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اإلطار القانوين:

ينظم دعم قطاع الفنون التشكيلية والبصريةعلى شكل طلبات عروض مشاريع ،تستجيب
ملقتضيات دفتر التحمالت هذا والقرار املشترك بين وزير الثقافة ووزير االقتصاد واملالية رقم
 1273.14الصادر في  10جمادى األولى  12( 1435مارس  )2014املعدل بالقرار املشترك لوزير
الثقافة واالتصال ووزير االقتصاد واملالية رقم  2463.17بتاريخ  29ذي الحجة  20( 1438سبتمبر
 .)2017املتعلق بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية تنفيذا ملقتضيات املرسوم رقم 2.12.513
الصادر في  2رجب  1434ه املوافق ل  13ماي  2013املتعلق بدعم املشاريع الثقافية والفنية ،والتي
توضح األهداف واملجاالت املعنية بالدعم ونوعية املستفيدين منه ،و املعايير الخاصة باختيار
املشاريع املدعمة ،واملبالغ املرصودة لها وطرق صرفها ،وكذا طبيعة وشروط الحصول على الدعم

دراسة امللفات:

• يتم تقييم امللفات املترشحة من قبل لجنة مكونة من مهنيين من املجاالت املعنية وممثلين عن قطاع
الثقافة .ويتم تعيين أعضاء اللجنة وفق اللمقتضيات التنظيمية املعمول بها؛
• تتكلف لجنة إدارية (سكرتارية اللجنة) بالدراسة القانونية للملف اإلداري للمشاريع املترشحة للدعم وتتحقق
من صحة الوثائق املقدمة.

إيداع امللفات:

مجاالت الدعم
 1اإلقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية والبصرية
تنظيم املعارض والصالونات املتخصصة في الفنون التشكيلية
2
والبصرية

نشر الكتـــاب

 3املشاركة في معارض وصالونات الفنون التشكيلية والبصرية

1
المجـال

يفتح الترشيح
من  14فبراير إلى  14مارس
2022

 4اقتناء األعمال الفنية

• يحمل دفتر التحمالت من املوقع اإللكتروني لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة:
 ، www.minculture.gov.maومن خالل املوقع االلكتروني املخصص إليداع الطلبات؛
• يعد ملف طلب الدعم طبقا ملقتضيات دفتر التحمالت هذا؛
• تودع ملفات الدعم لزوما وحصرا عبر املوقع االلكتروني التالي http://daam.minculture.gov.ma :؛
• ال يمكن لحامل املشروع االستفادة من أكثر من دعم واحد ،باستثناء املترشحين ملجال اقتناء األعمال
الفنية الذين يحق لهم االستفادة من الدعم في مجال إضافي آخر؛
• تقبل فقط طلبات عروض املشاريع املقدمة برسم سنة  ،2022وال تقبل املشاريع التي سبق تقديمها
للدعم خالل الدورات السابقة؛

مقت�ضى هام:
 في حال صدور أي قرار من طرف السلطات الحكومية املختصة بحظر األنشطة الثقافية والفنيةالحضورية ،يتم اللجوء إلى تنظيم بعض األنشطة الواردة بدفتر التحمالت هذا بطريقة رقمية عن بعد،
وذلك بعد الحصول على إذن مكتوب من طرف املصالح املركزية املختصة.
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األهداف:

 تشجيع وتنشيط اإلقامات الفنية الوطنية؛ -تشجيع ومصاحبة مبدعي الفنون التشكيلية والبصرية؛

 تعميق التكوين وتبادل التجارب؛ -إغناء املشهد الفني الوطني في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية.

املستفيدون:

 مبدعو ومحترفو الفنون التشكيلية والبصرية (املكرسون والشباب)؛ أصحاب ومديرو اإلقامات الفنية كفضاءات إبداعية لالستقبال ومواكبة الفنانين؛ -الشركات والتعاونيات الفنية والجمعيات العاملة في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية.

أنواع مشاريع الدعم:

 اإلقامات الفنية باملغرب التي توفر للفنانين وسائل اإلنتاج والترويج واملواكبة التقنية؛ -مشروع عمل فني باملغرب قابل لإلنجاز في الزمن ووفق شروط اإلقامة.

رشوط الرتشح:

 أن يفي حامل املشروع بجميع التزاماته السابقة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة؛ أن يكون حامل املشروع فاعال في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية وله مساهمة معنوية أو مالية في دعم أوإنجاز املشروع؛
 -أن يكون حامل املشروع من جنسية مغربية أو أجنبيا مقيما باملغرب حامال لبطاقة اإلقامة.

ملف طلب الدعم:

تودع طلبات الدعم لزوما وحصرا عبر املوقع االلكتروني التاليhttp://daam.minculture.gov.ma :
 ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح املقدم للدعم الوثائق التالية:• بطاقة مفصلة حول املشروع الفني لإلقامة تحدد الفنانين املستفيدين وتدقق مدة اإلنجاز؛
		
• التكلفة املالية للمشروع مرفقة ببيانات األثمان الخاصة بكل مكونات املشروع؛
		
• ملف قانوني يثبت الوضعية القانونية السليمة لحامل املشروع واملمارسة املنتظمة
		
في امليدان الفني ويتضمن الوثائق التالية :الوثائق القانونية بالنسبة للجمعيات والتعاونيات:
		
القانون األسا�سي ووصل اإليداع ومحضر آخر جمع عام والئحة أعضاء املكتب  .بالنسبة للمقاوالت
		
والوكاالت الفنية القانون األسا�سي والقيد في السجل التجاري ووصل اإلبراء الضريبي ،شهادة
		
التعريف الضريبي وشهادة التسجيل في الضمان االجتماعي؛
		
• امللف الفني الذي يبرز إبداعات حامل املشروع؛
		
• شهادة تثبت تجربة حامل املشروع في ميدان تنظيم اإلقامات الفنية والتوفر على فضاء مناسب؛
		
• نسخ من البطاقة املهنية للفنان أو البطاقة املهنية لتقنيي وإداريي األعمال الفنية للمشاركين
		
في املشروع الفني؛
		
• السير الذاتية للفنانين املشاركين في املشروع الفني؛
		
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املشروع أو بطاقة اإلقامة بالنسبة للفنانين األجانب
		
املقيمين باملغرب؛
		

اإلقامات الفنية في مجال الفنون التشكيلية والبصرية
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• نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي لحامل املشروع مختومة من طرف البنك؛
• تصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن االلتزام بالقانون املنظم للدعم وفق النموذج املرفق بملف طلب
الترشيح.

معايير اإلختيار:

 مراعاة وجاهة املشروع من ناحية الجودة واالبتكار واإلشعاع؛ مراعاة الجانب املنهي ملكونات اإلقامة.ملحوظة:
 -تعتمد اللجنة شبكة لتقييم املشاريع انطالقا من هذه املعاييرومعاييرأخرى تراها مناسبة.

مبلغ الدعم:

 تحدد نسبة الدعم املخصصة ملجال اإلقامات الفنية في  % 60من كلفة املشروع كحد أق�صى على أن ال يتجاوزمبلغ الدعم  150.000.00درهم للمشروع الواحد.

صرف الدعم:

 يمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الثقافة وحامل املشروع؛ مباشرة بعد اإلعالن عن نتيجة الدعم يتم إشعار حامل املشروع املدعم عبر البريد اإللكتروني لتوقيع العقدفي ثالثة نظائر مصادق عليها من طرف السلطات املحلية .يتم إيداع العقود مع الوثائق الورقية املطلوبة من طرف
الوزارة لدى ملحقة مكتب الضبط املركزي بمديرية الفنون في أجل ال يتعدى أسبوعين كحد أق�صى بعد التوصل
به عبر البريد اإللكتروني ،ويلغى الدعم مباشرة من طرف القطاع الو�صي ودون إشعار في حالة تجاوز هذا األجل؛
 يرفق العقد املوقع بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة وحامل املشروع بالعقد املوقع بينحامل أو مدير اإلقامة وحامل املشروع؛
 يتسلم حامل املشروع نسبة  70%من املبلغ املخصص للدعم بعد التأشير على االلتزام بالنفقة الخاص بالعقدمن طرف مصالح الخزينة الوزارية؛
 يتسلم حامل املشروع الباقي اي  30%بعد انتهاء اإلقامة الفنية وإنجاز اإلبداع املتفق عليه وفق املواصفاتاملطلوبة وتقديم تقرير مرفق بالصور والدعامات اإللكترونية والفواتير املتعلقة باملصاريف للوزارة؛
 يضع املستفيد من الدعم جملة "بدعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الثقافة برسم سنة " 2022والشعار البصري للوزارة ،حسب املواصفات الخاصة بكل حجم ،واملحددة من قبل وزارة الشباب والثقافة
والتواصل-قطاع الثقافة ،على كل الحوامل السمعية البصرية وعلى كل الوثائق والوسائط اإلعالمية املستعملة
للتعريف باملشروع املدعم ويرسل عدد من الدعوات والحوامل الدعائية للمديرية الجهوية لوزارة الشباب والثقافة
والتواصل – قطاع الثقافة قصد املواكبة والتعميم أسبوعا على األقل قبل إقامة النشاط.

مالحظات:

 كل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت يتعرض مرتكبها للجزاءات املحددة في القرار املشتركلوزير الثقافة ووزيراالقتصاد واملالية الخاص بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية والبصرية؛
 ال تقبل امللفات التي تنقصها إحدى الوثائق املذكورة املكونة مللف طلب الدعم أو التي تتضمن وثائق غيرصحيحة.
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األهداف:
-

تقريب الفنون التشكيلية والبصرية من الجمهور؛
تقوية دينامية الصناعات الثقافية؛
إبراز مكانة الفنان عبر نشر أعماله على أوسع نطاق؛
تنويع وتقوية تبادل التجارب بين املبدعين؛
مصاحبة مبدعي الفنون التشكيلية والبصرية.

الكتـــابالمعارض والصالونات المتخصصة
نشر تنظيم

في الفنون التشكيلية والبصرية

املستفيدون:

21
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 الجمعيات أو التعاونيات أو املقاوالت الفنية املتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية؛ الرواقيون؛ -الفنانون املختارون للعرض بفضاءات باب الرواح ،باب الكبير ،محمد الفا�سي.

أنواع املشاريع املرشحة:

 -تنظيم معرض فردي أو جماعي أو صالون للفنون التشكيلية والبصرية داخل املغرب.

رشوط الرتشح:

 أن يفي حامل املشروع بجميع التزاماته السابقة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة؛ أن يكون حامل املشروع فاعال في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية وله مساهمة معنوية أو مالية في دعمأو إنجاز املشروع؛
 أن يكون حامل املشروع من جنسية مغربية أو أجنبيا مقيما باملغرب حامال لبطاقة اإلقامة؛وتدرج أروقة العرض في هذا الدعم باعتبارها وحدات تنتج أعمال الفنانين وتقدمها للجمهور وتتوفر على
سياسة فنية وتمثل الفنانين.

ملف طلب الدعم:

تودع طلبات الدعم لزوما وحصرا عبر املوقع االلكتروني التاليhttp://daam.minculture.gov.ma :
 ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح املقدم للدعم الوثائق التالية:• بطاقة مفصلة حول املشروع الفني والفنانين املشاركين؛
		
• التكلفة املالية للمشروع مرفقة ببيانات األثمان الخاصة بكل مكونات املشروع؛
		
• ملف قانوني يثبت الوضعية القانونية السليمة لحامل املشروع واملمارسة املنتظمة
		
في امليدان الفني ويتضمن الوثائق التالية :الوثائق القانونية بالنسبة للجمعيات والتعاونيات:
		
القانون األسا�سي ووصل اإليداع ومحضر آخر جمع عام والئحة أعضاء املكتب  .بالنسبة للمقاوالت
		
والوكاالت الفنية :القانون األسا�سي والقيد في السجل التجاري ووصل اإلبراء الضريبي ،شهادة
		
التعريف الضريبي وشهادة التسجيل في الضمان االجتماعي؛
		
• ورقة مفصلة للتعريف بسياسة الرواق وأنشطته بالنسبة للرواقيين؛
		
• سير ذاتية للفنانين املشاركين؛
		
• مشروع الكتالوغ؛
		
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املشروع أو بطاقة اإلقامة بالنسبة للفنانين األجانب
		
املقيمين باملغرب؛
		
• نسخ من البطاقة املهنية للفنان أو البطاقة املهنية لتقنيي وإداريي األعمال الفنية للمشاركين
		
في املشروع الفني.
		
• نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي لحامل املشروع مختومة من طرف البنك؛
		
• تصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق النموذج املرفق
		
بملف طلب الترشيح.
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معايري اإلختيار:
-

وجاهة املشروع من حيث الجودة واالبتكار واإلشعاع؛
مهنية حامل املشروع؛
املسار الفني للمبدع أو املبدعين ،موضوع املعرض؛
أهمية املعرض أو الصالون في التنوع الثقافي والجمالي؛
إسهام املعرض في التعريف باإلبداع الفني املغربي بمختلف مكوناته؛
احترام املعرض للضوابط الفنية والتقنية
تعطى أولوية خاصة للملفات املتعلقة بتنظيم أول معرض فردي للفنان املترشح.

 -تعتمد اللجنة شبكة لتقييم املشاريع انطالقا من هذه املعاييرومعاييرأخرى تراها مناسبة.

نشر الكتـــاب

في الفنون التشكيلية والبصرية

تنظيم المعارض والصالونات المتخصصة

ملحوظة:

21
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مبلغ الدعم:

 تحدد نسبة الدعم املخصص ملجال تنظيم املعارض والصالونات املتخصصة في الفنون التشكيلية والبصريةفي  60%من كلفة املشروع على أن ال يتجاوز مبلغ الدعم  200.000.00درهم للمشروع الواحد؛
 -تعتمد اللجنة شبكة للتقييم املالي للمصاريف املطلوبة.

رصف الدعم:

 يمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الثقافة وحامل املشروع؛ مباشرة بعد اإلعالن عن نتيجة الدعم يتم إشعار حامل املشروع املدعم عبر البريد اإللكتروني لتوقيع العقدفي ثالثة نظائر مصادق عليها من طرف السلطات املحلية .يتم إيداع العقود مع الوثائق الورقية املطلوبة من
طرف الوزارة لدى ملحقة مكتب الضبط املركزي بمديرية الفنون في أجل ال يتعدى أسبوعين كحد أق�صى بعد
التوصل به عبر البريد اإللكتروني ،ويلى الدعم مباشرة من طرف القطاع الو�صي ودون إشعار في حالة تجاوز
هذا األجل؛
 يتسلم حامل املشروع نسبة  50%من املبلغ املخصص للدعم بعد االلتزام بالنفقة من طرف مصالح الخزينةالوزارية؛
 يتسلم حامل املشروع الباقي أي  50%بعد إنجاز املشروع املتفق عليه وفق املواصفات املطلوبة وتقديم تقريرمفصل مرفق بالصور والدعامات الفوتوغرافية واإللكترونية وتقديم الفواتير املتعلقة بمصاريف إنجاز املعرض
للوزارة؛
 يضع املستفيد من الدعم جملة "بدعم وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الثقافة برسم سنة 2022" والشعار البصري للوزارة ،حسب املواصفات الخاصة بكل حجم ،واملحددة من قبل وزارة الشباب والثقافة
والتواصل-قطاع الثقافة ،على كل الحوامل السمعية البصرية وعلى كل الوثائق والوسائط اإلعالمية
املستعملة للتعريف باملشروع املدعم ويرسل عدد من الدعوات والحوامل الدعائية للمديرية الجهوية لوزارة
الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة قصد املواكبة والتعميم أسبوعا على األقل قبل إقامة النشاط.
مالحظات:
 كل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفترالتحمالت يتعرض مرتكبها للجزاءات املحددة في القراراملشترك لوزيرالثقافة ووزيراالقتصاد واملالية الخاص بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية والبصرية؛
 ال تقبل امللفات التي تنقصها إحدى الوثائق املذكورة املكونة مللف طلب الدعم أو التي تتضمن وثائق غيرصحيحة.

نشر المجالت الثقافية اإللكترونية
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المجــــــال
المشاركة في معارض
وصالونات الفنون
التشكيلية والبصرية
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األهداف:-

تقوية دينامية ميدان الفنون التشكيلية والبصرية؛
تنويع وتقوية تبادل التجارب بين املبدعين؛
تشجيع املواهب الشابة والناشئة من خالل املشاركة في املعارض والصالونات الفنية؛
دعم ومصاحبة املبدعين في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية؛
مراعاة البعد الجهوي وتوخي العدالة املجالية؛
دعم اإلبداعات الفنية الهادفة الى مقاربة النوع وذوي االحتياجات الخاصة.

املستفيدون:

 املبدعون ومحترفو الفنون التشكيلية والبصرية (املكرسون والشباب)؛ -الجمعيات أو التعاونيات أو املقاوالت الفنية املتخصصة في الفنون التشكيلية والبصرية.

أنواع مشاريع الدعم:
رشوط الرتشح:

نشر المجالت الثقافية اإللكترونية

الفنون التشكيلية والبصرية

المشاركة في معارض وصالونات

 مشاركة املبدعين في املعارض والصالونات الفنية الوطنية والدولية؛ -مشاركة املؤسسات الفنية في املعارض والصالونات الفنية الوطنية والدولية.

 أن يفي حامل املشروع بجميع التزاماته السابقة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة؛ أن يكون حامل املشروع فاعال في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية وله مساهمة معنوية أو مالية في دعم أوإنجاز املشروع؛
 -أن يكون حامل املشروع من جنسية مغربية أو أجنبيا مقيما باملغرب حامال لبطاقة اإلقامة.

ملف طلب الدعم:

تودع طلبات الدعم لزوما وحصرا عبر املوقع االلكتروني التاليhttp://daam.minculture.gov.ma :
 ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح املقدم للدعم الوثائق التالية: بالنسبة للفنانين:		
• ورقة مفصلة حول املشروع؛
			
• التكلفة املالية للمشروع مرفقة ببيانات األثمان الخاصة بكل مكونات املشروع؛
			
• دعوة املشاركة؛
			
• القانون التنظيمي للصالون أو املعرض أو البينالي املشارك فيه؛
			
• امللف الفني للفنان أو للفنانين املشاركين في املعرض أو الصالون في حالة طلبات
			
املشاركة الجماعية مع صور األعمال ونسخة من البطاقة املهنية للفنان او البطاقة املهنية
			
لتقنيي واداريي االعمال الفنية؛
			
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املشروع أو بطاقة اإلقامة بالنسبة للفنانين
			
األجانب املقيمين باملغرب؛
			
• نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي لحامل املشروع مختومة من طرف البنك؛
			
• تصريح بالشرف يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق النموذج املرفق بملف
			
طلب الترشيح؛
			
 بالنسبة للرو اقيين:		
• ورقة مفصلة حول املشروع؛
			
• التركيبة املالية للمشروع؛
			
• ملف قانوني يثبت الوضعية القانونية السليمة لحامل املشروع واملمارسة املنتظمة
			
في امليدان الفني ويتضمن الوثائق التالية :الوثائق القانونية بالنسبة للجمعيات
			
والتعاونيات :القانون األسا�سي ووصل اإليداع ومحضر آخر جمع عام والئحة أعضاء
			
املكتب  .بالنسبة للمقاوالت والوكاالت الفنية القانون األسا�سي والقيد في السجل التجاري
			
ووصل اإلبراء الضريبي ،شهادة التعريف الضريبي وشهادة التسجيل في الضمان االجتماعي؛
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• نبذة عن أعمال الرواق أو قاعة العرض خالل السنتين املاضيتين؛
• ورقة مفصلة للتعريف بسياسة الرواق وأنشطته؛
• دعوة املشاركة؛
• القانون التنظيمي للصالون أو املعرض أو البينالي املشارك فيه؛
• نسخة من البطاقة املهنية للفنان او للفنانين املشاركين ،في حالة طلبات املشاركة
الجماعية أو البطاقة املهنية لتقنيي وإداريي األعمال الفنية؛
• امللف الفني للفنان أو للفنانين املشاركين في املعرض أو الصالون في حالة طلبات
املشاركة الجماعية؛
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املشروع أو بطاقة اإلقامة بالنسبة للفنانين
األجانب املقيمين باملغرب؛
• نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي لحامل املشروع مختومة من طرف البنك؛
• تصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق
النموذج املرفق بملف طلب الترشيح.

وصالونات
المشاركة
معارضاإللكترونية
فيالثقافية
المجالت
نشر

الفنون التشكيلية والبصرية

معايري اإلختيار:
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 مراعاة وجاهة املشروع من حيث الجودة املهنية واالبتكار واإلشعاع؛ مراعاة أهمية املعرض أو الصالون الفني ضمن خريطة الصالونات الفنية الوطنية أو الدولية؛ -مراعاة وجاهة ونجاعة سياسة الرواق.

ملحوظة:

 -تعتمد اللجنة شبكة لتقييم املشاريع انطالقا من هذه املعاييرومعاييرأخرى تراها مناسبة.

مبلغ الدعم:

 تحدد نسبة الدعم املخصصة ملجال املشاركة في املعارض والصالونات الفنية املتخصصة في الفنونالتشكيلية والبصرية في  % 60من كلفة املشروع على أال يتجاوز مبلغ الدعم  150.000.00درهم للمشروع
الواحد؛
 -تعتمد اللجنة شبكة للتقييم املالي للمصاريف املطلوبة.

رصف الدعم:

 يمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة وحامل املشروع؛ مباشرة بعد اإلعالن عن نتيجة الدعم يتم إشعار حامل املشروع املدعم عبر البريد اإللكتروني لتوقيع العقدفي ثالثة نظائر مصادق عليها من طرف السلطات املحلية .يتم إيداع العقود مع الوثائق الورقية املطلوبة من
طرف الوزارة لدى ملحقة مكتب الضبط املركزي بمديرية الفنون في أجل ال يتعدى أسبوعين كحد أق�صى بعد
التوصل به عبر البريد اإللكتروني ،ويلغى الدعم مباشرة من طرف القطاع الو�صي ودون إشعار في حالة تجاوز
هذا األجل؛
 يتسلم حامل املشروع نسبة  % 70من املبلغ املخصص للدعم بعد االلتزام بالنفقة من طرف مصالح الخزينةالوزارية؛
 يتسلم حامل املشروع الباقي اي  % 30بعد انتهاء املشاركة وفق املواصفات املطلوبة وتقديم تقرير مفصل الىالوزارة مرفق بالصور والدعامات اإللكترونية؛
 يضع املستفيد جملة "بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة برسم سنة  "2022والشعارالبصري للوزارة حسب املواصفات الخاصة بكل حجم واملحددة من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل –
قطاع الثقافة ،على كل الحوامل السمعية البصرية وعلى كل الوثائق والوسائط اإلعالمية املستعملة للتعريف
باملشروع املدعم.
مالحظات:
 كل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت يتعرض مرتكبها للجزاءات املحددة في القرار املشتركلوزير الثقافة ووزيراالقتصاد واملالية الخاص بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية والبصرية؛
 ال تقبل امللفات التي تنقصها إحدى الوثائق املذكورة املكونة مللف طلب الدعم أو التي تتضمن وثائق غيرصحيحة.

المجالت الثقافية اإللكترونية
نشر الكتـــاب
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إقتناء األعمال الفنية
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األهداف:

 إغناء الرصيد الفني لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة؛ إغناء املشهد الفني الوطني في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية؛ -تشجيع ومصاحبة مبدعي الفنون التشكيلية والبصرية.

املستفيدون:

 -الفنانون الذاتيون.

أنواع املشاريع املرشحة للدعم:

 األعمال الفنية اإلحترافية التي أنجزها فنانون مغاربة مقيمون داخل الوطن أو خارجه؛ -يمكن الترشح بأربعة أعمال كحد أق�صى تختار اللجنة واحدا منها.

رشوط الرتشح:

 أن يفي حامل املشروع بجميع التزاماته السابقة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع الثقافة؛ أن يكون حامل املشروع فاعال في ميدان الفنون التشكيلية؛ -أن يكون حامل املشروع من جنسية مغربية.

الكتـــاباألعمال الفنية
نشر إقتناء

ملف طلب الدعم:
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تودع طلبات الدعم لزوما وحصرا عبر املوقع االلكتروني التاليhttp://daam.minculture.gov.ma :
 ينبغي أن يتضمن ملف الترشيح املقدم للدعم الوثائق التالية:• بطاقة تقنية مفصلة حول اللوحات الفنية املرشحة للدعم تتضمن املعلومات التالية( :العنوان أو
		
التسمية ،التقنيات ،املواد ،القياسات ،تاريخ اإلنتاج ،النوع ،حالة العمل الفني)؛
		
• القيمة املالية املقترحة؛
		
• السيرة الذاتية للفنان؛
		
• ملف فني شامل للفنان املترشح للدعم؛
		
• صور احترافية عالية الجودة للوحات املرشحة لالقتناء؛
		
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للفنان؛
		
• نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي للفنان مختومة من طرف البنك؛
		
• نسخة من البطاقة املهنية للفنان أو البطاقة املهنية لتقنيي وإداريي األعمال الفنية؛
		
• تصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن االلتزام بالقانون املنظم للدعم وفق النموذج املرفق بملف
		
طلب الترشيح.
		

معايري اإلختيار:

 مراعاة القيمة الفنية والجمالية والتقنية لألعمال الفنية؛ -مراعاة الجانب املنهي واملسار الفني للفنان صاحب العمل الفني.

ملحوظة:

 -تعتمد اللجنة شبكة لتقييم املشاريع انطالقا من هذه املعاييرومعاييرأخرى تراها مناسبة.

مبلغ الدعم:

 يحدد ثمن العمل الفني بناء على ما تقرره لجنة البت من معاير منها املواد واملقاييس والحس الفني والجماليواملوضوع واملدرسة الفنية ومكانة الفنان في الساحة الفنية وكل معيار تعتبره اللجنة مهما .يتراوح مبلغ الدعم
املوجه لألعمال التشكيلية بين  8.000.00درهم كحد أدنى و 35.000.00درهم كحد أق�صى للعمل الفني .ويتراوح
مبلغ الدعم املوجه للصور الفوتوغرافية بين  5.000.00درهم كحد أدنى و 30.000.00درهم كحد أق�صى.

رصف الدعم:

 يمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل  -قطاع الثقافة والفنان؛ -مباشرة بعد اإلعالن عن نتيجة الدعم يتم إشعار حامل املشروع املدعم عبر البريد اإللكتروني لتوقيع العقد

الكتـــاب األعمال الفنية
نشر إقتناء
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في ثالثة نظائر مصادق عليها من طرف السلطات املحلية .يتم إيداع العقود مع الوثائق الورقية املطلوبة من
طرف الوزارة لدى ملحقة مكتب الضبط املركزي بمديرية الفنون في أجل ال يتعدى أسبوعين كحد أق�صى بعد
التوصل به عبر البريد اإللكتروني ،ويلغى الدعم مباشرة من طرف القطاع الو�صي ودون إشعار في حالة تجاوز
هذا األجل؛
 يتم صرف املبلغ املخصص للدعم بعد توقيع العقد وتسليم العمل الفني وفق آجال تحددها وزارة الشبابوالثقافة والتواصل –قطاع الثقافة.
مالحظات:
 كل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت يتعرض مرتكبها للجزاءات املحددة في القرار املشتركلوزيرالثقافة ووزيراالقتصاد واملالية الخاص بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية والبصرية؛
 ال تقبل امللفات التي تنقصها إحدى الوثائق املذكورة املكونة مللف طلب الدعم أو التي تتضمن وثائق غيرصحيحة.
ملحوظة عامة:
 طبقا ملقتضيات املادة  22من القانون رقم  68.16املتعلق بالفنان واملهن املهنية ،ال تقبل املشاريعاملرشحة للحصول على الدعم التي يجمع فيها الشخص الواحد أكثر من ثالث مهام ،وال يحتسب أجر املهمة
الثالثة لكل شخص يجمع أكثرمن مهمتين ضمن تكلفة اإلنتاج لألعمال املرشحة للدعم؛
 -ال تتحمل الوزارة أي مسؤولية في حال نشوب نزاع بين املشاركين في املشروع املدعم.

مديرية الفنون
 17شارع ميشليفن أكدال الرباط
الهاتف +212 537 27 40 62 :
الفاكس +212 537 27 40 61 :

تصميم :مطبعة دار املناهل /توضيب  :عبد الحميد كرمية

