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 المستهدفة: مجاالت الدعم 

 ؛اإلقامات الفنية 

  ؛المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصريةوالصالونات  تنظيم المعارض 

 ؛ لفنون التشكيلية والبصريةوصالونات ا المشاركة في معارض 

 

  القانونياإلطار 
ة القرار المشترك بين وزير الثقافكذا قطاع الفنون التشكيلية والبصرية في إطار دفتر التحمالت هذا و  ينظم دعم

( المتعلق 1121مارس  21) 2131جمادى األولى  21الصادر في  21.3721ووزير االقتصاد والمالية رقم 
 2131رجب  1الصادر في  17217123بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 

لبات عروض مشاريع، المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، على شكل ط 1123ماي  23ه الموافق ل
توضح خالله باإلضافة إلى األهداف والمجاالت والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق الصرف، طبيعة 

 وشروط الحصول على هذا الدعم7
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  : الملفاتتعبئة 
، أيا  8102ال يمكن للمرشح الواحد االستفادة من أكثر من دعم واحد عن مشروع واحد برسم سنة 

 جاالت التي يقدم ترشحه لها.كانت الم

 
واالتصال قطاع  يحمل دفتر التحمالت واستمارة ملف طلب الدعم من الموقع اإللكتروني لوزارة الثقافة -

 ؛(www.minculture.gov.ma) الثقافة
 ؛دفتر التحمالت استمارة ملف طلب الدعم طبقا لمقتضيات وتمأليعد ملف طلب الدعم  -
أو يرسل بالبريد  يودع ملف طلب الدعم واالستمارة المعبأة )صحبة الوثائق المكونة لملف طلب الدعم( -

 زنقة ميشليفن، أكدال، الرباط(7 .2) -قسم الفنون التشكيلية – إلى مديرية الفنون
 
  1705857150فاكس:                              1705857158هاتف: 

 
 

 8102سنة الدورة الثانية ل برسم داع الملفاتإييتم 
 .8102 يونيو 81إلى  8102 يونيو 10ما بين 

http://www.minculture.gov.ma/
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 اإلقامات الفنية
 األهداف
 إغناء المشهد الفني الوطني في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية؛ -
 داخل المغرب؛ تعميق التكوين وتبادل التجارب -
 ؛تشجيع ومصاحبة مبدعي الفنون التشكيلية والبصرية -
 الوطنية7 تشجيع وتنشيط اإلقامات الفنية -

 

 المستفيدون
 أصحاب ومديرو اإلقامات الفنية كفضاءات إبداعية لالستقبال ومواكبة الفنانين؛ -
 مبدعو ومحترفو الفنون التشكيلية والبصرية )المكرسون والشباب(؛  -
التي تدبر فضاء لإلقامات  يةميدان الفنون التشكيلية والبصر والجمعيات العاملة في  والتعاونيات الشركات -

 الفنية7
 

 أشكال المشاريع  المرشحة للدعم 
 ؛التي توفر للفنانين وسائل اإلنتاج والترويج والمواكبة التقنيةبالمغرب اإلقامات الفنية  -
 7ووفق شروط اإلقامة محدد قابل لإلنجاز في زمنبالمغرب فني عمل مشروع  -

 

 شروط الترشح
وله مساهمة معنوية أو مالية في دعم أو  الفنون التشكيلية والبصريةفي ميدان  فاعال المشروع صاحبأن يكون 

أن يه 7 كما يتوجب عل-قطاع الثقافة –واالتصال  إنجاز المشروع وسبق له الوفاء بالتزاماته السابقة مع وزارة الثقافة
لي بملف الترشيح المتضمن أن يدو 7 يكون من جنسية مغربية أو أجنبيا مقيما بالمغرب حامال لبطاقة اإلقامة

 :التاليةللوثائق اإلدارية والفنية 
تسلم من  -قطاع الثقافة –واالتصال اتجاه وزارة الثقافة  بالتزاماتهوفاء صاحب المشروع  تثبتشهادة  -

 طرف اإلدارة7
 االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛ -
 دقق مدة اإلنجاز؛تلمستفيدين و الفنانين ا ددتححول المشروع الفني لإلقامة مفصلة بطاقة  -
 كلفة المالية للمشروع؛تال -
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ملف قانوني يثبت الوضعية القانونية السليمة لصاحب المشروع والممارسة المنتظمة في الميدان الفني  -
القانون الوثائق القانونية بالنسبة للجمعيات ، لوثائق التالية )ويتضمن ا ثالثة سنواتلمدة ال تقل عن 

وشهادة التسجيل  محين برسم السنة الجارية الضريبي اإلبراءفي السجل التجاري ووصل  األساسي والقيد
 ؛والوكاالت الفنية( بالنسبة للمقاوالتفي الضمان االجتماعي 

 الملف الفني الذي يبرز إبداعات صاحب المشروع؛
 ب؛شهادة تثبث تجربة اإلقامة في ميدان تنظيم اإلقامات الفنية والتوفر على فضاء مناس -
، أو خريجي في المشاريع المقترحة % 11قل عن التزام بإشراك الفنانين الحاملين لبطاقة الفنان ال ت -

 معاهد الفنون الجميلة؛
 المشاركين في المشروع الفني؛ لفنانينالسير الذاتية ل -

 ؛ فنانا صاحب المشروعإذا كان بطاقة الفنان  -
 مغرب؛موافقة من قبل إدارة اإلقامة الفنية بالالإثبات  -
 نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛ -
 ؛مختومة من طرف البنك صاحب المشروعل نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي -
تصريح بالشرف يتضمن االلتزام بالقانون المنظم للدعم وفق النموذج المرفق بملف طلب الترشيح  -

 7مصادق عليه
ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير صحيحة وتحتفظ اإلدارة كل مشروع ثبت للجنة أن ملفه   ال يقبل ملحوظة :

 7بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم
 

 معايير االختيار
 مراعاة وجاهة المشروع من ناحية الجودة واالبتكار واإلشعاع؛ -
 مراعاة الجانب المهني لمكونات اإلقامة؛  -

 
 قا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة7تضع اللجنة شبكة لتقييم المشاريع انطال ملحوظة :

 
 مبلغ الدعم 

من كلفة المشروع   % 01اإلبداع الفني واإلقامات الفنية في  تحدد نسبة الدعم المخصصة لمجال -
 7للمشروع الواحد درهم 2117111 مبلغ الدعم على أن ال يتجاوزكحد أقصى 

 لوبة7تضع اللجنة شبكة للتقييم المالي للمصاريف المط  -
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 صرف الدعم
 ؛وصاحب المشروع -قطاع الثقافة –واالتصال  بين وزارة الثقافةيمنح الدعم بناء على عقد موقع  -
يتم إشعار صاحب المشروع مباشرة بعد اإلعالن عن النتائج، ويوقع العقد النهائي في أجل ال يتعدى  -

 أسبوعين كحد أقصى، ويلغى الدعم في حالة تجاوز هذا األجل؛
اإلقامة أو مدير وصاحب المشروع بالعقد الموقع بين صاحب  وزارة الثقافةقد الموقع بين يرفق الع -

 وصاحب المشروع؛
من المبلغ المخصص للدعم بعد التأشير على العقد من طرف  %1.يتسلم صاحب المشروع نسبة  -

 مصالح الخزينة الوزارية؛
بداع المتفق عليه وفق المواصفات المطلوبة اإلقامة الفنية وإنجاز اإل انتهاءبعد  %31 أي يتسلم الباقي -

 وتقديم تقرير مرفق بالصور والدعامات اإللكترونية؛
 ،" والشعار البصري للوزارة-قطاع الثقافة –واالتصال  يضع المستفيد جملة "بدعم من وزارة الثقافة  -

 ،"-الثقافةقطاع  –واالتصال  والمحددة من قبل وزارة الثقافة ،حسب المواصفات الخاصة بكل حجم
على كل الحوامل السمعية البصرية وعلى كل الوثائق والوسائط اإلعالمية المستعملة للتعريف بالمشروع 

 المدعم7
 

تعرض مرتكبها للجزاءات المحددة في القرار تضيات الواردة في دفتر التحمالت : كل مخالفة للمقملحوظة
ويمكن ص بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية والبصرية7  المشترك لوزير الثقافة ووزير االقتصاد والمالية الخا

        يوما بعد تاريخ اإلعالن عن النتائج7 31الطعن في قرارات اللجنة المعنية داخل أجل 
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ة والبصريةتنظيم المعارض والصالونات المتخصصة في الفنون التشكيلي  

 األهداف
 تقريب الفنون التشكيلية من الجمهور؛ -
 ية دينامية ميدان الفنون التشكيلية والبصرية؛تقو  -
 إبراز مكانة الفنان عبر نشر أعماله على أوسع نطاق؛ -
 تنويع وتقوية تبادل التجارب بين المبدعين؛ -
 مبدعي الفنون التشكيلية والبصرية7 مصاحبة -

 المستفيدون
 ؛والبصرية في الفنون التشكيلية المتخصصة أو التعاونيات المقاوالت الفنية أوالجمعيات  -
 الرواقيون؛ -
 7-قطاع الثقافة –واالتصال وأروقة وزارة الثقافة بفضاءات  لمختارون للعرضالفنانون ا -

 

 أشكال المشاريع المرشحة للدعم 
 ؛ المغربن التشكيلية والبصرية داخل تنظيم معرض فردي أو جماعي أو صالون للفنو  -

 
  شروط الترشح

وله مساهمة معنوية أو مالية في دعم أو  الفنون التشكيلية والبصرية في ميدان فاعال المشروع صاحبأن يكون 
أن يه 7 كما يتوجب عل-قطاع الثقافة –واالتصال  إنجاز المشروع وسبق له الوفاء بالتزاماته السابقة مع وزارة الثقافة

 7 يكون من جنسية مغربية أو أجنبيا مقيما بالمغرب حامال لبطاقة اإلقامة

رض في هذا الدعم باعتبارها وحدات تنتج أعمال الفنانين وتقدمها للجمهور وتتوفر على سياسة وتدرج أروقة الع
 فنية وتمثل الفنانين7  

 :التاليةلوثائق اإلدارية والفنية املف الترشيح ويجب أن يتضمن 
م من تسل -قطاع الثقافة –واالتصال وفاء صاحب المشروع بالتزاماته اتجاه وزارة الثقافة  تثبتشهادة  -

 طرف اإلدارة7
 االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛ -
 ؛حول المشروع الفنيمفصلة بطاقة  -
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 كلفة المالية للمشروع؛تال -
ملف قانوني يثبت الوضعية القانونية السليمة لصاحب المشروع والممارسة المنتظمة في الميدان الفني  -

، والتعاونيات الوثائق القانونية بالنسبة للجمعياتلوثائق التالية )ويتضمن ا ثالثة سنواتلمدة ال تقل عن 
وشهادة  محين برسم السنة الجاريةالضريبي  اإلبراءالقانون األساسي والقيد في السجل التجاري ووصل 

 ؛والوكاالت الفنية( بالنسبة للمقاوالتالتسجيل في الضمان االجتماعي 
خريجي معاهد الفنون الجميلة من  على األقل من حملة بطاقة الفنان أو % 01إثبات مشاركة نسبة  -

 المعرض؛الفنانين المشاركين في  مجموع
 شهادة تثبث موافقة صاحب فضاء العرض على تنظيم المعرض أو الصالون؛ -
 ورقة مفصلة للتعريف بسياسة الرواق وأنشطته بالنسبة للرواقيين؛ -
 مشروع؛ نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب ال -
 ؛مختومة من طرف البنك صاحب المشروعل نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي -
تصريح بالشرف يتضمن االلتزام بالمقتضيات المنظمة للدعم وفق النموذج المرفق بملف طلب الترشيح  -

 7مصادق عليه

حة وتحتفظ اإلدارة مشروع ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير صحي أي ال يقبل ملحوظة :
 7بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم

 

 معايير االختيار
 وجاهة المشروع من حيث الجودة واالبتكار واإلشعاع؛  -
 مهنية حامل المشروع؛  -
 المسار الفني للمبدع أو المبدعين، موضوع المعرض؛ -
 ، التنوع الثقافي والجمالي في  أهمية المعرض أو الصالون -
 المعرض في التعريف باإلبداع الفني المغربي بمختلف مكوناته؛  إسهام -
 احترام المعرض للضوابط الفنية والتقنية7 -

 
 تضع اللجنة شبكة لتقييم المشاريع انطالقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة7 ملحوظة :
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 مبلغ الدعم 
في  المتخصصة في الفنون التشكيلية والبصريةوالصالونات تنظيم المعارض تحدد نسبة الدعم المخصص لمجال 

 درهم للمشروع الواحد7 1117111 مبلغ الدعم من كلفة المشروع على أن ال يتجاوز 60%
 تضع اللجنة شبكة للتقييم المالي للمصاريف المطلوبة7

 

 صرف الدعم
 وحامل المشروع؛ -قطاع الثقافة –واالتصال  قافةيمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الث -
يتم إشعار صاحب المشروع مباشرة بعد اإلعالن عن النتائج، ويوقع العقد النهائي في أجل ال يتعدى  -

 أسبوعين كحد أقصى، ويلغى الدعم في حالة تجاوز هذا األجل؛
العقد من طرف  من المبلغ المخصص للدعم بعد التأشير على %11يتسلم صاحب المشروع نسبة  -

 مصالح الخزينة الوزارية؛
بعد إنجاز المشروع المتفق عليه وفق المواصفات المطلوبة وتقديم تقرير مفصل  %11 أي يتسلم الباقي -

 وتقديم الفواتير المتعلقة بمصاريف إنجاز المعرض7 مرفق بالصور والدعامات اإللكترونية
 ،" والشعار البصري للوزارة-قطاع الثقافة –صال واالت يضع المستفيد جملة "بدعم من وزارة الثقافة -

على كل الحوامل السمعية ، والمحددة من قبل وزارة الثقافة ،حسب المواصفات الخاصة بكل حجم
 البصرية وعلى كل الوثائق والوسائط اإلعالمية المستعملة للتعريف بالمشروع المدعم7

 
حمالت يتعرض مرتكبها للجزاءات المحددة في القرار كل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر الت  ملحوظة :

ويمكن 7 بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية والبصريةالمشترك لوزير الثقافة ووزير االقتصاد والمالية الخاص 
      يوما بعد تاريخ اإلعالن عن النتائج7 31الطعن في قرارات اللجنة المعنية داخل أجل 
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 الفنون التشكيلية والبصريةالمشاركة في معارض وصالونات  
 األهداف
 ؛ميدان الفنون التشكيلية والبصريةتقوية دينامية  -
 تنويع وتقوية تبادل التجارب بين المبدعين؛ -
 تشجيع المواهب الشابة والناشئة من خالل المشاركة في المعارض والصالونات الفنية؛ -
 المبدعين في ميدان الفنون التشكيلية والبصرية7 دعم ومصاحبة -

 

 المستفيدون
 المبدعون ومحترفو الفنون التشكيلية والبصرية ) المكرسون والشباب(؛  -
 7أعمال الفنانين وتقديمها للجمهورالرواقيون الذين يتوفرون على سياسة فنية وإنتاج  -

 

 أشكال المشاريع  المرشحة للدعم 
 عارض والصالونات الفنية الوطنية والدولية؛ مشاركة المبدعين في الم -
 7الونات الفنية الوطنية والدوليةمشاركة الرواقيين في المعارض والص -

 

 شروط الترشح
وله مساهمة معنوية أو مالية في دعم أو  الفنون التشكيلية والبصريةفي ميدان  فاعال المشروع صاحبأن يكون 

أن يه 7 كما يتوجب عل-قطاع الثقافة –واالتصال  ه السابقة مع وزارة الثقافةإنجاز المشروع وسبق له الوفاء بالتزامات
 7 يكون من جنسية مغربية أو أجنبيا مقيما بالمغرب حامال لبطاقة اإلقامة

 :التاليةلوثائق اإلدارية والفنية املف الترشيح ويجب أن يتضمن 
 :فنانينبالنسبة لل
تسلم من  -قطاع الثقافة –واالتصال اتجاه وزارة الثقافة  وفاء صاحب المشروع بالتزاماته تثبتشهادة  -

 طرف اإلدارة7
 االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛ -
 ورقة مفصلة حول المشروع؛ -
  التركيبة المالية للمشروع؛ -
 دعوة المشاركة؛ -
 ؛لون أو المعرض أو البينالي موضوع المشاركةالقانون التنظيمي للصا -
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 و الفنانين المشاركين في المعرض أو الصالون في حالة طلبات المشاركة الجماعيةللفنان أ  الملف الفني -
  أو خريجي معاهد الفنون الجميلة؛ نسخة من بطاقة الفنان أو الفنانين المشاركينصور األعمال و مع 
  نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛ -
 ؛ومة من طرف البنكمخت صاحب المشروعل نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي -
تصريح بالشرف يتضمن االلتزام بالمقتضيات المنظمة للدعم وفق النموذج المرفق بملف طلب الترشيح  -

 7مصادق عليه
 :نيرواقيللبالنسبة 
تسلم من  -قطاع الثقافة –واالتصال وفاء صاحب المشروع بالتزاماته اتجاه وزارة الثقافة  تثبتشهادة  -

 طرف اإلدارة7
 خاصة بملف طلب الدعم معبأة؛االستمارة ال -
 ورقة مفصلة حول المشروع؛ -
  التركيبة المالية للمشروع؛ -
ملف قانوني يثبت الوضعية القانونية السليمة لصاحب المشروع والممارسة المنتظمة في الميدان الفني  -

، والتعاونيات الوثائق القانونية بالنسبة للجمعياتلوثائق التالية )ويتضمن ا ثالثة سنواتلمدة ال تقل عن 
وشهادة  محين برسم السنة الجاريةالضريبي  اإلبراءالقانون األساسي والقيد في السجل التجاري ووصل 

 ؛والوكاالت الفنية( بالنسبة للمقاوالتالتسجيل في الضمان االجتماعي 
 ؛الثالث سنوات الماضية لرواق أو قاعة العرض خاللنبذة عن أعمال ا -
 ة الرواق وأنشطته؛ورقة مفصلة للتعريف بسياس -
 دعوة المشاركة؛ -
 ؛للصالون أو المعرض أو البينالي موضوع المشاركةالقانون التنظيمي  -
في حالة ، معاهد الفنون الجميلة  أو شهادة التخرج من نسخة من بطاقة الفنان أو الفنانين المشاركين -

 الجماعية؛طلبات المشاركة 
ي المعرض أو الصالون في حالة طلبات المشاركة الملف الفني للفنان أو الفنانين المشاركين ف -

 الجماعية؛
  نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛ -
 ؛مختومة من طرف البنك صاحب المشروعل نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي -
تصريح بالشرف يتضمن االلتزام بالمقتضيات المنظمة للدعم وفق النموذج المرفق بملف طلب الترشيح  -

 7عليه مصادق
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مشروع ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير صحيحة وتحتفظ اإلدارة  أي ال يقبل ملحوظة :
 7بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم

 

 معايير االختيار
 واالبتكار واإلشعاع؛ الجودة المهنيةن حيث مراعاة وجاهة المشروع م -
 ون الفني ضمن خريطة الصالونات الفنية الوطنية أو الدولية؛مراعاة أهمية المعرض أو الصال -
 مراعاة وجاهة ونجاعة سياسة الرواق7 -

 تضع اللجنة شبكة لتقييم المشاريع انطالقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة7 ملحوظة :
 

 مبلغ الدعم 
الفنية المتخصصة في الفنون التشكيلية تحدد نسبة الدعم المخصصة لمجال المشاركة في المعارض والصالونات 

 7للمشروع الواحد درهم 1117111 مبلغ الدعم على أن ال يتجاوزمن كلفة المشروع  % 01في  والبصرية
 تضع اللجنة شبكة للتقييم المالي للمصاريف المطلوبة7

 

 صرف الدعم
 ؛وصاحب المشروع -ةقطاع الثقاف –واالتصال  بين وزارة الثقافةيمنح الدعم بناء على عقد موقع  -
يتم إشعار صاحب المشروع مباشرة بعد اإلعالن عن النتائج، ويوقع العقد النهائي في أجل ال يتعدى  -

 ، ويلغى الدعم في حالة تجاوز هذا األجل؛أقصىأسبوعين كحد 
من المبلغ المخصص للدعم بعد التأشير على العقد من طرف  % 1.يتسلم صاحب المشروع نسبة  -

 ة الوزارية؛مصالح الخزين
بعد انتهاء المشاركة وفق المواصفات المطلوبة وتقديم تقرير مفصل مرفق  % 31 أي يتسلم الباقي -

 بالصور والدعامات اإللكترونية؛
" والشعار البصري للوزارة -قطاع الثقافة –واالتصال  يضع المستفيد جملة "بدعم من وزارة الثقافة -

على كل الحوامل السمعية ، من قبل وزارة الثقافة ،والمحددة حسب المواصفات الخاصة بكل حجم
 البصرية وعلى كل الوثائق والوسائط اإلعالمية المستعملة للتعريف بالمشروع المدعم7
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كل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت يتعرض مرتكبها للجزاءات المحددة في القرار   ملحوظة :
ويمكن 7 بتحديد كيفية دعم الفنون التشكيلية والبصريةد والمالية الخاص المشترك لوزير الثقافة ووزير االقتصا

       يوما بعد تاريخ اإلعالن عن النتائج7 31الطعن في قرارات اللجنة المعنية داخل أجل 
 

 


