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تقديم
في إطار االحتفاالت املخلدة للذكرى الستين لالستقالل أعدت وزارة الثقافة والفنون برنامجا
خاصا بنشر مجموعة من املؤلفات الجديدة األدبية باللغة العربية واألمازيغية وبتقنية البراي موجهة
ملختلف فئات املجتمع.
ويدخل هذا البرنامج في إطار الدعم للمؤلفين والناشرين التي يحرص القطاع على استمرارها
تحفيزا وتشجيعا لكل الفاعلين في ميدان اإلبداع وإنتاج الكتاب املطبوع لتسيير وصوله إلى القارئ
والتعريف بالثقافة الوطنية محليا ودوليا ،وادراكا منا ألهمية الكتاب واملطالعة وكون الثقافة عنصرا من
عناصر النهوض باملجتمع نسعى إلى تقديم الدعم من أجل ترقية النشر والتعريف باملوروث الثقافي
والفكري وتشجيع التأليف والترجمة في مختلف النواحي األدبية.
وفي سياق املجهودات التي تصب في إطار التحديث والتطوير ،تسعى وزارة الثقافة والفنون إلى
انتهاج سياسة جديدة تضمن من خاللها تقديم الدعم إلى فئات عريضة ومتباينة ورعاية الطاقات
الشابة وتشجيعها وإظهار املواهب الجديدة واحتضانها ،ورفع مستوى املهنية في مجال الكتاب والنشر
الذي يتوفر على كثير من املؤهالت وتطوير اإلبداع وإشعاعه مع التطلع إلى ترقية ثقافة املطالعة وإثراء
املكتبة الجزائرية بمؤلفات جديدة.

اإلطار القانوني
 .1األمر رقم  05-03املؤرخ في  19يوليو  2003املتعلق بحقوق املؤلف والحقوق املجاورة؛
 .2األمر رقم  16-96مؤرخ في  16صفر  1417املوافق  2يوليو  1996يتعلق باإليداع القانوني؛
 .3القانون رقم  21-90مؤرخ في  15غشت  1990املتعلق بالحاسبة العمومية؛
 .4القانون رقم  ،13-15املؤرخ في  15يوليو  2015املتعلق بأنشطة وسوق الكتاب؛
 .5املرسوم الرئاس ي رقم  202-09املؤرخ في  27مايو  2009املتضمن إنشاء املركز الوطني للكتاب.

آجال إيداع امللفات:
تفتح عملية إيداع امللفات يوم  20جويلية 2022وتنتهي العملية يوم  30سبتمبر2022
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املستفيدون من البرنامج:
 .1املؤلفون ،
 .2دور النشر الجزائرية الخاضعة ألحكام القانون رقم  13-15املؤرخ في  15يوليو 2015م املتعلق
بأنشطة وسوق الكتاب؛
 .3الجمعيات الثقافية التي تنشط في مجال نشر الكتاب وموافقة املؤلفين واملبدعين.

مجاالت النشر:
االختصاص
رواية تاريخية باللغة العربية
رواية تاريخية باللغة األمازيغية
كتاب الطفل (قصة تاريخية /أعالم جزائرية)
كتاب الطفل (قصة تاريخية /أعالم جزائرية) بتقنية البراي
كتاب فاخر يتضمن مواقع أثرية وتاريخية لها عالقة بثورة التحرير
املجموع الكلي

شروط االستفادة من البرنامج
 .1تقبل الكتب التي تخضع لألحكام القانون رقم  13-15املؤرخ في املوافق  15يوليو ،2015
 .2التوفر على وضعية قانونية سليمة ونشاط منتظم في مجال النشر والكتاب( ،بالنسبة للناشرين)
 .3يجب أن يعالج الكتاب موضوعا جديدا ومبتكرا،
 .4احترام الضوابط القانونية واخالقيات املهنة وخاصة فيما يتعلق بحقوق املؤلفين أو املترجمين،
 .5تقديم الكتاب مطبوعا بلغة سليمة وخالية من األخطاء املطبعية واللغوية ،في نسخة إلكترونية،
مع ملخص عن طبيعته ومحتواه،
 .6يجب أال يكون قد سبق نشر الكتاب ،كليا أو جزئيا ،أو عرض للنشر لدى جهات أخرى،
 .7يقدم النص مكتوبا بالخط LOTUSحجم  15باللغة العربية ،وبالخط NEW ROMANحجم 14
للغات األخرى،
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 .8يتم وضع الهوامش (إن وجدت) مسلسلة في نهاية الكتاب.
ملف طلب االستفادة من البرنامج
 .1تقديم طلب خطي للترشح موجه للسيد مدير الكتاب واملطالعة العمومية-وزارة الثقافة والفنون؛
 .2بطاقة مفصلة حول املشروع حسب النموذج املرفق،
 .3االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبـأة وموقعة من طرف صاحب املشروع،
 .4نسخة رقمية من مشروع الكتاب على قرص ممغنط.
إجراءات االستفادة من البرنامج
 .1إيداع أو إرسال املشروع (نسخة رقمية) موضوع الترشح طبقا للشروط املذكورة أعاله ،لدى
مصالح وزارة الثقافة والفنون أو على البريد اإللكتروني املدون أدناه مرفقا بالوثائق املطلوبة،
 .2تحويل املشروع إلى املركز الوطني للكتاب للدراسة والتقييم،
 .3االتصال باملترشح وإعالمه باملوافقة على االستفادة من الدعم،
 .4توقيع االتفاقية ،ومباشرة إجراءات النشر والطبع.

البريد اإللكتروني:

aide.book@m-culture.gov.dz
aide.book@m.culture.dz

صرف املستحقات املالية:
.1

يمنح الدعم بناء على عقد موقع بين مصالح وزارة الثقافة والفنون وصاحب املشروع،

.2

يتم إشعار صاحب املشروع مباشرة بعد اإلعالن عن النتائج في محضر موقع ومصادق عليه من
طرف السيدة الوزيرة ،ويوقع العقد في أجل ال يتعدى عشرين ( )20يوما من تاريخ التبليغ،

.3

يتسلم صاحب املشروع املبلغ املالي الناجم عن إنجاز املشروع بعد االنتهاء من عملية النشر
والطبع وتسليم النسخ إلى مصالح وزارة الثقافة والفنون.

هام:
 يمكن للمترشحين االستفادة من الدعم في مجالين فقط على األكثر.
 ال تسترجع امللفات املرشحة لالستفادة من الدعم أيا كانت قرارات لجنة القراءة والتقييم.
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الوثائق الخاصة باملشروع
بطاقة مفصلة حول املشروع ،تحمل خاتم وتوقيع دار النشر
نسخة من نص مشروع الكتاب موضوع الترشح
الكتاب

وثيقة تثبت التوفر على الحقوق
بطاقة املعلومات

النشرلذوي
القدرات الخاصة

بطاقة مفصلة حول املشروع ،تحمل خاتم وتوقيع دار النشر
عقد مع شريك مختص لإلنجاز املشروع ،يوضح التزامات الطرفين
بطاقة املعلومات
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بطاقة التعريف باملشروع
العنوان:
................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. .
املؤلف
االسم واللقب
املستوى التعليمي
املهنة
رقم الهاتف
رقم الهاتف النقال
الفاكس
البريد اإللكتروني
التوقيع
املؤلفون املشاركون
اإلسم و اللقب
املستوى التعليمي
املهنة
رقم الهاتف
رقم الهاتف النقال
الفاكس
البريد اإللكتروني
التوقيع
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هل املؤلف الرئيس ي و /أو املؤلفون املشاركون كتب أخرى بنفس املوضوع خارج هذا البرنامج ...............
إذا كان الجواب نعم أذكر ما يلي:
سنة النشر

العنوان

الناشر

أوجه الشبه بين هذا الكتاب واملؤلفات األخرى
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ...................................................................
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

بماذا يتميز هذا الكتاب عن املؤلفات األخرى التي تتعرض لنفس املوضوع؟
............................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... ....
........................................................................................................................ .....................................................................
..............................................................................................................................................................................................
مالحظة :جميع البيانات واملعلومات املقدمة في هذه االستمارة هي بمثابة تعهد شرفي موقع من قبل املترشح ،وفي حالة
اكتشاف عدم صحة أو دقة هذه البيانات واملعلومات ستتخذ الوزارة اإلجراءات املناسبة وفقا للتشريع املعمول به
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