
 

 

 "  Théâtre move "املسرح يتحركتظاهرة 

 الدورة األول 

 

 الموضوع: 

والتلفزة  تنظم   لإلذاعة  الوطنية  كة  والشر والتواصل  والثقافة  الشباب  تحت  تظاهرة مشحية سنوية  وزارة 

إل    " Théâtre move"املسرح يتحركشعار   عمل  60)  ستي     تصوير ترمي  عبر  (  بثها  واقتناء حقوق  مشحي 

لقطاع   الرقمية  المنصة  وعىل  الوطنية  كة  الشر ثالث    عم  .الثقافةقنوات  بجوائز    ات مشحيانتقاء  للفوز 

ي اإلخراج والسينوغرافيا والنص والتشخيص ذكور 
 وإناث. التظاهرة إضافة إل جوائز ف 

 

 التاري    خ: 

اير  ابتداء من -  . 2022فبر

 : اإلطار العام

ي    328. 06. 2بناء عىل المرسوم رقم   -
( بتحديد اختصاصات 2006نونبر    10) 1427شوال    18صادر ف 

 وتنظيم وزارة الثقافة؛

ي   -
ي سواء عىل مستوى اإلبداع الفت  ي يشهدها المشح المغربر

ي مواكبة الصحوة الت 
عىل    أو ومساهمة ف 

؛   مستوى الدعم المشحي

ي تبذلها وزارة ا -
فعل  لشباب والثقافة والتواصل من أجل تنمية وتطوير الوعمال عىل إبراز الجهود الت 

ي عامة والمشحي خصوصا 
 ؛الثقاف 

 وسعيا إل إبراز الطاقات المشحية المغربية؛  -

ي حفظ الذاكرة المشحية واغناء الخزانة الفنية المغربية؛  -
 ومساهمة ف 

والتحسيس   - التعريف  ي 
ف  اإلعالم  وسائل  تلعبه  الذي  للدور  ورة واستحضارا  وض  الفنون  بأهمية 

 حمايتها والعمل عىل تطويرها؛ 

؛ - ي
ي بالذوق الفت 

ي الرف 
 ووعيا من الطرفي   بالدور الذي يلعبه المشح ف 

كة الوطنية لإلذاعة والتلفزة؛ -  وبناء عىل المهام المنوطة بالشر

ل - والتلفزة  لإلذاعة  الوطنية  كة  والشر والتواصل  والثقافة  الشباب  وزارة  من  من وسعيا    لتخفيف 

؛  ي المجال المشحي
ها المادي عىل العاملي   ف   تداعيات الجائحة وتأثب 



 ون: المستفيد 

فة عىل شكل جمعيات   - كات  أو وكاالت  أو الفرق المشحية المغربية المحب   . تعاونيات للفناني    أو شر

 

 : للمشاركة شاري    ع المرشحة  م ال 

ي  المنتجة بي   المغربية  االعمال المشحية  -
 . صوير الجاهزة للتو  2021- 2016سنت 

 

وط المشاركة:   شر

شح بأكبر من عمل واحد لكل فرقة  أال  - كة؛أو جمعية أيتم الب   و وكالة أو شر

، من جنسية مغربية او اجنبيا مقيما بالمغرب أ - ي ي الميدان المشحي المغربر
شح فاعال ف  ن يكون المب 

 حامال لبطاقة اإلقامة؛ 

القانونية  س - الوضعية  المؤسسة    ةللفرق المة  تؤهلأو  ي 
الت  الوثائق  عىل  النشاط  والتوفر  لمزاولة  ها 

؛   المشحي

ي المشحية عىل نسبة ال تقل ع -
 من حامىلي البطاقة المهنية للفنان؛  %70  نتوفر الفناني   المشاركي   ف 

شح توفر  - جم أو  المب    أو مازيغية أ  أو  عربيةمعد بلغة سليمة  عىل نص مشحي مؤلف أو مقتبس أو مب 

 دارجة أو بلغة أجنبية؛  و أحسانية 

ام - والحقوق   احب  المؤلف  وقانون حقوق  الشغل  وقانون  الفنية  والمهن  الفنان  قانون  مقتضيات 

ي 
غلالمجاورة ف 

ُ
مة مع العاملي   بالمشحيةالعقود الش  ؛ية المبر

ام بأداء أجور الفناني   والتقنيي   المشاركي    - ي العمل عن طريق تحويالت بنكية االلب  
 . ف 

 

 معايب  اإلختيار:   

تحقيق - إمكانية  مع  حقيقية  وفنية  إبداعية  قيمة  عىل  المشحية  ومادية   توفر  معنوية  مردودية 

 للمؤسسة. 

 

شح:   ملف الب 

•  : ي
 ملف فت 

ونيةمصورا يتضمن تسجيال  •  ؛للمشحية عىل دعامة إلكب 

ي ورقة تقنية مفصلة حول المشحية، تتضمن   • ي والوثائق التقنية    التصور اإلخراحر
والسينوغراف 

 ؛والفنية للمشحية

 

ي  •
 : ملف قانوب 

المشح كنشاط  • لممارسة  الواضحة  واألهداف  شح  للمب  السليمة  القانونية  الوضعية  يثبت 

ي الميدان
افية المنتظمة ف   ويتضمن الوثائق التالية:   المشحي  أساسي والممارسة االحب 

)القانون األساسي ووصل اإليداع ومحض  الجمع العام    بالنسبةللجمعيات والتعاونيات  ▪
 والئحة أعضاء المكتب( 

ي الضمان االجتماعي بالنسبة للمقاوالت ▪
: القانون األساسي للمقاولة وشهادة التسجيل ف 

ي مسلم خالل سنة  يتر
ي السجل التجاري ووصل اإلبراء الض 

 ؛ 2021والقيد ف 
 المفصلة للمشحية؛ التكلفة المالية •



 ؛مشحيةالعقود الشغلية مع الفناني   العاملي   بال •

ي   • ي وإدار البطاقة المهنية للفنان او البطاقة المهنية لتقنت  االعمال الفنية أو شهادات التخرج   بي
 ؛  شحيةمل بالماعىل األقل، من الطاقم الع 70من معاهد التكوين المشحي ل %

؛ •  النص المشحي

لالبطاقة   • المقيمي      صاحبالوطنية  األجانب  للفناني    بالنسبة  اإلقامة  بطاقة  او  وع  المشر
؛  بالمغرب بالنسبة لألشخاص الذاتيي   والمتضفي   باسم األشخاص االعتباريي  

شحةنموذج شيك أو شهادة أصلية للتعريف البنكي  • كة المب   . باسم الفرقة أو الجمعية أو الشر
 

شيح بمكتب الضبط لمديرية الفنون أو    ودع ت يد المضمون  ترسل  ملفات الب  ي ظرف مغلق  عبر البر
  إل ف 

 : العنوان التالي 

   " Théâtre moveالمشح يتحرك"

 قطاع الثقافة   –   التواصل الثقافة و الشباب و وزارة  

   مديرية الفنون 

 زنقة ميشليفن، أكدال، الرباط   17

 

ي أجل أقصاه 
 وذلك ف 

 عىل الساعة الرابعة زواال   2022يناير    5  ء يوم األربعا   
 

 وللمزيد من المعلومات االتصال باألرقام الهاتفية التالية: 

 0537.27.40.63/64:  الثابت   الهاتف 

 )رئيس مصلحة التظاهرات المشحية(   06.72.28.40.83الهاتف النقال:  

 

 

 


