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هل بإمكان الجمعيات ان تتقدم بمطالب ترشح؟
افية  شح غ�	 متاح للجمعيات والمؤسسات ا�ح�� � او المجموعات الفنية. ال�� ة لدعم الفنان�	 ك�، هذه المنحة موجهة مبا �

 كيف يتم تقديم الطلب الجماعي ؟
 	

�� � � المشارك�	 	 ستعمل مًعا، وسيتم احتساب المنحة اعتماًدا ع� عدد الفنان�	
شح مفتوح للمجموعات الفنية ال��  باب ال��

	
� وتوضيح دور كل منهم �� 	 هذه الحالة يجب تقديم ملف ترشح جماعي يتضمن الس�	 الذاتية لجميع الفنان�	

وع. ��  الم¦�
وع الم¦�

ة الحجر الصحي ؟ وع جديًدا وهل تقبل المشاريع التيانطلق العمل عليها قبل ف � هل يجب أن يكون الم��
ة قد تم  يطة أن تكون هذه ا�©خ�	 ة الحجر الصحي،  � 	 انطلق العمل عليها قبل ف��

 تقبل المشاريع الجديدة والمشاريع ال��
	 وضعية الحجر الصحي

	 الموارد وا�مكانيات و��
	 ضل النقص ��

 تعديلها بما يتناسب مع مضمون الدعوة للمشاركة: الخلق ��
العام

وع ؟ � تقديم الم��
� يجب ابرازها ��

 ما هي العنا� ال��
	 ستعتمدها لعرض

وع: ما الذي تريد القيام به / إنجازة؟ بأي طريقة؟ ماهي الوسيلة ال�� وصف واضح للم¦�
؟  	

وترويج عملك الف��

ة الذاتية؟ ما الذي يجب ان تتضمنه الس �
	 انجازاتك كفنان 

	 الوسط الف��
 ا�سم، اللقب، تاريخ المي�د، العنوان، المسار الدراÁ	 /  تخصصك ��

وعي؟ ّ تحديد وسيلة لعرض م�� هل يجب ع§�
نعم 

 كيفية و أجال تسديد المنحة؟
	 تم

	 غضون بضعة أيام من ا�ع�ن عن ا�عمال ال��
 سيقع دفع قسط اول بقيمة 1500 دينار بعد توقيع العقد وذلك ��

	
	 غضون بضعة أيام من تقديم العمل الف��

	 ب 1500دينار��
�Åاختيارها، ثم قسط ثا

	 كمصاريف إنتاج. يقع Èف المستحقات المادية 
ير المبلغ ا�ضا�� Ëحال تجاوزت قيمة المنحة 3000 دينار، يستوجب ت� 	

�� 
	 ما عدى الحا�ت ا�ستثنائية

�� 	Ïعن طريق تحويل بن

ا»سئلة المتكررة
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انية ل¬فها؟ � وط ا»نتفاع بالمنحة؟ هل يجب تحديد م � �̄  ماهي 
انية لÐفها. � ة للفنان و�يطلب تقديم م�	 وط محددة؟ تقدر القيمة الدنيا للمنحة ب 3000 دينار تÐف مبا �  هل يوجد  �

وري تحديدها وتقديرها بوضوح �Ðانية تتجاوز قيمة المنحة  فمن ال � وع م�	 	 حالة تطلب الم¦�
اما ��

وع؟ وري ان يكون الحجر الصحي العام هو موضوع الم��  هل من ال¬�
	 ضل

بداع �� Òوري ان يعكس كيفية ا� �Ðوع، ا� انه من ال وري ان يكون الحجر الصحي العام موضوعا للم¦� �Ðليس من ال 
مكانيات المحدودة المتاحة Òا�©زمة الراهنة و با�

هل ستغطي لجنة ا»ختيار جميع المجا»ت الفنية ؟
	 كافة المجا�ت الفنية سيقوم بدراسة الملفات 

�� � اء والمتخصص�	 Ëمن الخ� 	نعم فريق كب�

 ما هي ع¹قة دعوة المشاركة لمؤسسة كمال ا»·زعر بحساب دفع الحياة الثقافية؟
	 اطار حساب دفع الحياة الثقافية كدعم لمبادرة وزارة الشؤون الثقافية. ويمكن

	 دعوة المشاركة لمؤسسة كمال ا�©زعر ��
�Åتا 

 للفنان أن يتقدم بمطلب دعم إÕ المؤسسة بغض النظر ان كان تقدم بطلب دعم إÕ حساب دفع الحياة الثقافية. وتشجع
	 التسجيل للمؤسسة و لحساب دفع الحياة الثقافية.  وستقوم

	 كل من منص��
� ع� للمشاركة ��  مؤسسة كمال ا�زعر الفنان�	

� لمهنهم بشكل حر � الممارس�	  اللجنتان بمراجعة كل المطالب. واذ تؤكد مؤسسة كمال ا�©زعر ع� اهمية ان يقوم كل الفنان�	
شح يبقى مفتوحا ، ضمانا لحقوقهم، فان باب ال�� � 	 للضمان ا�جتماعي وودادية الفنان�	

	 الصندوق الوط��
 من ا�نخراط ��

� الذين لم يتمكنوا بعد من التسجيل بمنظومة التغطية ا�جتماعية للفنان�	

الملكية الفكرية وحقوق المؤلف ؟
	 إطار هذه 

	 يتم إنتاجها ��
 يحتفظ الفنان أو المجموعة الفنية بحقوق المؤلف والملكية الفكرية ل�©عمال والبحوث ال��

� ع� المنح لمؤسسة كمال ا�زعر بن¦� وترويج جميع ا�©عمال  الدعوة للمشارك ويأذن الفنان أو المجموعة الفنية المتحصل�	
	 اطار الدعوة للمشاركة " تضامن ثقافة" من خ�ل المنصات الرقمية ووسائل التواصل المعتمدة

	 يتم إنتاجها ��
 وا�بحاث ال��

� كلما تم عرض العمل � المعني�	 من قبلها، ع� ان يتم التنويه بحقوق الملكية الفكرية للفنان�	


