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 فهرس

 املضمون وألاهداف 

 الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب : 

 الجائزة - أ 

 نظام الجائزة -ب

 لجان التحكيم  - ج

 قيمة الجائزة - د

  الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني : 

 الجائزة - أ 

 نظام الجائزة -ب

 لجان التحكيم  - ج

 قيمة الجائزة - د

  الجائزة الوطنية لفن النحت: 

 الجائزة - أ 

 نظام الجائزة -ب

 لجان التحكيم  - ج

 قيمة الجائزة - د
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 املضمون وألاهداف

للفنون الجائزة الوطنية  " اسمجائزة وطنية تحت  سنوياقطاع الثقافة -وزارة الشباب والثقافة والتواصلتنظم  

( النحت ال تقتصر على الشباب و  جائزة الفوتوغرافيا  :ظةمالح) للفنانين التشكيليين الشباب  دعما"  التشكيلية

 فاكتشا من أجل كذا و  ،والابتكار ومواصلة جهودهم إلابداعيةالخلق على ا لهم تشجيعمواكبة ملشاريعهم الفنية و و 

تشتمل الجائزة الوطنية للفنون  .ورعاية الطاقات الوطنية الواعدة من الشباب ومدها بالدعم املادي وإلاعالمي

  :التاليةصناف التشكيلية على لا 

 الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب ؛  -

 الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني ؛   -

 .الجائزة الوطنية لفن النحت  -

ملفات  عوضآجال  الترشيح يحددوتصدر إلادارة املعنية بالغا بفتح باب . تنتظم هذه الجائزة وفق الدليل املرجعي هذا

 .أصناف الجائزة  صنف من الترشيح في كل

 

  :الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب : 

 

 الجائزة . أ
 :التالية لرتبعلى ا الصباغة وتشتملفي فن  التشكيليين الشباب الوطنية للفنانينالجائزة تمنح  -1

 الجائزة الوطنية للتفوق ؛ -

 الجائزة الوطنية للتميز ؛ -

 .الجائزة الوطنية التشجيعية -

حسب الترتيب للفائزين لاول والثاني  الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشبابالثالثة لاولى من  لرتبتمنح ا -2

 ."امللتقى الوطني للفنانين للتشكيليين الشباب"ضمن  والثالث

 امللتقيات الجهوية"ضمن  لاولىالفائزون باملرتبة  الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشبابيترشح للتباري على   -3

 ". للفنانين التشكيليين الشباب
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 نظام الجائزة - ب

نظمها يولى ضمن امللتقيات الجهوية التي الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في مرحلة أ حول يتم التباري  -1

نية إلى التباري بين الجهوية في مرحلة ثا تفض ي هذه امللتقياتو  ،لهوى املديريات الجهوية التابعة على مست قطاع الثقافة

 .ضمن الجائزة الوطنية للتشكيليين الشباب نيالجهوي الفائزين
  

سنة وفق الشروط  03إلى  81يفتح التباري للجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب في وجه الشباب من  -2

 :التالية

 أن يكون حامال للجنسية املغربية؛ -

 ؛أن يكون قاطنا بالجهة التي يشارك فيها -

 ؛جمالي إبداعي ذات حسبأعمال  ،في مجال الصباغة ،تتم املشاركة -

مع إلاشارة على ، (متر ونصف على متر واحد) لابعاد ال تتجاوز لاعمال الفنية املرشحة للمشاركة في امللتقى  -

 ؛ خلفية العمل إلى الاسم الكامل للفنان

  ؛املسابقةيحق للمشارك استرداد أعماله بعد انتهاء  -

 ؛سنوات 0ال يجوز للفائزين في إحدى دورات امللتقى الترشح إال بعد مرور  -

 وضع ملف وفق الشروط املعلنة والاستمارة خالل املدة املحددة من طرف إلادارة؛ -

 .املقدمة بعد انصرام لاجل وال تقبل امللفات الناقصة أ -

 :يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية -3

 الثقافة بالجهة التي يقطن بها املرشح، لقطاعطلب املشاركة موجه إلى السيد املدير الجهوي  -

 استمارة املشاركة معبأة باملعلومات يتم تحميلها من املوقع إلالكتروني للوزارة، -

 ثالثة أعمال فنية أصلية كحد أقص ى، -

 ،( في حال توفرها) ارسة الفنية الوثائق املتعلقة باملم -

 صورة شمسية حديثة للمرشح، -

، والتي ستوضع رهن إشارة لجنة الفنية املشارك بها لذات جودة عالية لألعماصورا يتضمن  حامل إلكتروني  -

 املقاييس والتقنيات واملواد: املشاركةالتحكيم قصد الانتقاء لاولي مع ذكر البيانات املتعلقة باللوحات 

 ؛(العنوانو  املستعملة 

 الفنية؛ أسلوبه ومقاربته( ة)يشرح فيه املرشح ( wordبصيغة ا)كلمة كحد أقص ى  033نص مرقون في  -

 ،(CV fichier word)العربية والفرنسية  باللغتيننهج السيرة للمرشح  -

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -
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الجائزة الوطنية للفنانين التشكيلية تحت إشراف مدير الفنون مهمة تنظيم  تتولى اللجنة املنظمة بقسم الفنون  -4

 . ملتقيات الجهويةلل التحضير وإلاعدادفي شأن بالتنسيق مع املديريات الجهوية  كما تقوم . التشكيليين الشباب
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 لجان التحكيم - ج
على  الجهوي والثانيةلاولى على املستوى  :الشبابتحدث لجنتان لتحكيم الجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين  -1

 .املستوى الوطني

باإلضافة  النقاد ومن ثالثة أعضاء يختارون من بين الفنانين املكرسين أتتألف لجنة التحكيم على املستوى الجهوي 

 اللجنة الجهوية وتعين .والتواصل الثقافةالشباب من أعضائها تعينه وزارة  وعض يرأسهاو  .للثقافة إلى املدير الجهوي 

 .وتتولى مصلحة الشؤون الثقافية أعمال كتابة اللجنة. اجتماع لها أول مقررا ألعمالها من بين أعضائها خالل 

أعضاء تعينهم السلطة الحكومية  الثقافة وأربعةتتألف لجنة التحكيم، على املستوى الوطني، من ممثل عن قطاع 

 ، في أول اجتماع لها،تعين اللجنة مقررا ألشغالهاو  . النقاد واملكرسين أ التشكيليين املكلفة بالثقافة من بين الفنانين

 .كتابة اللجنة الثقافة أعمال الفنون بقطاعتتولى مديرية و  . من بين أعضائها

 

املرسوم املنظم للجائزة الوطنية للفنون من   02و  25و 81و 1تنتظم أعمال اللجنتين وفق مقتضيات املواد 

 .التشكيلية

 :تتولى لجنة التحكيم على املستوى الجهوي 

  ؛انتقاء لاعمال الفنية التي ستشارك في املسابقة -

 .اختيار الفنانين الفائزين بالجوائز الثالث للملتقى الجهوي  -

 

في شأنها من أجل  املشاركين والتداول جتماعا لدراسة ملفات تعقد لجنة التحكيم الخاصة بكل جهة ا ،لهذا الغرضو  

يتضمن أسماء  ،لجنة في محضر موقع من طرف أعضائهاال نتائج أشغالتسجل و  .انتقاء الفائزين باملراتب الثالث لاولى

إلالكتروني لوزارة  وتنشر النتائج باملوقع. قراراتهابمداوالتها و  في سجل خاص يدون لاولى و  الثالث راتبالفائزين بامل

 .  قطاع الثقافة - التواصلو  الثقافةالشباب و 

تتولى لجنة التحكيم على املستوى الوطني اختيار الفائزين بالجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب من بين 

 .على املستوى الجهوي  باملرتبة لاولى الفائزين

في شأنها من  املرشحين والتداول اجتماعا لدراسة ملفات  ،على املستوى الوطني ،تعقد لجنة التحكيم ،لهذا الغرضو  

اللجنة في محضر موقع من طرف أعضائها، يتضمن  نتائج أشغالتسجل و   .أجل انتقاء الفائزين باملراتب الثالث لاولى

. قراراتهاو  في سجل خاص بمداوالتها لاولى ويدون في املراتب الثالثة  بالجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين أسماء الفائزين

 .   قطاع الثقافة - والثقافة والتواصلالشباب إلالكتروني لوزارة  وتنشر النتائج باملوقع

  

 قيمة الجائزة -د

 :الجوائز التالية للفنانين التشكيليين الشباب امللتقيات الجهوية لاولى ضمن الثالث راتببامل يمنح الفائزون -8

 ؛(درهم  03.333) درهم  ألفثالثون :  الجائزة ألاولى -
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 ؛(درهم 03.333)درهم  ألفعشرون : الجائزة الثانية -

 (.درهم 83.333)عشرة آالف درهم :  الجائزة الثالثة -

 : املكافآت التالية  ، حسب ترتيبهم،يمنح الفائزون بالجائزة الوطنية للفنانين التشكيليين الشباب -0

 ؛( درهم 833.333)درهم  مئة ألف : الجائزة الوطنية للتفوق  -

 ؛( درهم 23.333) ستون ألف درهم :  الجائزة الوطنية للتميز -

 .( درهم 03.333)درهم  أربعون ألف:  الجائزة الوطنية التشجيعية -

 

  الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني : 

 الجائزة  - أ

 : على الرتب التاليةالجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني  تشتمل -8

  ؛لاولىالجائزة  -

 الجائزة الثانية؛ -

 الجائزة الثالثة  -

   .لاوائلالثالثة ، حسب الترتيب، للفائزين املراتبوتمنح هذه  -

 نظام الجائزة . ب

  ؛  في إطار مسابقة وطنية الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني التباري علىيتم  -8

 :التاليةوفق الشروط  سنة 81تقل أعمارهم عن الذين ال  الفوتوغرافيينيفتح التباري في وجه   -0

 حامال للجنسية املغربية؛ املرشح أن يكون  -

 ؛ جمالي إبداعي حستتم املشاركة، في مجال الصورة، بأعمال ذات  -

  ؛املسابقةيحق للمشارك استرداد أعماله بعد انتهاء  -

 ؛سنوات 0الترشح إال بعد مرور  الجائزةال يجوز للفائزين في إحدى دورات  -

 الشروط املعلنة؛ إلادارة ووفقجل املحدد من طرف وضع ملف الترشيح داخل لا  -

 .املقدمة بعد انصرام لاجل وال تقبل امللفات الناقصة أ -

 :يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية -3

 يتم تحميلها من املوقع إلالكتروني للوزارة؛( ة)استمارة املشاركة معبأة بمعلومات عن املشارك -

 ثالثة أعمال فنية أصلية كحد أقص ى، -

 ؛(في حال توفرها)الوثائق املتعلقة باملمارسة الفنية  -

 ؛(ة)صورة شمسية حديثة للمرشح  -
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ذات جودة ( 03و 81يتراوح عددها ما بين )سلسلة من الصور الفوتوغرافية  حامل إلكتروني يتضمن  -

يوضع هذا القرص و . Résolution   80 dpiبيكسال وبدقة 8300x821تقريبا  jpegعالية بصيغة 

: املدمج رهن إشارة لجنة التحكيم قصد الانتقاء لاولي مع ذكر البيانات املتعلقة بالصور املشاركة

 ؛ (تاريخ ومكان التقاط الصورة  املقاييس، العنوان، التقنيات املستعملة،

أسلوبه ومقاربته ( ة)يشرح فيه املرشح ( بصيغة الوورد)كلمة كحد أقص ى  033نص مرقون في  -

 الفوتوغرافية؛    

 ؛(بصيغة الوورد) نهج السيرة للمرشح باللغتين العربية والفرنسية -

 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

 التحكيم نةلج -ج 
  للتصوير الفوتوغرافي الفني؛لتحكيم الجائزة الوطنية  ةلجن، على املستوى الوطني،  تحدث -1

أعضاء تعينهم السلطة الحكومية  الثقافة وأربعةتتألف لجنة التحكيم، على املستوى الوطني، من ممثل عن قطاع 

في أول  لهاتعين اللجنة مقررا ألشغاو  . النقاد واملختصين أ واملكلفة بالثقافة من بين الفنانين الفوتوغرافيين املكرسين أ

 .كتابة اللجنة أعمال بقطاع الثقافة تتولى مديرية الفنون و  . من بين أعضائها اجتماع لها

 : التحكيم الوطنيةتتولى لجنة 

  ؛انتقاء لاعمال الفنية التي ستشارك في املسابقة -

 . اختيار الفنانين الفائزين بالجوائز الثالث -

في شأنها من  املرشحين والتداول اجتماعا لدراسة ملفات  ،على املستوى الوطني ،تعقد لجنة التحكيم ،لهذا الغرضو  

اللجنة في محضر موقع من طرف أعضائها، يتضمن  نتائج أشغالتسجل و  . أجل انتقاء الفائزين باملراتب الثالث لاولى

 وتنشر النتائج باملوقع. راراتهابمداوالتها وقفي سجل خاص  لاولى ويدون في املراتب الثالث بالجائزة  أسماء الفائزين

 .   قطاع الثقافة - والثقافة والتواصلالشباب إلالكتروني لوزارة 

 

 قيمة الجائزة -د

حسب  تحدد قيمتهاجوائز  الجائزة الوطنية للتصوير الفوتوغرافي الفني ة لاولى ضمنالثالث راتببامل يمنح الفائزون -8

 : كما يلي ترتيبهم

 ؛(درهم 23.333 )ستون ألف درهم  : الجائزة ألاولى -

 ؛( درهم 13.333) خمسون ألف درهم : الجائزة الثانية -

 .( درهم 03.333) لف درهم أأربعون :  الجائزة الثالثة -
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  الجائزة الوطنية لفن النحت 

 الجائزة .أ

 : على الرتب التالية لفن النحتالوطنية  تشتمل الجائزة -0

 الجائزة لاولى؛  -

 الثانية؛الجائزة  -

 الجائزة الثالثة  -

  .الثالثة لاوائل، حسب الترتيب، للفائزين املراتبوتمنح هذه  -

 نظام الجائزة . ب

    في إطار مسابقة وطنية؛الجائزة الوطنية لفن النحت  التباري علىيتم  -0

 :التاليةوفق الشروط  سنة 81الذين ال تقل أعمارهم عن يفتح التباري في وجه الشباب   -0

 حامال للجنسية املغربية؛ املرشح أن يكون  -

 ؛حس إبداعي جماليتتم املشاركة، في مجال النحت، بأعمال ذات /  -

  ؛سابقةسترداد أعماله بعد انتهاء امليحق للمشارك ا -

 ؛سنوات 0الترشح إال بعد مرور  الجائزةال يجوز للفائزين في إحدى دورات  -

 الشروط املعلنة؛ ووفق إلادارةوضع ملف الترشيح داخل لاجل املحدد من طرف  -

 .املقدمة بعد انصرام لاجل وال تقبل امللفات الناقصة أ -

 :يشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية  -3

 استمارة املشاركة معبأة باملعلومات يتم تحميلها من املوقع إلالكتروني للوزارة، -

 ثالثة أعمال فنية أصلية كحد أقص ى، -

 ؛( في حال توفرها) الفنية مارسة الوثائق املتعلقة بامل -

 صورة شمسية حديثة للمرشح؛ -

والتي ستوضع رهن  بها،الفنية املشارك  لصور ذات جودة عالية لألعما حامل إلكتروني يتضمن  -

املقاييس : املشاركة ةنحوتإشارة لجنة التحكيم قصد الانتقاء لاولي مع ذكر البيانات املتعلقة بامل

 ؛( العنوانو  التقنيات املستعملة و  املواد و 

 الفنية؛ أسلوبه ومقاربته( ة)يشرح فيه املرشح ( wordبصيغة )كلمة كحد أقص ى  033نص مرقون في  -

 ؛ (wordبصيغة )العربية والفرنسية  باللغتيننهج السيرة للمرشح  -

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -



 
 

 01  مديرية الفنون -التشكيليةقسم الفنون  – الدليل املرجعي للجائزة الوطنية للفنون التشكيلية

 

 التحكيم نةلج -ج 
 ؛ لفن النحتلتحكيم الجائزة الوطنية  لجنةالوطني، ، على املستوى تحدث -8

أعضاء تعينهم السلطة الحكومية  الثقافة وأربعةتتألف لجنة التحكيم، على املستوى الوطني، من ممثل عن قطاع 

اللجنة مقررا ألشغالها في أول  تعينو  . النقاد وأاملختصين في فن النحت  وأ الفنانين املكرسيناملكلفة بالثقافة من بين 

 .تتولى مديرية الفنون مهمة كتابة اللجنةو  . اجتماع لها من بين أعضائها

 :التحكيم الوطنيةتتولى لجنة  -0

  ؛انتقاء لاعمال الفنية التي ستشارك في املسابقة -

 .اختيار الفنانين الفائزين بالجوائز الثالث -

في شأنها من  املرشحين والتداول اجتماعا لدراسة ملفات  ،على املستوى الوطني ،تعقد لجنة التحكيم ،لهذا الغرضو  

تسجل نتائج أشغال اللجنة في محضر موقع من طرف أعضائها، يتضمن و  . أجل انتقاء الفائزين باملراتب الثالث لاولى

 وتنشر النتائج باملوقع. راراتهابمداوالتها وقفي سجل خاص  لاولى ويدون في املراتب الثالث بالجائزة  أسماء الفائزين

 .   قطاع الثقافة - والثقافة والتواصلالشباب إلالكتروني لوزارة 

  

 قيمة الجائزة -د

 : يليكما  حسب ترتيبهم تحدد قيمتهاجوائز  لفن النحتالجائزة الوطنية  ة لاولى ضمنالثالث راتببامل يمنح الفائزون -8

 ؛(درهم 23.333 )ستون ألف درهم  : الجائزة ألاولى -

 ؛( درهم 13.333) خمسون ألف درهم : الجائزة الثانية -

 .( درهم 03.333) لف درهم أأربعون :  الجائزة الثالثة -

 

 


