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- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 98 -116
اHــــؤرخ في 21 ذي احلــــجّــــة عـــــام 1418 اHــــوافــق 18 أبــــريل
ســــنـــــة 1998 الـــــذي يــــحـــــدد كــــيــــفـــــيــــات تـــــســــيــــيـــــر حــــســــاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 092 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
q"الصندوق الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها"

- و�ــــقــــتــــضى اHـــــرســـــوم الــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 12 -18
اHؤرخ في 15 صفر عام 1433 اHوافــق 9  يناير سنة 2012
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـسـيـيـر حـسـاب الـتـخـصـيص اخلـاص
رقم 092 - 302 الذي عـنوانه "الـصنـدوق الوطـني لتـرقية

q"الفنون واآلداب وتطويرها

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHاداHادّة األولى : ة األولى : يهدف هذا اHـرسوم إلى إنشاء اللجنة
اHـتــخــصـصــة في إعـانــة الــفـنــون واآلداب بـعــنـوان حــسـاب
الــــــتــــــخــــــصـــــيــص اخلـــــــاص رقم 092 - 302 الــــــذي عــــــنــــــوانه
"الصنـدوق الوطـني لتـرقية الـفنـون واآلداب وتطـويرها"

وحتديد كيفيات منح هذه اإلعانة.

الفصل األولالفصل األول
اللجنة اللجنة اHتخصصة في اHتخصصة في إعانة الفنون واآلدابإعانة الفنون واآلداب

اHـاداHـادّة ة 2 : : تــنـشـأ لـدى الـوزيــر اHـكـلّف بـالــثـقـافـة جلـنـة
مـتـخــصـصــة في إعـانـة الــفـنـون واآلداب وتــدعى في صـلب

النص "اللجنة".
تكـلّف اللـجنـة بـدراسة مـلفـات طلب اإلعـانة لـلفـنون
واآلداب وإبداء رأي مسبق فيـهاq باستثنـاء السينماq عن
طــريق حــســاب الــتــخــصــيص اخلــاص رقم 092 - 302 الـذي
عـــنــوانه "الــصـــنــدوق الــوطــنـي لــتــرقــيـــة الــفــنــون واآلداب

وتطويرها".
عـندما تتعـلق طلبات اإلعانـة بالكتابq تـأخذ اللجنة

بعW االعتبار رأي اHركز الوطني للكتاب. 

اHاداHادّة ة 3 : :  تـتكـون اللجـنة من ثالثـة عشر (13) عـضوا
من بينهم الرئيس.

Wحتــدّد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضــاء الــلــجــنــة وتــعــيــ
الرئيس واألمانة �قرر من الوزير اHكلّف بالثقافة.

يعـW أعضاء الـلجـنة واألمانـة لعهـدة سنة (1) واحدة
قابلة للتجديدq كليا أو جزئيا.

مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي  مــــرســــوم تـــنــــفــــيــــذي  رقــم رقــم 12 -  - 115 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع ربــــيع
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يــتـعــلــق بــالـلــجــنــة اHــتـخــصــصـة في إعــانـــة يــتـعــلــق بــالـلــجــنــة اHــتـخــصــصـة في إعــانـــة الـفــنـونالـفــنـون
واآلداب بـــعـــنـــوان حــــســـاب الـــتـــخــــصــــيص اخلــــاصواآلداب بـــعـــنـــوان حــــســـاب الـــتـــخــــصــــيص اخلــــاص
رقـم رقـم 092 -  -  302  الـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـنيالـذي عــنــوانه "الــصـنــدوق الــوطـني

لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".لترقية الفنون واآلداب وتطويرها".
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

qبناء على تقرير وزيرة الثقافة -

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــــقـــــــــتـــــــــضـى األمـــــــــر رقم 75-59 اHـــــــــؤرخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبــــتــــمــــبــــر  ســــنـــة 1975

qتمّمHعدّل واHا qتضمن  القانون التجاريHوا

- و�قتضى القانون رقم 84-17 اHؤرخ في 8 شوّال
Wتـعلق  بقوانHوافق 7 يولـيو  سنة 1984  واHعام 1404 ا

qتمّمHعدّل واHا qالـيّةHا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اHــــؤرخ في 24
مــحـرّم عـام 1411 اHـوافق 15 غــشت  سـنـة 1990  واHــتـعـلق

qتمّمHعدّل واHا qباحملاسبة العمومية

- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 97-02 اHـــــؤرخ في 2
رمــــضـــــان عــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 1997
واHـتـضـمن قــانـون  اHـالـيّـة لـسـنـة q1998 ال سـيّـمـا اHـادّة 90

qمنـه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 99-11 اHــــؤرخ في 15
رمــــضـــــان عــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديــــســـــمـــــبــــر  ســـــنــــة 1999
واHـتـضـمن قــانـون  اHـالـيّـة لـسـنـة q2000 ال سـيّـمـا اHـادّة 89

qمنـه

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 09-01 اHــؤرخ في 29 رجب
عام 1430 اHوافق 22 يوليو  سنة 2009  واHتضمن قانون

qادّة 85 منـهHال سيّما ا q2009 الية التكميلي لسنةHا 

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اHــــؤرخ في 23
مـــــحــــــرّم عـــــام 1432 اHـــــوافق 29 ديــــــســـــمــــــبـــــر  ســــــنـــــة 2010
واHـتـضمن  قـانـون  اHـاليّـة لـسـنة q2011 ال سيّـمـا اHادّة 73

qمنـه

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-202 اHـؤرخ
في 2 جـــمـــادى الــثـــانــيـــة عــام 1430 اHــوافق 27 مــايـــو ســنــة

qتضمن إنشاء مـركـز وطني للكتابH2009 وا
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اHـاداHـادّة ة 8 :  :  يـسـتــفـيد أعــضــاء الــلــجــنــة مــن مـكـافآت
ال ¢كن أن تـقل عن عشـرة آالف دينار (10.000 دج) عن كل

جلسة.
¢ــكن حتـيــW مـبــالغ اHـكــافـآت اHــنـصــوص عـلـيــهـا في

هذه اHادّة في أجل ال ¢كن أن يقل عن ثالث (3) سنوات.
يـكــــون مــبــلـغ اHـكــــافــآت و/ أو حتـيــيــنـهــا مــوضـــوع
قـــرار مـشـتــرك بـW الــوزيــر اHكــلّف بـاHـاليّـة والــوزيـر

اHكـلّف بالثقافـة.
تــدفع هـذه اHــكـافـآت ألعــضـاء الـلــجـنــة احلـاضـرين في

االجتماعات على أساس محاضر اHداوالت.

الفصل الثانيالفصل الثاني
كيفيات منح  اإلعانةكيفيات منح  اإلعانة

اHــاداHــادّة ة   9 :  :  يـــفـــتح احلـــصـــول عـــلى إعـــانـــة الـــصـــنـــدوق
الوطني لترقية الفنون واآلداب وتطويرها لكـل من :

q1 - مبدعي األعمال الفنية أو األدبية
2 - األشخاص اHعنويW اخلاضعW للقانون اخلاص

qالذين يعملون في مجال الفنون واآلداب
3 - اHؤسسات والهيئات العمومية التي تعمل في

مجال الفنون واآلداب.

اHـاداHـادّة ة 10 : : يـجب على اHـتـرشح لإلعـانة أن يـودع لدى
qعـلى اخلـصـوص qمـلـفـا يـتـكـون qـكـلّـفـة بـالـثـقـافـةHالـوزارة ا

من الوثائق اآلتيةq في ثالث (3) نسخ :
1 - طلب اإلعانة يبW ما يأتي :

qشروعHتعريف بالعمل أو ا -
qقررة إلجنازهHالكيفيات واآلجال ا -

- الـــتـــاريـخ اHـــقـــرر لــتـــســـلـــيـم نــســـخـــة الـــعـــمل أو
qشروع النهائيHا

- تعريف باHترشح وإجنازاته احملتملة. 
qشروع مسجال على دعائم مالئمةH2 - العمل أو ا
3 - القانون األساسي للهيئة صاحبة الطلبq عند

qاالقتضاء
qشروعH4 - تقدير مالي لكلفة إجناز العمل أو ا

5 - التعهد بذكر عبارة إعانة الصندوق على العمل
أو اHشروع.

اHاداHادّة ة 11 : : تسـجل أمانـة اللجـنة ملـفات طـلب اإلعانة
بــعــد الــتــحــقق من مــطــابــقــتــهــا حــسب الــتــرتــيب الــزمــني

لورودهاq في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه.

اHــاداHــادّة ة 4 : : يــتــم اخــتـــيــــار أعــضـــــاء الــلــجــنـــــة بــحــكــم
كـــــــفــــــــاءتـــــــهـم واالهـــــــتــــــمــــــــــام الــــــــذي يــــــــولــــــــونـه خملـــــــتـــــــلف

التخصصــات الفنــيةq غيــر السينمائيةq ولآلداب.

يجب أن يعكس تعـيW األعضاء جمـيع التخصصات
األدبية والفنية التي من شأنها أن تكون معنية باإلعانة.

¢ـــكــن الـــلـــجـــنــــــة أن تـــســـتـــعـــــــW بـــأي شــــخص مـن
شـأنــهq بـحـكـــم كــفـــاءتــه و/ أو االهـتـمـــام الــذي يــولــــيه

للثقافـــةq أن يساعدهــا في أشغالهـا.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يــلـتـزم أعـضـاء الـلـجـنــة بـاالحـتـفـاظ بـسـريـة
مداوالتهم.

qخالل مــــدة عـــضــــويــــتـــهم qال ¢ــــكن أعــــضـــاء الــــلـــجــــنــــة
الـترشح لـلحـصول عـلى اإلعـانة كـما يـجب أن ال تكـون لهم
عالقـة عــضـويـة أو مـصـلــحـة مـبـاشـرة أو غــيـر مـبـاشـرة مع

اHترشحW للحصول على اإلعانة.

6 : : تــعــد الــلـــجــنــة نــظــامــهــا الــداخــلي وتــصــادق اHـاداHـادّة ة 
عليه.

 ويـصــادق عـلى الـنــظـام الـداخــلي �ـقــرر من الـوزيـر
اHكلّف بالثقافة.

يحدّد النظام الداخلي على اخلصوص مـا يأتي :

qكيفيات تكوين ملفات طلب اإلعانات ودراستها -

- كـيفيات الـتعبيـر عن مالحظات اللـجنة حول آراء
اHـركــز الـوطــني لــلــكـتــاب فـيــمــا يـخص اإلعــانــات اHـوجــهـة

qللكتاب

- اHــعــايـيــر الــضــروريـة لــلــتـعــبــيـر عـن آراء الـلــجــنـة
qطبقةHواجلداول ا

qدورية االجتماعات -

qناقشاتHنظـام ا -

qداوالتHقواعد ا -

- الـــقــواعـــد الــتـــأديـــبــيـــة اHــتـــعـــلــقـــة بــاالنـــضـــبــاط في
االجتماعات.

يتولى الرئيس تـنسيق أنشطة اللجنة ويسهر على
تطبيق النظام الداخلي ويوجه اHناقشات.

ويـشـرف عـلـى حتـضـيـر االجـتـمـاعـات ويـسـطـر جـدول
األعمال ويوجه االستدعاءات إلى أعضاء اللجنة.

اHـاداHـادّة ة 7 : : تــتـولّى مـصــالح الـوزارة اHـكــلّـفـة بـالــثـقـافـة
أمانة اللجنة.
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اHـاداHـادّة ة 14 : : يــرسل مـحــضــر مـداوالت الــلـجــنــة مـوقــعـا
إلـى الــوزيـــر اHــكـــلّف بـــالــثـــقـــافــة ويـــدوّن في ســـجل خــاص
مـرقم ومــؤشــر عـلــيه يـجب أال يـحــتـوي عـلى أي تـشـطـيب

أو إضافة.

اHاداHادّة ة   15 : : يـكون مـنح اإلعـانة وكـذا مـبلـغـها مـوضوع
مقرر من الوزير اHكلّف بالثقافة.

اHـاداHـادّة ة   16 : : تـبلّـغ األمانـة اHـتـرشـحـW بـالـرد اخملصص
لطلبهم عن طريق البريد.

¢ــكن اHــتــرشحq في حــالــة الـرفضq تــقــد� طــعن لـدى
الوزير اHكلف بالثقافة.

وفي هـذه احلـالـةq ¢ـكن الـوزيـر اHـكـلّف بـالـثـقـافـة أن
يطلب من اللجنة إعادة دراسة اHلف.

اHاداHادّة ة 17 : : توضح شروط وكيـفيات استعمال اإلعانة
في اتـــفـــاقـــيـــة تـــبـــرم بــــW اHـــســـتـــفـــيـــد والـــوزارة اHـــكـــلّـــفـــة

بالثقافة.
كــمـــا يـجـب أن تـــوضـح االتـــفــاقـــيـــة عـلى اخلــصـوص

مـا يأتي :
qستفيدHواجبات ا -

qكيفيات تسليم اإلعانة -
qشروعHآجال إجناز العمل أو ا -

qكيفيات متابعة استعمال اإلعانة -
qكيفيات مراقبة استعمال اإلعانة -

- اإلجـراءات اHطـبـقة في حـالة اسـتـعمـال اإلعانـة �ا
ال يطابق أحكام هذا النص واالتفاقية.

الفصل الثالثالفصل الثالث
مراقبة استعمال اإلعانةمراقبة استعمال اإلعانة

اHـاداHـادّة ة 18 : : يـجب أن تـصب اHـبالغ اHـمـنـوحة بـعـنوان
اإلعانة في حساب بنكي أو بريدي باسم اHستفيد.

اHــاداHــادّة ة   19 : : يـــخـــضـع اســـتـــعـــمـــال اإلعـــانـــة اHـــمـــنـــوحــة
Hــراقـــبــة الـــوزارة اHــكــلّـــفــة بــالـــثــقـــافــة. ويــلـــزم اHــســتـــفــيــد

باالمتثال لذلك.

وفي حــالـة عــدم احــتـرام اHــسـتــفـيــد لــواجـبــاتهq ¢ـكن
الوزير اHكلّف بـالثقافة أن يقـرّر إمّا وقف اإلعانة ريثما
يـقـدم اHـسـتـفـيــد مـبـرراتهq وإمّـا إعالن إلـغــائـهـا واHـطـالـبـة

بردّ اHبالغ التي سبق دفعها.

وتسلم اHودع وصل إيداع.

تـــعــرض أمــانـــة الــلـــجــنــة مـــلــفــات طـــلب اإلعــانـــة عــلى
الــلـــجــنــة لـــدراســتــهـــاq وتــرسل طــلـــبــات اإلعــانـــة اHــتــعـــلــقــة

بالكتاب إلى اHركز الوطني للكتاب.

عــنـدمـا يـكـون صـاحـب الـطـلب قـد اسـتــفـاد سـابـقـا من
إعـــانــــة الـــصــــنـــدوق الـــوطــــني لـــتــــرقـــيـــة الــــفـــنـــون واآلداب
وتــطــويــرهــاq تــعــلم األمــانــة الـلــجــنــة بــالــكــيــفــيـات الــتي ²

استعمالها.

اHـاداHـادّة ة 12 : : تـدلي الــلـجــنـة بــرأيـهــاq حـسب احلــالـةq في
جانب أو أكثر من اجلوانب اآلتية :

- الــقـيــمــة الــفــنـيــة أو األدبــيــة لــلـعــمل أو لــلــمــشـروع
qرشح لإلعانةHا

qنتظرةHالتأثيرات االجتماعية الثقافية ا -

- مدى مالءمة منح اإلعانة.

تـنـدرج أشـغــال الـلـجـنـة في إطــار األولـويـات الـعـامـة
لـــســـيــاســـة إعـــانـــة اإلبـــداع األدبي والـــفـــني الـــتي يـــقـــررهــا

الوزير اHكلّف بالثقافة.
اللجنـة مدعوة إلى تقد� أي رأي أو تـوصية للوزير

اHكلّف بالثقافة.

اHــاداHــادّة ة 13 : : تــدلـي الــلـــجـــنـــة بــعـــد الـــتــداولq بـــرأي من
اآلراء اآلتية :

qوافقة على الطلبHا -
qقبول الطلب مع حتفظات -

- تـعـلـيق دراسـة الـطـلب في انـتـظـار تـقـد� الـوثـائق
qأو التبريرات التكميلية

- الرفض النهائي اHبرر.

تدرج الـلـجـنة في مـحـاضرهـاq عـند االقـتـضاءq اآلراء
التي يـقـدمـها اHـركـز الـوطنـي للـكـتـاب في طلـبـات اإلعـانة
إلـى اHــتــدخــلـــW في مــراحل الـــكــتــاب طــبـــقــا لــلــمــادة 5 من
اHـــــرســـــوم الـــــرّئـــــاسيّ رقم 09-202 اHـــــؤرخ في 2 جـــــمــــادى
الــثـانــيــة عـام 1430 اHـوافق 27 مـايــو ســنـة 2009 واHـذكـور

أعاله.

وترفق آراء اHركز الـوطني للكتاب بكل مالحظة أو
تــعــلـــيق تــراهـــمــا مــفـــيــدين التــخـــاذ قــرار الــوزيـــر اHــكــلف

بالثقافة.
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ربــــيع مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي مــــرســـــوم تــــنــــفـــــيــــذي رقــم رقــم 12 -  - 116 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 18 ربــــيع 
q2012 ــــوافق 11 مــــارس ســــنــــة  مــــارس ســــنــــةHــــوافق  اHالــــثـــــاني عــــام الــــثـــــاني عــــام 1433 ا
يـتــضـمن إنــشـاء يـتــضـمن إنــشـاء وتــنــظـيم وســيـر وتــنــظـيم وســيـر الــلـجــنـة الــوطـنــيـةالــلـجــنـة الــوطـنــيـة
للـوقــايـة من األمــراض اHتـنـقلـة جنـسـيـا ومـتالزمـةللـوقــايـة من األمــراض اHتـنـقلـة جنـسـيـا ومـتالزمـة

العـوز اHنــاعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.العـوز اHنــاعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ الوزير األول

- بـناء عـلى تـقريـر وزيـر الصـحـة والسـكان وإصالح
qستشفياتHا

- وبـناء على الـدستـورq ال سيّمـا اHادتان 85-3 و125
q(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اHــــؤرخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اHــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985

qتمّمHعدّل واHا qتعلق  بحماية الصحة وترقيتهاHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربـــيع األول عـــام 1433 اHــــوافق 21  فــــبــــرايـــر  ســــنـــة 2012

 qتعلق  بالواليةHوا

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 10-149 اHـؤرخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اHــوافق 28 مــايــو ســنــة

qأعضاء احلكومة Wتضمن تعيH2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الــــتـــنــــفـــــيـــذي رقم 11 -379
اHـؤرخ في 25 ذي احلــجّــة عــام 1432 اHـوافــق 21 نـوفــمــبـر
سـنـة 2011 الذي يـحدد صالحـيات وزيـر الصّـحة والـسكان

qستشفياتHوإصالح ا

qوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا اHـــــرســــــوم إلـى إنـــــشـــــاء
وتـنــظـيم وسـيـر الــلـجـنـة الــوطـنـيـة لـلــوقـايـة من األمـراض
اHـــتــنــقـــلــة جــنـــســيـــا ومــتالزمـــة الــعــوز اHـــنــاعي اHـــكــتــسب
(الـــســـيـــدا) ومـــكـــافـــحـــتـــهــا والـــتـي تـــدعى في صـــلب الـــنص

"اللّجنة الوطنية".

الفصل األولالفصل األول
اللجنـة الوطنـية للوقاية من األمـراض اHتنقلة جنسـيااللجنـة الوطنـية للوقاية من األمـراض اHتنقلة جنسـيا
ومتالزمة العوز اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتهاومتالزمة العوز اHناعي اHكتسب (السيدا) ومكافحتها

2 : : تـــوضع الـــلــــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــدى الـــوزيـــر اHــاداHــادّة ة 
اHكلّف بالصّحة. 

و¢ـكن الـوزيـر اHــكـلف بـالـثـقــافـة أن يـقـرر في حـالـة
qــتــكـرر لــواجــبـاتهHــسـتــفــيـد أو إخاللـه اخلـطــيـر أو اHغش ا
إقـصاءه نـهـائيـا من أي إمـكانـية فـي االستـفادة من أي دعم
مــالي من الــصــنــدوق الــوطــنـي لــتــرقــيــة الــفــنـون واآلداب

وتطويرها.

الفصل الرابعالفصل الرابع
أحكام خاصة باخملصصاتأحكام خاصة باخملصصات

اHـــــاداHـــــادّة ة 20 : : تـــــــدرس الـــــلــــــجـــــنــــــةq فـــــيـــــمــــــا  يـــــتــــــعــــــلـق
�ـخـصـصـات اHـؤسـسات حتـت الوصـايـة اHـنـصـوص عـلـيـها
فــي اHرسـوم التنفيــذي رقم 12 - 18 اHؤرخ في 15 صفر
qــذكــور أعالهHــوافــق 9  يــنــايــر ســنـة 2012  واHعـام 1433 ا
qكـلّف بـالثـقـافة ذلكHفي حـالـة ما إذا طـلب مـنـها الـوزيـر ا

العمليات اآلتـية :

qإصدار نشريات دورية -

qترجمة أعمال أدبية -

- إجناز إنتاجات فنية.

وفـي هــذه احلــالــةq تـــبــدي الــلــجـــنــة رأيــا في الـــقــيــمــة
الــفــنــيــة أو األدبـــيـة لــلــعـمـل أو لــلــمـشـــروع وتــرسـلــه إلى

الوزير اHكـلّف بالثقافـة.
الفصل اخلامسالفصل اخلامس
أحكام نهائيةأحكام نهائية

اHــــاداHــــادّة ة   21 : : تـــــرسل الــــلــــجـــــنــــة إلى الــــوزيـــــر اHــــكــــلّف
بــالــثــقــافــة تــقــريــرا ســنــويـــا حتــلــيــلــيــا حــول اإلعــانــة الــتي
¢ــنـــحــهــا الـــصــنــدوق الـــوطــني لــتـــرقــيــة الـــفــنــون واآلداب

وتطويرها. 

اHــاداHــادّة ة   22 :  :  تــلـــغــى جــمـــيـع األحــكــــام اخملــالــفــــة لــهـــذا
اHـــرســومq وال سـيـّـمـا مـنـــهـــا اHـرســــوم الـتــنـفــيــذي رقم
98 - 116 اHـؤرخ فـي 21 ذي احلــجـة عــام 1418 اHـوافــق 18

أبــريل ســنــة 1998 الــذي يــحـدد كــيــفـيــات تــســيـيــر حــسـاب
الــــــتـــــــخـــــــصــــــيـص اخلـــــــاص رقم 092 - 302 الــــــذي عـــــــنـــــــوانه
"الــــــصــــــنـــــــدوق الــــــوطــــــنـي لــــــتــــــرقــــــيــــــة الــــــفــــــنــــــون واآلداب

وتطويرها".

اHـــــاداHـــــادّة ة   23 : : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ¢قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 18 ربــــــيع الـــــثــــــاني عـــــام 1433
اHوافق 11 مارس سنة 2012.

أحمد أويحيىأحمد أويحيى


