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 اإلطار القانوني 
 

القرار المشترك لوزير الثقافة كذا ينظم دعم  قطاع الموسيقى والفنون الكوريغرافية في إطار دفتر التحمالت هذا و 
(المتعلق 4031أبريل  8) 31.1جمادى اآلخرة  8الصادر في  0331..3ووزير االقتصاد والمالية رقم 

بتحديد كيفية دعم الموسيقى واألغنية والفنون االستعراضية والكوريغرافية تنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 
المتعلق بدعم المشاريع الثقافية   .403ماي  .3ه الموافق ل 31.1رجب  4الصادر في  .4334313

والفنية، على شكل طلبات عروض مشاريع، توضح خالله باإلضافة إلى األهداف والمجاالت والمستفيدين 
 والشروط والمعايير والمبالغ وطرق الصرف، طبيعة وشروط الحصول على هذا الدعم3

 

 تعبئة الملفات 
  الدورة الثانية أكثر من دعم واحد عن مشروع واحد برسماليمكن للمرشح الواحد االستفادة من 

 شيحه لهار أيا كانت المجاالت التي يقدم ت 8102من سنة  
 8102 الدورة الثانية من سنة  تقبل للترشيح فقط ملفات طلبات عروض المشاريع المقدمة برسم 

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

 (.gov.maculturewww.min.)قطاع الثقافة: -و االتصال

استمارة ملف طلب الدعم طبقا لمقتضيات دفتر  لؤتم يعد ملف طلب الدعم و -

 التحمالت.

يودع ملف طلب الدعم واالستمارة المعبأة )صحبة الوثائق المكونة لملف طلب الدعم(  -

 زنقة ميشليفن، أكدال، الرباط(. 71أو يرسل بالبريد إلى مديرية الفنون )

 16.02.82.71.50الفاكس:16.02.82.71.58 67/68/الهاتف :      

 :إيداع الملفات

 8102 يونيو  81 إلى 10من  -

 المجاالت المستهدفة
 اإلنتاج الموسيقي والغنائي؛ 
  والغنائي؛ترويج المنتوج الموسيقي 
 الفنون االستعراضية والكوريغرافية. 

 
 

http://www.minculture.gov.ma/


 الموسيقي والغنائي اإلنتاج
 

 األهداف
 تطوير اإلبداع الموسيقي بمختلف أصنافه وأشكاله؛ -

 تثمينا للتنوع الثقافي والفني؛ -

 والغنائي؛ والجودة على مستوى اإلبداع الموسيقي والجدة تعزيز المهنية -

 مواكبة الفنانين والمؤسسات الفنية في ميدان الموسيقى والغناء. -

 المستفيدون
 حاملين للمشروع؛ بصفتهم )مطربون  –موزعون  –ملحنون–كلماتالفنانون )كتاب  -

 .الموسيقي شركات اإلنتاج الفني -

األجواق والمجموعات الموسيقية والغنائية والصوتية على شكل جمعيات أو تعاونيات متخصصة  -

 في المجال الموسيقي الغنائي

 
 أنواع مشاريع الدعم: -

سبق إنتاجها أو ي جديدة من مختلف األلوان، في شكل أغاني أو معزوفات موسيقية لم  إبداعات

أو  Maquetteفي شكل ماكيط ، التذييع إذاعتها أو نشرها بأي وسيلة من وسائل  النشر و

 ؛بالمدونات الموسيقية  ةمصحوب CD Audio عمل جاهز على قرص مدمج

 

 شروط الترشح: -

في ميدان الموسيقى واألغنية وله مساهمة معنوية أو مالية  فاعالالمشروع  صاحبأن يكون  -

وزارة الثقافة إنجاز المشروع و سبق له الوفاء بالتزاماته السابقة مع  إنتاج أو في

من جنسية  حامل المشروع أن يكون من  كما يتوجب على .قطاع الثقافة  -واالتصال

 . ةبطاقة اإلقامل أجنبيا مقيما بالمغرب حامالة أو مغربي

في المشروع الفني ، وعدم تراكم المهام إلفساح المجال ألمام مهنيي احترام تنوع المتدخلين  -

والتقبل المشاريع المرشحة للحصول على الدعم العمومي أو المقدمة الموسيقى والغناء . 

 .في إطار طلبات العروض العمومية التي يجمع  فيها الشخص الواحد أكثر من ثالث مهام

وال يحتسب أجر المهمة الثالثة لكل شخص يجمع أكثر من مهمتين ضمن تكلفة اإلنتاج 

 لألعمال المرشحة ،

  ملفين منفصلين ملف إداري وملف فني.للدعم  الترشيح المقدميتضمن ملف  وينبغي أن -

 

 



 الملف اإلداري  -7 -

 االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛ -

 بطاقة مفصلة حول المشروع؛ -

السليمة لصاحب المشروع والممارسة المنتظمة  الوضعية القانونية ملف قانوني يثبت -

بالنسبة للجمعيات )الوثائق القانونية  ثالث سنوات في الميدان الفني لمدة ال تقل عن

القانون األساسي والقيد في السجل التجاري ووصل اإلبراء الضريبي والتعاونيات ،

الضريبة المهنية برسم ،بالنسبة للمقاوالت جتماعي وشهادة التسجيل قي الضمان اال

 (.بالنسبة لألشخاص الذاتيين ، أشهر 3السنة الجارية ال تتجاوز 

 ،مع بيان خطة الترويج تذييعه بعد دعمه بترويج العمل الفني و التزام -

قرص مصرح بها لدى المكتب المغربي لحقوق  0222التعهد بطبع ماال يقل عن  -

  والحقوق المجاورة، التأليف

منهم على  %02مع الفنانين العاملين بالمشروع وتوفر القبلية  العقود الشغلية نسخ من  -

 الموسيقية المعاهدأو شهادة التخرج من  األقل على بطاقة الفنان

 السير الذاتية لجميع المشاركين في المشروع الفني؛  -

  التكلفة المالية للمشروع؛ -

 إحدى المؤسسات التي تعنى بحقوق المؤلفيناالنخراط في  من بطاقة أوسخة شهادة -

  ،بذلكبالنسبة للفئة المعنية  والحقوق المجاورة

 الوطنية لصاحب المشروع؛بطاقة التعريف نسخة من  -

 ؛نموذج شيك صاحب المشروع أو شهادة التعريف البنكي -

بالشرف يتضمن االلتزام بالقانون المنظم للدعم وفق النموذج المرفق بملف  تصريح -

 طلب الترشيح مصادق عليه؛

 :الملف الفني

 ؛صلة عن المشروعفورقة م -

  ؛غانيالنصوص الكاملة لأل -

 ؛معزوفة أو أغنيةبطاقة تقنية عن كل  -

 ؛المعزوفات أوالمدونات الموسيقية لالغاني  -

( لألعمال المكونة CD audioعلى قرص مدمج ) (maquetteماكيت ) تسجيل -

 ؛للمشروع

  .ملف عن األعمال السابقة لصاحب المشروع -

 

ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير ال يقبل كل مشروع  ملحوظة : -

  تحتفظ اإلدارة بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم.و.   صحيحة

 

 

 

 

 



 :معايير االختيار

  لجودة والمهنية؛واالجدة عناصر توفر  -

 األشكال الفنية؛تعدد التنوع الثقافي و -

 ؛عقود النشر والترويج أهمية -

 احترام صاحب المشروع لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. -

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

  .مناسبة

 

 الدعم مبلغ

من  %02في نسبة  يحدد مبلغ الدعم المالي المخصص لمجال اإلنتاج الموسيقي والغنائي -

 للمشروع الواحددرهم  022.222على أن ال يتجاوز  كلفة المشروع، كحد أقصى،

 تضع اللجنة شبكة للتقييم المالي للمصاريف المطلوبة. -

 صرف الدعم   

وصاحب قطاع الثقافة،  – والتصالالدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الثقافة  يمنح -

 المشروع؛

ال  في أجل ويوقع العقد النتائج،صاحب المشروع المدعم مباشرة بعد اإلعالن عن  إشعاريتم  -

  ،ويلغى الدعم في حالة تجاوز هذا األجل  أقصى،كحد  أسبوعينيتعدى 

من مبلغ الدعم، بعد التأشير على االلتزام بالنفقة الخاص  % 22يتسلم صاحب المشروع  -

 ةبالعقد من طرف مصالح الخزينة الوزاري

الوزارة وتسليم  ،عد إنجاز اإلبداع المتفق عليه وفق المواصفات المطلوبةب %  22 أي يتسلم الباقي -

لدى المكتب المغربي لحقوق  مصرح بها CD( قرص0.222ال يقل عن ألفي )طبع ما  شهادة تثبت

 والحقوق المجاورة ، التأليف

لغرض  الثقافة،قطاع  –الثقافة واالتصال  لوزارةأقراص من األقراص المنتجة  72تسليم  -

 األرشفة والتوثيق ،

 ،قطاع الثقافة -واالتصال يضع المستفيد من الدعم، جملة "بدعم من وزارة الثقافة  -

والمحددة من قبل وزارة  حجم،حسب المواصفات الخاصة بكل  والشعار البصري للوزارة

على كل الحوامل والوثائق والوسائط اإلعالمية  الثقافة،قطاع  –الثقافة واالتصال 

  باإلبداع المدعم؛ فالمستعملة للتعري

  ملحوظة: 

القرار  يعرض مرتكبها للجزاءات المحددة فتكل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت هذا 

يفية دعم الموسيقى والفنون كالخاص بتحديد  والمالية  دووزيرا القتصاالمشترك لوزير الثقافة 

 االستعراضية والكوريغرافية



 ترويج المنتوج الموسيقي والغنائي
 

 األهداف

 الموسيقية والغنائية ، األعمالدعم ترويج  -

 تثمين التنوع الثقافي والفني؛  -

 .والغنائي لمنتوج الموسيقيا على مستوى ترويجتعزيز المهنية والجودة  -

 المستفيدون

 الفنانون في مجال الموسيقى والغناء، -

 الوكالء الفنيون؛ -

 .الغنائيوالموسيقي مؤسسات ترويج المنتوج  -

 دعم المشاريع أنواع 

عروض حية عبر   الموسيقية والغنائيةنتاجات اإل بمشاريع ترويج األمريتعلق  -

 ؛وحفالت فنية 

الجوالت الوطنية لفنان أو مجموعة من فنانين أو لفرقة أو مجموعة  عبرالترويج  -

 فرق،

 

 شروط الترشح

وله مساهمة معنوية أو مالية  واألغنيةفاعال في ميدان الموسيقى  المشروع صاحبأن يكون 

 –وزارة الثقافة واالتصال إنجاز المشروع و سبق له الوفاء بالتزاماته السابقة مع  إنتاج أو في

أجنبيا مقيما ة أو من جنسية مغربيأن يكون  كما يتوجب على حامل المشروع الثقافة.قطاع 

 التالية:يدلي بملف الترشيح المتضمن للوثائق وأن  ،اإلقامةبطاقة ل بالمغرب حامال

 

  بطاقة مفصلة حول المشروع؛ -

السليمة لصاحب المشروع والممارسة المنتظمة في  الوضعية القانونية ملف قانوني يثبت -

القانون األساسي والقيد في : )الوثائق القانونية  ثالث سنواتالميدان الفني لمدة ال تقل عن 

بالنسبة الضمان االجتماعي  فيوشهادة التسجيل السجل التجاري ووصل اإلبراء الضريبي 

لألشخاص  أشهر بالنسبة 3ال تتجاوز الضريبة المهنية برسم السنة الجارية ،للمقاوالت 

 ؛(الذاتيين

منهم على األقل  %02مع الفنانين العاملين بالمشروع وتوفر القبلية  العقود الشغلية نسخ من  -

 ؛شهادة التخرج من المعاهد الموسيقية أو على بطاقة الفنان

 نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛ -

 ؛نموذج شيك صاحب المشروع أو شهادة التعريف البنكي  -



 طلب الترشيح ؛ -

طلب تصريح بالشرف يتضمن االلتزام بالقانون المنظم للدعم وفق النموذج المرفق بملف  -

 الترشيح مصادق عليه؛

 االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛ -

 التكلفة المالية للمشروع؛ -

 الفني؛ المشروعفي السير الذاتية لكل مشارك  -

 المشروع بمختلفتربط صاحب  المختصة،مصادق عليها من طرف السلطات نهائية عقود  -

 ؛بعد قبول ملف الدعم المشروع، تقدمالمشاركة في  األطراف

 ؛حيةعروض 3ال يقل عن  التزام ببرمجة عدد محدد من الحفالت -

 تثبت الوفاء بااللتزامات السابقة مع الوزارة. ادةشه -

ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير ال يقبل كل مشروع  ملحوظة : -

  تحتفظ اإلدارة بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم.و صحيحة
-  

 معايير االختيار

 المهنية في المنتوج المرشح للترويج؛وتوفر شروط الجودة  -

 احترام صاحب المشروع لحقوق التأليف والحقوق المجاورة؛ -

 ،التنويع الجغرافي بالنسبة للجوالت الفنية مع إعطاء األولوية للمناطق النائية -

 جهود صاحب المشروع لتوفير مصادر أخرى للتمويل. -

 تضع اللجنة شبكة لتقييم المشاريع انطالقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة. -

 

 مبلغ الدعم

وتوزيع المنتوج الموسيقي والغنائي في  يحدد مبلغ الدعم المالي المخصص لمجال ترويج -

للمشروع درهم  022.222كحد أقصى، على أن ال يتجاوز  كلفة المشروعمن  %02نسبة 

 الواحد ،

تضع الوزارة رهن إشارة أصحاب المشاريع المقترحة للترويج القاعات التابعة لها بالمجان  -

 وفق شروط تحدد بعقد.

 

 المالي للمصاريف المطلوبة.تضع اللجنة شبكة للتقييم  ملحوظة :

 

 صرف الدعم

وصاحب الثقافة، قطاع  – والتصاليمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الثقافة  -

 المشروع؛



ال  في أجل العقد يتم اشعار صاحب المشروع المدعم مباشرة بعد اإلعالن عن النتائج ، ويوقع  -

  ،تجاوز هذا األجلويلغى الدعم في حالة   .أقصىكحد  أسبوعينيتعدى 

من مبلغ الدعم، بعد التأشير على االلتزام بالنفقة الخاص  % 22يتسلم صاحب المشروع  -

 ،ةبالعقد من طرف مصالح الخزينة الوزاري

بعد إنجاز المشروع المتفق عليه وفق المواصفات المطلوبة وتقديم ( % 22) الباقي أيتسلم ي  -

 ة،لعروض الحيا للحفالت و والصورتقرير مفصل مرفق بشهادات تقديم العروض 

والشعار الثقافة،قطاع  –واالتصال يضع المستفيد من الدعم، جملة "بدعم من وزارة الثقافة -

حسب المواصفات الخاصة بكل حجم  ، والمحددة من قبل وزارة الثقافة  البصري للوزارة

المستعملة على كل الحوامل والوثائق والوسائط اإلعالمية ، قطاع الثقافة –واالتصال 

  باإلبداع المدعم؛ فللتعري

على قرص مدمج يتضمن تسجيل  ، قطاع الثقافة –تحصل وزارة الثقافة واالتصال  -

 فيديوتيكي مصور للعرض الفني المدعم.

 

  ملحوظة :

القرار  يللجزاءات المحددة ف عرض مرتكبهاتكل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت هذا 

يفية دعم الموسيقى والفنون كالخاص بتحديد  والمالية  دووزيرا القتصاالمشترك لوزير الثقافة 

 االستعراضية والكوريغرافية

 

 

  



 الفنون الكوريغرافية واالستعراضية
 

 األهداف:
 تطوير اإلبداع الكوريغرافي بمختلف أصنافه وأشكاله؛ -

 وتثمين التنوع الثقافي؛ حماية -

 مواكبة الفنانين والفرق وتعزيز المهنية والجودة؛ -

 ضمان رواج المنتوج الكوريغرافي؛ -

 ؛مواكبة الفنانين للمشاركة في المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية  -

والتظاهرات الثقافية والفنية على الصعيد  بالمهرجاناتتعزيز الحضور المغربي   -

 ، الوطني

تشجيع الطاقات الشابة وخريجي معاهد الرقص إلبراز مواهبهم وطاقاتهم الثقافية  -

 والفنية وإغناء تجربتهم.

 المستفيدون
 الراقصون( بصفتهم حاملين للمشروع؛ -مصممو الرقصات )الفنانون  -

الفنون الكوريغرافية على شكل جمعيات أو تعاونيات  أوفرق الفنون االستعراضية  -

 متخصصة في مجال الفنون الكوريغرافية ،

  والتوزيع،شركات اإلنتاج الفني ومؤسسات الترويج  -

 دعم ال أنواع مشاريع
 اإلبداعات الكوريغرافية واالستعراضية ؛ -

 الوطنية للفرق والمجموعات االستعراضية والكوريغرافية ، الجوالت  -

 ني يهم الفنون االستعراضية والكوريغرافية داخل المغرب.فملتقى  أومهرجان  تنظيم -

 شروط الترشح
وله  الفنون االستعراضية والكوريغرافية فاعال في ميدان  المشروع صاحبأن يكون 

إنجاز المشروع و سبق له الوفاء بالتزاماته السابقة مع  إنتاج أو مساهمة معنوية أو مالية في

أن يكون من  كما يتوجب على حامل المشروع، قطاع الثقافة   –وزارة الثقافة واالتصال 

يدلي بملف الترشيح وأن  ، بطاقة اإلقامةل أجنبيا مقيما بالمغرب حامالة أو جنسية مغربي

 المتضمن للوثائق اإلدارية و الفنية و خاصة:

 
 بطاقة مفصلة حول المشروع؛ -

 الدعم معبأة؛االستمارة الخاصة بملف طلب  -

 التكلفة المالية للمشروع؛ -

القانونية السليمة لصاحب المشروع والممارسة المنتظمة  يثبت الوضعيةملف قانوني  -

)الوثائق القانونية بالنسبة للجمعيات  ثالث سنواتفي الميدان الفني لمدة ال تقل عن 



 –الضريبي القانون األساسي والقيد في السجل التجاري واإلبراء –والتعاونيات 

 الضريبة المهنية بالنسبة لألشخاص الذاتيين(؛

منهم على  %02مع الفنانين العاملين بالمشروع وتوفر القبلية  العقود الشغلية نسخ من  -

  ؛ج من احد معاهد الموسيقى والرقصشهادة التخر أو األقل على بطاقة الفنان

 السير الذاتية لكل مشارك في  المشروع الفني؛ -

 البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛نسخة من  -

تصريح بالشرف يتضمن االلتزام بالقانون المنظم للدعم وفق النموذج المرفق بملف  -

 طلب الترشيح مصادق عليه؛

 ؛المشروع أو شهادة التعريف البنكينموذج شيك صاحب  -

 تقديم قرص فيديوتيكي للمشروع. -

-  

للجنة أن ملفه المقدم ناقص أو يقصى من الترشح لالستفادة كل مشروع ثبت  ملحوظة :

اإلدارة بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات  وتحتفظ . أن الوثائق المقدمة غير صحيحة

  لجنة الدعم.

 معايير االختيار
 األشكال الفنية؛تعدد التنوع الثقافي و -

 احترام صاحب المشروع لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ، -

 مصادر أخرى للتمويل؛مدى تدبر  -

 مبلغ الدعم
يحدد مبلغ الدعم المالي المخصص في مجال الفنون االستعراضية والكوريغرافية في  -

درهم  022.222على أن ال يتجاوز كلفة المشروع، كحد أقصى،من  %02نسبة 

 للمشروع الواحد

 إشارةرهن القاعات التابعة لها بالمجان  الثقافة،قطاع  –تضع وزارة الثقافة واالتصال  -

 أصحاب المشاريع المقترحة للترويج وفق شروط تحدد بعقد، 

 تضع اللجنة شبكة للتقييم المالي للمصاريف المطلوبة. -

 صرف الدعم
وصاحب -قطاع الثقافة  –والتصال يمنح الدعم بناء على عقد موقع بين وزارة الثقافة  -

 المشروع؛

في  العقد ويوقع  النتائج،يتم إشعار صاحب المشروع المدعم مباشرة بعد اإلعالن عن  -

 ،ويلغى الدعم في حالة تجاوز هذا األجل  ، ال يتعدى أسبوعين كحد أقصى أجل

من مبلغ الدعم، بعد التأشير على االلتزام بالنفقة  % 22يتسلم صاحب المشروع  -

 ،ةالخاص بالعقد من طرف مصالح الخزينة الوزاري

بعد إنجاز المشروع المتفق عليه وفق المواصفات المطلوبة ( % 22) الباقي أيتسلم ي  -

 اإللكترونية، تمرفقة بالوثائق والمنجزات والصور والدعاما حصيلتهوتقديم 



،  "قطاع الثقافة -واالتصال ، جملة "بدعم من وزارة الثقافة يضع المستفيد من الدعم  -

، والمحددة من قبل حسب المواصفات الخاصة بكل حجم والشعار البصري للوزارة

كل الحوامل والوثائق والوسائط  ، على قطاع الثقافة –وزارة الثقافة واالتصال 

  باإلبداع المدعم؛ فالمستعملة للتعرياإلعالمية 

 

 :ملحوظة

القرار  يعرض مرتكبها للجزاءات المحددة فتكل مخالفة للمقتضيات الواردة في دفتر التحمالت هذا  

يفية دعم الموسيقى والفنون كالخاص بتحديد  والمالية  دالقتصاا ووزيرالمشترك لوزير الثقافة 

 .االستعراضية والكوريغرافية

 يمكن الطعن في قرارات اللجنة داخل أجل ثالثين يوما من تاريخ اإلعالن عن النتائج -
 

 

 


