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المجاالت المستهدفة :

إنتاج وترويج األعمال المسرحية؛ ٠
توطين الفرق المسرحية بالفضاءات المسرحية؛ ٠
الجوالت المسرحية الوطنية؛ ٠

اإلطار القانوني 
ينظــم دعــم قطــاع المســرح فــي إطــار دفتــر التحمــات هــذا والقــرار المشــترك لوزيــر الثقافــة 
ووزيــر االقتصــاد والماليــة رقــم 593.15 الصــادر فــي 17 صفــر 1436 )10 دجنبر 2014( 
ــي 2  ــم 2.12.513 الصــادر ف ــات المرســوم رق ــذا لمقتضي ــة دعــم المســرح تنفي ــد كيفي بتحدي
رجــب 1434 ه الموافــق ل13 مــاي 2013 المتعلــق بدعــم المشــاريع الثقافيــة والفنيــة، علــى 
شــكل طلبــات عــروض مشــاريع، توضــح مــن خالــه باإلضافــة إلــى األهــداف والمجــاالت 
ــى هــذا  ــغ وطــرق الصــرف، طبيعــة وشــروط الحصــول عل ــر والمبال والمســتفيدين والمعايي

الدعــم. 

تعبئة الملفات :
ال يمكــن الجمــع بيــن االســتفادة مــن دعــم التوطيــن ودعــم اإلنتــاج والترويــج المســرحي ودعــم 	 

الجــوالت المســرحية الوطنيــة خــال نفــس الــدورة؛
كما ال يمكن االستفادة من دعم أكثر من مشروع واحد في كل مجال.	 
يحمــل دفتــر التحمــات واســتمارة ملــف طلــب الدعــم مــن الموقــع اإللكترونــى لــوزارة الثقافــة 	 

واالتصــال – قطــاع الثقافــة:
www.minculture.gov.ma

يعد ملف طلب الدعم وتمأل استمارة طلب الدعم طبقا لمقتضيات دفتر التحمات.	 
يــودع ملــف طلــب الدعــم واالســتمارة المعبــأة )صحبــة الوثائــق المكونــة لملــف طلــب الدعــم( 	 

أو يرســل بالبريــد إلــى:
وزارة الثقافة واالتصال 	 قطاع الثقافة

 مديرية الفنون 	 قسم المسرح
 17 زنقة ميشليفن، أكدال، الرباط

الهاتف: 05.37.27.40.65، فاكس: 05.37.27.40.61 

http://www.minculfture.gov.ma
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إيداع الملفات بالنسبة لسنة 2019:

بالنسبة لإلنتاج وتوطين الفرق المسرحية بالمسارح ، يفتح الترشيح في دورة واحدة:	 
من فاتح فبراير إلى 8 مارس  2019

بالنسبة للجوالت المسرحية الوطنية يفتح الترشيح في دورتين  :	 

الدورة االولى 
من فاتح فبراير إلى 8 مارس  2019

الدورة الثانية
من 1 الى 30 يونيو 2019
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إنتاج وترويج األعمال المسرحية
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األهداف

دعم اإلنتاجات المسرحية مع مراعاة البعد الجهوي وتوخي العدالة المجالية 	 
تشجيع المسرح المغربي بجميع أنماطه؛	 
تعزيز مهنية الفرق المسرحية؛	 
تشجيع المشاريع المهتمة بذوي االحتياجات الخاصة و مقاربة النوع 	 
إعطاء الفرصة للكفاءات الشابة من خريجى المعاهد الفنية. 	 

المستفيدون

الفرق المسرحية بما فيها فرق مسرح الشارع، على شكل جمعيات أوشركات أو وكاالت 	 
أو تعاونيات فنية ؛

مؤسسات اإلنتاج الفني والسيما إنتاج وترويج العروض المسرحية االحترافية.	 

أنواع مشاريع الدعم

 ترشح للدعم المشاريع واألعمال المسرحية الجديدة التي تستجيب لشروط دفتر التحمات، 	 
على النحو التالي:

مشاريع األعمال المسرحية الجديدة المتوفرة على الشروط الفنية و التقنية قبل اإلنتاج 	 
وذلك على شكل مشروع متكامل ،

األعمال المسرحية الجديدة والجاهزة للعرض بعد إنتاجها برسم سنة 2019 بتمويل 	 
محدود.

انتقاء مشاريع الدعم 

    تخضع المشاريع واألعمال المسرحية المرشحة للدعم لمسطرة االنتقاء التالية:	 
تدرس لجنة الدعم ملفات مشاريع األعمال المسرحية الجديدة المتوفرة على الشروط الفنية 	 

و التقنية قبل اإلنتاج وملفات األعمال المسرحية الجديدة والجاهزة للعرض بعد إنتاجها برسم 
سنة 2019.

تختار لجنة الدعم األعمال التي ستحظى بدعم اإلنتاج والترويج وتحدد مبالغ الدعم 	 
المخصصة لكل مشروع؛

تعاين اللجنة األعمال المسرحية الجاهزة داخل أجل شهر بعد قبول الترشيح. أما فيما يهم 	 
مشاريع األعمال المسرحية المقبولة للدعم، فتعاينها اللجنة داخل أجل شهرين من اإلعان 

عن النتائج.
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شروط الترشح

سامة الملف القانوني للفرقة أو المؤسسة وتوفرها على الوثائق التي تخولها أهلية مزاولة 	 
النشاط المسرحى؛

قضاء ثاث سنوات على األقل من الممارسة المسرحية االحترافية؛	 
التوفر على نص مسرحى مؤلف أو مقتبس أو مترجم أو معد باللغة العربية أو األمازيغية 	 

أو الحسانية أو الدارجة المغربية؛
يجب احترام التخصص في مجاالت اإلخراج والسينوغرافيا والتشخيص . كما يجب أن 	 

يتوفر المخرج والسينوغراف والممثلون على تجربة هامة ؛
االلتزام بترويج العرض المدعم بما ال يقل عن 6 عروض بثاث جهات على األقل، يقدم 	 

نصفها على األقل بالمقابل؛
االلتزام بقواعد التدبير المالي واإلداري الشفاف وبناء العاقات الشغلية على التعاقدات 	 

المهنية؛
االلتزام بأداء أجور وتعويضات التداريب للفنانين والتقنيين المشاركين في العمل؛	 
تفادي تراكم المهام والحرص على توفير فرص الشغل أمام المسرحيين المهنيين، طبقا 	 

لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية؛
ضمان مشاركة حاملي بطاقة الفنان أو خريجي معاهد الفن المسرحي بنسبة ال تقل عن 70 	 

%؛
اإلدالء بشهادة تثبت الوفاء بااللتزامات السابقة اتجاه وزارة الثقافة واالتصال 	 قطاع 	 

الثقافة مسلمة من مديرية الفنون.

معايير االختيار 

تختار لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاع المسرح المشاريع المسرحية مع 	 
مراعاة المعايير التالية:

سامة الملف القانوني؛	 
احترام الشروط المحددة في دفتر التحمات والقرار المشترك؛	 
توفر الجودة والمهنية في المشروع؛	 
احترام قانون الفنان والمهن الفنية وقانون الشغل وقانون حقوق المؤلف   والحقوق 	 

المجاورة؛
إشراك الكفاءات الشابة من خريجي المعاهد الفنية؛	 
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أهمية برنامج ترويج العرض المسرحي؛	 
دقة الخطة التواصلية المعتمدة في تسويق العرض المسرحي؛	 
حجم وقيمة الشراكات المحتملة مع مؤسسات أخرى؛	 
قيمة األجور الفنية ومبالغ تعويضات التداريب ومدى مراعاتها لمبدأ ضمان كرامة الفنان؛ 	 

التنوع الجهوي والتعدد اللغوي بالنسبة الختيار المشاريع؛
تنوع األشكال المسرحية والجمالية؛	 
مستوى انخراط أعضاء الفريق الفني والتقني في المشروع.	 

ملحوظة : تضع اللجنة شبكة للتقييم انطاقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة.

ملف طلب الدعم 

ــة أو 	  ــاهمة معنوي ــه مس ــدان المســرح ول ــي مي ــل المشــروع فاعــا ف ــون حام يجــب أن يك
ماليــة فــي إنتــاج أو إنجــاز المشــروع وســبق لــه الوفــاء بالتزاماتــه الســابقة مــع وزارة الثقافــة 
واالتصــال –قطــاع الثقافــة. كمــا يتوجــب عليــه أن يكــون مــن جنســية مغربيــة أو أجنبيــا مقيمــا 
ــة  ــق اإلداري ــف الترشــيح المتضمــن للوثائ ــي بمل ــة اإلقامــة. و أن يدل بالمغــرب حامــا لبطاق

والفنيــة وخاصــة :
ورقــة تقنيــة مفصلــة حول المشــروع المرشــح، تتضمن التصــور اإلخراجي والســينوغرافي 	 

والوثائــق التقنية والفنية للمشــروع؛
االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛	 
التكلفة المالية المفصلة للمشروع؛	 
ملــف قانونــي يثبــت الوضعيــة القانونيــة الســليمة لحامــل المشــروع واألهــداف الواضحــة 	 

لممارســة المســرح كنشــاط أساســي والممارســة المنتظمــة فــي الميــدان الفنــي لمــدة ال تقــل عــن 
ثــاث ســنوات ويتضمــن الوثائــق التاليــة )الوثائــق القانونيــة بالنســبة للجمعيــات والتعاونيــات 
ــب(،  ــاء المكت ــة أعض ــام والئح ــع الع ــر الجم ــداع ومحض ــل اإلي ــي ووص ــون األساس )القان
ــراء الضريبــي الخــاص بســنة  ــد فــي الســجل التجــاري ووصــل اإلب القانــون األساســي والقي
8102 وضــع ملــف الترشــيح وشــهادة التســجيل فــي الضمــان االجتماعــي بالنســبة للمقــاوالت 

والــوكاالت الفنيــة(؛
نسخ  من العقود الشغلية القبلية مع الفنانين العاملين بالمشروع؛	 
نســخ مــن بطاقــة الفنــان أو شــهادات التخــرج مــن معاهــد التكويــن المســرحي ل 70% علــى 	 

األقــل، مــن الطاقــم الفنــي والتقني للمشــروع؛
ثاث ) 3 ( نسخ من النص المسرحي؛	 
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السير الذاتية لجميع المشاركين في المشروع الفني؛	 
وثيقــة تثبــت خطــة ترويــج العمــل المدعــم تحــدد البرنامــج المتوقــع للعــروض المســرحية 	 

واآلليــات المســتعملة لهــذا الغــرض؛
نسخة من البطاقة الوطنية لحامل المشروع؛	 
نموذج شيك أو شهادة أصلية للتعريف البنكي لحامل المشروع؛	 
تصريــح بالشــرف يتضمــن االلتــزام بالقانــون المنظــم للدعــم وفــق النمــوذج المرفــق بملــف 	 

طلــب الترشــيح مصــادق عليــه؛
اإلدالء بشهادة تثبت الوفاء بااللتزامات السابقة اتجاه وزارة الثقافة واالتصال 	 
 قطاع الثقافة مسلمة من مديرية الفنون.	 

الملف التكميلي بعد الحصول على الدعم

نسخ من العقود الشغلية النهائية مصادق عليها تسلم حين التوقيع على عقد الدعم؛	 
شــهادات التغطيــة الصحيــة للعامليــن بالمشــروع، تســلم بعــد قبــول المشــروع وقبــل توقيــع 	 

العقــد؛ 
شهادات التأمين عن حوادث الشغل للعاملين بالمشروع، تسلم بعد قبول المشروع؛	 
3 نسخ من الملف القانوني مصادق عليها 	 
3 نماذج أصلية من الشيك 	 

ملحوظة : 
ال يقبل كل مشروع ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق \لمقدمة غير صحيحة.	 
ال تقبــل مشــاريع العــروض المســرحية المقدمــة بطريقــة التســجيل الصوتي)البــاي بــاك( إال فــي المقاطــع التــي تفرضهــا 	 

الضــرورة الدراميــة.
تحتفظ اإلدارة بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم.	 

مبلغ الدعم 

ــي 	  ــال المســرحية ف ــج األعم ــاج وتروي ــال إنت ــي المخصــص لمج ــم المال ــغ الدع ــدد مبل يح
ــم؛ ــاوز 200.000 دره ــى أن ال يتج ــروع عل ــة المش ــن كلف ــى م ــد أقص ــبة 70% كح نس

تضع اللجنة شبكة للتقييم المالي للمصاريف المطلوبة.	 

صرف الدعم
 

يمنــح الدعــم بنــاء علــى عقــد موقــع بيــن وزارة الثقافــة واالتصــال – قطــاع الثقافــة، وحامــل 	 
المشروع،

ــد 	  ــع العق ــة ويوق ــة المعاين ــد اإلعــان عــن نتيج ــل المشــروع مباشــرة بع ــم إشــعار حام يت
النهائــي فــي ثاثــة نظائــر مصــادق عليهــا مــن طــرف الســلطات المحليــة فــي أجــل ال يتعــدى 

أســبوعين كحــد أقصــى، ويلغــى الدعــم فــي حالــة تجــاوز هــذا األجــل؛
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يتســلم حامــل المشــروع الدفعــة األولــى بنســبة 40 % مــن المبلــغ المخصــص لدعــم 	 
المشــروع بعــد اســتكمال الملــف داخــل أجــل خمســة عشــرة يومــا. والتأشــير علــى االلتــزام 

ــة؛ ــة الوزاري ــح الخزين ــرف مصال ــن ط ــد م ــاص بالعق ــة الخ بالنفق
ــة 	  ــام اللجن ــرض أم ــم الع ــد تقدي ــا بع ــن 30 يوم ــدى ثاثي ــل ال يتع ــل أج ــلم 30% داخ يتس

ــف. ــات المل ــه لمكون ــن مطابقت ــد م والتأك
يتســلم حامــل المشــروع الدفعــة األخيــرة بنســبة 30 % بعــد وفــاء الفرقــة أو المؤسســة بــكل 	 

التزاماتهــا اتجــاه جميــع المشــاركين فــي العمــل المســرحي وتقديــم العــروض المســرحية الســتة 
المشــار إليهــا فــي شــروط الترشــح )مــن بينهــا عــرض يقــدم بإحــدى المؤسســات الســجنية( 

واإلدالء بالوثائــق المثبتــة داخــل اجــل ال يتعــدى ثاثيــن )30( يومــا.
تحصــل وزارة الثقافــة واالتصــال – قطــاع الثقافــة علــى قــرص مدمــج يتضمــن التســجيل 	 

ــن  ــة م ــات اإلعامي ــن الدعام ــر يتضم ــرص آخ ــم وق ــرحي المدع ــل المس ــي للعم الفيديوتيك
صوروملصقــات وكاطالوغــات وقصاصــات صحفيــة وكل المعلومــات المفيــدة لألرشــفة 

ــق والتوثي
يضــع المســتفيد مــن الدعــم جملــة »بدعــم مــن وزارة الثقافــة واالتصــال 	 قطــاع الثقافــة« 	 

والشــعار البصــري لــوزارة الثقافــة واالتصــال – قطــاع الثقافــة، حســب المواصفــات الخاصــة 
بــكل حجــم، والمحــددة مــن قبــل وزارة الثقافــة واالتصــال 	 قطــاع الثقافــة، علــى كل الحوامــل 

والوثائــق والوســائط اإلعاميــة المســتعملة للتعريــف باإلبــداع المدعــم؛
ــة واالتصــال – قطــاع 	  ــدة وزارة الثقاف ــم عــرض واحــد بالمجــان، لفائ ــة بتقدي ــزم الفرق تلت

ــي  ــات الت ــرات والمهرجان ــي إطــار التظاه ــا أو ف ــي تنظمه ــي إطــار األنشــطة الت ــة، ف الثقاف
ــوزارة. ــا مــع ال ــق عليه ــة العــروض المتف ــت الفرق ــو اكمل ــى ل ــا حت تدعمه

ملحوظــة : كل مخالفــة للمقتضيــات الــواردة فــي دفتــر التحمــات هــذا يتعــرض مرتكبهــا للجــزاءات المحــددة 
فــي القــرار المشــترك لوزيــر الثقافــة ووزيــر االقتصــاد والماليــة الخــاص بتحديــد كيفيــة دعــم المســرح



10

توطين الفرق بالمسارح الوطنية
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األهداف

 المســاهمة فــي جعــل الفضــاءات المســرحية مجــاالت حيــة ومنفتحــة ونشــيطة فــي الميــدان	 
المسرحي؛

 توطيــن الفــرق المســرحية االحترافيــة بالمســارح واســتفادتها مــن فضــاءات قــارة للتداريــب	 
واإلنجاز وتقديم العروض واألنشطة المسرحية بالمناطق النائية؛

تعزيــز مهنيــة الفــرق المســرحية االحترافيــة وتمكينها مــن تنفيذ مشــاريعها الفنيــة والتثقيفية؛ 	 
ضمــان عمــر افتراضي أطــول لإلبداعات المســرحية؛

ــر 	  ــاالت التدبي ــي مج ــرحية ف ــرق المس ــارح والف ــة بالمس ــرية العامل ــاءات البش ــن الكف تثمي
ــويق؛ ــل والتس والتموي

تنميــة وتطويــر الثقافــة المســرحية لــدى رواد هــذه الفضــاءات وتحفيزهــم علــى اســتهاك 	 
المنتــوج المســرحي؛

 التنشــيط الثقافــي والفنــي لمحيــط الفضــاءات المســرحية، عــن طريــق برامــج مســرحية قــارة	 
ومنتظمة محليا و جهويا؛

تقوية عاقات الفرقة مع محيط عملها المباشر وضمان إشعاعها المحلي والجهوي؛	 
االنفتاح على المؤسسات التعليمية 	 
تشجيع المشاريع المهتمة بذوي االحتياجات الخاصة و مقاربة النوع 	 
تأهيل بنيات الممارسة المسرحية االحترافية وتطوير الذوق الفني؛	 
خلق فرص شغل منتظمة لعدد من العاملين في القطاع المسرحي.	 

المستفيدون 
 -

الفرق المسرحية االحترافية في شكل :
جمعيات ذات االختصاص في المجال المسرحي؛	 
شــركات ووكاالت ذات االختصــاص فــي الميــدان الفنــي والســيما إنتــاج وترويــج العــروض 	 

المســرحية االحترافية؛
تعاونيــات تضــم الفنانيــن المســرحيين أو الفــرق المســرحية وفــرق مســرح الشــارع التــي 	 

تعــرض فــي الفضــاءات المفتوحــة.
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أنواع مشاريع الدعم 

 يتضمــن المشــروع تصــورا لثــاث ســنوات مــع بطاقــة مفصلــة لمشــروع الســنة األولــى. 	 
ويقــدم الدعــم كل ســنة بعــد القيــام بتقييــم مفصــل ألنشــطة الســنة الفارطــة، وبنــاء علــى برنامــج 

عمــل الســنة الاحقــة. ويتكــون المشــروع مــن العناصــر التاليــة :
إنتاج وترويج عمل مسرحي كل سنة؛	 
وضع وتنفيذ برنامج لتطوير المهارات والثقافة المسرحية للمختصين وعموم الجمهور؛	 
ــي 	  ــيو	 ثقاف ــط السوس ــى المحي ــح عل ــرحي منفت ــي مس ــيط ثقاف ــج تنش ــذ برنام ــع وتنفي وض

ــرحي ــاء المس للفض
 -

شروط الترشح
 

فيما يخص الفرقة المسرحية :
أن تكــون محترفــة وان يكــون إطارهــا القانونــي ســليما وعلــى شــكل جمعيــة أو شــركة أو 	 

تعاونيــة للفنانيــن أو للفــرق؛
أن يتوفر ملفها القانوني على الوثائق التي تخولها أهلية مزاولة النشاط المسرحي؛	 
أن يكون لها حضور وممارسة احترافية لمدة ال تقل عن ثاث سنوات؛	 
أن تقدم بطاقة مفصلة حول المشاركات في المهرجانات الوطنية والدولية؛	 
أن تقدم بطاقة مفصلة حول الجوائز التي حصلت عليها خال مسارها االحترافي؛	 
أن يتوفــر %70 مــن أعضــاء الطاقــم الفنــي للعــرض المســرحي علــى بطاقــة الفنــان 	 

واالنخــراط فــي التعاضديــة الوطنيــة للفنانيــن أو أي نظــام آخــر للتغطيــة الصحيــة وتخصيــص 
ــة  ــة المحلي ــاءات المهني نســبة %30 للكف

 أن تلتــزم بقواعــد التدبيــر المالــي واإلداري الشــفاف وبناء العاقات الشــغلية علــى التعاقدات	 
المهنية؛

 أن تلتــزم بــأداء أجــور وتعويضات التداريب للفنانين والتقنيين المشــاركين في المشــروع في	 
مستوى يحترم مكانة الفنانين المتعاقدين معها؛

أن تلتــزم الفرقــة بتقديــم أربعــة عــروض بفضــاء التوطيــن وثاثــة عــروض بالجهــة وثــاث 	 
عــروض أخــرى بجهتيــن علــى األقــل؛

إنتاج عمل مسرحي خال الموسم؛	 
تقــوم الفرقــة بورشــات تكوينيــة فــي مجــال الفنــون و التقنيــات المرتبطــة بالمســرح تكــون 	 

مــن تأطيــر خريجــي المعهــد العالــي للفــن المســرحي و التنشــيط الثقافــي أو مــن طــرف الفنانين 
المحترفيــن ذوي الخبــرة فــي المجــال المســرحي  طيلــة الموســم المســرحي  وبشــكل منتظــم؛ 

تتويــج عملهــا بالورشــات الفنيــة  بالمؤسســات التعليميــة أو بالمركــز الثقافــي بإبــداع 	 
مســرحي؛ 
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انجاز اقامة فنية لكتابة عمل مسرحي. 	 
ــي المجــال المســرحي 	  ــة مضبوطــة ف ــة و كيفي ــج كمي وضــع مخطــط عمــل واضــح وبنتائ

علــى مســتوى الجهــة )جــدول  مفصــل لبرنامــج عمــل الفرقــة المســتفيدة مــن دعــم التوطيــن و 
النتائــج المتوخــاة منــه مرقمــة(؛

أن تلتــزم بتقديــم نصــف العــروض المشــار إليهــا، علــى األقــل، بالمقابــل وتحقيــق مداخيــل 	 
ال تقــل عــن 10 % مــن مجمــوع الغــاف المالــي المحصــل عليــه فــي الدعــم؛

 أن تضــم بيــن طاقمهــا %25 علــى األقــل مــن أبنــاء الجهــة التي ســتحتضن الفرقــة، الحاملين	 
ــة الدعــم أن تســمح اســتثناء، فــي حــدود النســبة المشــار إليهــا،  ــان. ويمكــن للجن ــة الفن لبطاق
ألبنــاء الجهــة غيــر الحامليــن لبطاقــة الفنــان فــي حالــة نقــص أو انعــدام فنانيــن متوفريــن علــى 

هــذه البطاقــة فــي الجهــة؛
أن تحترم القوانين المنظمة للفضاءات التي تقيم بها؛	 
اإلدالء بشــهادة تثبــت وفــاء الفرقــة  بالتزاماتهــا الســابقة اتجــاه وزارة الثقافــة واالتصــال – 	 

قطــاع الثقافــة.

ب - فيما يخص المشروع :

 بالنســبة للفرقــة المســتفيدة مــن التوطيــن فــي الســنة الماضيــة : المصادقــة علــى منجزاتهــا	 
للســنة الماضيــة  مــع تقديــم جــداول المســتفيدين مــن الورشــات التــي قامــت بهــا الفرقــة فــي 
 الســنة الماضيــة وتقديــم برنامــج عملهــا للســنة المواليــة الــذي يتضمــن إنجــاز عمــل مســرحي

وبرنامجا للتكوين والتنشيط المسرحى كما هو مبين في الجدول أسفله؛
 بالنســبة للفــرق الراغبــة فــي التوطيــن ألول مــرة، التوفر على مشــروع يمتد لثاث ســنوات،	 

ــع  ــن والتنشــيط المســرحي م ــج للتكوي ــي كل ســنة وبرنام ــل مســرحي ف ــن إنجــاز عم يتضم
ــى؛ ــة حــول مشــروع الســنة األول ــة مفصل بطاق

أن ال يقــل عــدد أفــراد الطاقــم الفنــي والتقنــي القــار للعــرض المســرحي عــن 5 أشــخاص 	 
وأن ال يتجــاوز مجمــوع المشــاركين فــي العــرض المســرحي 20 شــخصا؛

أن يضم العمل المسرحي أسماء مكرسة في الممارسة المسرحية؛	 
أن يراعى التخصص السيما في مجاالت اإلخراج والسينوغرافيا والتشخيص؛	 
ــرحيين 	  ــام المس ــغل أم ــرص الش ــر ف ــى توفي ــرص عل ــام والح ــم المه ــادي تراك ــم تف أن يت

المهنييــن. و ال تقبــل المشــاريع التــي يجمــع فيهــا الشــخص الواحــد أكثــر مــن ثــاث مهــام. و 
ــاج؛  ــة اإلنت ــكل شــخص يجمــع أكثــر مــن مهمتيــن ضمــن تكلف ــة ل ال يحتســب أجــر المهمــة الثالث

ــرض 	  ــي الع ــاركين ف ــر المش ــن غي ــرى م ــات أخ ــى فعالي ــيط عل ــج التنش ــح برنام أن ينفت
المســرحي؛ إذ ال تقبــل االعمــال التــي يكــون فيهــا المشــاركون فــي العمــل المســرحي مؤطرين 

لعــدة ورشــات مســرحية 
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أن تتوفــر بالضــرورة علــى مديــر فنــي ومكلــف بالتواصــل، وأن ال يتواجــد المديــر الفنــي 	 
والمخــرج فــي أكثــر مــن مشــروعين مقدميــن للتوطيــن؛

ــة 	  ــنوات متواصل ــن 5 س ــل ع ــة ال تق ــة مهني ــى تجرب ــة عل ــي للفرق ــر الفن ــر المدي أن يتوف
ــي للفــن المســرحي والتنشــيط الثقافــي أو أحــد المعاهــد أو  أو أن يكــون خريجــا للمعهــد العال
المؤسســات التعليميــة التــي توفــر تكوينــا مماثــا، وأن يكــون المســرح نشــاطه األساســي. كمــا 
عليــه أن يخصــص حيــزا زمنيــا مهمــا لإلشــراف علــى تنفيــذ المشــروع وفــق جدولــة زمنيــة 

محــددة؛
أن يتضمــن المشــروع المقتــرح للدعــم أجنــدة محــددة تدقــق تواريــخ تقديــم العــروض 	 

المســرحية ونوعيــة وتواريــخ األنشــطة الموازيــة. 

جدول الورشات التكوينية 

المؤسسة الورشة التكوينية 
عدد المنخرطين*** المدة** المستهدفة* 

التشخيص

السينوغرافيا 

االخراج 
المسرحي 

*المؤسسة المستهدفة : المركز الثقافي – المؤسسة التعليمية
** المدة : ال تقل عن ثالث حصص أسبوعيا طيلة مدة التوطين 

***: يجب ان ال يقل عدد المنخرطين بكل ورشة عن عشرين منخرط . 

معايير االختيار

مراعــاة احترافيــة الفرقــة ) الجانــب القانونــي ، التســيير اإلداري ،االســتمرارية ، اإلشــعاع	 	 
التواصل(؛

مهنيــة المشــروع وأهميــة مكوناتــه )الشــكل، نوعيــة العــروض، برنامــج العــروض ، 	 
األنشــطة الموازيــة، التنشــيط المســرحي ، الورشــات التكوينيــة...(؛

سامة الملف القانوني؛	 
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احترام الشروط المحددة في دفتر التحمات والقرار المشترك؛	 
تواجد الفرقة بالجهة أو الجهة المجاورة المحددة في طلبات مشاريع الدعم؛	 
احتــرام مقتضيــات قانــون الفنــان والمهــن الفنيــة وقانــون الشــغل وقانــون حقــوق المؤلــف 	 

والحقــوق المجــاورة؛
ــود 	  ــدودة — عق ــدة مح ــود لم ــدودة — عق ــر مح ــدة غي ــود لم ــد )عق ــة التعاق ــة نوعي أهمي

ــة(؛  ــرض أو مهم ــن كل ع ــض ع تعوي
الخط الفني والتصور الجمالي العام للمشروع؛	 
ــة 	  ــب الفني ــص  والجوان ــم األول )الن ــرحي للموس ــرض المس ــروع الع ــة مش ــودة ومهني ج

ــه؛ ــة ل ــطة الموازي ــتينغ( واألنش ــة، الكاس والتقني
 وقــع وتأثيــر العــرض المســرحي المنجــز خــال ســنة 2018 بالنســبة للفــرق المســتفيدة مــن	 

التوطين سابقا؛
خصوصيــة العمــل المســرحي والخطــة التواصليــة لتســويقه والجمهــور المســتهدف واليــات 	 

جــذب الجمهــور؛
مشروع برنامج ترويج العرض المسرحي على الصعيد المحلي و الجهوى؛	 
قيمــة األجــور الفنيــة ومبالــغ تعويضــات التداريــب ومــدى مراعاتهــا لمبــدأ ضمــان كرامــة 	 

الفنــان؛
ــة 	  ــى التغطي ــر عل ــة 	 التوف ــص 	 االحترافي ــروع )التخص ــي للمش ــر الفن ــات المدي مواصف

ــة(؛ الصحي
مراعاة االشتغال على األعمال المسرحية القادرة على استقطاب الجمهور.	 
 	

ملحوظــة: يمكــن للجنــة إذا دعــت الضــرورة إلــى ذلــك، أن تســتدعي بعــض الفــرق لتوضيح 	 
 مشــاريعها قبــل الحســم النهائــي فيها. وال يعني الوصــول إلى هذه المرحلة االســتفادة من الدعم.

تضع اللجنة شبكة للتقييم انطاقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة.

ملف طلب الدعم 

ــة أو 	  ــاهمة معنوي ــه مس ــدان المســرح ول ــي مي ــل المشــروع فاعــا ف ــون حام يجــب أن يك
ماليــة فــي إنتــاج أو إنجــاز المشــروع وســبق لــه الوفــاء بالتزاماتــه الســابقة مــع وزارة الثقافــة 
واالتصــال	 قطــاع الثقافــة. كمــا يتوجــب عليــه أن يكــون مــن جنســية مغربيــة أو أجنبيــا مقيمــا 
ــة  ــق اإلداري ــن للوثائ ــف الترشــيح المتضم ــي بمل ــة. وان يدل ــة اإلقام ــا لبطاق ــرب حام بالمغ

والفنيــة وخاصــة:
االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛	 
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ورقــة تقنيــة مفصلــة، تشــمل الخــط الفنــي والتصــور الجمالــي العــام للمشــروع واألعمــال 	 
المســرحية وبرنامــج تطويــر المهــارات والثقافــة المســرحية وبرنامــج التنشــيط الثقافــي 

ــرحي؛ ــاء المس ــرحي للفض المس
التكلفة المالية العامة للمشروع؛	 
ملــف قانونــي يثبــت الوضعيــة القانونيــة الســليمة لصاحــب المشــروع واألهــداف الواضحــة 	 

لممارســة المســرح كنشــاط أساســي والممارســة المنتظمــة فــي الميــدان الفنــي لمــدة ال تقــل عــن 
ثــاث ســنوات ويتضمــن الوثائــق التاليــة )الوثائــق القانونيــة بالنســبة للجمعيــات والتعاونيــات 
)القانــون األساســي ووصــل اإليــداع ومحضــر الجمــع العام والئحــة أعضاء المكتــب(، القانون 
األساســي والقيــد فــي الســجل التجــاري ووصــل اإلبــراء الضريبــي خــاص بســنة وضــع ملــف 
الترشــيح وشــهادة التســجيل فــي الضمــان االجتماعــي بالنســبة للمقــاوالت والــوكاالت الفنيــة(؛

العقود الشغلية القبلية مع الفنانين العاملين بالمشروع؛	 
نسخ من بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين العاملين بالمشروع؛	 
السير الذاتية لجميع المشاركين في المشروع؛	 
ورقــة تقنيــة مفصلــة حــول العــرض المســرحي للســنة الجارية تتضمــن التصــور اإلخراجي 	 

والوثائــق التقنيــة والفنيــة للمشــروع مــع بيــان التكلفة؛
ثاث نسخ من النص المسرحي؛ 	 
ورقة تحدد البرنامج المتوقع للعروض المسرحية على المستوى المحلي والجهوي؛	 
ــة 	  ــب الجمهــور مكتوب ــات جل ــة والجمهــور المســتهدف وآلي ــة حــول الخطــة التواصلي ورق

ــي  ــكل مهن ــة بش ــل الفرق ــهار عم ــة للتواصــل و اش ــات الفعلي ــن االلي ــكل مفصــل وتتضم بش
ــي؛ واحتراف

شهادات التغطية الصحية للعاملين بالمشروع، تقدم بعد الحصول على الدعم؛	 
ــى 	  ــد الحصــول عل ــدم بع ــن بالمشــروع، تق ــن عــن حــوادث الشــغل للعاملي شــهادات التامي

الدعــم؛
نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛	 
نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي لصاحب المشروع مصادق عليها؛	 
تصريــح بالشــرف يتضمــن االلتــزام بالقانــون المنظــم للدعــم وفــق النمــوذج المرفــق بملــف 	 

طلــب الترشــيح مصــادق عليــه.
اإلدالء بشــهادة تثبــت وفــاء الفرقــة بالتزاماتهــا الســابقة اتجــاه وزارة الثقافــة واالتصــال – 	 

قطــاع الثقافــة تســلم مــن مديريــة الفنــون.

ملحوظة :
 ال يقبل كل مشروع ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير صحيحة.	 
ال تقبل مشاريع العروض المسرحية المقدمة بطريقة التسجيل الصوتي)الباي باك( إال في المقاطع 	 

التي تفرضها الضرورة الدرامية.
تحتفظ اإلدارة بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم.	 
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كرامة الفنان؛	 
مواصفات المدير الفني للمشروع )التخصص 	 االحترافية 	 التوفر على التغطية الصحية(؛	 
مراعاة االشتغال على األعمال المسرحية القادرة على استقطاب الجمهور.	 

ملحوظة: 
يمكن للجنة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستدعي بعض الفرق لتوضيح مشاريعها قبل الحسم 	 

 النهائي فيها. وال يعني الوصول إلى هذه المرحلة االستفادة من الدعم.
تضع اللجنة شبكة للتقييم انطاقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة.

ملف طلب الدعم
 

ــة أو 	  ــاهمة معنوي ــه مس ــدان المســرح ول ــي مي ــل المشــروع فاعــا ف ــون حام يجــب أن يك
ماليــة فــي إنتــاج أو إنجــاز المشــروع وســبق لــه الوفــاء بالتزاماتــه الســابقة مــع وزارة الثقافــة 
واالتصــال	 قطــاع الثقافــة. كمــا يتوجــب عليــه أن يكــون مــن جنســية مغربيــة أو أجنبيــا مقيمــا 
ــة  ــق اإلداري ــن للوثائ ــف الترشــيح المتضم ــي بمل ــة. وان يدل ــة اإلقام ــا لبطاق ــرب حام بالمغ

والفنيــة وخاصــة:
االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛	 
ورقــة تقنيــة مفصلــة، تشــمل الخــط الفنــي والتصــور الجمالــي العــام للمشــروع واألعمــال 	 

المســرحية وبرنامــج تطويــر المهــارات والثقافــة المســرحية وبرنامــج التنشــيط الثقافــي 
ــرحي؛ ــاء المس ــرحي للفض المس

التكلفة المالية العامة للمشروع؛	 
ملــف قانونــي يثبــت الوضعيــة القانونيــة الســليمة لصاحــب المشــروع واألهــداف الواضحــة 	 

لممارســة المســرح كنشــاط أساســي والممارســة المنتظمــة فــي الميــدان الفنــي لمــدة ال تقــل عــن 
ثــاث ســنوات ويتضمــن الوثائــق التاليــة )الوثائــق القانونيــة بالنســبة للجمعيــات والتعاونيــات 
)القانــون األساســي ووصــل اإليــداع ومحضــر الجمــع العام والئحــة أعضاء المكتــب(، القانون 
األساســي والقيــد فــي الســجل التجــاري ووصــل اإلبــراء الضريبــي خــاص بســنة وضــع ملــف 
الترشــيح وشــهادة التســجيل فــي الضمــان االجتماعــي بالنســبة للمقــاوالت والــوكاالت الفنيــة(؛

العقود الشغلية القبلية مع الفنانين العاملين بالمشروع؛	 
نسخ من بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين العاملين بالمشروع؛	 
السير الذاتية لجميع المشاركين في المشروع؛	 
ورقــة تقنيــة مفصلــة حــول العــرض المســرحي للســنة الجارية تتضمــن التصــور اإلخراجي 	 

والوثائــق التقنيــة والفنيــة للمشــروع مــع بيــان التكلفة؛
ثاث نسخ من النص المسرحي؛ 	 
ورقة تحدد البرنامج المتوقع للعروض المسرحية على المستوى المحلي والجهوي؛	 
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ــة 	  ــب الجمهــور مكتوب ــات جل ــة والجمهــور المســتهدف وآلي ــة حــول الخطــة التواصلي ورق
ــي  ــكل مهن ــة بش ــل الفرق ــهار عم ــة للتواصــل و اش ــات الفعلي ــن االلي ــكل مفصــل وتتضم بش

ــي؛ واحتراف
نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛	 
نموذج شيك أو شهادة التعريف البنكي لصاحب المشروع مصادق عليها؛	 
تصريــح بالشــرف يتضمــن االلتــزام بالقانــون المنظــم للدعــم وفــق النمــوذج المرفــق بملــف 	 

طلــب الترشــيح مصــادق عليــه.
اإلدالء بشــهادة تثبــت وفــاء الفرقــة بالتزاماتهــا الســابقة اتجــاه وزارة الثقافــة واالتصــال – 	 

قطــاع الثقافــة تســلم مــن مديريــة الفنــون.

ملحوظة : 
ال يقبل كل مشروع ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير صحيحة.	 
ال تقبل مشاريع العروض المسرحية المقدمة بطريقة التسجيل الصوتي)الباي باك( إال في المقاطع 	 

التي تفرضها الضرورة الدرامية.
تحتفظ اإلدارة بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم.	 

مبلغ الدعم 

يشــمل الدعــم الموجــه لتوطيــن الفــرق المســرحية بالمســارح دعمــا ماديــا ودعمــا لوجيســتيا 	 
يحــدد مبلــغ الدعــم المالــي المخصــص لمجــال توطيــن الفــرق المســرحية بالمســارح فــي نســبة 
%70 كحــد أقصــى مــن كلفــة المشــروع علــى أن ال تقــل التكلفــة العامــة التــي تحددهــا الفرقــة 
عــن 400.000 درهــم وان ال تتجــاوز 1.000.000 درهــم فــي الســنة وأن ال يقــل مبلــغ الدعــم 
ــي الســنة؛ ــة عــن 300.000 درهــم وأن ال .يتجــاوز 700.000 درهــم ف ــذي تحــدده اللجن  ال

ــات  ــة، قاع ــرق الموطن ــارة الف ــن إش ــة، ره ــاع الثقاف ــال 	 قط ــة واالتص ــع وزارة الثقاف تض
ــج  ــاة برام ــع مراع ــة، م ــزات الضروري ــق والتجهي ــن والمراف ــة للتوطي ــرح المخصص المس
المراكــز الثقافيــة إلــى جانــب المســاعدات التقنيــة الازمــة فــي إطــار تعاقــدي يدقــق طريقــة 
وبرنامــج اســتعمال هــذ٥ ١لمرافق.كمــا يمكــن وضــع القاعــات التابعــة لــوزارة الثقافــة بالمــدن 
األخــرى رهــن إشــارة الفــرق مجانــا فيمــا يخــص الجولــة الجهويــة  والوطنيــة ووفــق برنامــج 

متفــق عليــه؛
تضع اللجنة شبكة للتقييم المالي للمصاريف المطلوبة.	 
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الملف التكميلي بعد الحصول على الدعم

نسخ من العقود الشغلية النهائية مصادق عليها تسلم حين التوقيع على عقد الدعم؛	 
شــهادات التغطيــة الصحيــة للعامليــن بالمشــروع، تســلم بعــد قبــول المشــروع وقبــل توقيــع 	 

العقــد؛ 
شهادات التأمين عن حوادث الشغل للعاملين بالمشروع، تسلم بعد قبول المشروع؛	 
3 نسخ من الملف القانوني مصادق عليها 	 
3 نماذج أصلية من الشيك	 

صرف الدعم

يمنــح الدعــم بنــاء علــى عقــد موقــع بيــن وزارة الثقافــة واالتصــال	 قطــاع الثقافــة وصاحــب 	 
المشروع؛

يتــم إشــعار حامــل المشــروع مباشــرة بعــد اإلعــان عــن النتائــج، ويوقــع العقــد فــي ثاثــة 	 
نظائــر مصــادق عليهــا مــن طــرف الســلطات المحليــة  فــي أجــل ال يتعــدى أســبوعين كحــد 

أقصــى، ويلغــى الدعــم فــي حالــة تجــاوز هــذا األجــل؛
 يتســلم حامــل المشــروع الدفعــة األولــى بنســبة 40% مــن المبلــغ المخصــص لدعــم فرقتــه	 

أو مؤسســته بعــد اســتكمال الملــف داخــل أجــل خمســة عشــرة يومــا  والتأشــير علــى االلتــزام 
بالنفقــة الخــاص بالعقــد مــن طــرف مصالــح الخزينــة؛

ــة	  ــام اللجن ــرض أم ــم الع ــد تقدي ــا بع ــن 30 يوم ــدى ثاثي ــل ال يتع ــل أج ــلم 30% داخ  يتس
والتأكد من مطابقته لمكونات الملف والشروع في تنفيذ برنامج األنشطة الموازية؛

 يتســلم 30 % داخــل اجــل ال يتعــدى ثاثيــن 30 يومــا بعــد وفــاء الفرقــة أو المؤسســة بــكل	 
التزاماتهــا اتجــاه جميــع المشــاركين فــي العمــل المســرحي وتقديــم أربعــة عــروض بفضــاء 
التوطيــن وثاثــة عــروض بالجهــة وثــاث عــروض أخــرى بجهتيــن علــى األقــل )مــن بينهــا 
عــرض يقــدم بإحــدى المؤسســات الســجنية( باإلضافــة إلــى إنجــاز برنامــج األنشــطة الموازيــة 

وفــق الشــروط و المعاييــر المقدمــة ســلفا بملــف طلــب الدعــم؛
تحصــل وزارة الثقافــة واالتصــال	 قطــاع الثقافــة، علــى قــرص مدمــج يتضمــن التســجيل 	 

الفيديوتيكــي للعمــل المســرحي المدعــم وقــرص آخــر يتضمــن األنشــطة الموازيــة، إلــى جانــب 
ــات  ــات وقصاص ــات وكاطالوغ ــور وملصق ــن ص ــة م ــات اإلعامي ــن الدعام ــرص يتضم ق

صحفيــة وكل المعلومــات المفيــدة لألرشــفة والتوثيــق؛
يضــع المســتفيد مــن الدعــم جملــة »بدعــم مــن وزارة الثقافــة واالتصــال	 قطــاع الثقافــة« 	 

ــات الخاصــة بــكل حجــم، والمحــددة مــن قبــل  ــوزارة حســب المواصف والشــعار البصــري لل
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وزارة الثقافــة واالتصــال	 قطــاع الثقافــة، علــى كل الحوامــل والوثائــق والوســائط اإلعاميــة 
المســتعملة للتعريــف باإلبــداع المدعــم؛

تلتــزم الفرقــة بتقديــم عرضيــن بالمجــان لفائــدة وزارة الثقافــة واالتصــال	 قطــاع الثقافــة، 	 
وذلــك فــي إطــار األنشــطة التــي تنظمهــا الــوزارة أو فــي إطــار التظاهــرات والمهرجانــات 

التــي تدعمهــا حتــى لــو اكملــت الفرقــة العــروض المتفــق عليهــا مــع الــوزارة.

ملحوظة: 
كل مخالفــة للمقتضيــات الــواردة فــي دفتــر التحمــات هــذا يتعــرض مرتكبهــا للجــزاءات المحــددة فــي القــرار 

المشــترك لوزيــر الثقافــة ووزيــر \االقتصــاد والماليــة الخــاص بتحديــد كيفيــة دعــم المســرح 

فضاءات التوطين المقترحة لسنة 2019

المدينةالمركز الثقافي
الفقيه بنصالحالمركز الثقافي الفقيه بنصالح1
فكيكالمركز الثقافي فكيك2
الحسيمةالمركز الثقافي موالي الحسن3
زاكورةالمركز الثقافي زاكورة4
تيزنيتالمركز الثقافي تيزنيت5
آيت ملولالمركز الثقافي آيت ملول6
العيوندار الثقافة أم السعد7
السمارةالمركز الثقافي السمارة8
قلعة السراغنةالمركز الثقافي سيدي رحال9
آسفيمدينة الفنون آسفي10
الداخلةدار الثقافة الوالء11
مشرع بلقصيريالمركز الثقافي مشرع بلقصيري12
سطاتالمركز الثقافي سطات13

الفضاءات المفتوحة لتوطين الفرق برسم سنة 2019
 بالنســبة للفــرق التــي اســتفادت مــن دعــم توطيــن الفــرق المســرحية بالمســارح لســنة 2018. 1

تضع طلباتها وملفاتها مكتملة من جديد طبقا لدفتر التحمات.

ــا. 2 ــا، طبق ــدم طلباته ــن ألول مــرة برســم ســنة 2019 تق ــي التوطي ــة ف ــرق الراغب  بالنســبة للف
ــا أحــد ــن اختياراته ــة. ويمكــن أن يكــون مــن بي ــة فضــاءات مرتب ــة لثاث ــر التحمــات، متضمن  لدفت

فضاءات 2018،
تعطــى األولويــة فــي توزيــع فضــاءات التوطيــن للفــرق التــي اســتفادت خــال ســنتي 2017 . 3

و2018 والتــي أوفــت بالتزاماتهــا وأجازتهــا اللجنــة بعــد تقييــم تجربتهــا.

ال بمكن لفضاء واحد أن يحتضن أكثر من مشروع واحد .. 4

 بالنســبة للفــرق الممارســة لمســرح وفنــون الشــارع والتــي تشــتغل بشــكل دائــم فــي فضــاءات مفتوحــة، 
يمكنهــا أن تتقــدم باقتــراح فضــاء أو أكثــر، شــريطة أن تتوفــر علــى التراخيــص الضروريــة وشــراكة 

حــول اســتغال الفضــاء وأن تتوفــر علــى التجهيــزات المائمــة للعــروض واالنشــطة 
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الجوالت المسرحية الوطنية 
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األهداف

التحفيز على الترويج والتوزيع الواسع للعروض المسرحية الناجحة؛	 
دعم مقاوالت ترويج وتوزيع اإلنتاجات المسرحية؛	 
مواكبة النشاط المسرحي على الصعيد الوطني؛	 
دعم مهنية المقاوالت الفنية ووكاالت اإلنتاج والتعاونيات الفنية.	 

المستفيدون 

الوكاء الفنيون؛	 
مؤسســات ترويــج وتوزيــع المنتــوج الغنــي، والســيما العــروض المســرحية، مــن مقــاوالت 	 

ووكاالت وتعاونيــات فنيــة؛
الفرق والمؤسسات المسرحية المتوفرة على قدرات مهنية ذاتية للترويح والتوزيع.	 

أنواع مشاريع الدعم 

العــروض المســرحية الجيــدة التــي حققــت إقبــاال علــى مســتوى الترويــج أو التــي توجــت 	 
بجوائــز وطنيــا أو عربيــا أو دوليــا، مهمــا كان تاريــخ إنتاجهــا شــريطة عــدم اســتفادتها مــن 

دعــم ســابق للجــوالت المســرحية الوطنيــة.
يقدم المشروع متكاما ومتضمنا لبرنامج الجولة ومصادر التمويل التكميلية.	 

شروط الترشح

ــاوالت 	  ــة أو المق ــوكاالت الفني ــات او ال ــبة للجمعي ــليم بالنس ــي س ــى إطــار قانون ــر عل التوف
ــرحية؛ ــرق المس ــن أو الف ــات الفناني ــة أو تعاوني الفني

قضاء ثاث سنوات على األقل من الممارسة المسرحية االحترافية؛	 
ورقــة مفصلــة حــول العمــل المســرحي المرشــح للدعــم ومســتوى ترويجــه واإلقبــال عليــه 	 

خــال العــروض التــي نظمــت ســابقا، مرفقــة بشــهادات تقديــم خمســة عــروض علــى األقــل 
ثاثــة منهــا بأحــد المســارح أو المراكــز الثقافيــة التابعــة للــوزارة أو للجماعــات المحليــة مــع 

نمــاذج للملصقــات والدعــوات والصــور الخاصــة بــكل عــرض علــى حــدة؛
االرتبــاط بعقــود شــغلية مــع كافــة الفنانيــن او مــع الفرقــة موضوع الترويــج بالنســبة للوكاء 	 

أو مؤسســات ترويــج وتوزيــع المنتــوج الفني؛
توفــر 70 % علــى األقــل مــن المشــاركين فــي العــرض المســرحي علــى بطاقــة الفنــان أو 	 
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شــهادة التخــرج مــن معاهــد التكويــن المســرحي؛
تقديم البرنامج المفصل للجولة المسرحية يحدد عدد العروض والميزانية المرصودة؛	 
تقديم بطاقة مفصلة عن الخطة التواصلية ومنهجية الترويج والتسويق؛	 
ــة المرصــودة للمشــروع واألهــداف المرقمــة المتوقعــة لعــدد 	  ــة حــول الميزاني ــم بطاق تقدي

ــع التذاكــر؛  ــة مــن بي ــل المرتقب ــن والمداخي المتفرجي
الوفاء بااللتزامات السابقة اتجاه وزارة الثقافة واالتصال 	 قطاع الثقافة	 

معايير االختيار 

سامة الملف القانونى؛	 
 احتــرام الشــروط المحــددة فــى دفتــر التحمــات وخاصــة مــا يتعلــق بمســتوى اإلقبــال علــى	 

العمل المسرحى خال الجولة المحلية والجهوية؛
توفر شروط الجودة الفنية والمهنية؛	 
 جــودة تركيبة المشــروع على مســتوى مراحل الجولــة ونوعية الشــراكات والتوقعات المالية	 

والتواصل واإلشهار واإلقبال الجماهيري؛
مدى توفر حامل المشروع على مصادر اخرى للتمويل؛	 
ــة وقانــون الشــغل وقانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق 	  ــان والمهــن الفني ــرام قانــون الفن احت

المجــاورة؛
جودة العمل المسرحي وقدرته على استقطاب الجمهور.	 
جاذبية العرض مهما كان أسلوبه.	 

ملحوظة :
تحتفظ اللجنة بحقها في التأكد من صحة الوثائق المقدمة

 تضع اللجنة شبكة للتقييم انطاقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة.
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األهداف

التحفيز على الترويج والتوزيع الواسع للعروض المسرحية الناجحة؛	 
دعم مقاوالت ترويج وتوزيع اإلنتاجات المسرحية؛	 
مواكبة النشاط المسرحي على الصعيد الوطني؛	 
دعم مهنية المقاوالت الفنية ووكاالت اإلنتاج والتعاونيات الفنية.	 

المستفيدون
 

الوكاء الفنيون؛	 
مؤسســات ترويــج وتوزيــع المنتــوج الغنــي، والســيما العــروض المســرحية، مــن مقــاوالت 	 

ووكاالت وتعاونيــات فنيــة؛
الفرق والمؤسسات المسرحية المتوفرة على قدرات مهنية ذاتية للترويح والتوزيع.	 

أنواع مشاريع الدعم 

العــروض المســرحية الجيــدة التــي حققــت إقبــاال علــى مســتوى الترويــج أو التــي توجــت 	 
بجوائــز وطنيــا أو عربيــا أو دوليــا، مهمــا كان تاريــخ إنتاجهــا شــريطة عــدم اســتفادتها مــن 

دعــم ســابق للجــوالت المســرحية الوطنيــة.
يقدم المشروع متكاما ومتضمنا لبرنامج الجولة ومصادر التمويل التكميلية.	 

شروط الترشح

ــاوالت 	  ــة أو المق ــوكاالت الفني ــات او ال ــبة للجمعي ــليم بالنس ــي س ــى إطــار قانون ــر عل التوف
ــرحية؛ ــرق المس ــن أو الف ــات الفناني ــة أو تعاوني الفني

قضاء ثاث سنوات على األقل من الممارسة المسرحية االحترافية؛	 
ورقــة مفصلــة حــول العمــل المســرحي المرشــح للدعــم ومســتوى ترويجــه واإلقبــال عليــه 	 

خــال العــروض التــي نظمــت ســابقا، مرفقــة بشــهادات تقديــم خمســة عــروض علــى األقــل 
ثاثــة منهــا بأحــد المســارح أو المراكــز الثقافيــة التابعــة للــوزارة أو للجماعــات المحليــة مــع 

نمــاذج للملصقــات والدعــوات والصــور الخاصــة بــكل عــرض علــى حــدة؛
االرتبــاط بعقــود شــغلية مــع كافــة الفنانيــن او مــع الفرقــة موضوع الترويــج بالنســبة للوكاء 	 

أو مؤسســات ترويــج وتوزيــع المنتــوج الفني؛
توفــر 70 % علــى األقــل مــن المشــاركين فــي العــرض المســرحي علــى بطاقــة الفنــان أو 	 

شــهادة التخــرج مــن معاهــد التكويــن المســرحي؛
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تقديم البرنامج المفصل للجولة المسرحية يحدد عدد العروض والميزانية المرصودة؛	 
تقديم بطاقة مفصلة عن الخطة التواصلية ومنهجية الترويج والتسويق؛	 
المرقمــة 	  واألهــداف  للمشــروع  المرصــودة  الميزانيــة  حــول  بطاقــة  تقديــم 

التذاكــر؛ بيــع  مــن  المرتقبــة  والمداخيــل  المتفرجيــن  لعــدد   المتوقعــة 
الوفاء بااللتزامات السابقة اتجاه وزارة الثقافة واالتصال –قطاع الثقافة

معايير االختيار 

سامة الملف القانونى؛	 
 احتــرام الشــروط المحــددة فــى دفتــر التحمــات وخاصــة مــا يتعلــق بمســتوى اإلقبــال علــى	 

العمل المسرحى خال الجولة المحلية والجهوية؛
توفر شروط الجودة الفنية والمهنية؛	 
 جــودة تركيبة المشــروع على مســتوى مراحل الجولــة ونوعية الشــراكات والتوقعات المالية	 

والتواصل واإلشهار واإلقبال الجماهيري؛
مدى توفر حامل المشروع على مصادر اخرى للتمويل؛	 
ــة وقانــون الشــغل وقانــون حقــوق المؤلــف والحقــوق 	  ــان والمهــن الفني ــرام قانــون الفن احت

المجــاورة؛
جودة العمل المسرحي وقدرته على استقطاب الجمهور.	 
جاذبية العرض مهما كان أسلوبه.	 

ملحوظة :
تحتفظ اللجنة بحقها في التأكد من صحة الوثائق المقدمة

 تضع اللجنة شبكة للتقييم انطاقا من هذه المعايير ومعايير أخرى تراها مناسبة.

ملف طلب الدعم
 

ــة او 	  ــاهمة معنوي ــه مس ــدان المســرح ول ــى مي ــل المشــروع فاعــا ف ــون حام يجــب أن يك
ماليــة فــى إنتــاج اوإنجــاز المشــروع وســبق لــه الوفــاء بالتزاماتــه الســابقة مــع وزارة الثقافــة 
واالتصــال 	 قطــاع الثقافــة. كمــا يتوجــب عليــه أن يكــون مــن جنســية مغربيــة او اجنبيــا مقيمــا 
ــة  ــق اإلداري ــن للوثائ ــف الترشــيح المتضم ــي بمل ــة. وان يدل ــة اإلقام ــا لبطاق ــرب حام بالمغ

والفنيــة وخاصــة : 
ــى 	  ــابقة عل ــم خمســة عــروض س ــهادات تقدي ــة بش ــابقا، مرفوق ــت س ــى نظم ــروض الت الع

ــل؛ األق
االستمارة الخاصة بملف طلب الدعم معبأة؛	 



26

ورقة مفصلة تتضمن البرنامج المفصل للجولة المسرحية؛	 
التكلفة المالية للمشروع واألهداف المرقمة المتوقعة لعدد المتفرجين؛	 
 ملــف قانونــي يثبــت الوضعيــة القانونيــة الســليمة لحامــل المشــروع واألهــداف الواضحــة	 

ــل ــى لمــدة ال تق ــدان الفن ــى المي  لممارســة المســرح كنشــاط أساســى والممارســة المنتظمــة ف
عــن ثاث ســنوات ويتضمــن الوثائق التاليــة )الوثائق القانونية بالنســبة للجمعيــات والتعاونيات 
ــب(، ــاء المكت ــة أعض ــام والئح ــع الع ــر الجم ــداع ومحض ــل اإلي ــي ووص ــون األساس  )القان
القانــون األساســى والقيــد فــى الســجل التجــارى ووصــل اإلبــراء الضريبــى خاص بســنة وضع 
ملــف الترشــيح وشــهادة التســجيل فــى الضمــان االجتماعــى بالنســبة للمقــاوالت والــوكاالت 

الفنيــة والضريبيــة المهنيــة برســم الســنة الجاريــة بالنســبة لاشــخاص الذاتييــن(؛
نسخ من العقود الشغلية القبلية مع الفنانين العاملين بالمشروع؛	 
نسخ من بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين العاملين بالمشروع ؛	 
بطاقة مفصلة عن الخطة التواصلية ومنهجية التسويق؛	 
نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب المشروع؛	 
نمونج شيك او شهادة التعريف البنكى لصاحب المشروع مصادق عليها؛	 
 تصريــح بالشــرف يتضمــن االلتــزام بالمقتضيات المنظمة للدعم وفق النمــوذج المرفق بملف	 

طلب الترشيح مصادق عليه.
 	 DVD قرص مدمج للمسرحية يمكن قرائته في
االدالء بشهادة الوفاء بااللتزامات السابقة اتجاه الوزارة مسلمة من مديرية الفنون.	 

ملحوظة : 
اليقبل كل مشروع ثبت للجنة أن ملفه ناقص أو أن الوثائق المقدمة غير صحيحة.

التقبل مشاريع العروض المسرحية المقدمة بطريقة التسجيل الصوتي)الباي باك( إال في المقاطع التي تفرضها 
الضرورة الدرامية.

تحتفظ اإلدارة بالملفات المرشحة أيا كانت قرارات لجنة الدعم.

مبلغ الدعم 

تختــار لجنــة دعــم المشــاريع الثقافيــة والفتيــة فــي قطــاع المســرح 15مشــروعا علــى األكثــر 	 
لاســتفادة مــن دعــم الجــوالت المســرحية الوطنيــة.

.يشمل الدعم الموجه للجوالت المسرحية الوطنية دعما ماديا ودعما لوجيستيا :	 
 يحــدد مبلــغ الدعــم المالــى المخصــص لمجــال الجــوالت المســرحية الوطنية فى نســبة %70	 

 كحــد أقصــى مــن كلفــة المشــروع علــى أن ال يتجــاوز مبلــغ الدعــم 200.000 درهم للمشــروع
الواحد وأن ال يتعدى عدد العروض المدعمة 10 تقدم بثاث جهات على األقل؛
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ــة رهــن إشــارة 	  ــة واالتصــال – قطــاع الثقاف ــوزارة الثقاف يمكــن وضــع القاعــات التابعــة ل
ــة للثقافــة؛ ــات الجهوي ــه مــع المديري ــا وفــق برنامــج متفــق علي الفــرق مجان

تضع اللجنة شبكة للتقييم المالى للمصاريف المطلوبة.	 

الملف التكميلي بعد الحصول على الدعم

نسخ من العقود الشغلية النهائية مصادق عليها تسلم حين التوقيع على عقد الدعم؛	 
شــهادات التغطيــة الصحيــة للعامليــن بالمشــروع، تســلم بعــد قبــول المشــروع وقبــل توقيــع 	 

العقــد؛ 
شهادات التأمين عن حوادث الشغل للعاملين بالمشروع، تسلم بعد قبول المشروع؛	 
2 نسخ من الملف القانوني مصادق عليها 	 
2 نماذج أصلية من الشيك	 

صرف الدعم 

يمنــح الدعــم بنــاء علــى عقــد موقــع بيــن وزارة الثقافــة واالتصــال – قطــاع الثقافــة وحامــل 	 
المشروع؛

يتــم إشــعار حامــل المشــروع مباشــرة بعــد اإلعــان عــن النتائــج، ويوقــع العقــد فــي ثاثــة 	 
ــى اجــل اليتعــدى أســبوعين كحــد  ــة ف ــا مــن طــرف الســلطات المحلي ــر مصــادق عليه نظائ

أقصــى، ويلغــى الدعــم فــى حالــة تجــاوز هــذا األجــل؛
يتســلم حامــل المشــروع نســبة 50 % مــن المبلــغ المخصــص للدعــم بعــد اســتكمال الملــف 	 

داخــل أجــل خمســة عشــرة يومــا مــن اإلعــان عــن النتائــج والتأشــير علــى االلتــزام بالنفقــة 
الخــاص بالعقــد مــن طــرف مصالــح الخزينــة الوزاريــة؛

ــة 	  ــة الوطني ــم الجول ــا وتنظي ــق عليه ــات المتف ــام االلتزام ــد إتم ــى أي 50 % بع يتســلم الباق
وفــق المواصفــات المطلوبــة وتقديــم تقريــر مفصــل مرفــق بشــهادات تقديــم العــروض )مــن 
بينهــا عــرض يقــدم بإحــدى المؤسســات الســجنية( والصــور والدعامــات اإللكترونيــة ونســخ 

مــن الحوامــل الســمعية البصريــة المســتعملة لترويــج المشــروع المدعــم؛ 
ــى قــرص مدمــج يتضمــن التســجيل الفيديوتيكــى للعمــل المســرحى، 	  ــوزارة عل تحصــل ال

موضــوع الجولــة، إلــى جانــب قــرص يتضمــن الدعامــات اإلعاميــة مــن صــور وملصقــات 
وكاطالوغــات وقصاصــات صحفيــة وكل المعلومــات المفيــدة لارشــفة والتوثيــق؛ 

ــة« 	  ــة واالتصــال –قطــاع الثقاف يضــع المســتفيد مــن الدعــم جملة»بدعــم مــن وزارة الثقاف
والشــعار البصــري لــوزارة الثقافــة واالتصــال –قطــاع الثقافــة حســب المواصفــات الخاصــة 
بــكل حجــم، والمحــددة مــن قبــل وزارة الثقافــة واالتصــال –قطــاع الثقافــة، علــى كل الحوامــل 

والوثائــق والوســائط اإلعاميــة المســتعملة للتعريــف باإلبــداع المدعــم.
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ملحوظة : 
كل مخالفــة للمقتضيــات الــواردة فــي دفتــر التحمــات هــذا يتعــرض مرتكبهــا للجــزاءات المحــددة فــي 

القــرار المشــترك لوزيــر الثقافــة ووزيــر االقتصــاد والماليــة الخــاص بتحديــد كيفيــة دعــم المســرح

ملحوظة عامة : يمكن الطعن في قرارات اللجنة داخل أجل ثاثين يوما من تاريخ اإلعان عن النتائج.

ــد مــن -  ــة وتتأك ــة والقانوني ــة اإلداري ــات المشــاريع المقدمــة مــن الناحي ــة ملف ــة اللجن ــدرس كتاب ت
ــة ــق المطلوب ــكل الوثائ ــاملة ل ــات الش ــم إال الملف ــة الدع ــدم للجن ــة وال تق ــق المطلوب الوثائ

 -
تــودع الملفــات فــي كتابــة اللجنــة مقابــل وصــل مختــوم داخــل اآلجــال أو ترســل بالبريــد مــع مراعــاة - 

ــم البريد خت


