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  لقطاعات الثقافيةا دعم: وزارة الثقافة  
 

0TP0Fلوزارة امل�لفة بالثقافةعهد ل

(1)
P0T )املؤرخ  2005لسنة  1707وفقا لألمر عدد ) �� ما ي�� الوزارة

0TP1Fوال��اماملتعلق بضبط مش 2005جوان  6�� 

(2)
P0T اختيارات الوطنية �� ميدان تنفيذ مهمة خاصة ب

طات وال��امج لل��وض ��ا و�
ّ
مشاركة مختلف  السهر ع�� ��جيع املبدع�ن وتوسيعالثقافة ووضع املخط

وتّ  ضبط تنيي  الوزارة بمقتىى  امر عدد  .الفاات اجتماعية والشرائح العمر�ة �� ا�حياة الثقافية

                 �� و�لغت م��اني��ا  .تنقيحه وإتمامه الحقاتّ  كما  1996أكتو�ر  7املؤرخ ��  1996لسنة  1875

   .2012سنة   د �عنوان.م 179,139د مقابل .م 170,735ما قيمته  2013سنة 

 

� الوزارة  ،�� إطار تدخل الدولة �� املجال الثقا��و
ّ
�� مجاالت  دع  القطاعات الثقافيةتتو�

الركحية والفنون الششكيلية واملوسيق  واعمال  الكتاب والفنون السمعية البصر�ة والفنون 

                            ما قدره 2013-2009لدع  خالل الف��ة هذا او�لغت جملة النفقات املخصصة ل. ال�وريغرافية

0TP2Fد.م 52,614 

(3)
P0T .حيث بلغ ع�� التوا�� هذا الدع   وقد استثرر قطاعا السننما واملسر  با�جء  اوفر من

 ��د .م 7,164من  ل��تفعهذه الف��ة  خاللرا خالت تطوّ عرفت هذه التدو . د.م 17,109د و.م 17,478

 . 2013سنة   ��د .م 11,241إ��  2009سنة 

 

إنتاج ع�� والش�جيع املساعدة إسناد منح �� خاصة  تتمثلو�ثخذ هذا الدع  عّدة أش�ال 

باإلضافة املوسيقي و  ننتاج اد�ي والفكري والسننمائيوع�� واعمال ال�وريغرافية الفنون الدرامية 

كما تتو�� . وا�جمعيات الثقافية لفائدة هيا�ل إنتاج وترو�ج الفنون الدرامية الشسي�� والتجه��  إ�� منح

 .تو�سيةتجار�ة ألفالم غ��  حقوق و تو�سية �شكيلية وكتب  اقتنا  أعمالالوزارة 

 

خصت دائرة املحاسبات دع  الوزارة امل�لفة بالثقافة للقطاعات الثقافية  بمهمة رقابية و 

من إ�� التثكد من مدى انصهار أ�شطة الدع  �� إطار خطة وا�حة مشفوعة بثهداف محددة و ��دف 

القواعد املنيمة للدع  املوّجه لفائدة هذه القطاعات بما يضمن التقيد بمبادئ   مدى اح��ام

من حر  الوزارة ع�� متا�عة تنفيذ اعمال  إ�� التثكدكما ��دف . ية واملساواة �� إسنادهالشفاف

 2009أساسا الف��ة املمتدة من سنة وغطت أعمال الدائرة . ادبية والفنية املدعومة واملحافية عل��ا

 .2013 سنةإ�� 

                                                           
 .1961أكتو�ر  7املؤرخ ��  1961لسنة  346واخبار بمقتىى  امر عدد أحدرت كتابة الدولة للشؤون الثقافية   (1)

 .1975لسنة  773الذي أل�� وعّوض امر عدد    (2)
    .من نعتمادات املرصودة سنو�ا بم��انية الوزارة لدع  القطاعات الثقافية املعنية  %99يمثل هذا املبلغ ما يفوق �سبة   (3)
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ّ
ا�جانب املتعلق بش�جيع نبداع سبق لدائرة املحاسبات أن تطرقت إ��  هوتجدر نشارة إ�� أن

�� إطار املهمة الرقابية املتعلقة بالتنمية الثقافية �� مجاالت الكتاب  2005خالل سنة اد�ي والفكري 

بتفادي النقائص امل�جلة آنذاك وا�حّد م��ا فقد  الوزارة و�الرغ  من �عّهد. والنشر واملطالعة العمومية

استمرار نفس هذه النقائص  2013-2009 ال الرقابية للف��ةتبّ�ن من خالل ما خلصت إليه اعم

 .�النشر و�اقتنا  الكتبو واملتعلقة خاصة بالدع  ع�� الورق 

 

ل  ترتق إ�� املستوى املطلوب  الوزارة �� مجال دع  القطاعات الثقافية تدخالت ن أّن وتب�ّ 

سوا   هاو�شنفيذ �� هذا املجالتدخال��ا ب��مجة  �علقت خالالتوجود إإ�� خلصت أعمال الرقابة حيث 

 .�علق امر بدع  ننتاجات الثقافية أو باقتنا  اعمال الفنية وادبية واستغاللها واملحافية عل��ا
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 املالحظاتأبرز 
 

 قييمهابرمجة تدخالت الوزارة وت  -
 

 وزارة الل  �ساعد النقص الذي شهدته 
ّ
الثقافة ع�� مستوى برمجة تدخال��ا وتقييمها فة بامل�ل

ن ووضع إطار قانو�ي مالئ  لواقع �ل قطاع ع�� توظيف مواردها املخصصة لدع  القطاعات الثقافية 
ّ
بما يمك

 .أهداف محددة تنصهر �� إطار توجهات وا�حة وأولو�ات مضبوطة من تحقيق
 

للقطاعات الثقافية قصد حصر �افة وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� القيام بم�ح شامل 

 
ّ
 ن من توجيه الناشط�ن ف��ا والتعرف ع�� حاجيا��  من التمو�ل العمومي بما يمك

ّ
إ�� املتطلبات  �اال�تدخ

كما تدعوها إ�� تقيي  الدع  قصد الوقوف ع�� مساهمته �� ال��وض ��ذه القطاعات من . الفعلية  ل�ل قطاع

 .مدى إقبال ا�جمهور عل��اع�� ا�جديدة وترو�جها باملسالك الثقافية و  حيث ��جيع املبدع�ن ع�� ننتاجات
 

 دعم انتاج الثقا�� -
 

النقائص ع�� مستوى منح املساعدة ع�� ننتاج ال سيما �� ما يتعلق �شروط  �ّجلت عديد

نجرا ات املتعلقة بتقدي  ملفات ال���ح  م��ا عدم إح�امخاصة و بالدع  ودراسة ملفات ال���ح  انتفاع

ن  ل  بما ر ال�جان الفنية املختصة بدراس��االرقابة ع�� هذه امللفات والتقيد بإجرا ات عرضها ع�� أنياو 
ّ
ٌيمك

 .ا  املوضوعية الالزمة �� تحديد قيمة الدع  ع�� ننتاج الثقا��إضفمن ضمان ا�جودة و 
 

التعاقدية  ج ع�� تقيد املنتفع�ن بالدع  بال��اما�� ننتاومن شثن مء�د ا�حر  عند صرف منح 

إنجاز إنتاجات رقافية  ��عمال املدعومة أن �ساه  �� توظيف موارد الدولة إنجاز ا ومتا�عة مختلف مراحل 

 .إررا  الساحة الثقافية يضمنيتوفر ف��ا ا�حد اد�  من مقومات ا�جودة بما 
 

 والفءيةانتءاأل اعما  ادبية  -
 

م املجهودات ال ت تبذلها الدولة إلقتنا  اعمال ادبية والفنية مساهمة م��ا �� ��جيع ال تتال 

املبدع�ن مع ما ت  الوقوف عليه من نقائص ع�� مستوى اح��ام الوزارة للشروط ال ت ت  ضبطها �� هذا 

 .ع�ناملجال وال سيما تلك املرتبطة بضمان ا�حقوق ادبية والفنية للمبد
 

حسن غياب خطة ترو�جية لتوزيع اعمال املقتناة �� إطار الدع  باملسالك الثقافية ال يضمن و 

 .�� تنشيط ا�حركة الثقافيةالفاعلة واملساهمة  �ابرصيد الوزارة م�ا�جيد التعر�ف و استغالل هذه اعمال 
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وال��تي�ت املني  لدع  القطاعات وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� ضرورة التقيد باإلطار القانو�ي 

الثقافية ووضع خطة ترو�جية لألعمال الفنية املدعومة تضمن حسن استغالل رصيد الوزارة من هذه 

 .اعمال والتعر�ف به

 

 املاافظة ع�  اعما  الفءية املدعومة -

 

ت  تخصيصها بالرغ  من أهمية اعمال الفنية املدعومة من حيث قيم��ا الفنية واملوارد ال ت 

 لمعاي�� الدولية من حيث توف�� الفضا ات والتجه��ات الضرور�ةل�ستجيب ال حفيها  ظروف ّن إلفائد��ا ف

  . لـتثم�ن ذلك

 

ساعد ع�� حماي��ا واملحافية بما � حس�ن ظروف حف  هذه اعمالت دائرة الوزارة إ��الدعو وت

  .عل��ا
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I-  الوزارة وتقييمهابرمجة تدخالت 

  

�� إطار السهر ع�� ��جيع املبدع�ن ودع  ا�حركة الثقافية وتوسيع مشاركة مختلف الفاات 

� الوزارة امل�لفة بالثقافة دع  القطاعات الثقافية من خالل  ،والشرائح العمر�ة ف��ا اجتماعية
ّ
تتو�

شسي�� الإسناد منح للش�جيع ع�� ننتاجات الثقافية ا�جديدة أو للمساعدة ع�� مجا��ة مصار�ف 

 .فنيةأدبية و تجه�� وكذلك من خالل اقتنا  أعمال الو 

  

تحديدا تتضّمن شاملة خطة عمل �ا ل  تنصهر �� إطار فإ�ّ  ،و�الرغ  من �عّدد هذه التدخالت

التوا�جمهور املس��دفة لنوعية اعمال و حاجيات �ّل قطاع دقيقا �
ّ
 . املنتفع ��ذه التدخ

 

ر بالوزارة إ�� غاية شهر جوان  
ّ
معطيات دقيقة ومكتملة حول مختلف الفاات  2014وال يتوف

  �ساعد ذلك بدوره ع�� وضع ول. املس��دفة بالدع  وتطورها وظروف ممارس��ا أل�شط��ا الثقافية

 
ّ
ن من توجيه الدع  حسب حاجيات الهيا�ل إس��اتيجية وخطط وفق أولو�ات محددة بما يمك

 .  الناشطة �� القطاع وواقعها

  

تقيي  آليات الدع  قصد الوقوف ع�� مساهم��ا �� ال��وض ��ذه ول  تتوّل الوزارة 

�جديدة وترو�جها باملسالك الثقافية ومدى إقبال القطاعات من حيث ��جيع املبدع�ن ع�� ننتاجات ا

كما ل  تتوّل . بع  هذه اليات انطلق منذ بداية الشسعيناتالعمل با�جمهور عل��ا بالرغ  من أّن 

وال تتما�ى  هذه الوضعية مع أهمية النفقات املخصصة لدع   .الوزارة وضع مؤشرات لهذا التقيي 

 . د.م 10,522ما قدره  2013-2009خالل الف��ة لسنوي القطاعات الثقافية والبالغ معدلها ا
 

 أوتجدر نشارة إ�� 
ّ
                                  املؤرخ �� 2011لسنة  86بمقتىى  املرسوم عدد  ه تّ  ن

إحداث املركء الوط�ت للسننما والصورة الذي أو�لت له معي  مهاّم إدارة الفنون  2011سبتم��  13

بضبط برامج دع  ننتاج والتوزيع واستغالل م��ا السمعية البصر�ة بالوزارة ال سيما املتعلقة 

شرع هذا  وقد. لألفالم السننمائية و�التصرف �� مختلف املساعدات وأجه الدع  لقطاع السننما

 أّن ذلك تّ  �� غياب تقيي  ملساهمة الدع  املقدم . 2014الهي�ل �� ممارسة �شاطه بداية من سنة 
ّ
إال

حوا�� رلث قيمة ب 2013-2009انتفع خالل الف��ة من قبل الوزارة �� ال��وض بقطاع السننما الذي 

   .للقطاعات الثقافية املخّصصالدع  ا�جم�� 
  

القيام بم�ح شامل للقطاعات الثقافية إ�� الوزارة امل�لفة بالثقافة  وتدعو دائرة املحاسبات

 
ّ
ن من توجيه قصد حصر �افة الناشط�ن ف��ا والتعرف ع�� حاجيا��  من التمو�ل العمومي بما يمك

إعادة النير  ،الرفع من جدوى هذه التدخالت ويستوجب .قطاع التدخالت إ�� املتطلبات الفعلية  ل�ّل 
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 نو�ي �� نطار القا
ّ
 مل املني

ّ
  قطاع الرقص ختلف القطاعات الثقافية من خالل وضع نصو  تني

كما يتعّ�ن  .�� مراجع قانونية �عرفه وتضبط طرق ممارستهإ 2014�� غاية جوان إالذي ظل يفتقر 

 . تحي�ن النصو  املنيمة لقطا�� الكتاب واملسر  ورفع التضارب �� �ع  مقتضيا��ا
 

الششريعات ا�خاصة بالعمل �لفة بالثقافة �� إجاب��ا بضرورة �عديل الوزارة امل أقرتوقد 

 أّن  وأو�حتالواقع الثقا�� وال تل�ت تطلعات املتدخل�ن �� الشثن الثقا��  تواكبال  باعتبارها الثقا��

املعنية من جميع اطراف  ايتطلب إرادة وتضامن اوطني االوضع يتجاوز مستوى الوزارة باعتباره شثن

 .و�� أع�� مستوى  القطاعات الثقافيةبمختلف 
 

II– انتاج الثقا�� دعم  
 

ع�� ننتاج لش�جيع لأو لمساعدة لإسناد منح  2013-2009الوزارة خالل الف��ة  تولت

 472عمال سننمائيا و 153و أعمال مسرحية 208ا جملته مل ال�وريغرا��و املسر�� والسننمائي واملوسيقي 

لدع  ع�� الورق املستعمل �� صناعة الكتاب ا كما أسندت. �وريغرافياعمال  38و عمال موسيقيا

النفقات ا�جملية املخصصة �لغت و  .عنوانا 4087لفائدة  الثقا�� وكتاب الطفل والكتاب الف�ت الفاخر 

عة ب�ن منح الش�جيع ع�� ننتاج موّز  د.م 24,934الف��ة ما جملته نفس خالل  اتننتاجهذه لدع  

 )د.م 1,802(وننتاج املوسيقي  )د.م 13,348( وننتاج السننمائي )د.م 4,735( املح��ف والهاوي املسر�� 

 .)د.م 3,730(  ودع  الورق )د.م 0.233( واعمال ال�وريغرافية
 

قتو�ّينت أعمال الرقابة وجود إخالالت 
ّ
ملّفات باح��ام شروط انتفاع بالدع  و�دراسة  �عل

ح 
ّ

 . �متا�عة ننجازو�صرف املنح و  ال���
 

 �اا  ررو  انتفاع بالدعماح -أ
 

ر جملة من الشروط 
ّ
�ستوجب انتفاع بمنحة املساعدة أو الش�جيع ع�� ننتاج الثقا�� توف

ممارسة النشاط اد�ي والف�ت املع�ت وفقا لإلطار القانو�ي وال��تي�ت املني  لهذا تتعلق بملفات ال���ح و�

 .النشاط
 

� الوزارةو 
ّ
املساعدة أو بمنح  لالنتفاعلإلعالن عن فتح باب ال���حات غات إصدار بال  تتو�

  .الش�جيع ع�� ننتاج الثقا��
ّ
خالل أّن �ع  املطالب حييت بموافقة الوزارة ل�حصول ع�� الدع   إال

 وقد. أّ��ا وردت �عد اجال املنصو  عل��ا بالبالغات الصادرة �� هذا الشثن رغ  2013-2009الف��ة 

�� مجال ملفات مقبولة  208من أصل مطلبا  19ما جملته إ��  ت معاينة هذه الوضعية بالنسبةتّم 

من ب�ن مطالب  10وع�� الورق  ملفا لطلب الدع  198من أصل  مقبوال مطلبا 40و ننتاج املسر��
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طال�ت  من هذا الوضع املساواة ب�ن مختلفوال يض. مشاريع اعمال ال�وريغرافيةتخّص ملفا مقبوال  38

 .الدع 
 

ضمن  التنصيص ل  يت ه للمساعدة ع�� ننتاجات املوسيقية و�� ما يتعلق بالدع  املوّج 

 
ّ
0TP3F  لهذا الدع امر املني

(1)
P0T  للعقود  املقدمة ورة تضم�ن ملفات ال���حع�� ضر و�الغات فتح ال���حات

إ�� تحّصل  ى ذلكوأدّ . العمل املوسيقي و��ن الفنان�ن املشارك�ن �� إنجاز  صاحب الطلب امل��مة ب�ن

 ب��شيحهان �� إنجازها دائما �ن املشارك�ال �عل  بقية الفنانفنان�ن ع�� منح �عنوان أعمال موسيقية 

 .من هذه املنح منا�� ا�حصول ع��  صعو�ات �� ه �عضونشيجة لذلك واجه . ل�حصول ع�� هذا الدع 

ل  و 
ّ
 16ما جملته  2013-2009 الوزارة �� هذا الشثن خالل الف��ة الواردة م��  إ���لغ عدد حاالت التي

 .  حالة
  

19890TP4Fلسنة  396عدد  وخالفا لألمر 

(2)
P0T 2012-2009لف��ة تتوّل الوزارة بالنسبة إ�� ا ، ل 

عرضا من  15مطالبة الهيا�ل املنتفعة بمنحة املساعدة ع�� ننتاج املسر�� ب��و�ج ما ال يقل عن 

بمطالبة امل���ح�ن بتقدي  املؤ�دات املثبتة  2013خالل سنة الوزارة ول�ن قامت . ننتاج املدعوم

ال���ح للسنة املذ�ورة أّن هيكال طلبات عينة من ل��و�ج آخر عمل سبق دعمه فقد ب�ن النير �� 

�� مجال  م نرباتات املطلو�ةهيا�ل سبق لها ا�حصول ع�� دع  ع�� ننتاج قّد  6وحيدا من أصل 

 .ال��و�ج
 

ح لأن ي�ون الهي�ل الدرامي  ع�� املشار إليه آنفاامر  و�نّص 
ّ

ل ع�� منحة �حصو امل���

. اح��اف حسب القوان�ن وال��اتنب ا�جاري ��ا العملخاضعا ملقاينس املسر��  للمساعدة ع�� ننتاج

0TP5Fهذه املقاينس من ب�ن�ذكر و 

(3)
P0T ��إيداع كراس شروط ممارسة الهيا�ل املع�ت  الهي�ل خاصة أن يتو

املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها لدى إدارة الفنون الركحية وأن ي�ون الوكيل امل�لف بإدارة 

 . إلدارة الهي�ل بصفة �لية��اف مهن الفنون الدرامية ومتفرغا الهي�ل حامال لبطاقة اح
ّ
  إال

ّ
خالل  ه تّ  أن

  صرف منح 2013-2009الف��ة 
ّ
 جملية قدرهاقيمة ب املطلو�ة ر ف��ا الشروطلفائدة هيا�ل ال تتوف

   .د.أ 321,2
 

 فقد ،وللدع  ع�� الورقاملنح املوجهة لإلنتاج السننمائي بالنسبة إ��  الشثن �ان كذلكو 

 بقيمة شركة إنتاج سننمائي 26لفائدة دعما  ةال ت شمل��ا أعمال الرقابخالل الف��ة  الوزارةأسندت 

                                                           
واملتعلق بضبط كيفية إسناد منح املساعدة ع�� إنتاج املصنفات ا�جديدة ع�� حوامل مختلفة  2000أفر�ل  24املؤرخ ��  2000لسنة  877امر عدد   (1)

 . �� ميدان املوسيق 
و الشسي�� لفائدة هيا�ل إنتاج وترو�ج املتعلق بضبط تركيبة ومشموالت �جنة إسناد منح املساعدة ع�� ننتاج أو التجه�� أ 1989مارس  15املؤرخ ��   (2)

 .الفنون الدرامية املح��فة
 .واملتعلق بضبط شروط إحداث الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها 2001أوت  27املؤرخ ��  2001لسنة  1986مر عدد ا    (3)
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األ�شطة ع�� كراس الشروط ا�خا  بد رغ  عدم إمضا��ا .م 1,641بقيمة دار �شر  42ود .م 4,264

0TP6Fلهالإلطار القانو�ي املني   وذلك خالفااملعنية 

(1)
P0T . 

 

إح�ام ضبط شروط ال���ح والتقيد ��ا ال سيما من  إ��وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة 

إ��  بما يضمن توجيه الدع  ممارسة النشاط الثقا�� املدعومشروط لاسشيفا  املنتفع�ن بالدع   حيث

 . ا�جاري به العمل طبقا للقانون  أعمال منجءة من قبل هيا�ل تمارس �شاطها
 

ح دراسة  -ب
ّ

ات ال�ا�
ّ
   ملف

 

فت بمقتىى  اوامر  ا�سند منح املساعدة ع�� ننتاج بنا 
ّ
 املنيمةع�� رأي �جان مختصة �ل

اق��ا  مبالغ الدع  وعرضها ع�� الوز�ر امل�لف �قطاعات الثقافية املدعومة بدراسة امللفات املقدمة و لل

 أّن اعمال الرقابية ال ت شملت . بالثقافة للبّت ف��ا ��ائيا
ّ
بّينت وجود نقائص  2013-2009الف��ة إال

 
ّ

 .حة للدع  ع�� أنيار هذه ال�جان وطرق عملهاع�� مستوى عرض اعمال امل���

 

ائي لفائدة عمل�ن سننمائي�ن بقيمة جملية تّ  إسناد منح ��جيع ع�� ننتاج السننم فقد

أعمال  9حييت كما . دون عرضهما ع�� رأي �جنة الش�جيع ع�� ننتاج السننمائي. د.أ 160 بلغت

هيا�ل مسرحية  4 وحصلت. ال�جنة ها من قبلد رغ  رفض.م 1,915سننمائية أخرى بمنح جملية قدرها 

 املختصة ال�جنة رغ  رف د .أ 75مح��فة ع�� منح مساعدة ع�� إنتاج أعمال مسرحية بقيمة قدرها 

دورات الحقة لعدم استجاب��ا للشروط القانونية أو لضعف إ�� ف��ا  تثجيل النير هذه اعمال أو ل

 . مستواها الف�ت
 

دم عرض ملفات ال���ح ع�� أنيارها أو عمن شثن  ول�ن �عّد دور هذه ال�جان اسششار�ا فإّن 

ال �ساعد ع��  أن الثقافة دون ت��ير ذلكرأ��ا وإقرار إسناد املنح من قبل الوز�ر امل�لف بب عدم اخذ

ر ف��ا املتطلبات الفنية الالزمة 
ّ
جان وأّن  سيماتوجيه الدع  العمومي إ�� اعمال ال ت تتوف

ّ
ن من تت�وّ  ال�

 . املختلفة املعنيةاملجاالت مختص�ن �� 
 

ق 
ّ
 أّما فيما يتعل

ّ
منح  بإسنادامل�لفة املذ�ورة ال�جنة  فقد تبّ�ن أّن  ،جانبطرق عمل هذه ال�

�سبب عدم حصول املخرج عمال مسرحيا  14لفائدة  رفضت إسناد منح املساعدة ع�� ننتاج املسر��

 أعمال 4ع�� إسناد منح لفائدة وافقت  أّ��ا�� ح�ن  ،ع�� بطاقة اح��اف �� مجال الفنون الدرامية

                                                           
لسنة  20واملتعلق بشنيي  الصناعة السننمائية كما تّ   تنقيحه واتمامه الحقا والقانون عدد  1960جو�لية  27املؤرخ ��  1960لسنة  19القانون عدد  (1)

 2011لسنة  80واملتعلق بشنيي  �عث مؤسسات خاصة �� �ع  ا�شطة الثقافية مثلما ت  تنقيحه باملرسوم عدد  2010افر�ل  26املؤرخ ��  2010

واملتعلق بإحداث �جنة اسششار�ة إلسناد النسبة املوحدة للدع  ع��  2004أوت  2املؤرخ ��  2004ة لسن 1847وامر عدد  2011اكتو�ر  23مؤرخ �� 

 .جميع أنواع الورق املستعمل �� صناعة الكتاب الثقا�� وكتاب الطفل والكتاب الف�ت الفاخر
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 .غ�� متحصل�ن ع�� البطاقة املذ�ورةاملعني�ن ��ا خرج�ن امل د رغ  أّن .أ 81بقيمة جملية قدرها  أخرى 

 .  توضيح الشروط ا�خاصة بحرفية مخر�� اعمال املدعومةالوزارة ع��   هذا الوضع حر يستد�� و 
 

دون أن تتو�� د .أ 90أفالم بدع  ع�� ننتاج السننمائي بقيمة جملية قدرها  5 وانتفعت

وذلك للعمل املق��  دعمه حول القيمة الفنية  إبدا  رأي مفصل�جنة الش�جيع ع�� ننتاج السننمائي 

املتعلق بضبط طرق إسناد منح الش�جيع ع�� ننتاج  2001لسنة  717امر عدد  خالفا ملقتضيات

 وافقت كما . مائيالسنن
ّ
خالل نفس عناو�ن مّرت�ن  8دع   ع�� لدع  ع�� الورقا بإسنادامل�لفة جنة ال�

العنوان بالدع  أك�� من  وال ت تنّص ع�� عدم انتفاعال�جنة  نفسلمقاينس ال ت ضبط��ا خالفا لالسنة 

 . �� السنة مرة
 

  كما تبّ�ن أّن 
ّ
إسناد  تّتخذ قراراتننتاجات املوسيقية  فة بدراسة ملفات دع ال�جنة امل�ل

ملا يقتضيه امر املني  لهذا النوع من  خالفا �عنوان �ل عمل موسيقي ع�� حدة أو رفضهااملنحة 

0TP7Fمما أّدى أحيانا إ�� صعو�ة ترو�ج اعمال املدعومة ضمن مصنفات موسيقيةالدع  

(1)
P0T . ل  يت  إ�� و

أرنا   لدع  إنتاجا��  املوسيقية ع�� منحتنيي  إم�انية حصول أعضا  هذه ال�جنة  2014غاية جوان 

حصلوا خالل ف��ة عضو���  ��ذه ت قدو�ّينت أعمال الرقابة أّن أعضا  ال�جان املتعاقبة  .ف��ة عضو��� 

 صرفد .أ 293,696بقيمة قدرها ع�� إسناده  منحا ع�� املوافقة من عائال��   اوكذلك أفرادال�جان 

 و . د.أ 234,213ما جملته  2014جوان م��ا إ�� غاية 
ّ
ه ال يوجد ما�ع ل�ن أفادت الوزارة �� إجاب��ا بثن

جلسات املعني�ن �قانو�ي يحول دون تر�ح أعضا  ال�جان ل�حصول ع�� الدع  شر�طة عدم حضور 

 أعماله  فال�جنة املخّصصة للبّت �� 
ّ
تمّس  من شث��ا أن تجّنب هذه التصرفات ال ت ه �ان من اجدىإن

  . منح الدع من نءاهة وشفافية طرق إسناد 
 

ه ل   سبة إ�� اعمال ال�وريغرافيةبالن ولوح 
ّ
ضبط  2013-2009يتّ  خالل الف��ة أن

 الواجبوالشروط واملقاينس  هذه اعمال اختصاصات ال ت يمكن أن �شملها منح املساعدة ملشاريع

ل دع  الدولة �� . �� مجال نسناداعتمادها 
ّ
ول  �ساعد هذا الفراغ القانو�ي ع�� ضبط مجال تدخ

 وأفادت الوزارة . ال ت يتعّ�ن اعتمادها �� هذا القطاع عاي�� املقطاع الرقص وتحديد 
ّ
ه ت  �� إجاب��ا بثن

 . 2014خالل سنة  هذا النقصتدارك 
 

 املذ�ور الدع   بإسنادامل�لفة ال�جنة  احشساب مبلغ الدع  ع�� الورق، تتو��و�خصو  

بنا ا ع�� معدل أسعار الورق املق��حة من سعر الورق املعتمد سنة لتحديد  عقد جلسة �� بداية �ّل 

ه ل  يشبّ�ن ما يفيد التقّيد �. ختلف املءودين بالسوق قبل م
ّ
 أن

ّ
شمل��ا لف��ة ال ت ا خالل�ذه نجرا ات إال

                                                           
�ل الكتابات او الرسوم "واملتعلق بحر�ة ال�حافة والطباعة والنشر املصنفات ع�� أ��ا  2011نوفم��  2املؤرخ ��  2011لسنة  115عرف املرسوم عدد   (1)

غنطة أو رقمية أو أو الصور او اقوال املجردة أو غ�� ذلك من وسائل التعب�� املوجهة للعموم م   �انت مدونة ع�� ورق او محفوظة بثوعية حافية أو مم

 ". غ��ها من ا�حافيات املعد للتداول 
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0TP8Fوخالفا ملا ينّص عليه دليل إجرا ات الوزارة. أعمال الرقابة

(1)
P0T ،  الوز�ر امل�لف بالثقافة  يتول ل

ن هذه . 2012و 2011و 2010ع�� محاضر جلسات هذه ال�جنة �عنوان سنوات املصادقة 
ّ
وال تمك

د من أّن تحديد السعر املعتمد �� احشساب مبلغ الدع  يتّ  ع�� 
ّ
 . أسس موضوعيةالوضعية من التثك

  

إ�� أسس علمية  املوّجه إ�� الناشر�نوال �سشند طر�قة احشساب مبلغ الدع  ع�� الورق 

ن من التثبت من �ّحة كمية الورق الالزمة للطباعة و�التا�� من دقة مبالغ 
ّ
قة مما ال يمك

ّ
وا�حة ومور

التطبيقة املعلوماتية ببث��ا استث�ست �� غياب نص وا�ح "وأفادت الوزارة �� إجاب��ا . الدع  املسندة

ية من الورق وستعمل الوزارة ع�� تحي�ن املعتمدة من قبل املطبعة الرسمية لتحديد الكمية التقر�ب

 ".النص القانو�ي ا�خا  بدع  الورق
 

حد بإجرا ات عرض وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� التقيّ 
ّ

ع�� أنيار ال�جان  ملّفات ال���

  .الفنية املختصة وإ�� مء�د تنيي  طرق عمل هذه ال�جان

 

 صرف املءح  -ج

 

املنتفع ت��م ب�ن الوزارة و  تفاقياتوفقا الاملسندة �� إطار دع  ننتاج الثقا��  نحاملتصرف 

بتقدي  ننتاج الثقا�� املدعوم حسب  املنتفعد يتعهّ ا�حصول ع�� املنحة و�� مقابل . باملنحة

 املواصفات الفنية املضمنة بملف 
ّ

أو بنا  ع�� مؤ�دات تفيد  اتفاقيات�� آجال تضبطها هذه  هحتر�

ه  2013-2009الف��ة  ال ت شملتة بأعمال الرقات �ّينو . نجازن مراحل م تقّد 
ّ
دائما اح��ام ال يتّ  أن

 .مختلف هذه الشروط

 

ت 
ّ
املساعدة ع�� ننتاج املسر�� لفائدة هيا�ل نحة صرف القسط الثا�ي من م الوزارةوتول

عدم إيفا  هذه الهيا�ل بال��اما��ا التعاقدية من حيث  رغ  املح��فةإنتاج وترو�ج الفنون الدرامية 

يوما فيما فاق  737يوما و 147أعمال مدعومة ب�ن  8وتراو  التثخ�� �� إنجاز . تقدي  أعمالها آجال

بإرجاع القسط اول من الهيا�ل املعنية الوزارة سنوات دون أن تطالب  3التثخ�� �� إنجاز عمل آخر 

ل  تتول الوزارة إصدار أمر بإرجاع مبلغ ، 2014وإ�� غاية أفر�ل . معها امل��مةتفاقيات الطبقا لالدع  

موضوع كقسط أول للمنحة دون تقدي  العمل  2008د انتفعت به شركة إنتاج منذ سنة .أ 6قدره 

إسناد من خالل تفعيل دور ال�جنة املختصة ��  مثل هذه ا�حاالت وقد �ان من املمكن تجّنب. الدع 

 .تا�عة مراحل إنجاز املشاريع املدعومةملاملنح 
 

                                                           
 .  1997مارس  29بمقتىى  قرار الوز�ر الثقافة املؤرخ �� املصادق عليه   (1)
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صرف القسط الثا�ي من منح املساعدة ع�� ننتاج لفائدة  2012و 2011خالل سن ت وت  

بنا  ع�� شهادة عرض يحصل عل��ا املنتفع بالدع  من  د.أ 508,200عمال مسرحيا بقيمة قدرها  62

ن من التثبت من أّن بل �جنة مختصفضا  مسر�� دون أن تتّ  مشاهدة العمل من ق
ّ
ة مما ال يمك

شهادة العرض ال ت قدم��ا �ع  هيا�ل ننتاج تتعلق �عروض منجءة خاصة أّن  أنجء فعلياقد  العمل

قيام �جنة اختيار اعمال املسرحية والركحية املر�حة الحقا ع�� إرر وتبّ�ن . بفضا ات تا�عة لها

0TP9Fللتوزيع بالفضا ات الثقافية

(1)
P0T الذي انتفعو هذه اعمال  أّن أحد 2013�� مو��  أعمال 5مشاهدة ب 

 2013�� سنة أعمال  6انتفعت  كما. رتقي إ�� املستوى املطلوبد ال ي.أ 20بمنحة جملية قدرها 

ر إ�� غاية أفر�ل ت دون أند .أ 48منح املساعدة ع�� ننتاج بقيمة قدرها بالقسط الثا�ي من 
ّ
 2014توف

ق بتقيي تقار�ر مشاهدة 
ّ
  . جود��ا �شث��ا تتعل

 

لش�جيع ع�� ننتاج ع�� أقساط وفقا لتقدم مراحل إنجاز منح ا تصرف ،�� قطاع السننماو

ال سيما مخطط التمو�ل ال��ائي والعقود  الالزمةؤ�دات املإ��  باالسشنادالعمل السننمائي املدعوم 

 و�ّينت اعمال الرقابية . الفني�ن واملادة املصورةو امل��مة ب�ن املنتج 
ّ
�ع  هذه املنح �� صرف  ه تّ  أن

 17وهو ما تّ  الوقوف عليه بالنسبة إ�� اقساط ا�خاصة بما جملته  غياب هذه املؤ�داتاحيان �� 

 .د.أ 439عمال سننمائيا بقيمة قدرها 
 

اخ��  و�ت  حسب اتفاقيات امل��مة ب�ن الوزارة وشر�ات ننتاج السننمائي صرف القسط

 و�ؤدي التثخ�� �� . ��  اعمال السننمائية املدعومة �� آجال محددة استالممن املنحة عند 
ّ
  �سل

 أّن الوزارة  الصددوتبّ�ن �� هذا . حاالت القّوة القاهرة اغرامة مالية �� ما عد �سليطهذه الن�  إ�� 

. آلجال التعاقديةل ه عدم اح��امبالرغ  من لبع  املنتفع�ن قامت بصرف القسط اخ�� من املنحة 

 ،من ذلك. غرامات التثخ�� املنصو  عل��ا ضمن هذه اتفاقيات �سليطدائما ع��  الوزارة ل  تحر و 

شر�ات ننتاج  بخصوصهافيلما تجاوزت  12ل  يتّ  احشساب خطايا التثخ�� بالنسبة إ�� ما جملته 

و�لغت القيمة ا�جملية ل�خطايا . فالم بالوزارةلشسلي  ��  افالم إ�� خء�نة ا  ةالتعاقدي اجال

ول�ن تجاوز مقدار ا�خطية مبلغ القسط اخ�� من املنحة بالنسبة إ�� . د.أ 171,4املستوجبة ما جملته 

الوزارة �عدم خال  هذا القسط ول  تق  بالتشبعات القانونية الس��جاع  فقد اكتفتأحد هذه افالم 

د وفقا لبنود اتفاقية امل��مة مع شركة ننتاج .أ 33,5 ةيا التثخ�� والبالغمستحقا��ا املتبقية من خطا

 .املعنية
 

 معامل��م  العقديل��م صاحب العمل املدعوم وفق  ،وسيقياملنتاج ن  وفيما يتعلق بدع 

��  هأشهر من تار�  حصوله ع�� القسط اول و�إرجاع 6بتقدي  الش�جيل ال��ائي �� أجل الوزارة 

  .م ال��امه ��ذه اجالصورة عد
ّ
ت خالل الف��ة  أّن  إال

ّ
صرف القسط الثا�ي  2013-2009الوزارة تول

                                                           
 . 2012د�سم��  4املؤرخ ��  2012لسنة  3086املحدرة بمقتىى  امر عدد   (1)
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اجال التعاقدية دون مطالب��   ةال��ائي تلش�جيال لمن املنح لفائدة منتفع�ن تجاوز تار�  تقديمه  

. سنوات 5الت ب�ن سنة ووقد تراوحت مدة التثخ�� �� �ع  ا�حا. بإرجاع القسط اول من هذه املنح

إ��  رغ  عدم قيامه  2008-2005فنان�ن انتفعوا بالقسط اول من املنحة خالل الف��ة  4ن أّن كما تب�ّ 

 التار�  هذاول  تتوّل الوزارة إ�� غاية . الش�جيل ال��ائي لألعمال املدعومةبتقدي   2014غاية أفر�ل 

 عرضةمما يجعلها  د.أ 9,145 ةهذه املنح والبالغ �عنوان ال ت صرفتإصدار أمر باس��جاع املبالغ 

 .للسقوط بالتقادم
 

املدعوم �� أجل ال يتجاوز  هإنتاجب��و�ج امل��م لعقد ل وفقا املوسيقيو�ل��م صاحب العمل 

�� صورة  رجاع �امل املنحةإ و�تعّ�ن عليه .سنة من تار�  مصادقة ال�جنة ع�� الش�جيل ال��ائي للعمل

 . عدم وفائه ��ذا ال��ام
ّ
ه تبّ�ن  إال

ّ
 خاّصة �عد حصوله  ع�� بتعّهدا��  غالباأّن املنتفع�ن ال يوفون أن

ون  ،املصادقة من قبل ال�جنة ع�� الش�جيل ال��ائي لألعمال املدعومة عند�افة أقساط املنحة 
ّ
وال يتول

فإ�� . الفنية ترو�ج اعمال إلرباتمن الش�جيالت بالن�  املطلو�ة  وزارةالموافاة  � من احيان��� كث

ت  دعمها بقيمة موسيقيا مصنفا  11ل  �ستل  الوزارة الن�  املطلو�ة من ، 2014اية أفر�ل غ

إ�� غاية نفس  يتّ  كما ل  . 2011-2009خالل الف��ة  ة�ا ال��ائي�املصادقة ع�� ��جيال إرر د .أ 198,891

  الوزارة التار� 
ّ
         بقيمة منحب انتفعتفات املطلوب من الن�  ا�خاصة �سبع مصنّ العدد  �سل

ت الوزارة بتار�  . 2008-2002د منذ الف��ة .أ 69,408
ّ
إصدار أمري اس��جاع  2014مارس  18وقد تول

إ�� غاية أفر�ل  فقد اكتفت الوزارة ،أّما بالنسبة إ�� بقية املبالغ .د.أ 42,5أموال بقيمة جملية قدرها 

بوجوب نيفا  بال��اما��  دون أن يتّ  إلشعاره  الفنان�ن املعني�ن  إ���ع  املراسالت  بتوجيه 2014

 . للسقوط بالتقادم عرضةد .أ 8,928 تبلغ جمل��ا منحمما يجعل �� شث��   اس��جاع إصدار أوامر 
 

والتجاوزات خالالت سشتو�� إجرا  م�ح شامل �جميع ا  وأفادت الوزارة �� إجاب��ا أ��ا

 .املرتكبة من قبل أ�حاب انتاجات املوسيقية واتخاذ نجرا ات الالزمة �� شا��ا
 

ق
ّ
أّن اتفاقيات  فقد لوح  ��جيع إنتاج اعمال ال�وريغرافية بمنحة أّما فيما يتعل

أبرمت من قبل مدير املوسيق  والرقص  2013-2010الف��ة عنوان �بإسناد هذه املنحة ا�خاصة 

 .صبغ��ا القانونية الغرض وهو ما من شثنه أن يفقد هذه اتفاقياتبالوزارة دون تفو�  قانو�ي �� 

ت الوزارة صرف
ّ
هذا  صرف فقد تّ   ،املع�ت العمل إتمامعند من هذه املنحة  القسط اخ�� ول�ن تول

املوسيق  إدارة ع�� شهادة إنجاز يقدمها مدير  ابنا  2012و 2011و 2010سنوات  خالل القسط

دون و العرض  ض �سندها مدير الفضا  الذي احتضنشهادة عر ع�� أو  املعنيةوالرقص بالوزارة 

�ذا ا�خصو  ضمن اتفاقيات � إدراج بند و�رجع ذلك إ�� عدم .التثّبت من جودة العمل املدعوم

 .املذ�ورةامل��مة للغرض خالل السنوات 
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 املوسيقينتاج ن إسناد املنح للمساعدة ع��  حول بإبدا  الرأي  نان امل�لفتاال�جنت تثخذال و 

�ّل سنة خالل العتمادات املتوفرة لاملنح �ع�ن اعتبار عند إسناد  وع�� مشاريع اعمال ال�وريغرافية

إسناد املنح للمساعدة ع�� إنتاج  حول امل�لفة بإبدا  الرأي  ال�جنة 2012فقد وافقت �� سنة . مالية

 رغ  أّن د .أ 866,860 بلغتع�� إسناد منح مساعدة ع�� ننتاج  ا�جديدةاملوسيقية املصنفات 

إ�� تخصيص �افة اعتمادات  ذلك أّدى وقد. د.أ 400 للغرض ل  تتجاوز املخّصصة اعتمادات 

رة ��
ّ
قةتعهدات ال د �خال  جء  من.أ 416,606 ةوالبالغ 2013سنة  املتوف

ّ
 . 2012سنة � املتعل

 

 متاعةة انجاز -د
 

�امل املبلغ املخصص  يت  صرف ،� القطاعات الثقافية اخرى خالفا لإلجرا ات املعمول ��ا �

ذلك يرتبط  أنهذا الدع  دون  إسنادللدع  ع�� الورق مباشرة �عد موافقة ال�جنة املختصة ع�� 

غ�� أّ��ا ل   نجاز هذه اعمالإمتا�عة  الحقا تتو�� الوزارة ول�ن. املدعومةبتقدم إنجاز اعمال ادبية 

 .�ام هذه املتا�عةحتحر  ع�� إ
 

�ن ملءمون وفقا للعقود امل��مة بموافاة الوزارة �عد طبع الكتب املعنية الناشر  فقد تبّ�ن أّن 

ه لوح . �نو��ن املؤلف  بي�� ةامل��مالعقود  بن�خة من
ّ
 1285خالل فحص عّينة تت�ّون من من  غ�� أن

أّن �سبة العناو�ن ) من العناو�ن املدعومة % 30( 2013-2009عنوانا تحصلت ع�� الدع  خالل الف��ة 

رت �شث��ا عقود النشر املذ�ورة إ�� غاية شهر جوان 
ّ
وال �ساعد هذه %.  44تجاوز تل   2014ال ت توف

لسنة  36لتثليف املنصو  عل��ا بالقانون عدد الوضعية ع�� اح��ام املقتضيات ا�خاصة بحقوق ا

 . واملتعلق بامللكية ادبية والفنية كما تّ  تنقيحه وإتمامه الحقا 1994فيفري  24املؤرخ ��  1994
 

 خالل ��ابموافاالوزارة  وفقا للعقود امل��مة معلدع  ع�� الورق املنتفعة با ر النشرو تل��م دو 

0TP10Fالشهر املوا�� لصدور الكتاب موضوع الدع  �شهادة �حب

(1)
P0T  تصر�ح المن املطبعة و�ن�خة من

من العناو�ن عنوانا  1655أّن  2013-2009للف��ة  و�ّينت  أعمال الرقابة. و�ي لهذا الكتابباإليداع القان

ر بخصوصها إ�� غاية %)  40وهو ما يمثل �سبة (  ال ت تحصلت ع�� الدع 
ّ
 2014شهر جوان ال يتوف

ن من التثبت من أّن هذه العناو�ن 
ّ
شهادة �حب و��خة من مضمون نيداع القانو�ي وهو ما ال يمك

 .تّمت طباع��ا فعليا
 

  الكتب عناو�نا بخصو  أّم 
ّ
فقد تبّ�ن من خالل مقارنة  ،�شث��ا شهائد �حب تر ال ت توف

تلك املضمنة بالعقود امل��مة بي��ا و��ن الوزارة وجود فوارق بكميات ال�حب املضمنة ��ذه الشهائد 

قت��خة  1000و 200بالنقصان بالنسبة إ�� �ع  العناو�ن تراوحت ب�ن 
ّ
. دور �شر 9ما جملته ب �عل

                                                           
 .ال ت ت  طبعها وخصائصها الفنيةتب�ن هذه الشهادة ال ت يقدمها الناشر لإلدارة كميات الكتب   (1)



393 
 

 
 

بالدع  ع�� الورق خالل نفس  املنتفعة�� طباعة العناو�ن  واملستعملو�لغت قيمة الورق املدعوم 

كما .من قيمة الدع  املوجه لدور النشر املعنية % 42د وهو ما يمثل �سبة .أ 13,629الف��ة ما قدره 

تّ  تقديمها بخصو  العناو�ن املدعومة خالل  شهادة 1383شهادة �حب من أصل  486ب�ن النير �� 

 ،عنوانا 29بالنسبة إ��  �ّجل فقد. بالعقود املعلنةعدم اح��ام املواصفات الفنية الواردة  ،نفس الف��ة

عدم  يثبتد مّما و بالعق ةناملضّم  اتمقارنة باملقاس ةوعب املطبات الكتبالنقصان �� مقاس رق فوا

 .املعنية ��ذا الدع �� طباعة الكتب املدعوم كمية الورق  �املاستعمال 
 

سالف الذكر �عدم استعمال كميات  2004لسنة  1847طبقا لألمر عدد  ونو�ل��م الناشر 

النشر  اتب�ن ندارة العامة للكتاب ومؤسس امل��مة دو الورق املدعوم لطباعة كتب ل  يرد ذكرها بالعق

 4حيث قامت باسشبدال توف بال��اما��ا التعاقدية �� هذا املجال دور �شر ل   3أّن  وتبّ�ن. املعنية

ل  يتّ  عرضها ع�� رأي ال�جنة املختصة ول  تح  ضمنة ��ذه العقود �عناو�ن أخرى م عناو�ن

ه وإ�� غاية شهر جوان  تبّ�نكما . بمصادقة الوز�ر امل�لف بالثقافة
ّ
ل  يتّ  طباعة عنوان�ن  2014أن

 .د.أ 3,307  ارن�ن من العناو�ن املسشبدلة وال ت بلغ الدع  املسند لفائد��ما ما قدره
 

  من تمك�ن الوزارة من حّق التثبت �� حسن تنفيذ دور النشر املنتفعة بالدع  و�الرغ

ّ��ا ل  تق  بتثم�ن فإ 2004لسنة  1847الل��اما��ا أرنا  الطباعة أو �عدها وفقا ملقتضيات امر عدد 

�ن بال��اما��  ول   إ��إسناد الدع  ع�� الورق الوزارة  واصلتفعال و . هذه املهمة
ّ
هؤال  الناشر�ن املخل

 .بالتشبعات القانونية الالزمةإزا ه  توّل اتخاذ أي إجرا  �شث��  والقيام ت
 

�� عنوانا  880إ��  2009سنة �� عنوانا  715ول�ن تطّور عدد العناو�ن املنتفعة بالدع  من 

 اح��امع�� مدى ليات الطبع فإّن ضعف رقابة الوزارة ع�� عم % 23أي بنسبة قدرها  2013سنة 

وأّن  خاّصةمن جدوى هذا الدع  �� ��جيع حركة النشر  ّد حاملطلو�ة قد لكميات ال�حب  الناشر�ن

من العدد ا�جم��  % 40ل  تتجاوز  توفر بخصوصها ما يفيد طباع��ا فعليا�سبة العناو�ن ال ت 

 .2013-2009للعناو�ن ال ت انتفعت بالدع  ع�� الورق خالل الف��ة 
 

مراجعة نطار القانو�ي املني  للدع  ع�� الورق ع�� نحو إ��  وزارةالوتدعو دائرة املحاسبات 

 .الفنية املدعومةإح�ام متا�عة إنجاز اعمال يضمن التقيد بقاعدة العمل املنجء و 
 

II-  الفءيةو  ادبية انتءاأل اعما  

 

افية من قسنو�ا دع  القطاعات الث وزارةال تتو�� ،د منح دع  ننتاج الثقا��سناعالوة ع�� إ

ألفالم وأعمال فنية �شكيلية وكتب وحقوق غ�� تجار�ة مح��فة وهاو�ة مسرحية  خالل اقتنا  عروض

عمال  944 ما عدده 2013-2009املقتناة خالل الف��ة الفنية ادبية و اعمال  عدد و�لغ. تو�سية
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          د .م 10,526 ع�� التوا�� كتابا بما قيمته 4475و�شكيليا عمال فنيا  1920فيلما و 170و مسرحيا

وجود نقائص  ،من خالل الرقابة ع�� هذا النوع من الدع وتبّ�ن  .د.م 4,442و د.م 4,579ود .م 3,23و

قت
ّ
 .و�استغاللها الفنيةادبية و شروط اقتنا  اعمال اح��ام بباألساس  �عل

 

  الفءيةو  ادبية انتءاأل اعما اح�اا  ررو   - أ
 

 �� شروطإثقا�� الجال املمن طرف الوزارة �� خضع اقتنا  اعمال ادبية والفنية ي

ق �شرا  ا�حقوق غ�� التجار�ة لألفالم. مضبوطة
ّ
بال�حف  اتوزارة بإصدار بالغالتقوم  ،ففيما يتعل

مؤسسات ننتاج السم�� البصري ا�خاصة أّ��ا �ع��م شرا  ا�حقوق غ�� التجار�ة لألفالم  ا�عل  ف��

الواجب الورائق الضرور�ة  حّددوتع  من الوزارة دون د ال ت تّ  إنتاجهاالورائقية والروائية التو�سية 

ح توف��ها �� 
ّ

 . الدع ل�حصول ع��  ملّفات ال���
ّ
باقتنا   2013-2009الف��ة  خاللالوزارة قامت  أّن  إال

ل اج�عد انقضا  ا  وردت امللفات املتعلقة ��ا. د.أ 234 قيمةأفالم ب 5ملا جملته  ا�حقوق غ�� التجار�ة

            منعّينة تت�ّون  ا من ضمنملّف  71أّن  تبّ�نكما . ة بال�حفاملنشور  اتبالبالغ ةاملحدد القصوى 

 ن الورائق املطلو�ةتضّم تال  رغ  أّ��ا املختصة املحدرة للغرضت  قبولها من قبل ال�جنة  املّف  179

 . بالبالغات الصادرة عن الوزارةاملنصو  عل��ا 
 

أعمال الرقابة أّن نجرا ات  بّينت ،من طرف الوزارة خصو  اقتنا  الكتب التو�سيةو�

بي��  امل��مة نشر التقدي  عقود ب مطالب القتنا  الكتببمون قّد تن ياملعمول ��ا ال تلءم الناشر�ن الذي

حماية  ال يضمنوهو ما سالف الذكر  1994لسنة  36القانون عدد  ملا يقتضيه وفقاو��ن املؤلف�ن 

تو�سية ال ت سنتّ  اق��ا  الكتب واملنشورات ال ال�جنة الفنية املختصة وتتو��. حقوق النشر والتثليف

0TP11Fقرا ةرأي �جنة ع��  اقتناؤها بنا 

(1)
P0T . هذه ال�جنة ل  تجتمع إ�� فإّن  ،2009سنة  ما تّ  �� و�استثنا 

لشروط املتعلقة �سالمة اللغة وجودة ا ال يضمن اسشيفا  الكتب املقتناة لمّم  2014 أفر�لحدود شهر 

  .املحتوى 
 

ق 
ّ
0TP12Fاعمال الفنية الششكيليةاقتنا  بأّما فيما يتعل

(2)
P0T ،الفنية املختصة ل�ن اعتمدت ال�جنة ف

 فإّن  ،الفنية للعملالقيمة  ع�� مقاينس محددة تضبطضمن بطاقات تقيي  اعمال املق��  اقتناؤها 

دون  املق��حةقائمة اعمال اقتصرت ع�� ، 2013و 2012خالل سن ت  ال�جنةهذه محاضر جلسات 

الوزارة قامت  كما. د.أ 456,470عمال فنيا بمبلغ جم�� قدره  242اعمال هذه و�لغ عدد . اختيارهات��ير 

تمارس �شاطها أروقة  6من د .أ 570,66عمال بقيمة  195ما جملته باقتنا   2013-2009خالل الف��ة 

                                                           
 2009مارس  25املحدرة بمقتىى  قرار وز�ر الثقافة املؤرخ ��   (1)
واملتعلق بإحداث وتركيب وضبط مشموالت وطرق عمل �جنة شرا  اعمال الفنية الششكيلية  1989جوان  10مؤرخ ��  1989لسنة  732امر عدد    (2)

قا الذي ينص ع�� أن اعمال الفنية الششكيلية �شمل أعمال الرس  وا�حفر والنحت والتصو�ر التخطيطي والتصو�ر لفائدة الدولة مثلما ت  تنقيحه الح

 .الفوتوغرا�� واعمال الفنية الغرافيكية وأعمال ا�خءف والفسيفسا  وال�جاد الف�ت واعمال الفنية �� النسيج
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0TP13Fخارج نطار ال��تي�ت املني  إلحداث رواق خا  لعرض أعمال فنية �شكيلية و�يعها

(1)
P0T .ضبط �� ح�ن و

من قبل ال�جنة بالنسبة إ��  ةالفنية املق��حاعمال عدد  املني  القتنا  اعمال الفنية الششكيليةامر 

لنفس أعمال  9و 2ما ب�ن شرا  تّ  فقد  معارض مختلفةمن  اقتنا��ا�ّل فنان �عمل�ن �� السنة شر�طة 

  .الفنان �� إطار نفس املعرض
 

 ال�جنة القومية للتوجيه املسر���شاط  أّن  شرا  العروض املسرحية إ�� بالنسبة وتبّ�ن

ف تماما بداية من قد انتقا  املسرحيات ال ت يمكن اقتنا  عروض م��ا ب امل�لفة
ّ
. 2011 جانفيشهر توق

  �عو�ضها ب�جنة أخرى ول  يتّ  
ّ
� سنة إال

ّ
�� ممارسة �شاطها ا�جديدة ول  �شرع ال�جنة . 2012 �� مو�

 
ّ
اقتنا  ب 2012و 2011الوزارة خالل سن ت  قيامإ��  هذا التثخ�� وأّدى . 2013بداية من شهر مارس  إال

املسبق تقيي  الدون د .أ 386,3عرضا هاو�ا بقيمة  546و د.م 1,409بقيمة  عرضا مح��فا 765

اعمال املسرحية ال ت  إ��ع�� توجيه الدع   ذلك �ساعدوال  .ستواها من قبل �جنة فنية مختصةمل

ر ف��ا 
ّ
 . املقومات الفنية الالزمةتتوف

 

20030TP14Fجانفي  10املؤرخ �� وتّ  بمقتىى  قرار وز�ر الثقافة 

(2)
P0T   ّتحديد قيمة العروض ال ت يت

  يضبط قيمة املنحة حسب املسافة املقطوعة وعدد املمثل�ن وصنف الهي�ل
ّ
 أّن . اقتناؤها وفق سل

ّ
إال

 .قائمة الهيا�ل املعنية ب�ل صنفو  لتصنيف الهيا�ل املح��فة دقيقةهذا القرار ل  يحّدد معاي�� 
 

بالدع  وتفعيل ال�جان  انتفاعالتقيد �شروط �� ضرورة إ وزارةالات وتدعو دائرة املحاسب

كما تدعوها إ�� . وأدبية تتوفر ع�� ا�حد اد�  من ا�جودةالفنية املختصة لضمان اقتنا  أعمال فنية 

 ادبيةامللكية باملتعلقة مقتضيات لل اقتناؤها تّ  يال ت  ادبية اعمالن �ستجيب أ ا�حر  ع��

 .والفنية
 

  الفءية و  ادبية استالال  اعما  -ب
 

والفنية  ادبية اعمال واستغالل ترو�ج تنشيط ا�حركة الثقافية من خاللالوزارة  تتو��ّ   

 كما تتو��. ع�� املستوى الداخ�� وا�خار�� وتنيي  املعارض باملسالك الثقافية ال ت ت  اقتناؤها

 .إعارته لفائدة الهيا�ل العمومية من خالل سيما ال الوزارة من هذه اعمال  رصيدبالتعر�ف 
 

 
ّ
  إال

ّ
عمال املقتناة �� إطار الدع  بالفضا ات الثقافية ا غياب خطة ترو�جية لتوزيع ن ه تب�ّ أن

 . واملتعلقة خاصة �شرا  العروض املسرحية وا�حقوق غ�� التجار�ة لألفالم

 
                                                           

.املتعلق باملصادقة ع�� كراس شروط إحداث رواق خا  لعرض أعمال فنية �شكيلية و�يعها 2001جو�لية  10قرار وز�ر الثقافة املؤرخ ��   (1)
 

 .رةاملتعلق بضبط املنح املالية املسندة إ�� هيا�ل الفنون الدرامية املح��فة وا�جمعيات املسرحية مقابل العروض ال ت ت��مج من قبل الوزا  (2)
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قامت افالم ال ت ستغالل ال دائما اح��ام نطار القانو�ي املني  ال يتّ   ،�اإلضافة إ�� ذلكو 

فيلما تّ   75من عّينة تت�ّون بّ�ن فحص الورائق ا�خاصة �فقد . شرا  حقوقها غ�� التجار�ةالوزارة �

حقوق هذه ا�غياب اتفاقيات إحالة  2013-2009خالل الف��ة غ�� التجاري  هاستغاللااقتنا  حقوق 

0TPسالف الذكر 1994 لسنة 36القانون عدد  ح�امأل  وذلك خالفام��ا  41بالنسبة إ�� 

 
15F

(1)
P0T . وال �ساعد هذه

خاصة �� حالة �شوب نءاعات  مختلف اطرافوحقوق وال��امات  استغاللالوضعية ع�� ضبط مدة 

 . حقوق استغالل مع املنتج�ن�عقود تفو�ت  إبرام�ا شرعت �� الوزارة بث�ّ  فادتأو  .ف��ا
 

قة تحّد كما 
ّ
شرا   د أوجه استغالل افالم ال ت تّ  بّينت اعمال الرقابية غياب إجرا ات مور

  عمليات إعار 
ّ
ت الوزارة . واس��جاعها وا�جهات املستفيدة م��ا ��احقوقها غ�� التجار�ة وتني

ّ
ول�ن تول

دور�ة  بصفةال يتّ  توزيع �شر�ات حول افالم التو�سية فإّن ذلك  2012و 2010خالل سن ت 

اقتنت حقوقها  كتلك ال ت أنتج��ا أو افالم ال ت تملك الوزارة حقوق استغاللها  �ّل ومنتيمة وال �شمل 

         . غ�� التجار�ة
 

ه وإ�� 
ّ
� جانفي وتبّ�ن أن

ّ
فيلما من افالم ال ت تمت إعار��ا إ��  54ل  يتّ  اس��جاع ، 2014مو�

ومن . 2008السفارات التو�سية با�خارج للمشاركة ��ا �� تياهرات رقافية يرجع �عضها إ�� سنة �ع  

  .واملحافية عل��ا اس��جاع افالم املعارة أن ال يضمن حسن استغاللهاشثن عدم 
 

إ�� هيا�ل عمومية �غرض التعر�ف ال ت تّمت إعار��ا  الفنية الششكيلية عدد اعمال و�لغ

عمال فنيا �عود تار�  إعارة  1175ما جملته  2014إ�� غاية شهر ماي  الوزارة من هذه اعمالبرصيد 

دليل نجرا ات ا�خا  بإدارة خالفا لقواعد حسن التصرف ولو . عمال فنيا م��ا إ�� السبعينات 25

تبّ�ن أن فقد  1997مارس  29الفنون الششكيلية املصادق عليه بمقتىى  قرار وز�ر الثقافة املؤرخ �� 

  .�شث��ا وصوالت �سلي  �� غياب اإعار�� تتمعمال فنيا  25
 

 أنية ال ت أعار��ا اس��جاع اعمال الف��  2012خالل سنة الوزارة  شرعتو 
ّ
ه وإ�� غاية إال

ّ
ن

وإ�� . من جملة هذه اعمال  %2,4 فقطما يمثل  أيعمال  29ع سوى اس��جيت  ال   2014شهر ماي 

 الوزارة ول  تّتخذ. فنيا عمال  1071 معطيات حول ما جملته أيةال يتوفر لدى الوزارة  نفس التار� غاية 

 .اعمال قصد اس��جاع هذهيذكر أي إجرا  
 

ل   أّن الوزارة 2013-2009بّينت أعمال الرقابة للف��ة فقد  ،شاركة �� املعارضو�خصو  امل

 4معرضا و 19معارض داخلية من أصل  10�� بتثم�ن اعمال الفنية الششكيلية ال ت شاركت ��ا   تق

الوزارة ع�� اس��جاع اعمال الفنية الششكيلية ال ت ول  تحر  . معرضا 24 ب�نمن  معارض خارجية
                                                           

ه ال يمكن ألي مستغل   (1)
ّ
غ�� صاحب املصنف نفسه أو من ينو�ه ال سيما استنساخ املصنف أو نقله إ�� العموم بثية طر�قة �انت إال الذي ينّص ع�� أن

 �عد ا�حصول من صاحب ا�حّق أو من ينو�ه ع�� ترخيص مسبق �� ش�ل عقد مكتوب
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مّما أّدى إ�� بقا  هذه اعمال با�خارج أخرى دولية معارض  7��  2013-2009خالل الف��ة ��ا  شاركت

هذه الوضعيات حماية رصيد  مختلف وال تضمن. أشهر 8ت لف��ات بلغت �� �ع  ا�حاال  بدون تثم�ن

 .الوزارة من التلف أو الضياع
 

 ال ت تّ   املدعومة ألعمال الفنيةلوضع خطة ترو�جية  إ��ارة وز الوتدعو دائرة املحاسبات 

 هذه اعمالرصيد الوزارة من  حسن استغالل ة تضمنها �� إطار دع  القطاعات الثقافياقتناؤ 

�� ت إعار��ا أو املشاركة ��ا إ�� ضرورة ا�حر  ع�� اس��جاع اعمال ال ت تّم كما تدعوها . والتعر�ف به

 . املحافية عل��اما يضمن ب وتثمي��ا الداخلية وا�خارجية املعارض
 

III–  املدعومة والفءية ادبية املاافظة ع�  اعما 
 

و�ضّ  . اوأفالم اكتبو  �شكيليةفنية  أعماال  ،املدعومة�شمل رصيد الوزارة من اعمال الفنية 

0TP16Fعمال 10697من اعمال الفنية الششكيلية املت�ون من  هارصيد

(1)
P0T ،  �مقتنيات مصنفة ع�� مع

كما . كممتل�ات رقافية ذات مص�حة عمومية 1988ماي  19املؤرخ ��  1988لسنة  44القانون عدد 

  .إطار الش�جيع ع�� نبداع الف�تها �� اقتناؤ �شمل أعماال فنية تّ  
 

 أعمال الرقابو�ّينت 
ّ
كممتل�ات رقافية بإجرا ات  إفراد اعمال الفنية املصنفةال يتّ  ه ة أن

�اإلضافة إ�� و  .هذا الرصيدلإبرام عقود تثم�ن  2014كما ل  تتوّل الوزارة إ�� غاية شهر جوان .خاصة

قتالوقوف ع�� نقائص  تّ   ،ذلك
ّ
اعمال الفنية ال ت تّ  اقتناؤها �� إطار دع  القطاعات  بش�جيل �عل

 .توف�� اليروف املالئمة �حفيها وترميمها�الثقافية و 
 

 وجردها الفءيةادبية و اعما   ��جيل - أ
 

 
ّ
ش�جيل بالوزارة مثلما ت  تنقيحه الحقا  سالف الذكر 1989لسنة  732امر عدد  ف�ل

 . سند له رق  مشسلسللفائدة الدولة بدف�� خا  �ُ  ااقتناؤه ت تّ  اعمال الفنية الششكيلية ال 
ّ
أّن إال

اعمال الفنية  ا ال يضمن شموليةمّم  ةمرقم اتر دفدائما ��  ال تتّ  ��جيل اعمال الفنية  عملية

 . الة ��امل�ّج 
 

  عمال فنيا 212نت اعمال الرقابية أّن ما جملته �يّ و 
ّ
�� الشروع ت دون ��جيل إذ ل  يتّ  ظل

 �� مو��
ّ
وقد حال غياب ��جيل هذه  .عند التفطن إ�� وجودها بمخازن الوزارة 2010سنة  ��جيلها إال

ر معطيات حول مصدرها
ّ
يل هذه اعمال من نقائص ول  يخل ��ج.  اعمال إّبان اقتنا��ا دون توف

                                                           
 .2014إ�� غاية شهر جوان   (1)
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وال تضمن . امر املذ�ور سالفا أح�اممع  ال يتطابق ووفق ترتنب �سلس�� �� �جل منفردذلك  حيث تّ  

0TP17F�عّد ذات قيمة فنية خاّصة وأّ��ا من التلف والضياع ع�� هذه اعمال املحافيةهذه الوضعية 

(1)
P0T 

 . هامة
 

ه ول�ن تّ  كما ب
ّ
حد الفنان�ن أل  عمال فنيا  50 ملا جملته إسناد رق  جرد ينت أعمال الرقابة أن

ه ل  يتّ   تنا  هذه اعمالع�� فاتورة اقاملعروف�ن 
ّ
 و�ّينت. بدفاتر الش�جيل بالوزارة هارسيمت فإن

لفضا ات حف  اعمال الفنية  2014أفر�ل  30ال ت قام ��ا الفر�ق الرقا�ي بتار�  املعاينات امليدانية 

ر أي بمخءن قصر السعيد بباردو  الششكيلية
ّ
. لوزارةاملصا�ح املعنية بامن هذه اعمال لدى  عدم توف

 .عمال فنيا 180أعمال فنّية م�جلة بدف�� الش�جيل بلغ عددها عدم توفر  عايناتبّينت امل كما
 

ه 
ّ
إجرا  جرد  2013-2009ل  يتّ  خالل الف��ة وفيما يتعلق بجرد اعمال ادبية والفنية فإن

�� مخازن املصا�ح املوجودة املدعومة �� جرد الكتب  الشروع ول  يتّ   .املتوفرة بمخازن الوزارةلألفالم 

  .2014سنة من املركء�ة بوزارة الثقافة إال بداية 
 

                    جردها بداية من ��  �ن شرعت الوزارةلف ،ا بخصو  اعمال الفنية الششكيليةأّم 

 عمال  1476حيث ل  يتّ  جرد سوى  2014إ�� غاية شهر ماي  ذلك �ا ل  �ستكمل�ّ فإ 2011شهر نوفم�� 

وقد أرجعت .  من رصيد الوزارة من هذه اعمالفقط %  13,8 يمثل عمال وهو ما 10.697من ضمن 

والنقص �� الواجب جردها ا�جرد خصوصا إ�� ضيق امل�ان وك��ة اعمال عملية الوزارة ضعف �سق 

 . اليد العاملة املختصة
 

عملية ��جيل هذه اعمال تال�� النقائص ال ت �شوب وتدعو دائرة املحاسبات الوزارة إ�� 

 .ضمانا �حماي��ا ال ت �� ع�� ملكها اعمال لتلكنسراع بالقيام بجرد شامل إبان اقتنا��ا و
 

 رروف حف  اعما  الفءية وترميمها  - ب
 

مخءن ب �� فضا اتتقوم الوزارة بحف  اعمال الفنية الششكيلية املقتناة �� إطار الدع  

املركءي قر املب متواجدة بفضا اتكما تتو�� حف  رصيدها من افالم املدعومة  .بباردو القصر السعيد

هذه  مختلف حف ظروف  إخالالت ع�� مستوى للفضا ات املذ�ورة امليدانية  �ينت املعايناتو  .الوزارةب

 .اعمال
 

                                                           
) أعمال 3(وحمدة دنيدن ) أعمال 4(ونور الدين ا�خيا�ىت ) أعمال 4(وز��� ال���  ) أعمال 10( يرجع البع  من هذه اعمال إ�� الفنان�ن الهادي ال���ي   (1)

وعبد العء�ء ) عمل واحد(وع�� الءنايدي  ) عمل واحد(وعمار فرحات ) عمل واحد(وع�� بن سال  ) عمل واحد(وع�� بالغة ) عمل واحد(وابراهي  ال�حاك 

 ).عمل واحد(القر�� 
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غ�� حف  رصيد الوزارة من اعمال الفنية الششكيلية فضا ات البع  من  فقد تبّ�ن أّن 

 . السرقة ضّد عرضة للسرقة وال سيما �� غياب جهاز إنذار  ها�جعلالنفاذ إل��ا و ال يحول دون مّما مغلقة 

ر ��ذه الفضا ات
ّ
ارتفاع درجة و  امل��اك  ��اكثافة الغبار أد�  متطلبات ا�حف  السلي  نيرا إ��  وال تتوف

و�مكن أن تشسبب هذه العوامل �� . الرطو�ةو لتعديل ا�حرارة  ةء هجأال سيما �� غياب  ببعضهاالرطو�ة 

 خا ارتفاع املخاطر ال ت تتعرض لها هذه اعمال
ّ
ئمة الرطو�ة النسبية غ�� املال  نتج عنيقد  هصة وأن

بفعل �عّفن املواد املستعملة �� إنجازها أو �غي�� تركيب��ا  ها�سارع �سق تلف وت�ارر ا�حشرات بفعل الغبار 

0TP18Fأو تفاعلها البيولو��

(1)
P0T. قدحرارة ارتفاع درجة ا�اعمال إ��  هذه كما أّن �عّرض  

ّ
 كيشسّبب �� التفك

 لشبكة الكهر�ائيةاوأّدى ضعف صيانة  .و�� �غي�� ألوا��ا و�� �شقق دهانا��ا امل�ّونة لهاالتدر��� للمواد 

�عرض هذا  يء�د من مخاطر �� تواتر انقطاع التيار الكهر�ائي مّما إو�عّرضها إ�� �سّرب مياه امطار 

  وأّن حر�ق ال سيما ا� إ�� الرصيد
ّ
  ال تتعدىا�حرائق  ر ��ا أجهءة ا�حماية ضّد �سبة الفضا ات ال ت تتوف

رة من مجمل الفضا ات%  46
ّ
  .املتوف

 

ر ّن الفضا ات املخصصة لذلك بالوزارة ال فإ ،افالم حف فيما يتعلق بو 
ّ
أ�سط مقومات  توف

حرارة ورطو�ة  درجاتتثم�ن  الدولية الصادرة عن اليو�س�و من حيث املعاي��  ت عل��انصّ املحافية ال ت 

 ضرورة من حيث و  ،دور�ة استعمالهانوعية من افالم ومن املحامل حسب   ل�ّل  �سبية محّددة

لدر  خطر تنقل ألسنة اللهب �� حالة  غبار و�� وحدات منفصلةال من خال�� م�ان نييف و  هاحفي

 .حر�قا�حدوث 
 

� و 
ّ
 املحفوظة بمخاز��ا لألعمال الفنية الششكيليةلألفالم و دور�ة  الوزارة القيام بمعاينةال تتو�

اعمال الفنية ��مي  ل برنامجا ل  تضبطو . قصد مراقبة تطور وضعي��ا ��دف برمجة صيان��ا

فضال و . ال ت تتطلب تدخال عاجالال��ا نحو اعمال وفق أولو�ات محددة وذلك بتوجيه تدخالششكيلية 

  ،عن ذلك
ّ
ول�ن . ر بالوزارة املوارد البشر�ة املختصة �� مجال ترمي  اعمال الفنية الششكيليةال يتوف

 ب��مي  �ع  هذه اعمال 2013-2009بّينت اعمال الرقابية أّن الوزارة قامت خالل الف��ة الرقابية 

و�عقي  �جاد  )لوحات 9عددها ( 2010و 2009�ع  اللوحات خالل سن ت  شمل سوى �ل   فإّن ذلك

 . د.أ 6,554 قدرهاملية ب�لفة ج 2013خالل سنة  وحيد
 

تحس�ن ظروف حف  رصيد الوزارة من اعمال الفنية من خالل توف�� الفضا ات ومن شثن 

املحافية و  حماية هذا الرصيدع�� أن �ساعد ال��مي  الصيانة و  وإح�ام أعمالوالتجه��ات املالئمة 

 .  عليه
  

                                                           
 .�� املجال املعتمدةولية وفقا للمعاي�� الد  (1)
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IV–  التجه��مءح التسي�ا و  

 

           لفائدة الهيا�ل املح��فة �� مجال الفنون الدرامية بلغت قيم��ا امنح �سند الوزارة

لفائدة ا�جمعيات الناشطة ��  إسناد منحسنو�ا كما تتو�� . 2013-2009د خالل الف��ة .م 1,847

قطاعات املسر  واملوسيق  والرقص والسننما والكتاب والفنون الششكيلية بلغت قيم��ا ما جملته ع�� 

 .د.أ 132د و.أ 384,7د و.أ 266ود .أ 118ود .أ 453د و.أ 168,5التوا�� 
 

 ءح املوجهة لهيا�ل إنتاج وترو�ج الفءون الدرامية املا�افةامل -أ
 

ل�حصول  ال���حإصدار بالغات لفتح باب  2013-2009الوزارة ل  تتوّل خالل الف��ة  أّن ن تب�ّ 

ع�� غرار ما هو  هيا�ل إنتاج وترو�ج الفنون الدرامية املح��فةع�� منحة الشسي�� أو التجه�� لفائدة 

تتلقاها  لطلبات ال تباالستجابة ل واكتفت الوزارة .معمول به �� القطاعات اخرى املنتفعة بالدع 

نح باملبلغ ا�جم�� مل هيكال خاصا 13وقد أّدى ذلك إ�� استئثار . املعنيةمن مختلف الهيا�ل سنو�ا 

 و�ما ال يقّل  2011و 2010و 2009املوجهة لهذه الهيا�ل خالل سنوات  التجه�� املساعدة ع�� الشسي�� أو 

العدد ا�جم�� للهيا�ل ا�خاصة املح��فة ��  ولإلشارة ارتفع. 2013و 2012م��ا خالل سن ت  % 90عن 

  .هيكال 233 إ�� 2014إنتاج وترو�ج الفنون الدرامية إ�� حدود شهر أفر�ل 
 

لفائدة هيا�ل إسناد منح املساعدة ع�� الشسي�� أو التجه��  2012-2009وتّ  خالل الف��ة 

 ل  إذ ج نطار القانو�ي املني  لهاخار د .م 1,018بقيمة قدرها وترو�ج الفنون الدرامية املح��فة  إنتاج

 396تّ  عرض ملفات امل���ح�ن ل�حصول ع�� هذه املنحة ع�� ال�جنة املحدرة بمقتىى  امر عدد ي

19890TP19Fلسنة 

(1)
P0T  بداية من 

ّ
 . 2013سنة إال

 

بحج  نفقات الشسي��  خاّصةوال �سشند تحديد قيمة هذه املنحة إ�� معاي�� مضبوطة تتعلق 

وال . ما املعلومات ال�افية لذلكدائ تتضّمنل�ّل هي�ل خصوصا وأّن امللفات ال ت تقدمها هذه الهيا�ل ال 

ر لدى ت
ّ
ر  حول معطيات مكتملة حول وضعية الفضا ات ال ت �ستغلها هذه الهيا�ل الوزارة توف

ّ
توف

20010TP20Fلسنة  1986د ا تقتضيه أح�ام امر عدمل االتجه��ات الالزمة ��ا وفق

(2)
P0T  كراس شروط  �نودو

0TP21Fممارسة الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها لنشاطها

(3)
P0T . ّللف��ة نت أعمال الرقابة و�ي

                                                           
واملتعلق بضبط تركيبة ومشموالت �جنة إسناد منح املساعدة ع�� ننتاج أو التجه�� أو الشسي�� لفائدة هيا�ل إنتاج وترو�ج  1989مارس  15املؤرخ ��   (1)

 .الفنون الدرامية املح��فة
 .واملتعلق بضبط شروط إحداث الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون الدرامية وترو�جها 2001أوت  27املؤرخ ��   (2)
واملتعلق باملصادقة ع�� كراس شروط ممارسة الهيا�ل املح��فة إلنتاج الفنون  2001سبتم��  8املصادق عليه بمقتىى  قرار وز�ر الثقافة املؤرخ ��   (3)

 .الدرامية وترو�جها لنشاطها
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ح��اف املنصو  عل��ا ضمن شروط ن دة لفائدة هيا�ل ال تتوفر ف��ا قيمة املنح املسن أّن  2009-2013

 . د.أ 260نفس امر بلغت ما جملته 
 

 هة لدعم ا�جمةيات الثقافيةاملءح املوّج  -ب
 

ه ال نت أعمال الرقابة بيّ 
ّ
ر لدى الوزارة تأن

ّ
20110TP22F-2009بالنسبة إ�� الف��ة توف

(1)
P0T  ملفات

ر لد��ا . املنتفعة بدعمهامكتملة حول ا�جمعيات 
ّ
ه ال يتوف

ّ
دائما ما يفيد نعالن بصفة من ذلك أن

وال يضمن . البنكية لهذه ا�جمعيات اتقانونية عن ت�و�ن �ل جمعية انتفعت بالدع  و��خة من الهو�

ومن تن�يل  سواهاهذا الوضع توجيه النفقات املنجءة نحو دع  ا�جمعيات املحدرة طبقا للقانون دون 

وزارة ال�� النفقات املنجءة ضمن م��انية  وقد بّ�ن النير . هذه ا�جمعيات اتحساب�� الدع   مبالغ

كما تّ  . د لفائدة شركة خاصة.أ 3 لدع  ا�جمعيات للف��ة املذ�ورة أّ��ا تضمنت صرف منحة قدرها

د .أ 10ا�جملية والبالغة قيم��ما  2010و 2009�عنوان سن ت  إحدى ا�جمعياتتن�يل منحت�ن لفائدة 

 . ا�جمعية هذه با�حساب البن�ي ا�خا  باملسؤولة عن
 

قبل صدور املرسوم  الوزارةو�ّ�ن النير �� ورائق نربات ا�خاصة باملنح املسندة من قبل 

املتعلق بشنيي  ا�جمعيات أّن ا�جمعيات املنتفعة  2011سبتم��  24املؤرخ ��  2011لسنة  88عدد 

 9ألح�ام الفصل  وذلك خالفاا م��اني��ا وحسابا��ا والورائق املؤ�دة لهإ�� الوزارة سنو�ا بالدع  ال تقّدم 

املتعلق با�جمعيات مثلما تّ    1959نوفم��  7املؤرخ ��  1959لسنة  154جديد من القانون عدد 

لفائدة هذه ا�جمعيات تّ  �� غياب معاي�� الدع  كما لوح  أّن إسناد منح . الحقاوإتمامه تنقيحه 

وقد أّدى . مبالغهانح وتحديد هذه امل� موضوعية يتّ  ع�� أساسها قبول أو رف  طلبات ا�حصول ع�

وهو ما تّمت . الوزارة ال يرتبط �شاطها بمهامجمعيات  إسناد منح لفائدةبالوزارة أحيانا  قيامذلك إ�� 

0TP23Fجمعيات 3 مالحيته بخصو 

(2)
P0T  وال . د.أ 10بما قيمته  ع�� منح 2012-2009تحصلت خالل الف��ة

 .ألغراض املخصصة له ومتا�عة مآلهلالدع  العمومي  تخصيص�ساعد هذا الوضع ع�� 
 

إحداث خلية عمل ملساندة  2012أفر�ل  13ر وز�ر الثقافة املؤرخ �� وتّ  بمقتىى  مقرّ 

فة خاّصةا�جمعيات 
ّ
ه تبّ�ن أّن . لوزارةإ�� ابدراسة ملفات التمو�ل املقدمة  م�ل

ّ
 أن

ّ
جمعيات  10إال

 خليةد دون أن يتّ  عرض ملّفا��ا ع�� ا�.أ 266,5جملته  ع�� منح بما 2013حصلت وإ�� مو�� سنة 

 . املذ�ورة

 

                                                           
 .2013-2009الرقابة الف��ة الرقابية غطت أعمال   (1)
  .ا�جمعية التو�سية للتحسنس بالت��ع باألعضا  وا�جمعية القرآنية �سوسة ورابطة ا�جمعيات القرآنية  (2)
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وأقّرت ا�خلية أن يتّ  إسناد منح الشسي�� طبقا التفاقية ت��مها الوزارة مع �ل جمعية طالبة 

ه . للدع  تضبط با�خصو  حقوق وال��امات �ل طرف وصيغ وآليات متا�عة وتقيي  استعمالها
ّ
 أن

ّ
إال

. معها اقياتجمعية دون أن يتّ  إبرام اتف 12لفائدة د .أ 106,5بقيمة إسناد منح  2013تّ  خالل سنة 

ل   اتللفصل ا�خامس من هذه اتفاقيفخالفا معها  ام اتفاقياتبر إ تّ  ا بالنسبة إ�� ا�جمعيات ال ت أّم 

ر 
ّ
ل��امج ل ا�جمعيات املعنية ما يفيد قيامها بمتا�عة مرحلية لتقدم تنفيذ 2014الوزارة إ�� غاية ماي توف

مدى إنجاز ا�جمعية ا�حاصلة ع�� الدع   وال تضمن هذه الوضعية التثّبت من. وا�شطة املمولة

  .لل��امج وا�شطة املمولة ومن صرف املنحة �� اغراض املخصصة لها
 

* 

 

     *             * 
 

�عت�� الوزارة امل�لفة بالثقافة املمّول الرئن�ىت للقطاعات الثقافية، و�� �ساه  من خالل 

 . دع  هذه القطاعات �� تنشيط ا�حركة الثقافية
ّ
تقيي  آليات الدع  قصد الوقوف ع�� عدم  أّن  إال

�� هذا املجال وعدم التقيد  إح�ام برمجة تدخال��امدى مساهم��ا �� ال��وض ��ذه القطاعات وعدم 

لإلنتاجات املدعومة واستغاللها واملحافية  متا�عة الوزارةوضعف  باإلجرا ات املنيمة إلسناد الدع 

  .هذه التدخالتا�حد من جدوى �� إعل��ا أدى 
 

ات الثقافية من ب�ن نجرا ات قطاعال نطار القانو�ي املني  لدع  إعادة النير ��و�عت�� 

مطالبة  �افإ�ّ  ،�الرغ  من املجهودات ال ت تبذلها الوزارة �� هذا املجالو . يتعّ�ن القيام ��اثكدة ال ت املت

قتضيات القانونية املتعلقة بامللكية ادبية والفنية و�اإليداع القانو�ي بامل ببذل مء�د من ا�جهد للتقّيد

وضع  باألعمال ال�وريغرافية و�تطلب ال��وض. عند دع  ننتاج الثقا�� واقتنا  اعمال الفنية وادبية

ح
ُ
رها ��اختصاصات ال ت يمكن أن �شملها الدع  والشر  خاّصةّدد نصو  قانونية ت

ّ
 وط الواجب توف

ح�ن
ّ

  .امل���
 

ح مستوى قبول  ����جيلها  و�النير إ�� النقائص ال ت تّ  
ّ

 ل�حصول ع�� الدع ملّفات ال���

لإلنتفاع املساواة ب�ن امل���ح�ن ا�حر  ع�� ضمان  مء�د إ�� حاسبات الوزارةتدعو دائرة امل ،ودراس��ا

إح�ام الرقابة ع�� و ه والتقيد بإجرا ات إسناد عليهشروط ا�حصول ل وع�� الضبط الدقيقبالدع  

ح
ّ

ا�جاري ��ا العمل وتوظيف املوارد بما يضمن اسشيفا ها للشروط القانونية وال��تيبية  ملّفات ال���

 .شروط ممارسة النشاطالذين استوفوا ستفدين املاملخصصة للدع  وتوج��ها نحو 
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 الوزارة يتعّ�ن ع�� ،الثقافية اتقطاعمختلف ال املنتفعة بالدع  �� اعمالتطّور عدد  وإزا 

من حيث املتطلبات الفنية التعاقدية  إنجاز اعمال املدعومة وفقا لالل��امات رقاب��ا ع�� مء�د إح�ام

د بقاعدة العمل املنجء من جهة وضمان استعمال الدع  �� اغراض يضمن التقيّ وآجال التنفيذ بما 

  .املخصصة له من جهة أخرى 
 

وضع  ،وجب حسن استغالل رصيد الوزارة من اعمال ادبية والفنية املدعومةستكما �

ن من تنشيط ا�حركة الثقافية
ّ
اعمال  ومن شثن ��جيل. والتعر�ف ��ذا الرصيد خطة ترو�جية تمك

من أن يض ا وتوف�� اليروف املالئمة �حفيها�ا وتحس�ن إجرا ات التصرف ف��إبان اقتنا� ادبية والفنية

 .املحافية عل��ا
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 رّد وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
 

تظل وزارة الثقافة والمحافظة على التراث الداعم والممّول األساسي للميادين 

اإلبداعّية والثقافّية إنتاجا وترويجا وذلك من خالل المنح والمساعدات المسندة إلنتاج 

والكوريغرافية وغيرها، إضافة إلى الدعم المقدم األعمال المسرحّية والسينمائية والموسيقية 

إلى المهرجانات واقتناء العروض الفنية وتوزيعها على الفضاءات والتظاهرات بكامل 

كما تتولى الوزارة دعم الورق المستعمل في صناعة الكتاب واقتناء . جهات الجمهورية

عمال الفنية التشكيلية، فضال الكتب وتوزيعها على شبكة المطالعة العمومية وكذلك اقتناء األ

. عن الدعم المقدم إلى الهياكل الثقافية الخاصة وإلى الجمعيات الناشطة في الحقل الثقافي

ويعّد الدور المذكور لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث عامال هاما لضمان الحق في 

لثقافي الوطني والتعريف الثقافة والمشاركة في الحياة الثقافية والعمل على تشجيع اإلنتاج ا

 .به ونشره

 

وبالرغم من أهمية دور الدعم المقدم من الوزارة إلى الميادين الثقافية، فإّن اآلليات 

هو متصل بعدم مواكبة عدد  المعتمدة حاليا تشوبها عّدة نقائص منها على وجه الخصوص ما

تشهدها الميادين  من النصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل للتطورات التي

هو تنظيمي متصل بأساليب العمل المعتمدة وبالموارد البشرية المتوفرة،  اإلبداعّية، ومنها ما

هذا، فضال عن النقائص ذات . إضافة إلى عدم توفّر الدراسات التقييمية العلمّية بالقدر الكافي

بال القطاع الخاّص على الطابع الهيكلي المرتبطة بمحدودّية سوق الصناعات الثقافّية وعدم إق

 .االستثمار في الميدان الثقافي

 

ولتالفي النقائص المسّجلة شرعت الوزارة في اعتماد جملة من التدابير الرامية 

أساسا إلى إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة في هذا الميدان وإحكام التصّرف في الدعم المقّدم 

. المرجوة منه بالنجاعة والكيفّية المطلوبتين لألنشطة الثقافّية والفّنية لضمان بلوغ الغايات

وتمّثلت التدابير المذكورة على وجه الخصوص، في مراجعة عديد النصوص الترتيبّية 

المنظمة للدعم وتطويرها وتفعيل المؤسسات الثقافّية الجديدة على غرار المركز الوطني 
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اهرات الثقافّية والفنّية للسينما والصورة والمؤسسة الوطنّية لتنمية المهرجانات والتظ

ومؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات، قصد تمكين هذه المؤسسات من المساهمة في 

هذا، إضافة إلى مزيد تشريك . تطوير آليات الدعم وصيغ تمويل األنشطة الفنية والثقافية

ّورات المهنيين وأهل االختصاص في دراسة الملفات ذات العالقة وتقييمها وتقديم التص

والمقترحات الرامية إلى تطوير أساليب العمل المعتمدة في هذا المجال، وكذلك العمل على 

حسن اختيار أعضاء اللجان المكلّفة بالنظر في الملفات المقّدمة لالنتفاع بالدعم وعلى تطبيق 

مبدأ الشفافّية في هذا الميدان خاصة من خالل الحرص على نشر البالغات المعدة للغرض 

 .لنتائج التي تفضي إليها أعمال اللجانوا

 

ومن جهة أخرى تّم وضع برنامج لنقل وترميم جانب هاّم من رصيد األعمال الفنّية 

 .التشكيلّية المقتناة، ضمن أولويات خطط عمل الوزارة للفترة القادمة

 

كما تّم الشروع في برمجة وإنجاز عدد من الدراسات القطاعّية الّرامية خاصة إلى 

اد التقييمات الدقيقة ووضع المؤشرات الكمية والنوعية المناسبة قصد ضمان حسن إعد

االستفادة من هذه الدراسات، وكذلك من تقارير الرقابة المنجزة ومتابعة النتائج والتوصيات 

 .المنبثقة عنها
  


