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مقارنة مرت املرحلة السابقة؛ والب نظرعا لظهور
ــــانون الســــينما لســــنة  ،7000وعــــدت مــــخ

ملخــص:

النصوص التشريعياة والتنظيمياـة الـ سـدرت

يكتسي البحث يف االياات القانونيـة الـ

خــذل الفـ ة املدروســة والتــض ري الــاي حد تـ

جـــا ت لتنظـــيم النشـــا الســـينمائي يف ظـــل

على اإلنتا السينمائي واإلنتـا املشـ ر علـى

التشـــريعات والنصـــوص القانونيـــة اجلزائريـــة

حدإل سوا  ،رغـم الـب فالقـانون املسـتحد خ

امياــة عــبرية ،خاســة ن العقــد الث ـاني مــخ

يســاام يف

األلفياـة الثالثــة ثاــل املرحلـة الثانيــة مــخ تــاريخ

ــا القطــاج ومحايت ـ  ،بــل عمــل

علـــــــــــى تطويـــــــــــة ممارســـــــــــة النشـــــــــــا

التشريرت والتنظيم السينمائي يف اجلزائر الـ

السينمائي والتحكم يف عملية اإلنتا .

يتع تراستها ،عونها تكشكسل مرحلـة إعـاتة

الكلمـــات املفتاحيـــة :اإلنتـــا ؛ الســـينما؛
اإلنتـــا املشـ ـ ر؛ ـــانون الســـينما؛ التشـــريرت.

* -املُ َ ِل املُراسل.
phase. This is due to the emergence
of the Cinema Law of 2011 ,and the
number of legislative and regulatory
texts and their impact on film
production and coproductions.
However, the new law did not
contribute to the success of the
sector, but tried to contain the
practice of the film business by
controlling the production process.
;Keywords: Production; Cinema
Coproduction; Law; Legislation.

Abstract:
It is necessary to discuss the legal
mechanisms that came to regulate
cinematic activity in light of
Algerian legislation and legal texts,
especially the second phase of the
history of cinematic legislation and
regulation in Algeria, which must be
studied, meaning that it constitutes a
stage of reorganization and control
after forty years have passed in the
sector compared to the previous

مقدمــة:
كيعترب القطاج السينمائي حد ام اجملـاالت الصـناعياة والتجارياـة يف الـدول الكـربق،
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عونــ يســـاام بشـــكل فعاـــال يف اال تصـــات القـــومي ،عمـــا ناــ

ثاـــل اـــم اجملـــاالت

اإلبداعياة والثقافياة يف اجملتمرت ،لاا تولي غل الدول امياة لدعم ااا القطاج.
ويكون تعم ولويـل امل سسـات وإنتـا املشـاريرت السـينمائياة بصـيغ متعـداتة ومتنواعـة؛
إمـا لويــل حكـومي مــخ خـذل املســاامات املالياـة ،و مــخ خـذل التســهيذت التشــريعياة
للصــــناعات الثقافيــــة والســــينمائياة .واجلزائــــر انتهجــــط منــــا األلفياــ ـة الثالثــــة آليــــات
واس اتيجيات يف تعم الصناعة الثقافية ،خاسـة القطـاج السـينمائي الـاي تشـرا عليـ
وزارة الثقافــة منــا االســتقذل إ يومنــا اــاا؛ فــاملعروا ن القطــاج الثقــايف اجلزائــري
خي رت لسيطرة الدولة علي مخ خذل ايمنتها علـى مجيـرت م سسـات خاسـة السـينمائياة
منها لتصب املسيار واملنظِم واملموال الوحيد.
باإلرافة إ الب ،حاولط الوزارة الوسياة للثقافة إحدا ت ـيريات جواريـة يف البنياـة
التحتيــة واهليكليــة للســينما ب يتهــا وتشــجيعها ،والقيــام باإلســذحات انطذ ــا مــخ
القرارات التشريعياة والتنظيمية ،وجتدر اإل ارة إ

نا التحوالت التشـريعياة مسـط عـل

القطاعات واجملاالت إال طاج السينما؛ نا منا شة مشـروج ـانون السـينما يف اجللسـة
العلنيـة للمجلــس الشـعض الــوطين ســنة  7000سـرحط وزيــرة الثقافـة نا الــنص الوحيــد
الاي عان ساري املفعول او األمر الاي يعوت لسنة  ،0312الاي جتاوز الزمخ حبكم
ت يار نظام الدولة والتطـورات اهليكليـة واال تصـاتية الـ عرفتهـا اجلزائـر ( ،)1ويرجـرت
ااا الفرال إ الظروا السياسية واال تصـاتية الـ مـرات بهـا اجلزائـر مـخ جهـة ،ومـخ
جهة خرق عدم إعطا امية و ولوية للقطاج السينمائي عقطاج سناعي.
وانا تكمخ حاجتنا إ

انون السينما الـاي يكتـوخى مـخ خذلـ ورـرت آليـات مناسـبة

لتضطري الوسائل ال تسخراا الدولة لصاحل السينما ،وعلي تـط اـا الدراسـة للبحـث
يف وا رت تض ري التشريرت السينمائي اجلزائري يف عملية اإلنتا واإلنتا املشـ ر مـخ خـذل
تقــديم ــرا ة يف النصــوص القانونيــة وااولــة اإلجابــة علــى التســا ل ااتــي :اــل ســاام
التشــريرت الســينمائي اجلزائــري يف تنظــيم وتســيري عملياــة اإلنتــا الســينمائي واإلنتــا
املش ر؟
جتــدر اإل ــارة ل اميا ـة الـ تكتســيها الدراســة مــخ خــذل اإلطــذج علــى النصــوص
التشريعية اخلاسـة بالسـينما اجلزائريـة بصـفة عامـة وعمليـة اإلنتـا السـينمائي واإلنتـا
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املشـ ـ ر بصـــفة خاســـة ،فالدراســـات يف اـــاا التخصـــص مك يابـــة و ـــب منعدمـــة يف
الدراسات اإلعذمياة والفنية.
وباستخدام املنه التحليل ي مخ خـذل مجـرت ولليـل املسـتندات الـ بكنيـط عليهـا اـا
الدراســـة يف اجلانـ ـ التشـــريعي واملتمثلـــة يف األمـــر ر ـ ـم 18ا ،)2(107والقـــانون ر ـــم
00ا )3( 01الصاتر سنة  ،7000انتظمط الدراسة يف ذ ااور اي:
 اخللفيَـــة الكرونولوجياـــة للنصـــوص التشـــريعياة والتنظيمياـــة الســـينمائياة يف األلفياـــةالثالثة.
 اإلنتا السينمائي واإلنتا املش ر يف األمر ر م 18ا .107 اإلنتا السينمائي واإلنتا املش ر يف القانون ر م 00ا .01احملور األول -اخللفيَة الكرونولوجياة للنصوص التشريعياة والتنظيمياة السينمائياة يف
األلفياة الثالثة:
مخ املنطقي القول إنا تاريخ التشـريرت السـينمائي يف اجلزائـر مـرا مبـرحلت

ساسـيت

منا سنة 7000؛ وعليـ وجـ البحـث يف االيـات القانونيـة الـ جـا ت لتنظـيم النشـا
السـينمائي يف ظـل التشـريعات والنصـوص القانونيـة اجلزائريـة ،خاسـة ن العقـد الثـاني
مخ األلفياة الثالثـة ثاـل املرحلـة الثانيـة مـخ تـاريخ التشـريرت والتنظـيم السـينمائي ،مبعنـى
نها تشكل مرحلة إعاتة تنظيم ورب القطاج بعد مرور ربع سنة مقارنة مـرت املرحلـة
السابقة؛ والب نظرا لظهور انون السينما لسنة .7000
ومخ املسلسم ب يف القطاج الثقايف اجلزائري ،تظـاارةً عانـط و تنظـيم فعالياـة قافياـة
و إنشــا و إحــدا

و حــل م سســات و اياعــل قافيــة و ســينمائية مــرتب بنصــوص

انونية ،خاسة تلب املتعلقة بصرا األموال مخ سـناتية تعـم الثقافـة والفنـون والسـينما
و الصناتية املخصصة للتظاارات الثقافيـة الكـربق؛ اجلزائـر بفرنسـا سـنة ، 7001
اجلزائـــر عاســـمة الثقافـــة العربيـــة ســـنة ،)4( 7002املهرجـــان الثقـــايف األفريقـــي ســـنة
 ،)5( 7003تلمســان عاســمة الثقافــة اإلســذمية ســنة  ، 7000الــاعرق اخلمســينياة
الستقذل اجلزائر ، 7007وتظاارة سنطينة عاسمة الثقافة العربية سنة .)6( 7005
ال مناص ن النصوص القانونياة كتعطي ملختل التظـاارات واملشـاريرت اإلطـار القـانوني
والتنظيم اهليكلي مخ خذل املهام املكلسفـة بهـا ،ولقـد ا إحصـا مخسـة و ذ ـون نصعـا
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تشريعيعا وتنظيميعا متعلقـا بالقطـاج السـينمائي ،منشـورة يف اجلرائـد الر)ياـة اجلزائرياـة
خــذل الف ـ ة املدروســة واملمتــدة منــا ســنة  7000إ غايــة ســنة  ،7005لكــخ العــدت
ابقيقــي ــد يتجــاوز إاا ُخــا يف االعتبــار النصــوص املتعلسق ـة بشــكل خــاص بتعياينــات
العامل و ع ا جمالس إتارة اهليئات السينمائية وعالب بقرارات إنها املهام ...إخ.
مخ ب النصوص اخلمسة والثذ ون الـ

ُحصـيط يف اـا الفـ ة ،يوجـد سـتة عشـر

ــرارا وزاريــا مشــ عا منهــا مــا ا مــرت وزارة املالياــة فيمــا خيــص لديــد لصيصــات
حســـابياة لصـــناتية تعـــم التظـــاارات وتعـــم إعانـــة الســـينما ،باإلرـــافة إ تعوي ـــات
ألع ـا جلــان الر ابــة و مشـاادة األفــذم ...إخ ،ومنهــا مـا ا مــرت وزارة التعلــيم العــالي
بر

لديد ع التكويخ والتنظـيم التعلمـي يف لصـص الفنـون خاسـة السـينمائياة

املتعلقة باملعهد العالي لفنون العر

والسمعي البصري(.)7

ما فيما خيـص املراسـيم التنفياياـة فهـي تتجـاوز السـبعة عشـر مرسـوم ،لكـخ عـان
ال عيز على عل ما يتعلة بـ:
 إنشا م سسات سينمائياة وتنظيمها و إعاتة تنظيم وتسمياة م سسات سابقة. عل ما يتعلة مبن الرخص والتض ريات السينمائية والبطا ة املهنياة. -حيدت تشكيلة جلنة مشاادة األفذم ومهامها وسرياا.

 لصيص اعتماتات سـندو تعـم السـينما والصـناتية الوطنيـة لتح ـري تظـااراتقافياة عربق راملهرجان اإلفريقي ،سنطينة عاسمة الثقافة ..إخ .
وا تسجيل عشر رارات وزارياة خـذل اـا الفـ ة ،لكـخ جيـدر اإل ـارة إ

نـ خ

ت خــا يف االعتبــار ــرارات التعــي وتشــكيل ع ــا اجملــالس التوجيهيا ـة للم سســات
السينمائياة ،ومخ بـ اـا النصـوص الكـثرية يوجـد الـنص األعثـر حسـما ،والـاي لـ
األ ــر الكــبري علــى القطــاج الســينمائي ،س ـيتم إلقــا ال ــو علي ـ بالتفصــيل يف اــور
اخلاص بالقانون ر م 00ا.01
عما جتدر اإل ارة إ

ن عدت النصوص التنظيمية زاتت مـخ تسـعة نصـوص يف عـام

 ،7007لتبلــغ عــامي  7007-7000ســتة عشــر نصــا ،تطـوار اــاا العــدت يرجــرت لتعلقهــا
بالت ريات ال تسري على مستوق اهلياعل السينمائية .فعلى سبيل املثال ال ابصر منا
بداية نشا وعالة اإل عاج الثقايف سنة  7005إ غاية  7004انار عثر مخ انيـة
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 8نصــوص تت ــمخ إمــا تعــديل و ت ــيري ،و ــد وعلــط املهــام الــ عانــط تقــوم بهــا
الوعالــة إ املرعــز الــوطين لتطــوير ســناعة الســينما ،وتخــل املرعــز حيــز التنفي ـا
واإلنتــا الفعلــي منــا ســنة  ،7005بــدون احتســال تلــب النصــوص املتعلقــة بالتنصــي

و

إنها املهام.
احملور الثاني :اإلنتا السينمائي واإلنتا املش ر يف األمـر ر ـم 60ا:620
جا األمر ر ـم 18ا  107املـ رخ يف  05نـوفمرب  0318ليعـدل ويـتمم األمـر 15ا 57
املتعلة بتنظيم فخ السينما وسناعتها ،ال سيما إلرسا القواعد العامة اخلاسـة مبمارسـة
املهنة السينمائية و عما ورتاا املشراج مبصطل تعاطي املهنة ؛ وعلى وجـ اخلصـوص
نقـــل ســـذحي ات مـــن الرخصـــة وال خـــيص والبطا ـــة املهنيـــة وإان ممارســـة النشـــا
السينمائي وتض رية االست ذل مخ املرعز اجلزائري للسنيما إ وزير األنبـا  ،ال جيـوز
ألي م سسة جتارية اات انون خاص و ا تصات مش ر وعاا عـل ايئـة تابعـة للدولـة
و رعة وطنية ممارسة نشا بدون رخصة عمل مسلمة مخ وزير األنبا ملداة ال تتجاوز
ذ سنوات ابلة للتجديد ،...ال جيوز ألي مسـري م سسـة سـينمائية و مـدير و وعيـل
و مندول آخر ممارسة مهام إالس بعد ترخيص مسلسم مخ وزير األنبا ...على عل ـخص
ممارأ ملهنة السينما ن يكون حامذً لبطا ة تعري مهنياة يسلسمها وزير األنبا (.)8
واستناتاً للماتة اخلامسة ال تقوم ائمة ملمارسة املهنـة والنشـا السـينمائي ،إال مبـن
رخصة مخ السلطة الوسية املتمثلة يف الـوزير ،لشـرعة سـينمائية جزائريـة جتاريـة وفقـا
للقانون اجلزائري و عفرج لشرعة سينمائية جنبية معروفـة ،وتسـح اـا الرخصـة
مــخ امل سســة يف حالــة العجــز و اإلفــذأ ،عمــا حــدت املش ـراج عقوبــات ســارمة علــى
امل سسات السينمائية ،وتفـرت ال رامـات املاليـة املفرورـة إ سـندو تنمياـة فـخ السـينما
وتقنياتها وسناعتها ،يف اباالت ااتية:
ـ ممارسة نشا بدون رخصة.
ل ـ توظي
ـ تو
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خص غري حامل للبطا ة املهنية.
امل سسة السينمائية عخ نشاطها مخ تلقا نفسها.
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وال -اإلنتا السينمائي:
يعتــرب اإلنتــا الســينمائي يف اــاا األمــر ععمــل فــين ،إن إنتــا فــيلم مــا فيمــا خيــص
إعــدات يعتــرب ععمــل فــين ( ،)9وعمـا ورتنــا آنفـاً إن إ ـــاز ي فيـــلم ـــصري و طويــل
سـوا عـان جتاريعـا و إعذميعـا و إ ـهاريعا مـخ يـاأ  01مـم فمـا فـو خي ـرت لرخصـة
اإلنتا تسلسم مخ طرا وزير األنبا ( ،)10وتقتصر عملية اإلنتا األفـذم يف اجلزائـر علـى
امل سسات ااتية:
 .0املكتـ ـ الـــوطين لتجـــارة وســـناعة الســـينما  ،ONCICالـــاي ا حلـ ـ يف نهايـــة
التسعينات.
 .7مكت األحدا اجلزائرية  ،OAAاملرخص ل مخ وزير األنبا  ،ولقد ا حل او
ااخر.
 .1ـرعـات اإلنتا لذ تصات املختل امل سسـة بصـفة إلزاميـة مـرت املكتـ الـوطين
لتجارة وسناعة السينما.
 .4الشرعات اجلزائرية و األجنبية التابعة اات القانون اخلاص واملـرخص هلـا انونـا
مخ وزير األنبا .

ويف حالة ي خمـالفة ل حكام املاعورة فر

املشراج العقوبات التالية:

ـ غرامة كخ ن يساوق مبل ها حتى  %05مخ ائمة علفة الفيلم.
ل ـ املنـرت املـو ـط و النهائي للمنت مخ ممارسة ية مهنة سينمائية يف اجلزائر.

عمــا نذحــك ن املشــراج عطــى ااتمــام إلنتــا األفــذم القصــرية يف املــاتة  04اات
الطابرت ال بـوي و العلمـي و الثقـايف والفـين لـدق الشـبال ،خاسـة تلـب الـ تهـدا إ
الســياحة واإلطــذج علــى اإل ــازات التقنيــة والصــناعية واألحبــا العلميــة لــدق املواا ـ
النا ئة ،وال تساام يف نشر الثقافة وإطذج عرب عدت ممكـخ مـخ اجلمهـور ألف ـل
الفنـون وااتال والعلــوم ،خاسـة إاا مــا تعلــة األمـر مبعاجلــة القــيم املعنويــة واالجتماعيــة
ال

تذئم الشبال وتكون مفهومة لدق مجهور.

بــالرجوج إ األاــداا ال ـ ســطراا املش ـراج يف إنتــا األفــذم ،نــرق ن ـ رعســز علــى
امياة إطذج اجلمهـور ـ عمـا طلـة عليـ السـوات األعظـم مـخ اجلمهـور ـ علـى خمتلـ
اإل ازات الصناعية والتقنياة وإطذع على ف ل الفنـون والعلـوم واألحبـا ؛ فذذـا يـدل
جملة الباحث للدراسات األكادميية ــــــــــــــــــ اجمللد  -80العدد  -80جوان 0802
 ISSN: 2352-975Xــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ EISSN: 2588-2368

002

السياق القانوني لإلنتاج السينمائي واإلنتاج املشرتك ________________________________ ____________ سارة قطاف

على االاتمام بالصناعة الثقافية والفنية لبنا الفرت اجلزائري وتشباع قافيـا ،لكـخ يف
الو ــط نفس ـ نذحــك ن املش ـراج وعــل عــل املهــام اخلاســة بــال اخيص والتض ــريات
للــوزير املكلس ـ بالقطــاج ،واــاا يعكــس لكــم الدولــة يف عــل مــا يتعلــة بالســينما
اياعذً و إنتاجاً على حد سوا .
انيا -اإلنتا املش ر ولويل األفذم:
خصص املشراج ابتدا مخ املاتة الساتسة عشر إ غاية املاتة عشـرون ،طريقـة لويـل
األفـــذم املنتجــــة باال ـــ ار؛ بالنســــبة للطــــرا اجلزائــــري تكــــون مشــــارعت فقـــ
لذستهذر يف اجلزائر ،بينما الطرا األجنض فيج عليـ ن يتـو الـدفعات الـ تـتم
يف اخلار  ،لكن فت جمال ن يتو الطـرا اجلزائـري الـدفعات يف اخلـار بنـا علـى
ترخيص وزير األنبا يف اباالت األتياة:
ـ املساامة يف تفرت تكالي املمثـل وعات ري السيناريو اوي الصيط العاملي.
ـ توزيرت ونشر الفيلم يف اخلار .
ـ را حقو امل ل عحة اال تباأ مخ عمل جنض و مخ سيناريو.
ما عخ املسـاامـة التـقنياة والفنياـة ،فضوجـ املشـراج ن تكـون نفـس ابصـص املالياـة
إالس إاا اتفـــة الطرفـــان علـــى عكـــس الـــب ،وتســـديد ابصـــص املنفـــاة مـــخ الطـــرا
اجلزائــري ترجــرت إ اجلزائــر ،األمــر نفس ـ بالنســبة ل ربــا الناجتــة مــخ االســت ذل يف
اخلار واملمنوحة مخ طرا اجلزائري؛ ففي املاتة التاسعة عشـر رعسـز علـى ن اسـت ذل
حقو الفيلم تكون مش عة ب املنتج والتقسيم خيص االست ذل ال امللكياة (،)11
عمـــا لـــدت جنســـية الفـــيلم ب تيــ اعـــر اســـم الشـــرعات املشــ عة يف اإلنتـــا
باألغلبيــة؛ ي يكــون اســم املنــت املشــارر باألغلبيــة للطــرا األعلــى يف اجلينرييــب ،إن
القــانون الــاي يســوت اإلنتــا املش ـ ر املنجــز خــار عــل اتفــا تولــي لسنتــا املش ـ ر
يكون انون الدولـة الـ يوجـد فيهـا املرعـز الرئيسـي للشـرعة املشـ عة يف اإلنتـا
ساحبة األغلبية ،وإاا عانط املساامة متساوية فذن القـانون اجلزائـري اـو الـاي يسـوت
العمل (.)12
ااا يف حالة ما إاا عان انار إنتا مش ر بدون تعا د ب الدولت املشـ عت ،
وااا حيلينا إ امتذر جنسية الفـيلم ـــ ولقـد ا التفصـيل يف جنسـية الفـيلم مـخ خـذل
000
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املــوات ر 71 ،77 ،70ــــ حيــث يــرق املش ـراج اجلزائــري ن ـ ال جيــوز ن يكس ـ فــيلم
اجلنســية املزتوجــة إالس يف إطــار االتفا يــات الســينمائية ابكوميــة و تعا ــدات لسنتــا
املش ـ ر ب ـ ايئــات توليــة ( ،)13ي ال يكــون انــار إنتــا مش ـ ر إالس بتعا ــد مش ـ ر
وإيداج مل لدق وزير األنبا بثذ ة

هر على األ ل بل التاريخ املقـرر للتصـوير .وجيـ

ن لوي الو يقة على:
ـ تفصيل يف اعتماتات املالياة لسيراتات والصفقات.
ل ـ يمة ابصص املالية للمنتج املش ع .
 تعهــــد املنــــتج املشــ ـ ع باملســــاامة يف التجــــاوزات احملتملــــة و التقــــديراتاال تصاتية للتقويم اخلاص بالفيلم ،و تقديم رمان ايئة مصرفية متخصصة.
ويف السيا اات  ،ال يعـ ا

نسـية األفـذم اجلزائريـة باألسـوت واألبـيل و امللونـة،

إالس إاا توفرت على رط ؛ والً ،جي

ن يكون التمويل عامذً و باألغلبياة مخ طرا

املكتــ ـ الــــوطين لصــــناعة وجتــــارة الســــينما ومكتــ ـ مــــخ التقنــــي اوي اجلنســــية
اجلزائرية ،و مخ رعة جزائرية لسنتا اات اال تصات املخـتل  ،و ـرعة جزائريـة
خاسة لسنتا .
انياً ،جي

ن يكون الفرية التقين مكوناً علياً و جزئياً مخ تقني اوي اجلنسية

اجلزائريـــة .باالســـتنات إ اـــايخ الشـــرط نذحـــك نـ ـ ا إعطـــا امياـــة لعنصـــري
ساسي اما :اجلان املالي و ر أ املال املساام بـ يف إنتـا الفـيلم با ـ ا األغلبيـة
فيـــ  ،واجلانـــ البشــــري و ر أ املــــال البشـــري واملتمثــــل يف التقنــــي اوي اجلنســــية
اجلزائرية؛ فذ كخ ن يكنت فيلم جزائري بتقني

جان بالكامل.

احملور الثالث :اإل نتا السينمائي واإلنتا املش ر يف الـقانون ر م :80/22
دمط وزيرة الثقافة سـنة  7000علـى طـر مشـروج ـانون السـينما  ،وا منا شـت
سنة  7000على مسامرت اجمللس الشعض الوطين ؛ ويف تعليل طرحهـا ملشـروج اـاا الـنص
القانوني الاي جا حامذً يف طيات بنوت اداا و طـر ساسـياة ومهمـة لتنظـيم النشـا
السينمائي ،ومخ ااا املنظور فذن نص انون السينما يرمي لتحقيـة ادافـ علـى النحـو
ااتي(:)14
 -2اداا اات طابرت مهين وتكويين :فالقانون يولي امياة للقطاج السينمائي الـاي
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يعترب جمال حيوي ،وال يهدا لوررت العرا يل مـام الفـاعل والنا ـط السـينمائي

و

رب وعب مباتراتهم ،بل فت اجملال للتكويخ السينمائي.
 -0اداا اات البعد اال تصـاتي :اعتبـار النشـا السـينمائي جمـال قـايف بالدرجـة
األو باإلرــافة عون ـ جمــال ســناعي وجتــاري ،وعيل ـ فال ــرورة تســتدعي لتــضطري
وإخ ــاج لويل ـ وتر يت ـ ل ــواب

انونياــة علــى غــرار األنشــطة اال تصــاتية والتجارياــة

األخرق.
 -0اــداا اات الطــابرت التكنولــوجي :نظــرا للتطــورات التكنولوجياــة واملعلوماتيــة
وتوظيفهـــا يف الصـــناعة الســـينمائياة ،تـــولي الدولـــة امياـــة لقطـــاج املنشـــآت األساسـ ـياة
والصناعة التقنياة خاسة يف جمال الر منة.
وعخطوة عانط منتظرة منـا و ـط طويـل ،ا املصـات ة علـى القـانون سـنة ،7000
خاســة بعــد مــرور القطــاج الســينمائي بضزمــة خــذل عقــد األخــري مــخ تســعينات القــرن
املارــي ،وال خيفــى عنــا ن التشــريرت والتنظــيم الســينمائي اجلزائــري منــا ســنة ،0312
ظ هليكلة اجملال السينمائي بطابرت ا
وك س

اعي بتوج حاتي ونزعة ايمنة ابكومة

علــى القطـــاج؛ فــالرئيس الراحـــل اـــواري بومــديخ و

امياـــة عــبرية وعنايـــة للســـينما

اجلزائرياة ،لكخ يف الو ط ااتـ رـياة جمـال تسـجيل حاتيـث للزعمـا السياسـي يف
حرل التحرير ( ،)15ي تصويرام سينمائياً و كخ ن نكرجرت الب للعوامـل الـ تفعـط
بتوجي اخلطال السينمائي لصاحل ابكومة اجلزائرية إ :
 الصراعات السياسية على السلطة بعد االسـتقذل ،سـاحبها لـوا مـخ التفكـبيف ســفوا زعمــا جبهــة التحريــر ،ممــا ع ـراأ عــدم تشــجيرت يــة مبــاترة وتشــخيص
استح ــار الــاعريات التارخييــة ()16؛ اــاا مــا يفساــر غيــال فــذم تتطــر لشخصــيات
زعمــا ورمــوز الثــورة و التصــري بض)ائهــا ،واســتثنى الــدعتور محــد

ــاوي فــيلم

معرعة اجلزائر عون س ار ببعل األ)ا ابقيقياة على سبيل الاعر علـي لبوانـط
والعربي بخ مهيدي.
ل -تبَين اجلزائر للنظـام اال ـ اعي منـا االسـتقذل انعكـس بشـكل وارـ علـى
اجملال السينمائي ،الاي يكعترب جـز مـخ السـلطة السياسـياة لـط حكـم ابـزل الواحـد
جلبهــة التحريــر الــوطين ،فتمثُــل األفــذم املنتجــة واملتعلقــة بــالثورة لجاــد ــعار البطــل
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الوحيد او الشـع
اال

اـاا مـخ جانـ  ،ومـخ جانـ آخـر سـيطرة ور ابـة الدولـة اجلزائريـة

اعياة على عل امل سسات العمومية السينمائية واخلاسة.
 -ارتبــا الســينما اجلزائريــة مبورــوج حــرل التحريــر اجلزائرياــة ،فضغل ـ األفــذم

املنتجة إن خ نقـل علسهـا ترعسـز علـى خماطبـة ااخـر بتقـديم سـورة مثالياـة ذطياـة؛ ممـا
ساام يف إ ـاز الكـثري مـخ األفـذم ابربياـة و ليـل مـخ األفـذم حـول حـرل التحريـر ؛
نعتقد انا ن عدم عفاية معاجلة التايمات املتعلقة بالثورة التحريرياـة اـو الـاي سـاام يف
نــدرة األفــذم واملقــاطرت غــري املرئيــة ال ـ حاولــط بالفعــل إظهــار اــا ابــرل ؛ فهنــار
موارــيرت وم ــام متعلقــة بــالثورة التحريريــة خ تعــا هل بعــد ،و تعتــرب طابواــات علــى
غرار التجارل النووية ورحايا اا التفجريات ،اإلبـاتات اجلماعيـة ،املخـابرات السـرياة
نا الثورة...إخ.
جــا ــانون 00ا 01لتحديــد وإرســا القواعــد العامــة املتعلقــة بالنشــا الســينمائي
واست ذل وتر يت  ،ويعترب مباترة مهماة يف إعاتة بعث القطـاج السـينمائي وإعـاتة ترتيـ
وتنظـــيم طـــر التشـــريعياة ،بصـــرا النظـــر عـــخ الطبيعـــة الثقافيـــة والفنيـــة للنشــــا
الســينمائي ،فذن ـ يعتــرب نشــاطا ســناعياً وجتاري ـاً يشــمل عــل عمليــات اإلنتــا والتوزيــرت
واالسـت ذل والبـث واالسـتريات وعـاا حفـك األر ـي الفيلمـي وسـيانت  .ويف الوا ـرت ن
ممارسة النشا السينمائي ل رت للقانون اجلزائري ،واملذحك مـخ خـذل املـاتت 00
و 07تضعيد املشراج على ن عل خص ارأ نشا سـينمائي لـ ابـة يف ابصـول
علــى بطا ـــة مهنيــة إاا تـــوفرت فيــ الشــرو املطلوبـــة؛ إالس نــ خ حيــدت معـــايري اـــا
الشرو يف نص ااا القانون و خ ـرت تطبيقهـا للتنظـيم ،الـاي راـا مبرسـوم تنفيـاي
بعد سنت الحقاً يف املاتت ر م  7و3؛ فحة امتذر البطا ـة املهنياـة يسـلسم لطالبهـا بعـد
رار السلجنة املكلسفة بدراسة طلبات تسليم البطا ات املهنياة ،ر إ بـات ممارسـة اـاا
النشا عضام مصدر لدخل  ،و ن يثبـط عفا تـ ونزااتـ املهنياـة والتجارياـة يف امليـدان
تون ي سابقة و جنحة ،و د ا لديد عشرون ـعبة يف ائمـة املهـخ والوظـائ الفنياـة
والتقنياة السينمائية املخولة للحصول على اا البطا ة املهنياة( ،)17واا السلجنـة مكونـة
مخ انياة ع ا ي سها ممثل عـخ وزيـر الثقافـة وبقيـة األع ـا اـم عبـارة عـخ ممثلـي
مــدير مرعــز الســينما والســمعي البصــري ،م سســة التلفزيــون ،املنــتج  ،املــوزع ،
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املست لي واملخرج السينمائي والتقني  ،واهلدا مخ تنوج األع ـا اـو رـمان مـن
البطا ة املهنية للعـامل يف اجملـال .يف مجيـرت األحـوال يـنص القـانون علـى ن الدولـة اـي
املس ولة عخ القطاج مخ خذل م سساتها العمومياة السينمائياة ،واـاا منطقـي ألنهـا اـي
مخ لول ااا القطاج يف ظل غيال القطاج اخلاص ،حيث تتو :
 تطوير ،تنظيم ،تر ية وتعم الصناعة السينمائياة. اإلنتا  ،التوزيرت ،االست ذل السينمائي. تسيري حقو األفذم املنتجة املمولة بالكامل و املدعمة بشكل جزئي. تثم األر ي الفيلمي ب ميم وحفظ .وممــا جــا تنصيص ـاً مصــرحاً ب ـ يف حكــام املرس ـوم التنفيــاي ر ــم 01ا  ،721يف
فصل من رخص ممارسـة األنشـطة السـينمائياة لكـل األ ـخاص املعنـوي والشـرعات
التجارية اخلارع للقانون اجلزائري ،الرخص لص األنشطة املتمثلة يف (:)18
 .0تصوير وإنتا األفذم السينمائياة وتوزيعها واست ذهلا وبثها.
 .7إنتا ونسخ وتوزيرت التسجيذت السمعياة البصرية املوجهة لذستعمال اخلاص.
 .1عــرو

األفــذم للجمهــور يف املراعــز الثقافيــة والدبلوماس ـياة األجنبيــة واملنظمــات

الدولية املعتمدة باجلزائر.
بالنسبة لعملية التصوير ورت يف بند املاتة  10ن ال تكمن الرخصة للمنـتج األجانـ
إالس إاا ا

عوا مرت م سسة و ـرعة إنتـا خارـعة للقـانون اجلزائـري تكـون حـائزة

على رخصة ممارسة النشا السينمائي ( ،)19هلاا ابكـم جـانب ؛ اإلجيـابي يتمثاـل يف
ااولة احتكار الشرعات اجلزائرية واملمتهن اجلزائري مـرت األجانـ ممـا سـيفعال
عملية التكويخ امليداني ،واجلان السلض يتمثاـل يف عـدم فـت جمـال االسـتثمار يف اـاا
امليدان واالستفاتة من على غرار الدول الشقيقة.
ومخ اداا النشـا السـينمائي الـ سـطراا املشـراج يف القـانون 00ا 01واعراـا
على وج اخلصوص يف املوات  5 ،4 ،1ناعر ااتي:
 تطوير إنتا األفذم بكل نواعها. تر ية قافة راسخة يف القيم الوطنية واإلسذمية والعربية واألمازي ية ومتفتحـة علـىالعاخ.
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 تر ية رو الت امخ والعدل والتسام والسلم والتح ار. املساامة يف نشر التنمية والثقافة اجلزائرية عرب العاخ وتر يها. إبراز وتثم ترا نا التارخيي ومآ ر املقاومة الوطنية عرب التاريخ.وال -اإلنتا السينمائي:
عرافــط املــاتة  01مــخ اــاا القــانون اإلنتــا  ،علــى نا ـ إبــداج وســناعة تصــوير عمــل
سينمائي مخ خذل جمموج األنشطة واإلجرا ات والوسـائل ،سـوا عـان اإلنتـا تنفيـاي
بســال م سســات جزائريــة و جنبيــة .نذحــك نا عملياــة اإلنتــا اــي ســاأ النشــا
السينمائي؛ عون جيمرت ب اإلبداج الفين والصناعي مخ جهـة ،ومـخ جهـة خـرق جتمـرت
ب

ذ عمليـات؛ األنشـطة البشـرياة الفنياـة والتقنياـة رعـاإلخرا  ،التمثيـل ،التصـوير،

اإلرــا ة واملونتــا  ..إخ ،واإلجــرا ات التســيريية مــخ خــذل اهلياعــل والســيولة املالياــة،
و خــرياً الوســائل واألجهــزة التقنياــة املســتخدمة يف عملياــة اإلنتــا الســينمائي؛ اــاا األخــري
سب مرتب بالتطورات التكنولوجياة.
نذحـــك يف حكـــام املـــوات ر 2 ،1 ،5 ،4نا عمليـــة اإلنتـــا الســـينمائي تكمنـــرت يف
اباالت ااتياة:
 اإلسا ة ل تيان.ل -اإلسا ة لثورة التحرير الوطنية رموزاا وتارخيها و لجيد االستعمار.
 املس بالنظام العام و الوحدة الوطنية.ت -التحريل على العن

والكرااية والعنصرية.

فاملشـ ـراج عســـد علـــى حـــاالت ابظـــر بنـــا اً علـــى األاـــداا الـ ـ ســـطراا للنشـــا
السـينمائي اــاا مــخ جانـ  ،ومــخ جانـ آخــر احملافظــة علــى ســورة اجلزائــر وعذ اتهــا
بالعاخ اخلارجي .عما يكذحك ال عيز وإعطا امياة وارـحة لسـينما حـرل التحريـر
الــوطين خاســة األفــذم املتعلقــة برمــوز الثــورة التحريرياــة ،اــاا األمــر الــاي فــت جــداال
واســعاً يف الوس ـ الســينمائي اجلزائــري ب ـ م يــد ومعــار

هلــاا القــرار؛ الــاي ُعتكــرب

إجحافا وت يقاً يف حة الفخ السـينمائي الـاي يتميـز باإلبـداج الفـين ،فالسـينمائي لـيس
مب رخ خاسة يف النوج الروائي.
إا ا اخ اج إنتا األفذم املتعلقة بثورة التحرير الوطين ورموزاا ملوافقة مسـبقة مـخ
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ابكومة ()20؛ باالستنات إ ااا ابكم ال كخ إنتا ي فيلم وري و متعلـة بسـري
اتة ورموز الثورة إال مبوج تـرخيص لنحـ ابكومـة  ،إالس نـ خ يـتم لديـد بدا ـة
مخ يـخ ت خـا املوافقـة بال ـب  ،ليـتم الفصـل فيـ الحقـاً لتكـون وزارة اجملااـديخ مـخ
خــذل جلنــة مرا بــة تابعــة ملرعــز ابرعــة الوطنيــة و حبــا الثــورة التحريريــة اجلهــة
ابكومياة املختصة ـ فحكـم اـا املـاتة ر 1يسـتند علـى القـانون ر ـم 33ا  02املـ رخ
يف اخلــامس فريــل ســنة  0333واملتعلــة باجملااــد والشــهيد؛ مــخ بـ

ادافـ األساســية

محاية وسيانة ال ا التارخيي والثقايف لثورة التحرير الوطين ،وتر يت وإرفا القيمـة
علي  ،مخ خذل سهر الدولة على لجيد الشهدا واحـ ام رمـوز ـورة التحريـر الـوطين
ومآ راــا ( ،)21بالنســبة لل ـ ا التــارخيي والثقــايف لثــورة التحريــر الــوطين ،فهــو ثــل
مجيرت الرموز واملآ ر ال

هلا عذ ة بالثورة او ملب ل مة  .ما فيمـا خيـص رمـوز الثـورة

التحريريــة فهــو يتعلــة بكــل مــخ؛ بيــان ول نــوفمرب ،العلــم الــوطين ،النشــيد الــوطين
الر)ي ،الشهيد ،اجملااد ،رملـة الشـهيد ،مقـابر الشـهدا  ،متـاح اجملااـد ،املـآ ر
التارخييـة ،املعـاخ التاعاريـة والتارخييـة ،الســاحات واألمـاعخ الـ توجـد بهـا معــاخ
تاعارية ،وبصفة عامة عل ما يرمز إ
ويتعر

ورة التحرير الوطين (.)22

لعقوبات عـل مـخ ـس حـد اـا الرمـوز املنصـوص عليهـا ،فالدولـة تعمـل

على ن حيتلا تاريخ املقاومة الشـعبياة وابرعـة الوطنياـة و ـورة التحريـر الـوطين مكانـة
معتربة يف ابياة الوطنياة ،وعلى ااا األساأ وج املشراج مبوج املاتة  10مـخ ـانون
املتعلــة باجملااــد والشاــهيد علــى الدولــة ن لتفــل باألعيــات الوطنياــة ،األيــام التارخييــة،
والاعريات املخلسدة ألحدا

ورة التحرير الوطين.

يف السيا اات  ،ال كخ ممارسة اإلنتا السينمائي إلسا بعد ابصول علـى الرخصـة
املُسبقة بعد إيداج مل لدق املديرية املكلفة بالسينما بوزارة الثقافـة وبعـد تراسـة امللسـ
املكون حس املاتة  5مخ(:)23
 .0استمارة وتعهد يسلم مخ طرا مصاحل وزارة الثقافة.
 .7نسخة مخ القانون األساسي للم سسة و للشرعة اخلارعة للقانون اجلزائري.
 .1السوابة الق ائية لصاح الشرعة و مسرياا رال تتجاوز ذ ة

هر .

 .4هاتات تثبط الكفا ات املهنية لطال الرخصة.
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ورخصــة ممارســة اإلنتــا الســينمائي تــدوم مل ـداة مخــس ســنوات وجتــدت إالس يف حــال ؛
إ بات إ از فـيلم طويـل و فـيلم

صـرييخ و ـريط و ـائقي خـذل املـداة السـابقة،

االستعانة مبتعاون جزائري بصفت منت تنفياي ل فذم السينمائية األجنبيـة املصـورة
باجلزائر ،وتسح الرخصة يف حالت :
والً؛ عدم إ از الفيلم املداعم مخ بل الدول يف ااجال املقررة.
انياه؛ التصوير بدون إان و خار املوا رت املصر بها.
ويف حالة تكـرار املخالفـات نفسـها و عـدم إيـداج نسـخة الفـيلم املنـت يف اجلزائـر و
باال ــ ـ ار لــــدق ايئــــة حفــــك األفــــذم ،تســــح نهائيــــا رخصــــة ممارســــة اإلنتــــا
السينمائي(.)24
انيا -اإلنتا املش ر:
وج ـ املش ـراج مبوج ـ حكــم املــاتة  04علــى املنــت الــاي ي ــمخ اإلنتــا التنفيــاي
ل فذم السينمائية األجنبية ،اللجو إ متعاون جزائري ينشـطون يف جمـال السـينما
باجلزائر ،وفة رو وسيغ ونس ادتة ( ،)25انار احتمال إللـزام املنـت األجـنض
للتعاون مرت منتج منفايخ جزائري ؛ فاألمر يرجرت إ املعامذت املالية واللوجسـتية مـخ
جهــة ،ومــخ جهــة خــرق ااولــة تنشــي اجملــال الســينمائي اجلزائــري ،غــري نـ خ يــتم
لديــد الشــرو والصــيغ والنس ـ اخلاســة بتنفيــا اإلنتــا لصــاحل األفــذم الســينمائياة
األجنبياة ،فيتو تطبية اا األحكام عـخ طريـة التنظـيم ؛ اـا اجلملـة ا تكراراـا
اني مرات يف املوات  45 ،11 ،10 ،72 ،71 ،03 ،04 ،07ممـا جعـل انـار بعـل
ال مو

يف اإلجرا ات وعيفية تطبية األحكام ،خاسة فيما يتعلـة باإلنتـا املشـ ر،

فلم يتم لديد نس املسـاامة وجنسـية الفـيلم مقارنـة بـاألمر ر ـم 18ا  ،107فاملشـراج
كيخ رت اإلنتا املشـ ر يف حالـة غيـال اتفا يـة حكوميـة مشـ عة وفقـا للمـاتة 05مـخ
القانون 00ا 01لفائدة البلد الاي يتواجد في مقر رعة اإلنتـا الـ يتمتـرت لويلـها
باألغلبية .ويف حالة التمويل املتسـاوي خي ـرت الفـيلم للقـانون اجلزائـري .ال كـخ لفـيلم
ا إنتاج بصفة مش عة ابصول على جنسية مزتوجة إال يف اطـار اتفا ـات سـينمائية
ا
حكومية (.)26
ومبا ن األفذم املش عة املنتجة بل سـنة  ،7000ل ـرت ألمـر 18ا  107اخلـاص
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بتنظيم السينما سنة  ،0318نذحك ن املشراج اجلزائري خ يك يار لديد مفهـوم اإلنتـا
املشـ ـ ر يف القـــانون  ،01-00لكـــخ جـــرق بعـــل التعـــديذت يف إجـــرا ات التنفيـــا
القيوت على امل ام املتعلقة بالثورة التحريرياة...إخ .وحنرص يف اـاا

والتمويل ،وفر

الصدت على ن يف حالة عان انار نزاج إلنتا املش ر خار االتفا ابكومي ،فـذن
املشراج خ ع الختصاص انون البلد الاي يقرت فيـ مقـر ـرعة اإلنتـا  ،يف حالـة إاا
مـا عــان لويلــها باألغلبيــة ،وحــرص املشـراج علــى إخ ــاج الفــيلم للقــانون اجلزائــري يف
حالة تعاتل التمويل ،وااا للحفاظ على املال العام ،وتسهيل عمـل املنـتج اجلزائـري ،
عمــا منــرت ابصــول علــى اجلنســية املزتوجــة ألي إنتــا مش ـ ر إال يف إطــار االتفا ــات
السينمائية ابكومية ،طبقا لـنص املـاتة  ،05ويتجلـى وارـحا مـخ خـذل اـاا التقيـيم
الصــري  ،ن اإلنتــا املشـ ر خي ــرت للتنظــيم ابكــومي ،لكــخ إاا مــا ارنــا بــاألمر
18ا 107

ـــد نــ خفســ يف الكـــثري مـــخ اإلجـــرا ات ،لكـــخ ا تقييـــد املســـتثمريخ

األجان مخ خذل ابصول على ال اخيص.
خالـــة:
تكمــخ اباجــة إ

ــانون الســينما علــى ســبيل املثــال ال ابصــر ،يف تســخري آليــات

جديدة إلعاتة تضطري الر أ املال البشـري الفـين والـتقين بـل امل سسـات والوسـائل الـ
تسخاراا الدولـة لصـاحل السـينما ،حقيقـة ا ت ـى ـانون السـينما ر ـم 00ا 01تقلـيص
عدت عبري مـخ املـوات اخلاسـة بـاألمر ر ـم 18ا  107الصـاتر سـنة  ،0318ممـا يكفساـر
آليــة فصــل اجلوانــ التشــريعية عــخ اجلوانــ التنظيميــة ،بَيــد ناــ تــرر الكــثري مــخ
ال مــو

والفراغــات يف لديــد املهــام واملصــطلحات وعــدم تفســرياا عمــا ينب ــي ،إا

عسل املشراج تطبية معظم حكام بنوت ااا القانون للتنظيم.
رغم تبين اجلزائر نظام الر )الية يف العقد األخري مـخ تسـعينات القـرن املارـي ،خ
تطر ت يريات على النشا وامل سسات السينمائية اجلزائرية ،بل العكـس ا حـل عـدت
منها عمـا ا اعـر سـابقا بسـب األزمـة املالياـة والسياسـياة؛ اـاا ال ينفـي وجـوت بعـل
امل سسات اخلاسة باإلنتا السمعي البصـري والسـينمائي اخلارـعة لقـانون اجلزائـري،
إالس نهــا ال لــر عــخ عونهــا مكنـتِ مكنفســا ،لــيس انــار اســتثمار رغــم تشــجيعات املشـراج
اجلزائري لالب.
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بــروز تطــورات خمتلفــة يف امليــدان الســينمائي ،جــرا التطــورات التكنولوجياــة ممــا
ســاام يف بــروز بعــل الفراغــات القانونيــة بعــد مــرور ــذ و ربعــون ســنة علــى املنظومــة
القانونياة املتحكمة يف اجملال السينمائي ،وإ ر إل ا بعل البنوت و ت ـيري خـرق خاسـة
يف األلفياــة الثالثــة ،جعــل مــخ اــم راانــات ابكومــة اجلزائرياــة إعــاتة تنظــيم وتســيري
القطاج السينمائي مخ خذل انون خـاص بالسـينما ،يف ظـل حـل العديـد مـخ امل سسـات
ورياج القاعات السينمائياة.
املذحــك نا املش ـراج حصــر الســينما اجلزائريــة يف النــوج املتعلــة بــابرل التحريريــة
و الثورة النوفمربية ؛ حقيقـة اـاا يعكـس ن اإلراتة السياسـية اـي املسـاام الكـبري يف
إ ا مصري السينما اجلزائرياة واإلنتا السـينمائي خاسـة ،فلـوال الـدعم مـخ بـل وزارة
اجملااديخ وتسخري عل اإلمكانيات مخ وزارة الدفاج ملا سطرت رو الشا ة السينمائية
ألفذم السيار ورموز الثورة ،ليتوا فيما بعد ااا النوج مخ األفذم إ غاية ظهور ـانون
السينما سنة .7000
يف سيا ااا الطر  ،ورمبا للعوامل اجملتمعـة الـ طرحـط عـذ وغرياـا ،نتفـة مـرت
ر ي العديــد مــخ املهــتم واملمتهــن الســينمائي مــخ اجلــيل رجيــل الثــورة ،واجليـــل
اجلديــد حــول الت ــيريات الـ جــا بهــا القــانون اجلديــد ،فــرغم امياتـ إال نـ ال يعباــر
ســراحة عــخ تنظــيم وتســيري الوا ــرت الســينمائي اجلزائــري علــى وج ـ اخلصــوص عملياــة
اإلنتا السينمائي واإلنتا املش ر ،فلم يضتي باجلديد للقطـاج وخ يسـاام بـدفرت ـاطرة
ا عملية اإلنتا السينمائي واإلنتا املش ر ،بـل عمـل علـى تطويـة ممارسـة النشـا
الســينمائي مــخ خــذل الــتجكم يف عمليــة اإلنتــا ممــا سيصــع عمليــة جتســيد اإلبــداج
الفين ومحايت .
و بـــل طـــر بعـــل املق حـــات لتـــدارر ـــرات القـــانون الســـينمائي املســتحد ر ـــم
00ا ،01وج على مس ولي القطاج إعاتة االعتبار للسينما اجلزائرية اليا مـخ خـذل
اسـ جاج وفــت القاعــات الســينمائية للجمهــور اجلزائــري ،وعامليــا مــخ خــذل تفــرت عجلــة
اإلنتا السينمائي الاي يكعد حـد اـم الروافـد الثقافيـة الـ تعـراا بثقافـة احملليـة علـى
مســتوق املهرجانــات الدوليــة ،فــرغم ارتبــا الســينما اجلزائريــة بالسياســة املنتهجــة يف
البلد وا تصاتاا وتشريعها حيتم عليها:
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 ن تكــون انــار اســتقذلية ماتيــة ومعنويــة للم سســات الســينمائية اخلاســة بــدعماإلنتــا الســينمائي واإلنتــا املش ـ ر ،علــى غــرار املرعــز اجلزائــري لتطــوير الصــناعة
السينمائية  ،CADCواملرعز الوطين للسينما والسمعي البصري .CNCA
 -جتفي املوات القانونية مخ ال مو

وعدم ترعهـا مبهمـة بتحديـد املهـام وتوعيلـها

بشكل مبا ر ،.مرت إعطا امية لتكويخ اجلان البشري التقين والفين.
 مراعــاة التطــورات الر ميــة والتكنولوجيــة ،فالعــاخ يتج ـ حنــو الســينما الر ميــةإنتاجا وتوزيعا عرب املوا رت اخلاسة بها ومحايتها ،انا جي إعاتة النظر يف اـاا اجلانـ
م يا نهائيا يف القانون السينمائي اجلديد.
 لديد األطر القانونية لذستثمار يف جمال اإلنتا السـينمائي واإلنتـا املشـ ر مـخخذل سخ رو وارحة.
اهلـوامــغ واملـراجــرت:
( -)1اجللســة العلنيــة للمجلــس الشــعض الــوطين :الســنة الرابعــة ر ــم  77 ،030نــوفمرب  ،7000منا شــة
مشروج انون السينما ،الصاتر يف  05يناير  ،7000ص .1
( -)2األمر18 ،ا  05 ،107نوفمرب  ،0318يتعلـة بتنظيــم املـرعــز اجلزائـري للسينمــا ،ر ،ج ،31
الصاترة يف  03نوفمرب  ،0318ص.0814
( -)3القـــانون00 ،ا  02 ،01فربايـــر  ،7000املتعلـــة بالســـينما ،ر ،ج  ،01الصـــاترة يف  78فربايـــر
 ،7000ص .8
( -)4ـــرار وزاري مشـــ ر 73 ،بريـــل  ،7001يت ـــمخ حســـال لصـــيص ر ـــم 107ا 003بعنـــوان
الصندو الوطين لتح ري تظاارة اجلزائر عاسمة الثقافـة العربيـة  ، 7002ر ،ج  ،10الصـاترة يف
 04ماي  ،7001ص .01
( -)5ــرار وزاري 73 ،نــوفمرب  ،7008يت ــمخ التخصــيص ر ــم 107ا 072بعنــوان الصــندو الــوطين
لتح ري وتنظيم املهرجان الثقايف اإلفريقي  ،"7003ر ،ج  ،5الصاترة يف  70يناير  ،7003ص 70ـ
( -)6ــرار وزاري مشــ ر 71 ،يوليــو  ،7004لصــيص ر ــم 040ا 107الصــندو الــوطين لتنظــيم
تظاارة سنطينة عاسمة الثقافة العربية  ، 7005ر ،ج  ،5الصاترة يف  08فرباير  ،7005ص.17
( -)7رار وزاري مش ر 73 ،يوليو  ،7001يت مخ رو االلتحا و رو التوجي واتـوق الـربام
ومدة الدراسة ونظامها وفت الفروج والشع وتشكيل جلان االمتحانات والشهاتات باملعهد العالي ملهـخ
فنون العر

والسمعي البصري ،ر ،ج  ،10الصاترة يف  03عتوبر  ،7008ص.77

( -)8املوات ر : 4 ،1 ،7مر18 ،ا ،107مرجرت سبة اعر  ،ص 0814
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( -)11املاتة  :03املرجرت السابة ،ص .0215
( -)12املاتة  :71املرجرت السابة ،ص .0211
( -)13املوات ر : 71 ،77 ،70املرجرت السابة ،ص ص .0212-0211
( -)14اجللسة العلنية للمجلس الشعض الوطين :مرجرت يبة اعر  ،ص .4
( -)15محد

اوي :السينما وحرل التحرير ،منشورات الشهال ،اجلزائر ،7004 ،ص.010

( -)16نفس املكان.
( -)17املــاتت ر : 3 ،7مرســوم تنفيــاي01 ،ا  ،782حيــدت عيفيــات تســليم البطا ــة املهنيــة للســينما
وسحبها ،ر ،ج ،40الصاترة يف  04غشط  ،7001ص.02
( -)18املرسوم التنفياي01 ،ا  ،721املرجرت السابة ،ص.00
( -)19املاتة  :10انون00 ،ا  ،01مرجرت سبة اعر  ،ص .02
( -)20املاتة  :1نفس املرجرت ،ص .05
( -)21املاتة  :7-0انون33 ،ا 05 ،02بريل  ،0333يتعلسـة باجملااـد والشـهيد ،ر ،ج  ،75الصـاترة
يف  07بريل  ،0333ص .4
( -)22املاتة  :57املرجرت السابة ،ص .3
( -)23املــــاتة  :05مرســــوم تنفيــــاي01 ،ا  73 ،721يوليــــو  ،7001املتعلــــة بــــالرخص والتض ــــريات
السينمائية ،ر 40 ،الصاترة يف  04غشط  ،7001ص ص .00 -3
( -)24املاتة  :1انون00 ،ا  ،01مرجرت سبة اعر  ،ص.05
( -)25املاتة  :04نفس املرجرت ،ص .01
( -)26املاتة  :05نفس املرجرت ،ص.01
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