
 وزارة الثقافة 

عالن  ا 

نتاج السيامنيئ كتابة ادلوةل امللكفة ابلصناعة السيامنتوغرافية تعمل  املعنية بتوقف معليات  رشاكت ال 

نتاج أ عاملها السيامنئية ثر تفيش وابء كوفيد  تعليق تراخيص التصوير ، بسبب  ا  نتيجة ال زمة الصحية ا 

املتعلق بتدابري الوقاية  2020مارس  21املؤرخ يف  69-20ومعال بأ حاكم املرسوم التنفيذي  . 19-

 .و ماكحفته  19 –من انتشار وابء فريوس كوروان كوفيد 

 اس تئناف اجناز مشاريعها السيامنئية.   قصد  طلبات أ حصاب هذه الرشاكت و بعد دراسة 

ابنه تقرر منح اذن ابلتصوير اس تثنايئ مقيد جبمةل جبمةل من الرشوط هتدف اىل ضامن حصة  

 وسالمة الطامق الفين والتقين ولك املتدخلني يف معلية الانتاج. 

ذنعليه ميكن ل حصاب الرشاكت امل  س تثنايئ من ال  ابلتصوير  عنية هبذا ال عالن احلصول عىل ا 

يداع ملفاهتم طرف املصاحل اخملتصة لوزارة الثق افة ) مديرية تطوير الفنون و ترقيهتا ( ، من خالل ا 

 ddpamc@gmail.com  التايل:  الربيد ال لكرتوينعرب 

 يتكّون امللف من  :

 طلب إذن بالتصوير مقّدم من طرف صاحب الشركة . -

 .نسخة من إذن بالتصوير الذي تّم تعليقه -

 قرار بااللتزام ممضى و مؤشر من طرف صاحب الشركة  -

 مخطط العمل مفّصل. -

 قائمة كل فريق العمل تحتوي على جميع البيانات و المعلومات الشخصية و المهنية. -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ddpamc@gmail.com


قرار ابللزتام                                             ا 

أ ان املميض )ة( أ سفهل الس يد )ة( .........................صاحب / مسري رشكة ...................  

 بـــ..................................................................................................... الاكئن مقرها 

 

 يف هذا ال قرار ابللزتام بــام ييل :أ تعهد 

 2020مارس  21المؤرخ في  69-20االمتثال التام ألحكام المرسوم التنفيذي  -

قبل و بعد  19 –فيروس كورونا كوفيد  المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء

 عملية اإلنتاج .

 اتخاذ إجراءات العزل الصحي ) اإلقامة ، النقل ، العزل الصحي( لفريق العمل . -

تعقيم مواقع العمل و كل الوسائل المستعملة ) معّدات التصوير ، مالبس ،  -

 .اكسسوارات ،....الخ( مع توفير المستلزمات الصحية لكامل فريق العمل 

، مع في األماكن المغلقة الحرص على تقليص عدد األفراد أثناء العمل السيما  -

 و المحددة بواحد متر .احترام مسافة التباعد بين األشخاص 

 التام لمخطط العمل المودع. االحترام -

 .بتقرير يومي يخص ظروف سير العملالتنسيق الدائم مع مصالح الوزارة و إفادتها  -

 

 

خالل بأ ي   شلك من ال شاكل لهذا ال قرار ، أ حتمل اكمل املسؤولية القانونية . أ ي ا 

 

مضاء و خمت صاحب الرشكة    ا 

 

 

 

 


