
  
 

 طلب البطاقة المهنية للفنان

أو البطاقة المهنية لتقنيي وإداريي األعمال الفنية   

 أنـا الموقـــع أســــفلـه،
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كما أتعهد بإبالغ وزارة الثقافة والشباب والرياضة بكل تغيير يمكن أن يطرأ على . أصرح بشرفي أن المعلومات المذكورة أعاله صحيحة
 .وضعيتي المهنية
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 توقيع طالب البطاقة         

 

 
 .كتابة االسم واضحا بالحروف العربية والالتينيةيجب  (1)
 (.مهن التأليف، مهن اآلداء، مهن وحرف العرض، المهن الفنية التقنية، المهن اإلدارية الفنية) يجب توضيح الصفة  (2)

 
 
 

 صورة



 

 

 الوثائق المطلوبة

 

                                            

  2.12.5.2من المرسوم رقم  5عليها في المادة  خطي يوجه إلى رئيس لجنة البطاقة الفنية المنصوص طلب•    

 
 ية ـنيي وإداريي األعمال الفنـية لتقـنان أو البطاقة المهنـية للفـملء المطبوع الخاص بطلب البطاقة المهن•    
 . والذي يحمل من الموقــع اإللكـتروني للوزارة أو يسحب من كـتابة اللجــنة      

 
 لطالب إحدى البطاقتـين والوثائق المتـعلقة بالممارسة الفنـية والمهنية ، مع جرد لألعمـال  الذاتية السيرة•    
 المبرمة  هد العمل والعقود، وتعزيزها بشوا ـيرةخنوات األالمنجزة خالل الثالث س يةاإلبداعية االحتراف     
 كوين الفـني من تقــديمـسات التـمع استثناء خريـجي مؤس .جةوالشركات والفرق المنتـ ساتـع المؤسـم     
 هذه الوثـائـق ؛     
 

 ؛ــخة من البطاقة الوطنية للتعريفنس•    
 

 نســخة من السجل العدلي أو أي وثيــقة تقوم مقـامه؛•    
 

 صـور شمسية؛ثــالث •    
 

 يل بالمكتب المغربي لحـقوق المؤلـف والحـقوق المجاورة أو بالمركز السينمائيـنسخة من بطاقة التسج•    
 .للمسجلين بإحدى هاتين المؤسستينالمغربي بالنسبة      

 
 .ظرف من الحجم الكبير يشمل الوثائق المطلوبة•    

 
 قافةـهوية لقطاع الثق السالفة الذكر لدى المديريات الجقة بالوثـائــين مرفتـتودع ملـفات طلب إحـدى البطاق     

ل و األجانب غاربة بالداخـي األعمـال الفنية الموذلك بالنسبة للفـنانين ولتـقـنيي وإداري، بمختلف جهات المملكة 
تابة اللجـنة ـهم إلى كـفاتـملـل ـارج ترسـبالخ نـينـالقاط بة للمغاربةـوبالنس  ؛ـة  فة دائمـرب بصـــين بالمغـالمقيم

 .الربـاط –ـدال ـارع مشـليفـن ، أكـش 12افة ، ـبمديرية الفــنون بوزارة الثـق
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