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فــي إطــار تجســيد البرنامــج الســنوي للدعــم تعلــن وزارة الثقافــة و الفنــون عــن شــروعيها فــي 
ــا، فنــون تشــكيلية، وآداب(  ــدة ) مســرح، موســيقى، كوريغرافي إســتقبال مشــاريع فنيــة و أدبيــة جدي
لصالــح المؤسســات و الجمعيــات و التعاونيــات و دور النشــر  ، وفــق الشــروط والكيفيــات المحــدد 

ــاه: أدن

المــادة 01: يفتــح المجــال للترشــح لالســتفادة مــن دعــم مالــي مخصــص إلنجــاز عمــل فنــي أو أدبــي 
بــدءا مــن تاريــخ نشــر هــذا اإلعــالن، وينتهــي بعــد 90 يومــا مــن تاريــخ النشــر.

ــة أو  ــة جزائري ــوص أدبي ــن نص ــة م ــدة والمقتبس ــة الجدي ــة واألدبي ــال الفني ــح األعم ــاّدة 02: تُرّش الم
ــة.  عالمي

المادة 03: يجب أن تكون االعمال الفنية واألدبية المرّشحة غير منتجة مسبقا.
ــة  ــة واألدبي ــاريع الفني ــراءة المش ــي ق ّــة ف ــون واآلداب المختص ــة الفن ــة إعان ــى لجن ــاّدة 04: تتوّل الم

ــي. ــم العموم ــن الدع ــتفادة م ــة لالس ــال المؤهل ــاء األعم وانتق
ــى  ــة عل ــة ورقمي ــخ مطبوع ــق نس ــن طري ــي 2023ع ــن 18 جانف ــداء م ــات ابت ــودع الملف ــاّدة 05: ت الم
مســتوى أمانــة اللجنــة المختصــة لقــراءة وانتقــاء األعمــال الفنيــة واألدبيــة المؤهلــة لالســتفادة مــن 
ــال  ــليم وص ــل تس ــون( مقاب ــة والفن ــوزارة الثقاف ــا ب ــون وترقيته ــر الفن ــة تطوي ــي )مديري ــم عموم دع

ــداع. باإلي
المادة06 : لالستفادة من هذا الدعم على المترشحين تكوين الملف التالي:
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األعمال المسرحية والكوريغرافية والورشات

الملف الفني:
طـلـب الدعــم موجه إلى مديرية ترقية الفنون وتطويرها،	 
نسخ من العمل الفـنـي،	 
ملخــصا ت من العمل الفني،	 
)بطــاقـة فـنـية للعمل الفني،	 
مخططات السينوغرافيا	 
النظرة اإلخراجية	 
السيرة الذاتية للمخرج	 
السيرة الذاتية للمؤلف	 
نسخ من التقييم المالي مفصل،	 
تعهد شرفي بأن العمل الفني لم يسبق إنجازه،	 
تصريــــح شرفـــي لصاحـــب النـــص، بــأن العمــل الفنــي المقتــرح لــم يســلم ألي 	 

ــرى، ــة أخ ــة أو هيئ ــرحية أو تعاوني ــة مس جمعي
ملء اإلستمارة المرفقة بالملف )بطاقة فنية ، العمل المسرحي (	 
 	

الملف اإلداري :
القانون األساسي،	 
نسخ من االعتماد/وصل اإليداع )بالنسبة للجمعيات(	 
صـك مشـطـوب،	 
نسخ من قائمة أعضاء مكتب الجمعية	 
نسخ من محضر اجتماع الجمعية العامة األخيرة	 
نسخ من شهادة التوطين صادرة من البنك	 
رأي مديرية الثقافة بالوالية حول العمل الفني،	 
بطاقة الترقيم الضريبي )بالنسبة للتعاونيات والمؤسسات تحت الوصاية(	 
شهادة إثبات ممارسة النشاط المسرحي )بالنسبة للتعاونيات(،	 
شهادة التوطين صادرة من البنك )بالنسبة للتعاونيات(،	 
  التقرير االدبي للسنة الفارطة	 
التقرير المالي مؤشر عليه من طرف محافظ الحسابات للسنة الفارطة	 
قبول الوكالة سارية المفعول )محافظ الحسابات(	 
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-2الموسيقى:  

الملف الفني  :
طـلـب الدعــم موجه إلى مديرية ترقية الفنون وتطويرها،	 
بطاقة تقنية للمشروع )نسختين(	 
الفاتورة الشكلية من ثالثة )03( إستديوهات )نسختين(	 
تسجيل صوتي سابق للعمل الفني CD(( )نسختين(	 
السيرة الذاتية )نسختين(	 
تحديد الموزع والموسقيين )نسختين(	 
الكلمات )نسختين(	 
تســجيل القطعــة الموســيقية أو األغنيــة علــى مســتوى مصالــح الديــوان الوطنــي 	 

 )ONDA( لحقــوق المؤلــف والحقــوق المجــاورة

مالحظة: تسجيل األغاني المعادة تكون بترخيص من طرف المؤلف أو أصحاب الحقوق.

ــم  ــى الدع ــل عل ــتوديو المتحص ــوم األس ــة يق ــرف اللجن ــن ط ــروعكم م ــول مش ــم قب ــا ت ــة م ــي حال ف
ــخ: ــة نس ــي ثالث ــي ف ــف اإلداري التال ــداع المل ــان بإي ــح الفن لصال

القانون األساسي للمؤسسة	 
السجل التجاري للمؤسسة،	 
بطاقة الترقيم الضريبي، 	 
التصريح بالوجود،	 
التقرير المالي مؤشر من طرف محافظ الحسابات للسنة الفارطة	 
التقرير األدبي للسنة الفارطة	 
صك مشطوب	 
قبول الوكالة )محافظ الحسابات(	 
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-3الفنون التشكيلية:

الملف الفني في ثالثة نسخ:
طـلـب الدعــم موجه إلى مديرية ترقية الفنون وتطويرها،	 
السيرة الذاتية للفنان التشكيلي	 
بطاقة فنية مفصلة لبرنامج العمل الفني المقترح 	 
االختصاص	 
البرنامج العمل الفني،	 
الفاتورة الشكلية من ثالثة )03( مؤسسات.	 

ــى الدعــم  ــة عل ــة تقــوم المؤسســة المتحصل ــم قبــول مشــروعكم مــن طــرف اللجن ــة مــا ت فــي حال
ــخ: ــة نس ــي ثالث ــي ف ــف اإلداري التال ــداع المل ــان بإي ــح الفن لصال

القانون األساسي للمؤسسة	 
السجل التجاري للمؤسسة،	 
بطاقة الترقيم الضريبي، 	 
التصريح بالوجود،	 
التقرير المالي مؤشر من طرف محافظ الحسابات للسنة الفارطة	 
التقرير األدبي للسنة الفارطة	 
صك مشطوب	 
قبول الوكالة سارية المفعول )محافظ الحسابات(	 
 	

مالحظة:
ال يقبل أي ملف ترشح ال يتوفر على الوثائق الكاملة المشار إليها أعاله	 
يمكــن للجنــة المكلفــة بدراســة ملفــات المشــاريع أن تطلــب أي وثيقــة تــرى أنهــا 	 

ضروريــة لدراســة وفهــم المشــروع وتوضيــح أهدافــه
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-4 الكتاب و النشر

شروط االستفادة من الدعم
تخضع عملية االستفادة من الدعم إلى شروط التالية:

تقبــل الكتــب التــي تخضــع لألحــكام القانــون رقــم 15-13 المــؤرخ فــي 28 رمضــان 	 
عــام 1436ه الموافــق 15 يوليــو 2015م، 

يجب أن يعالج الكتاب موضوعا جديدا ومبتكرا،	 
نبذة مختصرة عن السيرة األدبية والعلمية للمؤلف،	 
يقــدم الكتــاب مطبوعــا بلغــة ســليمة وخاليــة مــن األخطــاء المطبعيــة واللغويــة، 	 

فــي نســخة واحــدة، ورقيــة أو  رقميــة، مــع ملخــص عــن طبيعته )أدبــي، فكــري تاريخي( 
ومحتــواه فــي ورقــة ال تزيــد عــن 500 كلمــة،

يتــراوح حجــم الكتــاب الكبيــر بيــن 50-60 ألــف كلمــة )250-300 صفحــة مطبوعــة 	 
علــى الوجهيــن(، بمــا فــي ذلــك المالحــق، والهوامــش، والمراجــع إن وجــدت،

 يتــراوح حجــم الكتــاب المتوســط بيــن 30-35 ألــف كلمــة )150-200 صفحــة 	 
مطبوعــة علــى الوجهيــن(، بمــا فــي ذلــك الهوامــش، والمراجــع إن وجــدت،

 	 NEW ــط ــة، وبالخ ــة العربي ــم 16 باللغ ــط ARIEL حج ــا بالخ ــص مكتوب ــدم الن  يق
ROMAN حجــم 14 للغــات األخــرى،

 يتــم وضــع الهوامــش )إن وجــدت( مسلســلة فــي نهايــة الكتــاب، تتبعهــا قائمــة 	 
بالمصــادر والمراجــع مرتبــة ترتيبــا منهجيــا،

يجــب أال يكــون قــد ســبق نشــر الكتــاب، كليــا أو جزئيــا، أو عرض للنشــر لــدى جهات 	 
أخــرى، مــع اســتثناءات قليلــة فــي حالــة إعــادة نشــر كتــاب قــد نفــذت طبعتــه األولــى، 
ــة  ــي األدبي ــره )الدواع ــادة نش ــررات إع ــف مب ــر أو المؤل ــدم الناش ــة يق ــذه الحال ــي ه وف
ــه  ــة جنس ــن طبيع ــص ع ــا بملخ ــة مرفق ــي 500 كلم ــي حوال ــة ف ــة والتاريخي والفكري

أدبــي، فكــري تاريخــي، ونبــذة مختصــرة عــن ســيرة الكاتــب األدبيــة والعلميــة. 
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إجراءات االستفادة من الدعم

 تخضع عملية االستفادة من الدعم إلى اإلجراءات التالية:
ــة-	  ــة العمومي ــاب والمطالع ــة الكت ــه لمديري ــح موج ــي للترش ــب خط ــم طل تقدي

ــون؛  ــة والفن وزارة الثقاف
 مأل االستمارات وتحضير الوثائق المطلوبة،	 
إيداع المشروع موضوع الترشح طبقا للشروط المذكورة أعاله ورقيا  أو رقميا  	 
إعداد التقييم المالي األولي من طرف المستفيدين،	 
 دراسة التقييم المالي 	 
إعداد التقييم المالي النهائي، 	 
توقيع االتفاقية، ومباشرة عملية الطبع،	 
 تسليم الكتب والوثائق الخاصة بالعملية، وتتضمن الوثائق التالية:	 

                أربعة )04( نسخ من الفاتورة النهائية،
                نسختين )02( من وصل االستالم ،

                نسختين )02( من عقد النشر بين المؤلف والناشر،
                نسختين )02( من التعهد،

الوثائق المكونة لملف طلب الدعم بعد قبول المشاريع

 الوثائق الخاصة بصاحب المشروع
االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم 

التصريح المسبق بممارسة األنشطة المتعلقة بطبع الكتاب ونشره وتسويقه
السجل التجاري لدار النشر

التقدير المالي األولي للمشروع
وصل إيداع القانوني لعنوان على األقل صدر خالل السنة السابقة

تصريح بالشرف يتضمن االلتزام بالشروط المنظمة لعملية الدعم .

تحديد مجال الدعم

سلسلة اإلبداع االدبي 
سلسلة الكتب العلمية 

 سلسلة التراث الفكري الجزائري
 سلسلة كتب األطفال

سلسلة الترجمة
النشر الخاص بذوي الهمم )المكفوفين(

هام:   
يمكن للمترشحين االستفادة من الدعم في مجال واحد فقط .

 ال تسترجع الملفات المرشحة لالستفادة من الدعم أيا كانت قرارات لجنة القراءة.


