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اGــــاداGــــادّة ة 6 :  : يــــلـــــتــــزم الـــــديــــوان بـــــاإلنــــتـــــاج أو اإلنــــتــــاج
اGـشتـرك للـتـظاهـرات الثـقافـيـة والعـروض التـي ينـظمـها
حلساب السلطـة الوصية أو �ناسبة األيام اخلاصة بإحياء
اGــنــاســبــات ذات الــطــابع الــوطــني والــتــاريـخـي والـديــني

وذلك باستعمال جميع الدعائم السمعية البصرية. 

7 :  : يـــكــــلف الـــديــــوانr بـــاGـــســـاهــــمـــة في إبـــراز اGــاداGــادّة ة 
اGـواهب الـشابـة وتـنـظيم أنـشـطة أدبـيـة وفنـيـةr في إطار

الصالحيات اGوكلة إليه.

اGــــاداGــــادّة ة 8 :  : يـــــســـــاهم الـــــديـــــوان في تـــــشـــــجــــيـع اإلبــــداع
الــثــقـــافي والــفـــني اGــوجـه لــلــطـــفل وذلك بـــطــبــعـه ونــشــره

وتوزيعه.

اGـاداGـادّة ة 9 :  : يـشــارك الـديــوان في تـنــظـيـم الـتــظـاهـرات
اخلــاصــة بــتــكــر� اGــبــدعـX فـي مــجـاالت الــفــكــر والــثــقــافـة

والفنون.

اGـاداGـادّة ة 10 :  : يـنـظم ويـنـتج الـديـوان تـظـاهـرات ثـقـافـية
وفــنـيــة مــوجـهـــة  لــلـمـــواطـنr وال ســيــمــا ســـكـان اجلـــنـوب

والهـضـاب العليا.

اGــــاداGــــادّة ة 11 :  : يـــعــــمـل الـــديــــوان عـــلـى تـــعــــريف اGــــواطن
بــالـــتـــراث الـــثـــقــافـي الــوطـــنـي والــعـــاGي مـن خالل أعـــمــال

اإلنتاج والنشر والتنشيط الثقافي.

12 :  : يــكــلف الــديــوان بــاحملــافــظــة عــلـى الــتـراث اGـاداGـادّة ة 
الفكري والفني وترقيته.

اGـاداGـادّة ة 13 :  :  يــشـارك الــديـوان في تــنـظــيم تـظــاهـرات
ثـــقــــافـــيــــة وفـــنــــيـــة وعــــروض تـــبــــرمـــجــــهـــا الــــوصـــايــــة عـــلى

الصعيدين الوطني والدولي.

اGاداGادّة ة 14 :  : يـكـلف الديــوان بتــنظيم و/ أو اGــشاركة
في تـنـظيم التظاهـرات الثقافيـة والفنية الـتي تبرمجها
الـوصايـة في إطار اGـبـادالت الثـنائـية واGـتعـددة األطراف
وال سـيــمـا األســابـيع الــثـقــافـيــة اGـنــظـمـة فـي اخلـارج وكـذا

اGهرجانات واللقاءات الفنية واGساهمة فيها.

اGـاداGـادّة ة 15 :  :  يـكــلف الـديـوان بــتـقــد� عـروض أجـنــبـيـة
في اجلـزائــر بـصـفـة تــسـمح لـلــجـمـهــور اجلـزائـري بـاالطالع
عـلى الـثقـافة الـعـاGيـة في إطـار برامج اGـبادالت الـثـقافـية

الدولية.

rــــادّة ة 16 :  : يــــتـــلــــقى الــــديــــوان عن كل ســــنــــة مـــالــــيـــةGــــاداGا
مـسـاهمـة مـقـابل تبـعـات اخلدمـة الـعـمومـيـة الـتي يفـرضـها

عليه دفتر الشروط هذا.

(30) Xــادّة ة 17 :  : يـــرسل الــديـــوان قــبل تـــاريخ ثالثــGــاداGا
أبـريل من كل سنـة إلى الوزيـر اGكـلف بالـثقـافةr تـقيـيما
عن اGـبــالغ الـتي تــخـصص له لــتـغـطــيـة األعـبــاء احلـقـيــقـيـة
الناجتـة عن تبعـات اخلدمة الـعمومـية التي يـفرضهـا عليه

دفتر الشروط هذا.

يـــقـــرر الـــوزيــر اGـــكـــلف بـــاGـــالــيـــة والـــوزيـــر اGــكـــلف
بـالــثـقــافـةr تــخـصــيص االعـتــمـادات أثــنـاء إعــداد مـيــزانـيـة

الدولة.

اGــاداGــادّة ة 18 :  : تـــدفع اGـــســاهــمـــات اGــســـتــحـــقــة لـــلــديــوان
مـقابل تكفله بـتبعات اخلدمـة العموميـةr طبقا لإلجراءات

اGنصوص عليها في التشريع والتنظيم اGعمول بهما.

اGـــــاداGـــــادّة ة 19 :  : يـــــجـب إرســـــال حــــــصـــــيــــــلـــــة اســــــتـــــعــــــمـــــال
اGساهمات إلى الـوزير اGكلف باGالية في نهاية كل سنة

مالية.
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 مرســوم تنفيـذي رقم  مرســوم تنفيـذي رقم 13 -   -  327 مؤرخ في  مؤرخ في 20 ذي القعدة ذي القعدة
عــام عــام 1434 اGــوافـق  اGــوافـق 26 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــة r2013 يــحــددr يــحــدد
شــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع واخلــدمــاتشــروط وكـــيــفـــيــات وضع ضـــمــان الـــســلـع واخلــدمــات

حيز التنفيذ.حيز التنفيذ.

ــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rبناء على تقرير وزير التجارة  -

- وبنــــاء على الـدسـتـــورr ال سـيـمـــا اGـادتـان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اGــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اGـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واGــتــعـلق

rادة 13 منهGال سيما ا rستهلك وقمع الغشGبحماية ا

- و�ــــــقـــــتــــــضى اGــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 13 - 312
اGـؤرخ في 5  ذي الـقــعــدة عـام 1434 اGـوافق 11 ســبـتــمــبـر

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيGسنة 2013 وا

- و�قتـضى  اGرسوم  التـنفيذي رقم 90-39 اGؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1410 اGــــــوافق 30 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1990

rتممGعدل واGا rتعلق برقابة اجلودة وقمع الغشGوا

- و�ـقتـضى اGرسوم الـتنـفيذي رقم 90-266 اGؤرخ
في 25 صــفــر عــام 1411 اGــوافق 15 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1990

rنتوجات واخلدماتGتعلق بضمان اGوا


