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 مشاركة في مشروعلفتح باب الترشح لل

بداع"  " نوادي الإ

دبية والفنية
أ
 لنشر ثقافة احترام حقوق الملكية ال

دبي والفني  من صندوق منحةالمتحصل على 
أ
بداع ال  التشجيع على الإ

 2022بعنوان سنة 

مر عدد )
أ
 ( 31/7/2013المؤرخ في  2013لسنة  3201طبقا لال

  

لشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية،  باوالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة  تعلن  
الترشح باب  فتح  مشروع  لل  عن  في  اإلبداع"مشاركة  دبية    "نوادي 

أ
ال الملكية  حقوق  احترام  ثقافة  لنشر 

دبي والفنيمن صندوق    منحةالمتحصل على    ،والفنية 
أ
طبقا  )  2022بعنوان سنة    التشجيع على اإلبداع ال

مر عدد  
أ
وذلك بالتعاون والشراكة مع اإلدارة العامة للعمل   ،(31/7/2013المؤرخ في    2013لسنة    3201لل

الثقافية، للشؤون  الجهوية  والمندوبيات  فنية جهوية ووطنية    يوالذ  الثقافي  لجان  إنجازه  متابعة  تتولى 
فضل المشاريع في كل اختصاص.

أ
 لختيار ا

 : إلى ما يليخاّصة    "نوادي اإلبداع"مشروع  يهدف  و 

 ميييييييييييييييية   -
أ
دبيييييييييييييييية والفنيييييييييييييييية وإع ا ييييييييييييييي  المقرو يييييييييييييييية  التحسييييييييييييييييم والتوعيييييييييييييييية با

أ
حقيييييييييييييييوق الملكيييييييييييييييية ال

 جهات الجمهورية.اللزمة وتجذير ثقافة إحترام  ذه الحقوق في مختلف  

دفيييييييييييييييييع التعييييييييييييييييياون بيييييييييييييييييين المؤسسييييييييييييييييية التونسيييييييييييييييييية لحقيييييييييييييييييوق المؤليييييييييييييييييف والحقيييييييييييييييييوق المجييييييييييييييييياورة   -
نشيييييييييي ة وبييييييييييرام  ومشيييييييييياريع ثقافييييييييييية تحتييييييييييرم  

أ
والمؤسسييييييييييات الثقافييييييييييية بمختلييييييييييف الجهييييييييييات إلنجيييييييييياز ا

ح  حقيييييييييييوق المؤليييييييييييف والحقيييييييييييوق المجييييييييييياورة بنيييييييييييوادي اإلختصييييييييييياص مييييييييييين موسييييييييييييقى ورسييييييييييي  ومسييييييييييير 
 ا وجهويا ووطنيا.محلي  وغير ا،...وقصة وتصوير فوتوغرافي  

المسيييييييييييا مة فييييييييييييي تعويييييييييييييو القيييييييييييدرات فييييييييييييي ميييييييييييييدان حقييييييييييييوق المؤليييييييييييف والحقييييييييييييوق المجيييييييييييياورة علييييييييييييى   -
المسيييييييييييييتوي اليييييييييييييوطني وتيييييييييييييدعي  التعييييييييييييياون والشيييييييييييييراكة ميييييييييييييع مختليييييييييييييف الهياكيييييييييييييل المعنيييييييييييييية بهيييييييييييييذا  

 .ووطنياجهويا  محليا والموضوع  
 

 
 



 :الترّشح  شروط .1
 : على المترشح  يجب

ن يكون شخصا طبيعيا غير عمومي وليم ل    -
أ
ي نشاط في الق اع الخاصا

أ
و عقود   ا

أ
و غير مباشرة ا

أ
بصفة مباشرة ا

 . مشروع موضوع النشاط المقترح الجارية طيلة مدة انجاز  لكامل الوقت،  اسداء خدمات  
ن  و  -

أ
و على شهادة الدراسات المعمق  متحصليكون  ا

أ
وعلى شهادة الماجستير ا

أ
و الشهادة   ة ا

أ
ستاذية ا

أ
على شهادة ال

و ما يعادلها  الوطنية لإلجازة
أ
و متحصل على شهادة الباكالوريا ا

أ
 .ا

و   -
أ
 . المركبات الثقافية ودور الثقافة  ذو كيفاءة في الختصاصات ذات العلقة بمجال نشاطا

ن تكون  و -
أ
خيرة،  خلل الخمم س (  02ل  خبرة ل تقل عن السنتين )ا

أ
تكوين في إحدي  ممارسة ال في مجال  نوات ال

 . المركبات الثقافية ودور الثقافةب  الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية  ختصاصنوادي ال
ل  -

أ
و غير مباشرة  ترب   بالوزارة    وا

أ
ية مشاريع مدعمة  بصفة مباشرة ا

أ
 .  ذا البلغنشر  غير منجوة في تاريخ  ا

 

 :مكونات ملف الترّشح .2
ن تتضمن الملفات المترشحة الوثا ق التالية

أ
 :ينبغي ا

 رخ ؤ مالمكلف بالتسيير للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،  م لب ترشح باس  السيد   .1
 وممضى من قبل صاحب  

 .الوطنيةنسخة مصورة من ب اقة التعريف   .2
 .اللكيترونيمع ذكر العنوان والهاتف والبريد    نشاطالسيرة ذاتية مفصلة لصاحب   .3
خيرة،  خلل الخمم س  (02شهادة تثبت خبرة ل تقل عن السنتين ) .4

أ
في مجال ممارسة التكوين في  نوات ال

، مسلمة من  المركبات الثقافية ودور الثقافةب  إحدي نوادي الختصاص الراجعة بالنظر لوزارة الشؤون الثقافية
 ة. يثقافشؤون ال المندوب الجهوي للقبل السيد  

موافقة السيد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية مرجع نظر المترشح للقيام بالنشاط المقترح  شهادة تتضمن   .5
و  داخل  

أ
     دور الثقافة المعنية.المركب الثقافي ا

 شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبا ية للمترشح.  .6
 جبا ي. شهادة تثبت عدم تمتع المترشح بمعرف   .7
  تبّين  وخبرة صاحب المشروعإختصاص  لنشاط المقترح في مجال  للمشروع موضوع ا  وتفسيريةتقديمية  وثيقة   .8

ساس
أ
 :بال

 .والفنيةخصا ص  وممّيوات  وقيمت  الثقافية   -
   6النشاط )ل تتعدي  تنفيذ    وروزنامةبرنام    -

أ
 .إنجازهومكان    (شهرا

المقترح  ال  وثيقة تبين مدي مسا مة .9 النشاط   مية حقوق  في  مشروع موضوع 
أ
با الملكية  التحسيم والتوعية 

دبية والفنية وتجذير ثقافة احترام  ذه الحقوق. 
أ
 ال

المفصلة   .10 التقديرية  المالية  الكلفة  يتضمن  التمويل  امخ ط  موضوع  المقترح  للمشروع  طراف  لنشاط 
أ
وال

 .المتدخلة في التمويل
موال العمومية    بحسيينالتوام   .11

أ
وفق  ل  ينجو سييابقا(  )المقترح  لمشييروع موضييوع النشيياط  اإنجاز بوالتصييرف في ال

 (.www.otdav.tn  المؤسسةسحب من موقع واب  ي)  .البرنام  العام لمشروع "نوادي اإلبداع"
ييييية مشيييياريع مدعميييية  تصييييريح علييييى الشييييرف   .12

أ
و غييييير مباشييييرة ا

أ
ن المترشييييح ل ترب يييي  بييييالوزارة بصييييفة مباشييييرة ا

أ
بييييا
و غيييييير مباشيييييرة يييييذا اليييييبلغ وعيييييدم ممارسيييييت   نشييييير  غيييييير منجيييييوة فيييييي تييييياريخ  

أ
و    لنشييييياط خييييياص بصيييييفة مباشيييييرة ا

أ
ا

سيييييحب مييييين موقيييييع  ي)  طيلييييية ميييييدة انجييييياز النشييييياط المقتيييييرح جاريييييية    الوقيييييت،لكاميييييل  عقيييييود اسيييييداء خيييييدمات  
 (.www.otdav.tn  المؤسسةواب  

 



و  / ذا وتستند اللجنة الستشارية و
أ
المعايير  خاصة    ،اللجان الفرعية المكلفة بدراسة الملفات ا إلى جملة من 

ولوية للمبادرات التالية
أ
 :إلسناد المنح تتج  إلى إع اء ال

 .التجارب والمبادرات اإلبداعية والشبابية -

ساليب والصياغات الفنية الحديثة -
أ
عمال ذات المنحى التجديدي وال

أ
 .ال

 .إبراز الخصوصيات الثقافية المحليةالبرام  التي تهدف إلى   -

ثر المتواصلالمشاريع القابلة للستمرار و -
أ
 . تحقيق ال

طفال وتراعي خصوصياته  العمرية   -
أ
 .المشاريع الفنية التي تندرج ضمن ثقافة ال

 للمشاريع.  الثقافي كحاضنةمدي إرتباط المشاريع المقترحة بنوادي اإلختصاص بمؤسسات العمل   -

مساعدة رواد المركبات الثقافية ودور الثقافة على التحك  في التكنولوجيات الحديثة  دف إلى  المشاريع التي ته -
دبية والفنيةللتصال وعلى استيعاب مختلف المفا ي  المتصلة ب

أ
 .مجال الملكية ال

 . جاز على المستويين الفني والماليالمشاريع القابلة لإلن  -

جميع الوثا ق الم لوبة في  ذا البلغ تامة الشروط  يتضّمن الظرف  على مرحلة واحدة. و  ملفات الترشحتّ  تقدي   ي
 : و يكون  ذا الظرف مغلقا و مختوما و يكيتب علي  عبارة)يقصى كل ملف غير تام الوثا ق(  

 مشاركة في مشروعترشح للملف  – يفتح ل"
بداع"   "نوادي الإ

دبية والفنيةلنشر ثقافة احترام حقوق الملكية 
أ
 ال

دبي والفني من صندوق  منحةالمتحصل على 
أ
بداع ال  التشجيع على الإ

 "2022بعنوان سنة 
و تودع مباشرة بمكيتب الضبط  

أ
و عن طريق البريد السريع ا

أ
ترسل الظروف عن طريق البريد مضمون الوصول ا
المجاورة والحقوق  المؤلف  لحقوق  التونسية  خلل    للمؤسسة  الغرض  في  وصل  الخاّصة  مقابل  العمل  وقات 

أ
ا

المالقي    ،7لي:  إلى العنوان التامؤسسة  بال و مكيتب    تونم.  –العمران    1005  –شارع محمد 
أ
ا البريد  ويكون خت  

ن  ل يت  النظر إل في الملفات    فقطالضبط،  
أ
التي تستجيب  تامة الوثا ق الم لوبة ودليل على تاريخ الوصول، علما ا

جال المحددةإلى جميع الشروط المنصوص  
آ
 .عليها والمرسلة في ال

ليوم  وقد العروض  لقبول  جل 
أ
ا خر 

آ
ا الظهر.   الساعة في  2023فيفري    20 حّدد  بعد  فتح  الخامسة  عملّية  وتتّ  

 ة. الظروف في جلسة غير علنيّ 

  لمترشح ل   الوجوبية  بعد المشاركة  وذلكللمنتفع على قس ين     ذا وتسند المنح المخصصة للمشاريع المقبولة
في الدورة التكوينية التي ستعد ا المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الغرض    مشروع   المقبول

 وإمضاء اتفاقية وتسجيلها بالقباضة المالية. 


