الجمهورية الجزائـريـة الديمقراطية ال�شعبية
وزارة الثقاف���ة

ال�صالون الدولي ال�ساد�س ع�شر للكتاب بالجزائر
� 21سبتمبر � 1 -أكتوبر 2011

القـانــون الداخــلــي
تمهيد

�إن ال�صالون الدول��ي للكتاب (�سيال) تظاهرة
ثقافية تقام �سنويا بالجزائر العا�صمة برعاية
وزارة الثقافة .من �أهدافه الأ�سا�سية:

 العم��ل على ترقي��ة الكتاب باعتب��اره �أداة�أ�سا�سية لنقل المعرفة.

 العم��ل عل��ى �إيج��اد الفر�ص��ة ال�سانحةالكت�شاف الإ�ص��دارات الجديدة في الميادين
الفكرية والأدبية والعلمية والفنية في الجزائر
وفي العالم.
حب الكتاب
 الإ�سه��ام في تحفيز وتقوي��ة ّوالترغيب في المطالعة.

 توفير المناخ الداعم لل�شراكة المهنية فيميدان��ي ن�شر الكتاب وتوزيع��ه ،داخل الوطن
وخارجه.
 -ت�شجيع الحوار والتبادل الفكري والثقافي.

 .Iنظام ال�صالون الدولي للكتاب

تحدد محافظ��ة ال�صالون �إج��راءات تنظيم
ال�صالون الدولي للكتاب بالجزائر� ،سيما تلك
المتعلق��ة بم��كان انعقاده وتاري��خ افتتاحه
ومواقيت فتح �أبواب��ه وغلقها للجمهور .كل
تغيير من �ش�أن��ه �أن يطر�أ على هذه الإجراءات
يكون من �صالحيات محافـظة ال�صالون.
الم��ادة  : 01تق��ام ال��دورة ال�ساد�س��ة ع�شر
لل�صالون الدول��ي للكتاب بالجزائر العا�صمة
من � 21سبتمبر � 2011إلى � 1أكتوبر .2011
الم��ادة  : 02يتم االفتت��اح الر�سمي لل�صالون
يوم الأربعاء � 21سبتمبر .2011

الم��ادة  : 03يُفتت��ح ال�صال��ون للجمهور يوم
الخمي���س � 22سبتمب��ر � 2011إلى غاية يوم
ال�سبت � 1أكتوبر  ،2011وذلك ح�سب المواقيت
التالية:
 العار�ضون  :من � 9صباحا �إلى  7:30م�سا ًءا -ال ّزوار  :من � 10صباحا �إلى  7م�سا ًءا.

و�سيت��م تمدي��د مواقيت افتت��اح ال�صالون
للجمهور �إل��ى �ساعات من الليل .يتم الإعالن
عن �أيام هذا التمديد في الوقت المنا�سب.
تخ�ص�ص �أجنحة ال�صالون لعر�ض
الم��ادة : 04
ّ
وبي��ع �إ�ص��دارات الم�ؤ�س�س��ات الم�شارك��ة،
عمومية وخا�صة ،وطنية و�أجنبية.

الم��ادة � : 05إن محافظ��ة ال�صال��ون ه��ي
الم�س�ؤول��ة الوحيدة ع��ن تعيين وتحديد كل
ف�ضاءات ال�صالون ،ح�سب مقت�ضيات ح�سن
�سير التظاهرة.

� .IIشروط و�إجراءات الم�شاركة
في ال�صالون

المادة � : 06إن الم�شاركة في ال�صالون الدولي
للكت��اب مفتوحة لم�ؤ�س�س��ات ن�شر الكتاب،
عمومي��ة وخا�صة ،وطني��ة و�أجنبية لتعر�ض
الإ�صدارات التي تولّت �إنتاجها.

الم��ادة  : 07عل��ى العار�ضين �أن يمل�ؤوا بعناية
طي الملف
ا�ستمارات الم�شارك��ة يجدونها
ّ
و�أن ير�سلوه��ا موقّعه �إلى محافظة ال�صالون
عن طري��ق البريد ال�سريع� ،إلى العنوان التالي:
ال�ص��الون الدول��ي للكت��اب ،المكتب��ة الوطنية
الجزائري��ة ،الحام��ة ،الجزائر العا�ص��مة ،مرفقة
مف�صلة للكتب المزمع عر�ضها وذلك
بقوائم
ّ
قبل تاريخ  31ماي .2011
الم��ادة  : 08ت��درج القوائ��م المر�سلة ح�سب
اال�ستم��ارات المرفق��ة لمل��ف الم�شاركة
كالتالي :
 -طلب الم�شاركة (ا�ستمارة رقم )1

ب�شه��ادة توكيل من ط��رف كل دار ن�شر تملأ
بعناي��ة ويوقعه��ا كل نا�شر ق��ام بالتوكيل ؛
وعل��ى العار�ض الذي يمث��ل نا�شرين �آخرين �أن
ير�سل ا�صدارات دور الن�شر التي قامت بتوكيله
على قوائم م�ستقلة.
الم��ادة  : 11ال ت�ؤخ��ذ بعين االعتب��ار طلبات
الم�شارك��ة الت��ي ال ت�ص��ل �إل��ى محافظة
المح��ددة �أعاله وكذا
ال�صال��ون في التواريخ
ّ
الطلب��ات الت��ي ال تحتوي عل��ى المعلومات
والوثائق المطلوبة.

بحق
الم��ادة  : 12تحتفظ محافظة ال�صالون
ّ
�إلغاء م�شاركة �أي نا�شر دون �أن تكون مطالبة
مبرر لذلك.
بتقديم
ّ
الم��ادة  : 13حال ح�ص��ول العار�ض الم�شارك
يتعين
في ال�صالون على الموافقة المبدئية،
ّ
تحول
الم�شاركة.
عليه ت�سدي��د م�ستحقات
ّ
�إلى ح�ساب (�سيال):
ال�صالون الدولي للكتاب ،الجزائر العا�صمة.
بنك الجزائر الخارجي
وكالة ق�صر المعار�ض ،الجزائر العا�صمة
ح�ســــاب رقم :
RIB : 002 00016 0162200259 87

 قائمة العناوين المزمع عر�ضها في ال�صالون(ا�ستمارة رقم )2

رمـــز bexadzal 016 : swift

 قائمة الم�صاحف وترجمات القر�آن (ا�ستمارةرقم )4

 .IIIم�ستحقات الت�سجيل

 -قائمة الكتب الدينية (ا�ستمارة رقم )3

 -بطاقة دليل العار�ضون (ا�ستمارة رقم )5

هام  :تق��دم ن�سخة م��ن الم�صحف (مهما
المعدة
كان حجمه و�شكل��ه وكذا الترجمات
ّ
للعر���ض خ�لال ال�صال��ون� ،إل��ى محافظة
ال�صالون قبل تاريخ  31ماي .2011

المادة  : 09تُر�سل كل الوثائق الم�شار �إليها في
المادة � 8أعاله عن طري��ق البريد ال�سريع� ،إلى
وم�سجلة
مدونة على ورق
محافظة ال�صالون،
ّ
ّ
في قر�ص م�ضغ��وط ( )CDاك�سيل .ال تقبل
القوائم المخطوطة.
الم��ادة  : 10يمكن لأي عار�ض �أن يمثل دور ن�شر
�أخرى ،ويجب �أن ال يتعدى هذا التمثيل  02دور
ن�شر .وعليه يجب �أن يرف��ق طلب الم�شاركة

وتم تحدي��د تاري��خ � 15أوت  2011ك�آخر �أجل
لت�سديد هذه الم�ستحقات.
��ددت م�ستحق��ات الت�سجيل
ح ّ
الم��ادة ُ : 14
ح��دد �سعر �إيجار
ب��ـ  150دوالر �أمريكي .كما
ّ
مجه��زا ب��ـ  100دوالر �أمريكي للمتر
الجناح
ّ
المربع الواحد.
يحتوي الجناح المجهز على مايلي:

فرا�ش �أر�ضي ،فوا�صل حائطية� ،أ�ضواء ،مكتب
( )02( ،)01كرا�س��يَ ،مقب���س كهربائي (220
فولت).

�أما �سعر �إيجار الرفوف فهو كالتالي:

ّ
رف ( )01مقا�س 1,80 :م  1,00 xم : 0,35 x

ذو واجهة واحدة  40 :دوالر �أمريكي،
ذو واجهتان  60 :دوالر �أمريكي.

 .IVم�س�ؤولية العار�ضين

الم��ادة  : 15ال تتحم��ل محافظ��ة ال�صالون
�أي��ة م�س�ؤولية ف��ي حالة ال�سرق��ة �أو �ضياع
الكت��ب �أو الأغرا���ض ال�شخ�صي��ة التي تتم
في الأجنحة خالل �ساع��ات افتتاح ال�صالون
للجمهور.
الم��ادة  : 16كل عار���ض م�س���ؤول عن جناحه
ويكون ملزم��ا – عند االقت�ض��اء -بتعوي�ض
الأ�ضرار التي يلحقها بتجهيزات الجناح.
المادة  : 17ال يمكن لأي عار�ض �أن ي�ؤجر جناحه
�أو يتنازل عنه ك ّليا �أو جزئيا لطرف �آخر.

 .Vالكتب المعرو�ضة

المادة  : 18ال يمكن للكتب المقترحة للعر�ض
�سيما
�أو البيع �أن تتعار�ض والقوانين الجزائريةّ ،
المر�س��وم رق��م  03-278الم�ؤرخ ف��ي  24جمادى
الثانية  1424هـ الموافق لـ � 23أوت .2003
الم��ادة  : 19يجب �أن تمثل الكتب ال�صادرة ما
بي��ن  2009و 2011ن�سبة  % 60على الأقل من
مجموع الكتب المعرو�ضة.
الم��ادة  : 20يمك��ن للعار���ض �أن ي�ست��ورد
خ�صي�صا لل�صالون :
ّ
  200ن�سخ��ة من كل عنوان �صدر منذ �سنة 2009؛

  50ن�سخة من الكتب ال�صادرة ما بين 2007و 2008
 05 -ن�سخ من الكتب ال�صادرة قبل .2007

ح ّدد عدد الن�س��خ الم�سموح به
الم��ادة ُ : 21
المتعددة
والكت��ب
للمو�سوع��ات
بالن�سب��ة
ّ
الأجزاء كالآتي:
 الكتاب الذي يحتوي عل��ى جزء واحد (:)01 200ن�سخة ؛

الإج��راءات الجمركية تقع على عاتق العار�ض
�أو ممثله.

الم��ادة  : 26عل��ى العار�ض �أن يق��وم ب�إر�سال
الطرود نحو الم�ست��ودع الواقع تحت مراقبة
الجمارك  15يوما قبل افتتاح ال�صالون.
الم��ادة  : 27يتعي��ن على العار���ض �أن ي�سلم
�إلى محافظة ال�صال��ون ن�سخة من الفاتورة
النهائي��ة المعدة لغر�ض الت�صريح الجمركي
�شهر قبل افتتاح ال�صالون.
الم��ادة  : 28ال تت�ضمن الطرود وقوائم ال�شحن
�إالّ العناوي��ن المرخ���ص به��ا وال يمك��ن �أن
حددها القانون الحالي
تتج��اوز الكميات التي ّ
لل�صالون.

الم��ادة  : 29على النا�ش��ر العار�ض (�أو ممثله)
�أن ي�سهر عل��ى و�صول الكت��ب وا�ستقبالها
بنف�س��ه �أو ممثل��ه في الجن��اح .وال تتحمل
محافظة ال�صالون �أية م�س�ؤولية في حالة �أي
عجز في هذا الم�ستوى.

يتي�س��ر للعار�ضين القيام
الم��ادة  : 30ولكي
ّ
ب�إج��راءات تحويل منتوج البيع يتعين عليهم
مايلي:

 �ض��رورة فت��ح ح�س��اب لغير القاطني��ن ()INRلدى احدى البنوك المعتمدة ،وذلك � 48ساعة
قبل موعد فعاليات التظاهرة طبقا للقوانين
المعمول بها.

 �إي��داع منتوج بيع الكتب في الح�ساب لغيرالمعد لهذا الغر���ض لدى البنك
القاطني��ن
ّ
المعتمد.

الم��ادة  : 1 - 30تعف��ى المبيع��ات المبا�شرة
للجمهور ،م��ن الر�سوم ،ب�صف��ة ا�ستثنائية،
مدة ال�صالون.
خالل ّ

الكتاب ال��ذي يحتوي عل��ى (� )07أجزاء100 :
ن�سخة ؛

المادة  : 2 - 30تعاد ن�سخ الكتب غير المباعة
�إلى بلد المن�ش�أ.

يتحمل
يتعي��ن على العار���ض �أن
الم��ادة : 22
ّ
ّ
تكالي��ف الكت��ب المحجوزة وك��ذا تكاليف
حمول��ة الكمي��ات الإ�ضافي��ة و�/أو التي ال
ت�ستجي��ب لل�شروط ال��واردة ف��ي ن�ص هذا
القانون.

الم��ادة  : 31يتعي��ن عل��ى العار�ضين تهيئة
�أجنحته��م وتجهيزها � 48ساعة قبل االفتتاح
الر�سمي لل�صالون� ،أي يوم الإثنين � 19سبتمبر
 ،2011على ال�ساعة .20

الكت��اب الذي يحتوي عل��ى (� )08أجزاء و�أكثر:
 50ن�سخة.

الم��ادة  : 23على العار�ضين �أن ير�سلوا كميات
كتبهم التي يريدون عر�ضها في �إر�سال واحد.
المادة  : 24كل عار�ض يقوم بعر�ض كتب ثبتت
قر�صنتها يتعر�ض لغلق الجناح فورًا.

� .VIإجراءات الت�صريح والدخول
الم�ؤقت للكتب وتحويل منتوج
المبيعات

الم��ادة  : 25يتعي��ن على النا�ش��ر العار�ض �أو
ممثله اتم��ام الإج��راءات الجمركية لدخول
الكت��ب م��ن الخ��ارج .و�أن م�س�ؤولي��ة هذه

 .VIIتجهيز الأجنحة
و�إغالقها

المادة  : 32اليمكن غلق الأجنحة ك ّليا �أو جزئيا
مدة التظاهرة.
�أو �أن تُف��رغ من محتواها خالل ّ
تُخلى الأجنحة في اليوم الموالي بعد اختتام
ال�صال��ون� ،أي ي��وم الأح��د � 2أكتوب��ر .2011
ويخ�ض��ع م�سبقا � ّأي خ��روج للكتب لتقديم
«ت�أ�شيرة خروج» ت�س ّلمها محافظة ال�صالون.

 .VIIIالدعاية والترويج
للإ�صدارات

المادة  : 33يمكن للعار�ضين تنظيم ن�شاطات
في �أجنحتهم للترويج لإ�صداراتهم ( ح�ص�ص
توقيع الكتب.)..

� .IXأحكام مختلفة

المادة  : 34تحتفظ محافـظة ال�صالون بالحق
ف��ي �إعادة توزي��ع الأجنحة في حال��ة ما �إذا لم
ي�ست��وف العار�ض جميع م�ستحقاته في الآجال
المحددة.
ّ

الم��ادة  : 35تحتف��ظ محافـظ��ة ال�صال��ون
بحق �إعادة توزي��ع كل جناح لم يتم �شغله �أو
تهيئته من قبل العار�ض خالل � 48س��اعة قبل
موع��د االفتتاح الر�سمي لل�صالون .وفي كلتا
الحالتين المذكورتين ف�إن محافـظة ال�صالون
لن تكون ملزم��ة ب�إعادة المبال��غ المدفوعة
م�سبقا �إلى العار�ض.
ّ
الم��ادة  : 36يُمن��ع عل��ى العار�ضي��ن تجاوز
م�ساح��ات الأجنح��ة المخ�ص�ص��ة لهم �أو
ممرات الزوار.
ا�ستغالل
ّ
الم��ادة  : 37عل��ى كل عار���ض �أن ي�سهر على
نظافة جناحه ويعمل على ح�سن تهيئته.
الم��ادة  : 38على العار�ضين ع��دم ا�ستعمال
تجهيزات �صوتية �أو مرئية.

الم��ادة  : 39يُمن��ع عل��ى العار�ضي��ن توزي��ع
المطوي��ات �أو الكت��ب المجاني��ة وو�ض��ع
المل�صق��ات الإ�شهارية في مداخ��ل و�أروقة
المعدة للن�شاطات
المعر�ض �أو في الف�ضاءات
ّ
م�سبق من محافـظة
الثقافية دون ترخي���ص
ّ
ال�صالون.

الم��ادة  : 40يفتر���ض التوقي��ع عل��ى طلب
الم�شارك��ة ف��ي ال�صالون الدول��ي للكتاب
بالجزائر من طرف العار�ض �أنه اطلع على كل
الأحكام المت�ضمنة في هذا القانون الداخلي
وق��ام بالموافقة عليها .وعليه ف�إن كل �إخالل
بهذه الأح��كام وع��دم االلتزام به��ا يعر�ض
�صاحبها �إلى �إلغ��اء م�شاركته وغلق الجناح،
ولن تكون محافظة ال�صالون ملزمة بدفع �أي
تعوي�ض.
–––––––––––––––

عنوان محافظة ال�صالون

ال�صالون الدولي للكتاب بالجزائر

المكتبة الوطنية الجزائرية ،الحامة،
الجزائر العا�صمة

البريد الإلكترونيsiladz@gmail.com :

الموقع االلكتروني www.sila-dz.com :

الهاتف /الفاك�س+213 )21( 67 95 44 :
+213 )21( 67 70 68

