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وزارة الثقافةوزارة الثقافة
قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 8  جــــمــــــادى األولى  جــــمــــــادى األولى
1437 اHــوافق  اHــوافق 17  فــبــرايــر ســنـة   فــبــرايــر ســنـة s2016 يــحــدs يــحــدّد عـــام عـــام 
قـــائـــمــــة إيـــرادات ونـــفـــقـــات حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيصقـــائـــمــــة إيـــرادات ونـــفـــقـــات حـــســـاب الـــتـــخـــصـــيص
اخلــــاص رقم اخلــــاص رقم 014-302  الــذي عــنــوانــه "الــصــنـدوق الــذي عــنــوانــه "الــصــنـدوق
الـــوطــنـي لــتــطــويـــر الــفـن والــتــقــنــيــة والــصــنــاعــةالـــوطــنـي لــتــطــويـــر الــفـن والــتــقــنــيــة والــصــنــاعــة

السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sاليةHإنّ وزير ا
sووزير الثقافة

- �ـــقـــتــــضى الـــقـــــانـــــون رقــم 84-17  اHــــؤرّخ فـي 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

sتمّمHعدّل واHا sاليةHا Yبقوان
- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 90-21  اHـؤرّخ فـي 24
مــحــرّم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلّق

sتمّمHعدّل واHا sباحملاسبة العمومية
- و�ــقــتــضـى الــقـــانــــون رقــم 97-02  اHــؤرّخ فـي 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتــضــمّـــن قـــــانــــون اHــالـــــيــة لــســنــــة s1998 ال ســيــمـــا

sمنـه اHادّة 90 
- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 99-11  اHـؤرّخ فـي 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
sـتمّـمHعــدّل واHا s2000 الــيـة لسـنـةHتـضمّـن قــانــون اHوا

sادّة 89 منـهHال سيما ا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقــم 09-01  اHــــــؤرّخ فـي 29
رجب عـام 1430 اHـوافق 22 يـولـيــو سـنـة 2009 واHــتـضـمّن
قـــانــــون اHــالــــــيــة الــتــكــمـــــيــلي لــســنــــة s2009 ال ســيــمـــا

sادّة 85 منـهHا
- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 09-09  اHـؤرّخ فـي 13
مــــــحــــــرّم عــــــام 1431 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2009
واHــتــضــمّـــن قـــــانــــون اHــالـــــيــة لــســنــــة s2010 ال ســيــمـــا

sادّة 65 منـهHا
- و�ــــــقـــــــتــــــضـى األمــــــر رقــم 10-01  اHــــــؤرّخ فـي 16
رمـضان عام 1431 اHوافق 26 غـشت سنة 2010 واHـتضمّن
قـــانـــــون اHــالـــــيــة الــتــكــمــــيــلي لــســنــــة s2010 ال ســيــمــــا

sادّة 63 منـهHا
- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 10-13  اHـؤرّخ فـي 23
مـــــحــــــــرّم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2010
واHــتــضــمّـــن قـــــانــــون اHــالـــــيــة لــســنــــة s2011 ال ســيــمـــا

sادتان 73 و75 منـهHا

- و�ـقــتـضى الــقــانـــون رقــم 11-03  اHـؤرّخ فـي 14
ربــــيـع األوّل عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011

sادتان 27 و30 منـهHال سيمــا ا sتعلّق بالسينماHوا

- و�ــقــتــضـى الــقـــانــــون رقــم 14-10  اHــؤرّخ فـي 8
ربـــيع األوّل عـــام 1436 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014
واHــتــضــمّــن قـــــانــــــون اHــالــــيــة لــســنــــة s2015 ال ســيــمـــا

sادة 109 منـهHا

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

sعدّلHا sأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

sاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 05-79 اHـؤرّخ
في 17 مـــحـــرّم عــام 1426 اHــوافق 26 فـــبـــرايـــر ســـنـــة 2005

sالذي يحدّد صالحيات وزير الثقافة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 15-339 اHؤرّخ
في 16 ربــــــيـع األوّل عـــــام 1437 اHـــــوافـق 28 ديـــــســــمـــــبـــــــر
ســــنــــــة 2015 الــــذي يـــــحــــدّد كــــيــــفــــيــــات تـــــســــيــــيــــر حــــســــاب
الــــــــتــــــــخـــــــصــــــــيـص اخلــــــــاص رقم 014-302 الـــــــذي عــــــــنــــــــوانه
"الـصـندوق الـوطـني لـتـطـويـر الـفن والـتقـنـيـة والـصـنـاعة

s"السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب

- و�ـقتـضى القرار الـوزاري اHشـترك اHؤرّخ في 6
رجب عــام 1433 اHــوافق 27 مــايــو ســنــة 2012 الــذي يــحــدّد
قــائـمــة إيــرادات ونـفــقـــات حــســـاب الــتــخـصــيص اخلـــاص
رقم 014-302 الـــــذي عـــــنـــــوانـه "صـــــنــــدوق تـــــنـــــمـــــيـــــة الـــــفن

s"السينمائي وتقنياته وصناعته

- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــــتــرك اHـؤرّخ
في 27 رجـب عــــام 1433 اHــــوافـق 17 يــــونــــيــــو ســــنــــة 2012
الـذي يـحـدّد قـائـمـة إيـرادات ونـفـقـات حـسـاب الـتـخصـيص
اخلــاص رقم 092-302 الــذي عــنــوانه "الــصــنــدوق الــوطــني

s"لترقية الفنون واآلداب وتطويرها

يقـريقـرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى : ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 3 من اHـرسـوم
الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ رقم 15-339 اHــؤرّخ في 16 ربـــيع األوّل عــام
sـــذكـــور أعالهHــــوافق 28 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015 واH1437 ا

يـهــدف هـذا الــقـرار إلى  حتــديـد قــائـمـــة إيـرادات ونــفـقـات
حـساب الـتـخصـيص اخلــاص رقم 014-302  الـذي عنوانــه
"الصـندوق الـوطني لـتطويــر الفـن والتقـنية والـصناعـة

السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب".
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2 :  : حتـــدّد قــــائـــمـــة إيــــرادات ونـــفـــقــــات حـــســـاب اHــاداHــادّة ة 
الــــــتــــــخــــــصـــــيـص اخلــــــــاص رقم 014-302  الــــــذي عــــــنــــــوانــه
"الصـندوق الـوطني لـتطويــر الفـن والتقـنية والـصناعـة
السينماتوغرافية وترقية الفنون واآلداب"s كما يأتي :

في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

- رصـيد حـساب الـتـخصـيص اخلــاص رقم 302-092 
الـــذي عــنـــوانــه "الـــصـــنــدوق الــــوطـــني لـــتــرقـــيـــة الــفـــنــون

s"واآلداب وتطويرها

- عــائـــد األتـــــاوى اHــطــبــقــــة عــلى تــذاكـــــر الــدخــــول
إلى قــاعـات الـســيـنـمـا اHــنـشـأة لــفـائـدة الـصــنـدوق �ـوجب

sاليةHا Yقـوان

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

sعمـول بهماHا

- عـائـد رسم نـسـبة 0,5% علـى رقم أعـمـال مـتعـامـلي
الـــهـــــاتف الـــنـــقـــــال اHـــنـــشــأ �ـــــوجـب اHــادة 85 من األمــــر
رقـــم 09-01 اHــــــــؤرّخ في 29 رجـب عـــــــام 1430 اHــــــــوافق 22
يــولـيــو ســنـة 2009 واHــتــضـمّن قــانــون اHــالـيــة الــتـكــمــيـلي

s2009 لسنـة

- عـــائــــد رسم اإلشــــهــــار اHــــطـــبـق عـــلـى رقم األعــــمـــال
احملـقق في إطـــار الـنـشــــاط اإلشـهــــاري اHـنـصــــوص عـلــيه
في اHـادة 63 من األمـر رقم 10-01 اHـؤرّخ في 16 رمـضـان
عـام 1431 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2010 واHـتـضـمّن قـانـون

s2010 الية التكميلي لسنةHا

sمنوحة سابقاHتسديد القروض ا -

sإعانات ميزانية الدولة واجلماعات احمللية -

sوارد األخرىHساهمات أو اHجميع ا -

- الهبات والوصايا.

في باب النفقات :في باب النفقات :

1 - بـعـنــوان اإلعـانـة الــعـمـومــيـة لـتــطـويـر الــصـنـاعـة - بـعـنــوان اإلعـانـة الــعـمـومــيـة لـتــطـويـر الــصـنـاعـة
السينماتوغرافية :السينماتوغرافية :

1.1 - بــعــنــوان إعـانــة الــدولــة لـإلنــتـاج الــســيــنــمــائي - بــعــنــوان إعـانــة الــدولــة لـإلنــتـاج الــســيــنــمــائي

وتوزيعه واستغالله وجتهيزه :وتوزيعه واستغالله وجتهيزه :

- إعـــانـــة تـــمـــويل إنـــتـــاج واإلنـــتـــاج اHـــشـــتـــرك ألفالم
sسينمائية وما بعد إنتاجها

sإعانة كتابة سيناريوهات األفالم وإعادة كتابتها -

sإعانة توزيع األفالم السينمائية -

sإعانة استغالل األعمال السينمائية -

- إعـــانـــة تـــمـــويل جتـــهـــيـــز الـــهـــيـــاكل الـــســـيـــنـــمـــائـــيــة
وعصرنة تقنيات السينما.

2.1 - بعنوان مـخصصات اHؤسـسات حتت الوصاية - بعنوان مـخصصات اHؤسـسات حتت الوصاية

لنفقات متصلة بالعمليات اHعهودة إليها :لنفقات متصلة بالعمليات اHعهودة إليها :

sإنتاج أفالم سينمائية وما بعد إنتاجها -

sشترك ألفالم سينمائيةHاإلنتاج ا -

- كتـابـة سـيـنـاريـوهات األفـالم الطـويـلـة والـقـصـيرة
sوإعـادة كتابتها

sتوزيع األفالم السينمائية -

sاستغالل األفالم السينمائية -

- حــفظ الـتـراث الــفـيـلـمـي بـالـرقـمــنـة و/ أو بـسـحب
sالنســخ

sترقية األفالم السينمائية -

- إجنـــاز أو إصـالح أو حتــــســــY مـــنــــشــــآت أســــاســــيـــة
ســيــنــمـــائــيــة غــيــر مـــنــصــوص عــلـــيــهــا بــعــنـــوان مــيــزانــيــة

sالتجهــيز

- عـــصــــرنـــــة جتــــهـــيـــزات الــــهـــيـــاكل الــــســـيـــنــــمـــائـــيـــة
وتــقـــنــيـــات الــســـيــنـــمــا غــيـــر اHــنـــصــوص عـــلــيـــهــا بـــعــنــوان

sميزانـية التجهـيز

- تــنــظـــيم ورشــات وإقـامــات لــلــتــكـويـن في جــمـــيع
sمهن السينما

- اقــتــنــــاء حــقــــــوق تـــوزيـــع األفالم واســتــغاللــهـــــا
في اجلـزائر وفي اخلارج.

2 - بعنوان اإلعانة العمومية للفنون واآلداب : - بعنوان اإلعانة العمومية للفنون واآلداب :

1.2 - بعنوان إعانة الدولة لترقية الفنون واآلداب : - بعنوان إعانة الدولة لترقية الفنون واآلداب :

أ) بعنوان ترقية اإلبداع األدبي وتطويره :أ) بعنوان ترقية اإلبداع األدبي وتطويره :

- إعـــانــة نـــشـــر وطــبـــاعـــة وتــرقـــيـــة األعــمـــال األدبـــيــة
والــكـتب وأعــمــال الـبــحـوث فـي مـجــاالت الـفــنـون واألداب
عــلـى كـل الــدعـــائم اHــوجــودة أو اHـــســتــقـــبــلــيـــة بــاســتـــثــنــاء

sتخصصةHؤلفات العلمية اHا

sإعانة الكتابة األدبية -

- إعــانــة تــرجــمــة األعــمــال األدبــيــة والــكـتـب وأعــمـال
البحوث في مجـاالت الفنون واألداب باستـثناء اHؤلفات
العلـمية اHـتخصـصةs إلى اللـغات الوطـنية أو من الـلغات

sالوطنية إلى اللغات األخـرى



- إعـانـة نشـر وطـبـاعة وتـرقـيـة الـنشـريـات الـدورية
اخملـــتـــصـــة فـي اجملــــاالت األدبـــيـــة والــــفـــنـــيـــة والــــنـــشـــريـــات
اHــوجــهــــة لــلــشــبــاب والـــشــرائط اHــرســومـــة عــلى الــدعـــائم

sستقبليةHوجودة أو اHا
- إعــانـة اHــشـاركــة في ورشـات وإقــامـات في جــمـيع

sاألنواع األدبية في اجلزائر وفي اخلارج
- إعانـة تـنـظـيم تـكـر�ـات وإحـيـاء ذكـرى شـخـصـيات

وأحداث أدبـية.
ب) بعنوان ترقية اإلبداع الفني وتطويره :ب) بعنوان ترقية اإلبداع الفني وتطويره :

- إعـــانـــة كـــتـــابـــة وإنـــتـــاج وتـــوزيـع ونـــشـــر وتـــرقـــيــة
sسرحيات والعروض الفنيةHا

- إعــانــة تــســجــيل وإنــتــاج وتــوزيع ونــشــر وتــرقــيــة
أعـــمـــال إبــداعـــيـــة أو من الـــتــراثs مـــوســـيــقـــيـــة وغــنـــائـــيــة
sوأشرطة فيديو موسيقية على دعائم سمعية وبصرية

- إعــــانـــة إنــــتــــاج وتـــوزيـع ونـــشــــر وتــــرقـــيــــة أعــــمـــال
sإيقـاعــية

sإعانة إجناز مشاريع تشمل عدة مجاالت فنية -
- إعــــانـــة إجنـــاز ¬ـــاذج أصــــلـــيـــة في مــــجـــال الـــفـــنـــون

s(التصميم) البصرية
- إعـانــة إجنـاز مـشـاريـع وأعـمـال في مـجــال الـفـنـون

sالبصـريــة
- إعــانـة تــنــظـيم وتــرقــيـة مــعــارض األعـمــال الــفـنــيـة

sعرضHواقتناء معدات إلجناز أعمال ا
- إعـــانـــة نـــشـــر وإعــداد فـــهـــارس مـــتـــعــلـــقـــة �ـــعــارض

sاألعمال واألحداث الفنية
- إعــانــة اHــشــاركــــة في ورشــــات وإقــامـــات فــنــــيــة

sفي اجلـزائر وفي اخلارج
- إعـانة تنظـيم تكر�ات وإحـياء ذكرى الشـخصيات

sواألحداث الفنية
- إعـــانـــة تــــنـــظــــيم جــــوائـــز ومــــســـابــــقـــات فـي مـــجـــال

sالفنــون
- إعـانـة تـنـفيـذ وتـطــويــر مـشـــروع فـني أو تـصـور

أو عمل بحث يكون كأساس Hشروع فني بصـري.
2.2 - بـــعـــنـــوان مـــخــصـــصـــات اHـــؤســـســات لـــنـــفـــقــات - بـــعـــنـــوان مـــخــصـــصـــات اHـــؤســـســات لـــنـــفـــقــات

متصلة بالعمليات اHعهودة إليها :متصلة بالعمليات اHعهودة إليها :

- إجنـاز عـمـلـيـات طـبــاعـــة ونـشـــر الـكـتب وغـيــرهــا
sمن النشريات

sالكتابة األدبية -
- إجنــاز عــمــلــيــــــات تـــرقـــــيــة الــكـــــتب وغــيـــرهــــــا

sمــن النشريات
sإجناز ترجمات ألعمال أدبية -

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

sرسومةHللشباب والشرائط ا
- إجنــاز عـــمــلــيــات إنــتــاج أعــمــال فـــنــيــة بــاســتــثــنــاء

sاألعمال السينمائية
- إجنــاز عــمــلــيــات تــوزيـع أعــمــال فــنــيــة بــاســتــثــنـاء

sاألعمال السينمائية
- إجنــاز عــمــلـيــات تــرقــيــة أعــمــال فـنــيــة بــاســتــثــنـاء

sاألعمال السينمائية
- تـسـجـيل األغـاني واألعـمـال اHـوسـيـقـيـة والـغـنـائـية

sواإليقاعية
- تـــــنــــظــــيم ورشـــــات وإقــــامــــات في جـــــمــــيع األنــــواع

sاألدبية والفنية في اجلزائر وفي اخلارج
- شــراء حــقـــوق الــنــشـــر والـــتــرجــمــــة في اجلــــزائـــر

sوفي اخلـارج
- تــــكــــر¢ وإحـــيــــاء ذكـــرى الــــشـــخــــصـــيــــات واألحـــداث
األدبيـة والـفنـيةs وكـذا مـنح جوائـز ومسـابـقات في مـجال

الفنون واآلداب.
اHــاداHــادّة ة 3 : : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـؤرّخ في 6 رجب عـام 1433 اHـوافق 27 مـايــو سـنـة 2012
وأحــكــام الــقـــرار الــوزاري اHــشـــتــرك اHــؤرّخ في 27 رجب
عام 1433 اHوافق 17 يونيو سنة 2012 واHذكورين أعاله.
اHـاداHـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 8 جــــــمـــــــادى األولى عــــــام 1437

اHوافق 17 فبراير سنة 2016.
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