014-302 الـذي عنوانه
" الـصنـدوق الـوطني لـتـطويـر الـفن والتـقـنيـة والـصنـاعة

السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب ".

اآلمــر الــرئــيــسي بــصــرف هــذا احلــســاب هــو الــوزيـر
اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 3 : :  يقيد في هذا احلساب :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- رصـيــد حـســاب الـتــخـصــيص اخلـاص رقم 302-092
الذي عنوانه "الصـندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب

 r"وتطويرها

- عـــائــد األتــاوى اHـــطــبـــقــة عــلـى تــذاكــر الـــدخــول إلى
Yنشأة لفائـدة الصندوق �وجب قوانHقاعات السينـما ا

rاليةHا

- عــائــد الـرســوم احملــصــلـة لــدى تــســلـيم الــتــأشــيـرات
والـــرخص اHـــنــصـــوص عــلـــيـــهــا فـي الــتـــشــريـع والــتـــنـــظــيم

rعمول بهماHا

- عـــــائـــــد رسـم نــــســــــبـــــتـه 0,5 % عـــــلى رقـــم أعـــــمـــــال
متـعـاملــي الهـاتـف الـنقــال اHـنشــأ �ـوجـب اHـادة 85 مــن
األمـــر رقـم 09-01 اHـؤرخ في 29 رجب عـام 1430 اHـوافق
22 يولـيو سـنة 2009 واHـتضـمن قـانون اHـالـية الـتـكمـيلي

r2009 لسنة

- عـــائــــد رسم اإلشــــهــــار اHــــطـــبـق عـــلـى رقم األعــــمـــال
احملــقق في إطــار الـنــشـاط اإلشـهــاري اHـنــصـوص عــلـيه في
اHـادة 63 من األمـر رقم 10-01 اHـؤرخ في 16 رمـضـان عام
1431 اHــــوافق 26 غــــشت ســــنــــة 2010 واHــــتــــضـــمـن قــــانـــون

r2010 الية التكميلي لسنةHا

rمنوحة سابقاHتسديد القروض ا -

rإعانات ميزانية الدولة واجلماعات احمللية -

rوارد األخرىHساهمات أو اHجميع ا -

- الهبات والوصايا. 

في باب النفقات :في باب النفقات :
- إعــانــات الـــدولــة لإلنـــتــاج الــســـيــنــمــائـي وتــوزيــعه

rواستغالله وجتهيزه
- إعــــــانـــــات الــــــدولــــــة لـــــتــــــرقــــــيـــــة الــــــفــــــنـــــون واآلداب

rوتطويرها
- مـخصصات لـلمؤسـسات حتت الوصـاية �قرر من
الــوزيــر اHــكــلف بــالــثــقـــافــةr بــعــنــوان الــنــفــقــات اHــتــصــلــة
بـالعمـليات اHـعهودة إلـيهـا طبقـا لدفتـري الشروط الـعامة

اHلحقY بهذا اHرسوم.

حتـدد قـائمـة اإليـرادات والـنـفـقات اHـقـتـطـعـة من هذا
احلـــســاب بــقــرار مـــشــتــرك بــY الـــوزيــر اHــكــلـف بــاHــالــيــة

والوزير اHكلف بالثقافة.

اHــادة اHــادة 4 : : حتـــدد كــيــفـــيــات مــتــابـــعــة وتــقــيـــيم حــســاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 014-302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه "
الـصــنـدوق الـوطـني لـتـطــويـر الـفن والـتـقــنـيـة والـصـنـاعـة
الــســيــنــمــاتــوغــرافــيــة وتــرقــيــة الــفــنــون واآلداب"r بــقــرار
مـشــتــرك بــY الـوزيــر اHــكـلـف بـاHــالــيـة والــوزيــر اHــكـلف

بالثقافة.

اHادة اHادة 5 :  : تلغى أحكـام اHرسوم التـنفيذي رقم 18-12
اHـؤرخ في 15 صـفـر عام 1433 اHـوافق 9 يـنـايـر سـنة 2012
الذي يـحـدد كـيفـيـات  تـسيـيـر حـسـاب التـخـصـيص اخلاص
رقم  092-302 الـذي عنـوانه "الـصـنـدوق الوطـني لـتـرقـية
الـــفــــنــــون واآلداب وتــــطــــويــــرهـــا"r وكــــذا أحــــكــــام اHــــرســـوم
التنفيذي رقم 12-90 اHؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1433
اHــــوافق 28 فــــبــــرايـــر ســــنـــة 2012 الــــذي يــــحـــدد كــــيـــفــــيـــات
تــسـيــيــر حــسـاب الــتــخــصـيـص اخلـاص رقم 014-302 الـذي
عــنـوانـه "صــنـدوق تــنــمــيــة الــفن الــســيــنــمــائي وتــقــنـيــاته

وصناعته".

Yغـــيــــر أن الـــنـــصـــوص الـــتــــطـــبـــيـــقـــيــــة لـــلـــمـــرســـومـــ
الـتــنــفــيــذيــY اHـذكــورين أعـالهr وكـذا اإلطــار الــتــنــظـيــمي
اHــؤطـــر لــكـــيــفـــيــات مــنـح اإلعــانـــة الــعـــمــومــيـــة لــلـــســيـــنــمــا
ولـلـفـنـون واآلدابr  تـبقى سـاريـة اHـفـعـول إلى غـاية وضع

الترتيب اجلديد. 

اHــادة اHــادة 6 : :  ينشر هذا اHرسوم في اجلريدة الرّسميّة
 للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 16 ربـيع األول عـام 1437 اHـوافق
28 ديسمبر سنة 2015.

عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل
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اHلحق األولاHلحق األول

دفتر الشروط  العامة  الذي يحدد مسؤوليات وحقوقدفتر الشروط  العامة  الذي يحدد مسؤوليات وحقوق
وواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتتوواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتت
وصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العملياتوصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات

اHعهودة إليها في مجال تطوير الصناعةاHعهودة إليها في مجال تطوير الصناعة
السينماتوغرافيةالسينماتوغرافية

اHادة األولى :اHادة األولى :  تـطبـيقـا ألحكـام اHادة 75 من الـقانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديسـمبر سنة 2010 واHذكور أعالهr يـهدف دفتـر الشروط
هــذا إلى حتـديــد مــسـؤولــيـات وحــقــوق وواجـبــات الـوزارة
اHـكـلـفـة بـالـثـقـافـة واHـؤسسـات حتـت وصـايـتـهـا اHـسـتـفـيدة
من مـخـصص إلجنـاز الـعـمـلـيـات اHـعـهـودة إلـيـهـا في مـجال
تـطوير الصنـاعة السينمـاتوغرافيةr خـارج مخطط أعباء

اHؤسسة. 

اHادة اHادة 2 : : تمنح اخملصـصات للمؤسسات حتت وصاية
الــوزارة اHـــكــلــفــة بـــالــثــقـــافــةr �ــقـــرر من الــوزيـــر اHــكــلف

بالثقافة إلجناز العمليات اآلتية :
rإنتاج أفالم سينمائية -

rشترك ألفالم سينمائيةHاإلنتاج ا -
- كتـابـة سـيـنـاريـوهات األفـالم الطـويـلـة والـقـصـيرة

rوإعادة كتابتها
rتوزيع األفالم السينمائية -

rاستغالل األفالم السينمائية -
- حــفـظ الــتــراث الــفــيـــلــمي بــالــرقـــمــنــة و/أو ســحب

rالنسخ
rترقية األفالم السينمائية -

- إجنــــاز مـــــنـــــشــــآت ســـــيــــنـــــمـــــائــــيـــــة أو إصالحـــــهــــا أو
rحتسينها

- عصرنـة جتهيـزات الهياكل الـسينـمائية وتـقنيات
 rالسينما

- تنظيم ورشـات وإقامات للتـكوين في جميع مهن
rالسينما

- اقــــتـــنــــاء حـــقــــوق تـــوزيـع األفالم واســـتــــغاللــــهـــا في
اجلزائر وفي اخلارج.

حتدد قائمـة اHؤسسات حتت وصايـة الوزارة اHكلفة
بـالـثـقـافـة الـتي �ـكـنـهـا االسـتـفـادة من مـخـصـصـات بـقـرار

من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHادة اHادة 3 : : يـحـدد مـقــرر الـوزيـر الـمـكـلــف بالثقافة
ما يأتي :

rبلغ اخملصصHا -
rالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

rستفيدةHؤسسة حتت الوصاية اHا -
- نـــســبـــة مـــصـــاريف الـــتـــســـيــيـــر والـــتي ال �ـــكن أن

تفوق 10 % من قيمة اخملصص.

Yــادة 4 : يــتـــبع كل مـــخــصص بــإبـــرام اتــفــاقـــيــة بــHــادة اHا
الـــوزارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــثـــقــافـــة واHـــؤســـســة حتت الـــوصـــايــة
اHــســتـــفــيــدة مـن اخملــصصr حتــدد كـــيــفــيــات مـــنح اخملــصص

واستعماله.

Yـــبـــرمـــة بــH5 : : يـــجب أن تـــبـــيّـن االتـــفـــاقـــيـــة ا اHــادة اHــادة 
الـــوزارة اHـــكــلـــفـــة بــالـــثـــقــافـــة واHـــؤســـســة حتت الـــوصـــايــة

اHستفيدة من اخملصصr على اخلصوص ما يأتي : 
rالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

rآجال اإلجناز -
rكيفيات وشروط استعمال اخملصص  -

- احلـاالت اHـتعـلـقة بـسـحب أو تعـلـيق اخملصص و/أو
rفسخ االتفاقية

- جـــمـــيع الــبـــنـــود األخـــرى الــتـي من شـــأنــهـــا ضـــمــان
حتقيق هدف االتفاقية وحفظ حقوق الدولة في العمل.

كــمــا تـوضح االتــفــاقــيـة في حــالــة اإلنـتــاج أو اإلنــتـاج
اHشترك ألفالم سينمائيةr ما يأتي :

rلكية على العمل والسيناريوHحقوق ا -
- شروط ترقية العمل واستغالله.

6 :  : تــخــضع األفالم الــســيــنــمــائــيــة اHــنــتــجــة أو اHـادة اHـادة 
اHـنتـجـة بـاالشتـراك وكـذا سـينـاريـوهات األفـالم الطـويـلة
والـــقــصــيـــرة الــتي كـــتــبت أو أعـــيــدت كــتـــابــتـــهــا في إطــار
مخصصr كمـا هو منصوص عليه في اHطات 1 و2 و3 من
اHـادة 2 أعالهr  لـرأي  جلــنـة الـقــراءة اHـنــصـوص عـلــيـهـا في
اHــــادة 31 من الــــقـــــانــــون رقم 11-03 اHـــــؤرخ في 14 ربـــــيع
األول عـام 1432 اHــوافق 17 فــبــرايــر ســنـة 2011 واHــتــعـلق

بالسينما.

اHـادة اHـادة 7 :  :  يــجب أن تـســهـر اHــؤسـســة حتت الـوصــايـة
اHــــســــتــــفــــيــــدة مـن اخملــــصص عــــلى حــــفـظ حــــقــــوق اHــــلــــكــــيـــة
الــعـمــومـيـة بــالـنــسـبـة لــلـمـســاهـمــة الـعـمــومـيـة فـي تـمـويل

العملية أو العمليات.
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كـمـا تـسـهــر عـلى احـتـرام الــتـشـريع اHـتــعـلق بـحـقـوق
اHؤلف واحلقوق اجملاورة.

8 : يــجب أن تــســهــر اHــؤســســة حتت الــوصــايــة اHـادة اHـادة 
اHــســتــفــيــدة من اخملــصص عــلى مــوافــقــة الــوزارة  اHــكــلــفـة

بالثقافة على كيفيات استعمال اخملصص.

اHادة اHادة 9 : :  يجب أن تتـحصل اHؤسسـة حتت الوصاية
اHــســتـــفــيــدة من اخملــصـص عــلى مــوافــقـــة الــوزارة اHــكــلــفــة
بـالثـقـافة عـلى كل تعـديل قد يـخص الـعمـليـة أو العـملـيات

التي منح اخملصص من أجلها.

فـي حــــالـــــة اإلنــــتــــاج أو اإلنـــــتــــاج اHـــــشــــتـــــرك لــــفـــــيــــلم
سـيـنــمـائيr يـجب احلـصــول عـلى مـوافـقــة الـوزارة اHـكـلـفـة

بالثقافةr السيماr فيما يخص :
- اقـــــتـــــنــــاء حـــــقـــــوق ســـــيـــــنـــــاريـــــو أصــــلـي أو حـــــقــــوق

rاالقتباس األدبي لعمل منشور
rمنتج مفوض Yتعي -

- إبـــرام جــــمـــيــع االتـــفــــاقـــات أو الــــعـــقــــود مـع كـل
شـــركـــة وطـــنــــيـــة أو أجـــنــــبـــيـــة تـــتــــدخل بـــعــــنـــوان اإلنـــتـــاج

اHشترك.

اHــادة اHــادة 10 : في حـــالـــة اإلنـــتـــاج أو اإلنـــتـــاج اHـــشـــتــرك
ألفالم سينمائـيةr يجب أن تسهر اHؤسسة حتت الوصاية
rمـنـوحةHسـتـفـيدة من اخملـصص عـلى أن تـوجه األمـوال اHا
جــزئـيـا أو كــلـيــاr لـتـســويـة الـنــفـقــات اHـرتـبــطـة بــاHـنـاصب

اآلتية :

rاإلخراج -

rتصلة بالتمثيلHرتبات اHاألجور وا -

rأجور ومرتبات الفريق التقني -

- مصاريف األستـوديو والتقـاط الصور واHؤثرات
اخلــاصــة وتـــأجــيــر اHــعـــدات الــتــقــنــيـــة اخملــتــلــفـــة اHــرتــبــطــة

rباإلنتاج أو �ا بعد اإلنتاج

rمصاريف ما بعد اإلنتاج -

- مصاريف الترقية.

اHــادة اHــادة 11 :  :  في حـــالــة اإلنـــتــاج أو اإلنـــتـــاج اHــشـــتــرك
ألفـالم ســـيــــنــــمــــائــــيــــةr يـــجـب أن تــــعــــرض اHـــؤســــســــة حتت
الــوصـايــة اHــســتـفــيــدة من اخملــصص عــلى الــوزارة اHـكــلــفـة
بــالـثــقـافــة نـســخـة من عــمل الــفـيــلم قـبل اHــزجr لـلــمـوافــقـة

عليه.

اHـادة اHـادة 12 : : يـجب أن تـســهـر اHــؤسـسـة حتت الــوصـايـة
اHسـتـفيـدة من اخملـصصr في حـالة اإلنـتـاج اHشـتـركr على

ما يأتي :

- أن يــكـــون اخــتــيــار جـــنــاح عــرض الــفـــيــلم مــوضــوع
rمنتج أو منتجي الفيلم Yاتفاق بينها وب

- أن يــكـــون اســتــغـالل الــفـــيــلم أيّـــا كــانت دعـــائــمه أو
Yمـوضـوع اتــفـاق بـيــنـهـا وبـ rالـتـراب الـذي يــعـرض عـلــيه

 rYنتجHنتج أو اHا

- أن تعـكس اإليرادات إسـهامـها في مـيزانـية الفـيلم
بعنوان اخملصص.

13 : : تـــلــــزم اHـــؤســـســــة حتت الـــوصــــايـــة بـــوضع اHــادة اHــادة 
اHبـالغ اHـمـنـوحـةr بـعـنـوان اخملـصـصـاتr في حـساب يـوجه

فقط للمخصصات.

اHـادةاHـادة  14 : : تـلـزم اHـؤسـسـة حتت الـوصايـة اHـسـتـفـيدة
من اخملــــصص بــــإرســــال الـــوثــــائق واHــــعـــلــــومـــات لــــلـــوزارة
اHـكـلـفة بـالـثـقـافة لـلـتـحـقق من أن األمـوال اHمـنـوحـة قد ¨

استعمالها طبقا لوجهتها.

اHـادة اHـادة 15 : : تـلـزم اHـؤسـسـة حتت الـوصايـة اHـسـتـفـيدة
من اخملـــصص بـــتـــقـــد¦r في كل مـــرحـــلــة مـن مــراحـل إجنــاز
الـعـمــلـيـة أو الـعـمــلـيـات اHـعـهــودة إلـيـهـاr حـصــائل مـرحـلـيـة

للوزارة اHكلفة بالثقافة.

كـما تلزم بتـقد¦ حصيـلة حول استعـمال اخملصصات
لـلوزيـر اHـكـلف بـالثـقـافـة في الـثالثة (3) أشهـر الـتي تلي

اختتام العملية أو العمليات وفي نهاية كل سنة.

16 :  : في حـــــالـــــة عـــــدم احـــــتـــــرام أحـــــكـــــام دفـــــتــــر اHــــادة اHــــادة 
الــشــروط هــذاr تـتــخــذ الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة جـمــيع
الـتـدابيـر الـضـروريـة للـمـحـافظـة عـلى األمـوال العـمـومـية

بعنوان اخملصص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني

دفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوقدفتر الشروط العامة الذي يحدد مسؤوليات وحقوق
وواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتتوواجبات الوزارة اHكلفة بالثقافة واHؤسسات حتت
وصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العملياتوصايتها اHستفيدة من مخصص إلجناز العمليات
اHعهودة إليها في مجال ترقية الفنون واآلداباHعهودة إليها في مجال ترقية الفنون واآلداب

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 73 من الـقـانون
رقم 10-13 اHـــــؤرخ في 23 مـــــحـــــرم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29
ديسـمبر سنة 2010 واHذكور أعالهr يـهدف دفتـر الشروط
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هــذا إلى حتـديــد مــسـؤولــيـات وحــقــوق وواجـبــات الـوزارة
اHـكـلـفـة بـالـثـقـافـة واHـؤسسـات حتـت وصـايـتـهـا اHـسـتـفـيدة
من مـخـصص إلجنـاز الـعـمـلـيـات اHـعـهـودة إلـيـهـا في مـجال

ترقية الفنون واآلدابr خارج مخطط أعباء اHؤسسة. 

اHــــادة اHــــادة 2 :  :  تــــمـــنـح اخملـــصــــصـــات لــــلـــمــــؤســــســـات حتت
وصــايـــة الــوزارة اHـــكـــلــفـــة بــالـــثـــقــافـــة �ــقـــرر من الـــوزيــر

اHكلف بالثقافةr للقيام �ا يأتي :

- إجنـاز عمـليـات  طبـاعـة ونشـر الكـتب وغيـرها من
rالنشريات

- إجنــــاز عـــمــــلـــيــــات  تــــرقـــيــــة الـــكــــتب وغــــيــــرهـــا من
rالنشريات

rإجناز ترجمات ألعمال أدبية -

- نــــشـــر وطـــبــــاعـــة وتـــرقــــيـــة الــــنـــشـــريــــات الـــدوريـــة
اخملتصة في اجملاالت األدبـية والفنية والـنشريات اHوجهة

rرسومةHللشباب والشرائط ا

- إجنــاز عـــمــلــيـــات إنــتــاج وتـــوزيع وتــرقــيـــة أعــمــال
rفنية باستثناء األعمال السينمائية

rوسيقية واإليقاعيةHتسجيل األغاني واألعمال ا -

- تـــــنــــظــــيم ورشـــــات وإقــــامــــات في جـــــمــــيع األنــــواع
rاألدبية والفنية

- شـراء حـقـوق الـنـشـر والـتـرجـمـة في اجلـزائـر وفي
rاخلارج

- تــــكــــر¦ وإحـــيــــاء ذكـــرى الــــشـــخــــصـــيــــات واألحـــداث
األدبية والفنية. 

حتدد قائمـة اHؤسسات حتت وصايـة الوزارة اHكلفة
بـالـثـقـافـة الـتي �ـكـنـهـا االسـتـفـادة مـن اخملـصـصـاتr بـقرار

من الوزير اHكلف بالثقافة. 

اHــادة اHــادة 3 :   :  يـــحــدد مـــقــرر الـــوزيــر اHـــكــلف بـــالــثـــقــافــة
اHــــــبـــــلـغ اخملـــــصـص وهـــــدفـه واHـــــؤســــــســـــة حتـت الــــــوصـــــايـــــة
اHــســتــفــيــدة مــنه وكــذا مــصــاريف الــتــســيــيــر الـتـي تــعـود

عليها والتي ال �كن أن تفوق 10 % من قيمة اخملصص.

4 : : يــجب أن تــســهــر اHــؤســســة حتت الــوصــايـة اHـادة اHـادة 
rمـنـوحةHسـتـفـيدة من اخملـصص عـلى أن تـوجه األمـوال اHا

كليا إلجناز العمليات اHعهودة إليها.

5 : يــجب أن تــســهــر اHــؤســســة حتت الــوصــايـة اHـادة اHـادة 
اHــســتـــفــيــدة من اخملــصـص عــلى مــوافــقـــة الــوزارة اHــكــلــفــة

بالثقافة على كيفيات استعمال اخملصص.

اHـادة اHـادة 6 :  :  يـجـب أن تـســهــر اHـؤســسـة حتـت الـوصــايـة
اHـسـتفـيـدة من اخملصص عـلى احملـافظـة عـلى حقـوق اHـلكـية
rمـولة �ـخصصHالعـمومـية لإلنـتاجـات الفـنيـة واألدبيـة ا
وكـــذا عـــلى احـــتـــرام الــتـــشـــريع اHـــتــعـــلق بـــحـــقـــوق اHــؤلف

واحلقوق اجملاورة.

7 : تـتبع مـقـررات اخملصـصـات بإبـرام اتـفاقـية اHادة اHادة 
بـY  الـوزارة اHـكـلـفـة بالـثـقـافـة واHـؤسـسـة حتت الـوصـاية
اHــــســـتــــفـــيــــدة من اخملــــصصr حتــــدد كـــيــــفــــيـــات اســــتـــعــــمـــال

اخملصصات. 

اHـادة اHـادة 8 :  : يـجـب أن حتـدد االتـفـاقـيـة حـقـوق وواجـبـات
كل طرف.

ويجب أن توضح r خصوصاr ما يأتي : 

rالعملية أو العمليات التي سيتم إجنازها -

rآجال اإلجناز -

- احلـاالت اHـتعـلـقة بـسـحب أو تعـلـيق اخملصص و/أو
rفسخ االتفاقية

- جـــمـــيع الــبـــنـــود األخـــرى الــتـي من شـــأنــهـــا ضـــمــان
حتقيق هدف االتفاقية وحفظ حقوق الدولة.

الـــمـــادة الـــمـــادة 9 :  : تـــلـــزم الـــمـــؤســـســـة تـــحـت الـــوصـــايـــة
الـــمــســـتـــفـــيـــدة مـن الــمـــخــــصـصr بـــإرســـال الـــوثــائـق
واHــعــلــومـات لــلــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة لـتــمــكــيــنـهــا من
الـــتـــحـــقـق مـن أن األمــوال اHــمــنــوحــة قــد ¨ اســتــعــمــالــهـا

طبقا لوجهتها.

الـــــــمـــــــادة الـــــــمـــــــادة 10 : : تــــــلــــــزم اHــــــؤســــــســــــة حتت الــــــوصــــــايــــــة
rــمــنــوحــةHــبــالـغ اHالــــمـــســـتـــفــــيـــدة من اخملــصص بـــوضع ا
بـــعـــنــوان اخملـــصــصـــاتr في حـــســـاب خــاص يـــخــصـص فــقط

للمخصصات.

11 :  : تــــــلــــــزم الــــــمـــــؤســـــســــــة حتـت الـــــوصـــــايــــة اHـــــادة اHـــــادة 
اHـسـتـفيـدة من اخملـصصr بـتـقـد¦ حـصـيـلـة حـول اسـتـعـمال
اخملصصات للـوزير اHكلف بالـثقافة في الثالثة (3) أشهر
الـتي تـلـي اخـتـتـام العـمـلـيـة  أو الـعـمـلـيـات وفي نـهـايـة كل

سنة.

12 : : في حـــــالـــــة عـــــدم احـــــتـــــرام أحـــــكـــــام دفـــــتــــر اHــــادة اHــــادة 
الــشــروط هــذاr تـتــخــذ الــوزارة اHــكــلــفـة بــالــثــقــافــة جـمــيع
الـتـدابيـر الـضـروريـة للـمـحـافظـة عـلى األمـوال العـمـومـية

بعنوان اخملصص.


