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 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية 

  وزارة الثقافـة و الفنون  
 

  دفرت الرشوط لتنظمي  .املؤرخ يف .................املوافق................يتضمن  رمق............ مقرر  

 املهرجاانت الثقافية 

 

 

ن وزيرة الثقافة والفنون   ، ا 

املتعلق  و   1998  س نة  يونيو  15  املوافق  1419  عام  صفر  20  يف  مؤرخ   98-04  رمق  مبقتىض القانون  -

  ،حبامية الرتاث الثقايف

 2022س نة    سبمتب   08املوافق    1444عام    صفر  11املؤرخ يف    305-22ومبقتىض املرسوم الرئايس رمق   -

 تعيني أ عضاء احلكومة،  املتضمنو 

رمق   - التنفيذي  املرسوم  يف    297-03ومبقتىض  عام    10املؤرخ  س نة    10املوافق    1424رجب  سبمتب 

  ،املعدل واملمتم حيدد رشوط تنظمي املهرجاانت الثقافية وكيفياته، اذلي 2003

 ، اذلي 2005فباير    26املوافق    1426حمرم    17املؤرخ يف    79-05ومبقتىض املرسوم التنفيذي رمق   -

 . وزير الثقافة حيدد صالحيات
 

 ي: ـــأ تـــــي  ا ـــ تــقـــــــــــــــــرر م
 

 أ حاكم عامة :    ال ول   الفصل
 

ال ول  املادة  :  املادة  ل حاكم  رمق    08تطبيقا  التنفيذي  املرسوم  يف  امل  297-03من  عام    13ؤرخ    1424رجب 

ل حتديد دفرت الرشوط  املعدل واملمتم واملذكور أ عاله،    2003سبمتب س نة    10  املوافق هيدف هذا املقرر ا 

 للمهرجاانت الثقافية. المنوذيج

املهرجاان  :02املادة   تنظمي  يف  احرتاهما  الواجب  والالزتامات  التدابري  الثقافية  املهرجاانت  رشوط  دفرت   تحيدد 

   . تس يريهاو 

 

 :يأ يتيسامه تنظمي املهرجاانت الثقافية عىل اخلصوص فامي : 03املادة  

 ،الفنون وتشجيع ال بداع الفين وال دب  وتطوير ترقية -

  ،تشجيع العمل الثقايف وتطويره -
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ثراء املنتوج الثقايف والفين وتوزيعه -  ،ا 

طار لتبادل التجارب واخلبات بني الفنانني واملبدعني واملتعاملني   - نشاء ا   ،الثقافيني اجلزائريني وال جانب ا 

 ،احملافظة عىل الرتاث الثقايف الوطين وتمثينه  -

ل:    ابل ضافة ا 

 ،عىل املس توى ادلويل والوطين الثقافات خمتلف  ترقية احلوار والتعايش بني -

 ،تعزيز الوهجة الثقافية للجزائر عىل املس تويني ادلويل وال قلميي -

براز املنتوج الثقايف والفين اجلزا -  ، الوطنيةالهوية جزء من  ابعتبارهئري ا 

 ، تعزيز التبادل الثقايف بني خمتلف الولايت -

 ، ترقية الثقافات والفنون الشعبية -

 ،صقل املواهب ال بداعية عىل املس توى احمليل -

 ترقية الثقافة اجلوارية. -
 

 الثقافية   وكيفيات تنظمي املهرجاانت رشوط  :    الثاين  الفصل

   

ل بداء   : 04املادة   املهرجان  برانمج  مرشوع  ابلثقافة  امللكفة  للوزارة  املؤهةل  املصاحل  عىل  املهرجان  حمافظ  يقرتح 

 للبث فيه،  ( أ شهر قبل تنظميه03رأ هيا خبصوصه يف فرتة ل تقل عىل ثالثة)

 ييل: يتعني أ ن يكون مرشوع برانمج الطبعة مفصال ودقيقا يتضمن ل س امي ما           

 ، (الشعار الكتاب والرمزي للطبعةال شهاري للطبعة )امللف  -

 ،هور مؤرش عليه من حمافظ املهرجانالتارخي املقرتح لتنظمي الطبعة وأ ماكن العرض واس تقبال امجل  -

 ،ارضين املقرتح دعوهتم للمشاركةقامئة الفنانني، الفرق الفنية، ال عامل الفنية واحمل -

  ، ابلنس بة للمهرجاانت ادلولية  اليت يرغب حمافظ املهرجان دعوهتا،نبية  ال ج   الفنانني والشخصياتقامئة   -

التقنية، ب - ال هجزة  كراء  احملارضين،  الفنانني،  )عالوات  للطبعة  احملمتةل  النفقات  للك  مفصةل  تقنية  طاقة 

خلال يواء وال طعام   ، (.... ا 

امل - )قامئة  مصادرها  حتديد  مع  حتصيلها  احملمتل  يرادات  لال  املالية  بيع  الرتكيبة  يرادات  ا  احملمتلني،  مولني 

خلالتذاكر  ، (.... ا 

 : الآتيةن ملف طبعة املهرجان من الواثئق  يتكو  و 
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 ،ف حمافظ املهرجان للطبعة السابقةالتقرير ال دب واملايل مفصل للك العمليات مؤرش عليه من طر  -

 ، سارية املفعول شهادة قبول واكةل حمافظ احلساابت -

 ،ت مؤرش عليه خيص الطبعة السابقةحمافظ احلسااب تقرير -

 .ابلطبعة السابقة امللف ال شهاري اخلاص -

 

عىل ضامن السري احلسن للمهرجان، مع احرتام  جلنة تنظمي املهرجان بصفهتا اجلهة امللكفة ابلتنظمي سهرت  :05املادة  

 .ال حاكم الترشيعية والتنظميية املتعلقة ابل من والوقاية
 

لك تنظمي للنشاطات الثقافية يف/ وعىل املمتلاكت الثقافية العقارية املقرتحة للتصنيف أ و املصنفة    : خيضع 06املادة  

برام    أ و املسجةل يف قامئة اجلرد ال ضايف ل ا    صاحل املاتفاقية مع  أ و يف املناطق احملمية التابعة للحظائر الثقافية ا 

 : ابخلصوص اخملتصة ومينع 

جراء  - ل برتخيص من طرف املديرية اخملتصة عىل مس توى الوزارةا   ،أ شغال الهتيئة أ و تركيب هيألك ا 

 ،دخول عرابت للموقع  -

 ، حفظ املعمل ال ثريحباةل رضار ال    شأ هناممن  اللتانتضخمي الصوت واس تعامل ال ضاءة املفرطة  -

 .خارج املعمل أ و املوقع ال ثريوضع اللوحات الثابتة والالفتات وامللصقات عىل اجلدران داخل أ و   -

 

 وجلنة تنظمي املهرجان   حمافظ املهرجان:    الثالث  الفصل
 

 ييل:من بني الشخصيات البارزة يف امليدان الثقايف ما  تعيني حمافظي املهرجاانت الثقافية يشرتط يف :07املادة  

 ، املهرجان )السيامن، فن تشكييل مرسح، موس يقى ....(   موضوعالتخصص يف  -

  ،، واخلبة يف تنظمي التظاهرات الثقافيةيف املهرجاانت الوطنية وادلولية ةشاركامل  -

قامة -  ،بصفة دامئة ومنتظمةداخل اجلزائر  ال 

 ، للمهرجانبشؤون التس يري ال داري واملايل ال ملام  -

هناء   ،همام حمافظ املهرجان الثقايفميكن للوزير امللكف ابلثقافة ا 

حال   هناءيف  املهرجان    ا  حمافظ  اجلديد  همام  احملافظ  مع  املهام  واس تالم  تسلمي  جراء  ا  رشاف  يس توجب  ا  حتت 

(  15يف مدة ل تزيد عن مخسة عرشة )ثقافة أ و املديرية املركزية امللكفة ابملهرجاانت الثقافية  الولئية لل ديرية  امل

 من اترخي التبليغ مبقرر التعيني. ابتداءيوما 
 

 ييل:  مباابلسهر عىل حسن سري املهرجان وتنظميه وهبذه الصفة يقوم يلكف حمافظ املهرجان  :08املادة  



4 
 

 ،ضامن التس يري ال داري واملايل والفين للمهرجان الثقايف -

 ، احرتام الترشيع والتنظمي املعمول هبامتنفيذ النفقات يف ظل  -

 ،ممارسة السلطة الاكمةل عىل اكفة أ عوان املهرجان الثقايف -

 ،متثيل املهرجان الثقايف يف لك ال عامل املدنية وال دارية والقضائية -

  ،تأ مني املسؤولية املدنية دلى رشاكت التأ مني   -

 . ابلولايتمع مديري الثقافة  نس يقرضورة الت  -
 

 :ييل ممااليت يرأ سها احملافظ   املهرجان جلنة تنظميتتشلك   :09املادة  

 ،عضو ملكف ابجلانب الفين والبجمة -

 ، عضو ملكف ابلشؤون املالية وال دارية -

 ،عضو ملكف ابل عالم والتصال -

 ، ابلعالقات العامةعضو ملكف  -

 ،ابلتنظمي واللوجستيكعضو ملكف  -

  .ساعدها يف تنظمي املهرجاني  بلك خشص من شأ نه أ ن أ ن تس تعني املهرجانتنظمي ميكن للجنة      
 

 ييل: امباملهرجان  حمافظلزتم ي :10املادة  

ل ل س باب قاهرة  - احلرص عىل أ ن يكون اترخي تنظمي املهرجان يف موعده املعلن عنه ول جيوز تأ جيهل ا 

 مع الالزتام ابلبانمج املعلن عنه، ،طلب من الوزارة امللكفة ابلثقافةأ و ب

عالن عن البانمج العام  تس بق املهرجان تنظمي ندوات حصفية -  ، للتظاهرةلال 

 احرتام النظام العام خالل تنظمي املهرجان ومراعاة اخلصوصيات احمللية،  -

 . داءاحرتام الآداب العامة يف اللباس وال   -
 

 ييل: : يتعني عىل حمافظ املهرجان ما11املادة  

خل( ختصيص -  ، جزء من البانمج للجانب ال اكدميي )حمارضات، ندوات، ورشات تكوينية...ا 

لكرتونية    توثيق - ا  عىل دعامئ  تنظميها،ل فعاليات املهرجان  اليت يمت  وامللتقيات  فتح    تدوين احملارضات  مع 

لكرتوين للمهرجانوحتيني   .موقع ا 
 

ل    :12املادة    ييل:  يف غضون شهر واحد، يتضمن ما   املديرية املعنية ابلوزارة يعد حمافظ املهرجان تقريرا ويرسهل ا 
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 ،عدد العروض املقدمة، عدد املشاركني ونوعية املشاركة، عدد املس تخدمني ونوعية اخلدمة املقدمة -          

 ،املرفق أ و الفضاءعدد امجلهور اذلي حرض الفعاليات خالل لك عرض حسب  -         

امجلاعات مجمل املعلومات حول طبيعة املساهامت املالية أ و العينية املقدمة من لك قطاع أ و من قبل    - 

 واملؤسسات العامة واخلاصة، احمللية

 ال ثر الاقتصادي للمهرجان، -

 العوائق اليت اعرتضت املهرجان واحللول املمكنة، -

 .املس تقبلية للطبعات القادمةرؤية اس تنتاجات التجربة وال -
 

 .للك اجلوانب املتعلقة ابملهرجان لثقافة تقريره وتقيميهل  الوليئ ديراملعد ي: 13املادة  
 

 امجلهور وتعويض التذاكر ل حصاهبا.يف حال توقف املهرجان ل س باب ما، وجب تبليغ  :14املادة  
 

 أ حاكم مالية :   الرابع   الفصل
 

مسؤولي  :15املادة   اكمل  ويتحمل  للمهرجان  اخملصصة  ابملزيانية  املهرجان  حمافظ  املبلغ  يتقيد  جتاوز  حال  يف  اته 

  .املرصود

توجه    :16املادة    )... النشاط  يرادات  )دمع الوزارة، السلطات احمللية، اخلواص، ا  لك املساهامت املالية اخملتلفة 

   .خرىول ميكن اس تعاملها ل غراض أ   أ ساسا لتنظمي املهرجان

تفرض عىل اس تعامل املساهامت املالية للمهرجاانت الثقافية املؤسسة، رقابة قبلية وبعدية متارسها الوصاية    :17املادة  

 . وفقا للترشيع املعمول به

 . تفاقيات وفقا للترشيع املعمول بهد بقانون الصفقات العمومية يف خمتلف املعامالت والالتقي   :18  املادة  
  

 تمت مجيع املعامالت اخلاصة ابملهرجان وفقا ملا ييل: :19املادة  

واترخي الع - مدة  فهيا  واحملارضين( يوحض  والفرق  )الفنانني  املشاركني  لك  مع  برام اتفاقيات  والقمية ا  رض 

 ، املالية املتفق علهيا

برام اتف -  ،اقيات مع لك املس تخدمني الظرفينيا 

برام عقود خاصة بكراء خمتلف   -    . التجهزيات تتضمن التارخي واملدة والقمية املالية املتفق علهيا وفقا للترشيع ا 

ل املهرجاانت الثقافية للترشيع والتنظمي  خي  : 20املادة    عداد تذاكر ادلخول ا  اعامتد   يس تحسنكام    املعمول هبام،ضع ا 

 .)ادلولية، الوطنية واحمللية(الالكرتونية دلخول امجلهور يف خمتلف املهرجاانت  التذكرة نظام 
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 أ حاكم خاصة :    الفصل اخلامس          
 

كن اقرتاح تكرمي فنانني وأ دابء ومفكرين خالل تنظمي املهرجان، لك يف اختصاصه، بعد احلصول مي:  21املادة  

   .عىل موافقة الوزير امللكف ابلثقافة

رشف    :22املادة   ضيف  حملافظ املهرجان اقرتاح  ابلثقافة  بعد  ادلورة،ميكن  أ خذ    موافقة الوزير امللكف  وبعد 

 رأ ي وزارة اخلارجية طبقا للترشيع والتنظمي املعمول هبام.

مينح اعامتد الصحفيني ال جانب املعنيني ابلتغطية ال عالمية للمهرجاانت الثقافية عىل مس توى اجلهات   : 23املادة 

 . واملصاحل املعنية طبقا للتنظمي ساري املفعول
 

 أ حاكم ختامية :    الفصل السادس 
 

بعد التحضري لظروف قاهرة )مرض،  وأ  ثناء ، أ  يف حال تعذر عىل حمافظ املهرجان أ داء همامه قبل :24املادة  

خل( يمت تعيني حما   فظ جديد للمهرجان من طرف الوصاية.وفاة، ا 
 

ل برتخيص من هم  مبحافظةعضوا يكون  أ ن ل ميكن ل ي حمافظ امجلع بني حمافظتني، أ و : 25املادة   رجان أ خرى ا 

 امللكف ابلثقافة. الوزير
 

   .لك فامي خيصه بتنفيذ هذا املقرراملركزيون  واملديرون  يلكف الس يد ال مني العام للوزارة امللكفة ابلثقافة    :26املادة  
 

مضايرسي مفعول هذا املقرر ابتداء من اترخي  :27املادة    . ئها 
 

 
 

 . ................................حرر ابجلزائر يف: 

 . املوافق: ...........................................

                                                                               

 ة والفنون وزيرة الثقاف                                                                                

 
 

 


