
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prix des Amis de l’IMA  

pour la création contemporaine arabe 

 

موضوع  طلب مشاريع حول  

 

حالتاريخ النهائي لطلب الترش  

7152أيلول/سبتمبر  51  

  

 الدورة الثالثة

 

جائزة أصدقاء معهد العالم العربي لإلبداع 
 العربي المعاصر

 



 

 

 

 جائزة أصدقاء معهد العالم العربي لإلبداع العربي المعاصر

  
 

 8102دورة 

  

الدورة  بالتعاون مع معهد العالم العربي جمعية أصدقاء معهد العالم العربيتطلق 

 .معهد العالم العربي لإلبداع العربي المعاصر الثالثة لجائزة أصدقاء

المتحدر بداع العربي المعاصر إلى تشجيع اإلبداع الشبابي المعاصر تهدف جائزة أصدقاء معهد العالم العربي لإل

 الدول العربية.  من

 

الفراعنة إلى القرن الواحد  "ملحمة قناة السويس. منذتُنظم الدورة الثالثة في إطار المعرض الجماعي 

. 7152آب/أغسطس  1آذار/مارس إلى  72، من في معهد العالم العربي )باريس، فرنسا(والعشرين"، 

قناة السويس، منذ الفراعنة إلى القرن الواحد  التي شهدتها تهيئةالأعمال  سينكّب المعرض على تاريخ

  . الرئيس جمال عبد الناصربو بالمهندس الفرنسي فرديناند دي لسبسوالعشرين، مروراً 

 

 

 

لجنة  على مشروعه ُعرضالعمل الذي  تنفيذلج  يورو أل 0555قيمتها  إبداعيةمنحة تتكون الجائزة من 

 .التحكيم

الفراعنة إلى القرن  ذقناة السويس. من"ملحمة فترة المعرض الجماعي  طوالسُيعرض العمل الفني  

 5آذار/مارس إلى  62في معهد العالم العربي )باريس، فرنسا(، من  الذي سُيقام ،"الواحد والعشرين

 .6102آب/أغسطس 

 . معهد العالم العربي متحف في ملجموعة مقتنيات فيما بعد سيدخل العمل الفائز

 

 7552أيلو /سبتمبر  50لطلب الترشح:  النهائيتاريخ ال

 

 

 قناة السويس:  7558موضوع دورة 

 الدورة الثالثة



 
 

 

 

  POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE 

ARABE  

 

    جائزة أصدقاء معهد العالم العربي لإلبداع العربي المعاصر
 

 
دعم ومساندة المعهد في تحقيق مهمته باكتشاف العالم العربي والتعريف به.  تعمل جمعية أصدقاء معهد العالم العربي على

إبراز مواهب و ،للجامعة العربيةمنتمياً بلداً  77وتهدف جائزة اإلبداع العربي المعاصر إلى تشجيع اإلبداع الشبابي في 

 على الصعيد الدولي. الشباب الناشئينالفنانين 

 

 

 

___________________________________________________  

 

 

معهد  امهمعرض "حدائق الشرق" الذي أق ضمن 7152 الدورة األولى للجائزة في التي أطلقت فيهامرة األولى كانت ال

 والتنمية المستدامة في المدن العربية. طرح أسئلة تعالج قضايا البيئة  حولالدورة وتمحورت  العالم العربي.

حجم  فيعلى لوحته الفنية  الفنان المغربي سليمان إسماعيلي علوي، 7152وقد كافأت جائزة أصدقاء معهد العالم العربي 

 ."تجريدات موجهةكبير، "

 

 "مبكتو إلى زنجباروكنوز اإلسالم في أفريقيا. من تمعرض " ضمن( التي تندرج 7152وقد دعت الدورة الثانية للجائزة )

 للتمازج وتعدد الهويات. فضاء للتنقل، ومكاناً إلى التأمالت حول الصحراء بمثابتها 

ة الصور ل، مكافأة له على سلس7152تسلّم الفنان الجزائري فتحي صحراوي جائزة أصدقاء معهد العالم العربي 

 التي قدمها." ميرسي أيسالندالفوتوغرافية "
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الفراعنة إلى  ذملحمة قناة السويس. منالدورة الثالثة ضمن معرض " تُنظم

 .في معهد العالم العربي "الواحد والعشرينالقرن 

 

 

 

 

 يُقدمبذلك و ، أفريقيا، أوروبا.رات ثالث: آسياايربط بين ق اً حساس اً الذي يُعتبر موقع ،سيُقدم المعرض تاريَخ قناة السويس

ستراتيجي للقناة، يسجل هذا التاريخ غرافي االعاماً. ونظراً ألهمية الموقع الج 0111منذ تاريخاً مصرياً بدأ  المعرض

 العريق فيما بعد نفسه ضمن أبرز المحطات التي شهدها التاريخ العالمي.

 

 

 

 التفّكر مساراتمن العديد  إلى نهج "، "قناة السويس8102موضوع جائزة أصدقاء معهد العالم العربي يدعو 

 جهها.االتي تو المعاصرة حول تاريخ القناة والتحديات

 

 

 

وكان افتتاح القناة في الطرق البحرية للبحر األحمر. وتتيح قناة سويس الربط بين الطرق البحرية للبحر األبيض المتوسط 

 لل أو ملل. وكون القناة موضعاً تلتقيدون كاستئنافه فيما بعد تّم ، وهي تكرس مشروعاً يعود إلى عهد الفراعنة 5221 عام

 ،، في قلب التحديات الكبرىأنجزت عليها، منذ إنشائها إلى غاية التوسيعات المعاصرة التي تكون فيه ثالث قارات، جعلها

مدن وسط الصحراء، وتظل اليوم  والدة القناة التقنية على حّد سواء. وقد شهدتوالسياسية أو االستراتيجية و منها التجارية

المراكب الشراعية  عاينتواسعة النطاق. وهي الشاهد المميّز على التاريخ العالمي، لقد  حضرية مشاريع في أعماق

صراعات ونشب عن التحكم في مصير القناة  .تتحول شيئا فشيئا إلى ناقالت عمالقةوهي خصصة للمالحة البحرية الم

   القومية العربية. نشوءو في بناء العالقات بين الشمال والجنوبمن أهم الرموز األمم. وتبقى تجارية واستراتيجية بين 

            

 

 من شخصية أخرى اً بحوث موضوع قناة السويسأن يستدعي  تبقى مجّرد اقتراحات. يمكن في الموضوعالت التفكر جام

 .المشارك جانب
 

 2018دورة 



 
 

 

 

 

  

 

 كراسة الشروط .أوال

 االشتراكشروط  . أ

 

 رشحين الذين يستوفون الشروط التالية:المشاركة في الجائزة متاحة للم

 

 الجزائر، السعودية، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، أن يكون المشارك حامال إحدى جنسيات الدول التالية :

عمان، فلسطين،  مصر، اإلمارات العربية المتحدة، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، سلطنة

 قطر، الصومال، السودان، سوريا، تونس، اليمن.

  8102أيلول/سبتمبر  01عاماً )ضمناً( في  01أن يكون عمره أقل من 

 دولة  88مجمع فنانين )جميعهم يحملون جنسية إحدى الــ  في شكلوحده أو بالطلب  مشارك الفنانأن يتقدم ال

 السالفة الذكر(

  لفنون(.)باستثناء صالة معارض أو مدرسة ا حصل سابقاً على دراسة أحاديةقد أال يكون العمل الفني 

 

: الرسم، النحت، الرسم التصويري، التصوير المجاالت الفنية التالية أحد فيي للجنة التحكيم بتقديم مشروع فنّ  رشحيلتزم الم

 الفوتوغرافي، التسجيل المرئي )الفيديو(، األعمال الفنية التركيبية. 

 

 

 8102موضوع دورة ب. 

 

 " قناة السويس "المرشح بتقديم مشروع حول الموضوع التالي: كل يلتزم 

 

  الترشحطلب ج. ملف 
 

  يتضمن:ملفاً للترشح، باللغة الفرنسية، أو اإلنجليزية  زواأن يُنج المرشحينعلى 

 مستكملة كما ينبغي؛ استمارة التسجيل 

  كما ينبغي؛بيان المشروع مستكمل 

  ؛  )المسار الفني فقط + تحديد بلد الجنسية(السيرة الذاتية 

 نسخة عن بطاقة الهوية؛ 

  صورة شمسية )باإلمكان إرسال فيديو(؛ 

 )اختياري: ملف يتضمن أعمال المرشح السابقة )محفظة وظيفية 



 

 

 

 

التاريخ النهائي لتسلم ، عن طريق البريد أو عبر البريد اإللكتروني، إلى العنوان أدناه، والجدير بالذكر أن الترشحتُرسل ملفات 

 وهذا األجل غير قابل للتمديد. ،، منتصف الليل8102أيلول/سبتمبر  01الطلبات هو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحتفظ جمعية أصدقاء معهد العالم العربي بحقها في عدم النظر في الملفات غير الكاملة أو المودعة بعد التاريخ النهائي 

 إلرسال الطلبات المحدد أعاله. 

وفي  ،ملفاتهملفعال تسلمها ب اإللكتروني عبر البريد ولىأمرحلة المشتركين، في  جمعية أصدقاء معهد العالم العربي تُعلم

 . مشروعه ملف على ختياراال وقعاسم الفائز الذي عن مرحلة ثانية، تخبر 

 

 

 المداولة ومعايير التقييمد. شروط 

 

 لجنة التحكيم فيما يخص كل مشروع ُعرض عليها أخذا في االعتبار المعايير التالية: ستقرر

 

 نوعية المشروع -

 إبداعية المشروع -

 " قناة السويس " :المسابقة موضوعمناسبته لمطابقته و -

 ميزانية واقعية -

 

 باختبار المشروع الذي سيفوز بالجائزة. ،حالترش طلبات لنوعية وفقاً  ،القياميعود لها ستُعرض الملفات على لجنة تحكيم، التي 

 

 قيمة الجائزة .ثانيا
 

لتنفيذ العمل الفني الذي سيكون قد ُعرض مشروعه على  يورو 1111منحة إبداعية قيمتها سيحصل المرشح الفائز على 

 لجنة التحكيم.

 

Société des Amis de l’IMA 

1, rue des fossés Saint Bernard – Place Mohamed V – 75236 Paris Cedex 5 

amisma@imarabe.org 

 

mailto:amisma@imarabe.org


 
 

 

 

  ميزانية اإلنتاج )شراء مواد، تصنيع،...( + ميزانية ما بعد  )في حالة التنقالت( أرضيةتشمل المنحة: ميزانية +

 تأطير، طباعة، ...( + ميزانية حق المؤلفاإلنتاج )على سبيل المثال: 

 لسكنال تشمل المنحة: استيراد/نقل العمل الفني + تأمين العمل الفني + نقل الفنان + ا  

 

 .هبة لمتحف معهد العالم العربيُيصبح العم  الفني بالحصول على المنحة اإلبداعية 

 

 

 

 تسليم الجائزة وعرض العمل الفنّي .ثالثا
 

لهذه المناسبة، وتُمنح له تذاكر الطائرة  حضورلل. وستُوجه للفائز دعوة ستُسلم الجائزة خالل حفل يقام في معهد العالم العربي

 . أسبوعوذلك لمدة والسكن، من مكان إقامته إلى باريس 

 

 سيُزاح الستار عن العمل الفني في العرض األولي خالل تسليم الجائزة.

" الذي سيُقام ملحمة قناة السويس. منذ الفراعنة إلى القرن الواحد والعشرينسيُعرض العمل الفني الفائز طوال مدة معرض "

  .8102آب/أغسطس  1آذار/مارس إلى  82من 

 

 معهد العالم العربي. نيات متحفني فيما بعد في مجموعة مقتسيدخل العمل الف

 

 

 

 قائمة الموافقات .رابعا

  .قبول البند الثاني والثالثلمرشح يتعين على ا

 . البةطمُ  ةأيذلك بدون قالقل وال و اإلطار،ذا ضمن ه تقديم عمله الفنيمن  معهد العالم العربيالمرشح الفائز بأن يُمّكن  تعهدي

المترتبة عن العمل الفني  )الطبع، الويب( العربي عن حقوق النسخ والنشر العالم لمعهد رشحيتنازل الم وفي هذا الصدد،

 ، وذلك ضمن ترفيع الجائزة.بعدم تقديم عمله للجمهور خالل فترة المعرضالفائز كما يتعهد  .الذي تم إبداعه

 هذه اللجنة.  تقرر اختياره رض على لجنة التحكيم ووع الذي يُعيجب أن يكون اإلبداع مطابقاً للمشر

 

طلب مع موضوع ذ تطابق العمل الفني المنفّ  ،"ملحمة قناة السويس" مؤلف معرض صفتهسيراقب معهد العالم العربي، ب

 . ارتباطا وثيقاً  به ظل مرتبطاً الذي ي، المحدد أعاله يعمشارال

 

 

 



 

 

 

 

 التقويم الزمني .خامسا

 
  7152أيلول/سبتمبر  51: إلى غاية الترشح طلباتتقديم  

  :7152تشرين األول/أكتوبر  3اجتماع لجنة التحكيم 

  :7152تشرين األول/أكتوبر  3إعالن الفائز 

  7152وكانون الثاني/يناير  7152إنتاج العمل الفني: بين تشرين الثاني/نوفمبر 

  :7152آذار/مارس  72افتتاح المعرض  

 

 

 

 

 

 االتصال

 
 أماندين غاسبار

 جمعية أصدقاء معهد العالم العربي

+33(1)5.01.15.32.13هاتف:   

  amisma@imarabe.orgبريد إلكتروني:  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

PRIX DES AMIS DE L’IMA POUR LA CRÉATION 

CONTEMPORAINE ARABE 
 لجائزة أصدقاء معهد العالم العربي لإلبداع العربي المعاصر

 
ÉDITION 2018 

7558دورة   
 

REGISTRATION FORM / FORMULAIRE D’INSCRIPTION /  
استمارة التسلجي     

 
 
Your contact details / Vos coordonnées  المعلومات الشخصية/  
 

First Name / Prénom / االسم ....................................................................................................... 
 

Last Name / Nom  / اللقب .......................................................................................................... 
 
Address / Adresse  / العنوان  ……………………………………………………………………………………. 
 
City / Ville  / المدينة  …………………………………………………………………………………………….. 
 
ZIP Code / Code Postal  / الرمز البريدي  ……………………………………………………………………… 
 

 / Country /Paysالبلد .…………………………………………………………………………………………     

 
Tel  / الهاتف ........................................................................................................................... 
 
E-mail adress / Adresse E-mail  / البريد االلكتروني ..........................................................................  
 
 

Your project / Votre projet / المشروع 
 

Project title / Nom du projet  / عنوان المشروع....................................................................................... 
 
Discipline(s)  / المجال ............................................................................................................ 

 
Project summary / résumé du projet ملخص عن المشروع /      

……………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

How have you known the AWI’s Friends Award ? / Comment avez-vous connu le 

Prix des Amis de l’IMA ?   كيف عرفَت جائزة أصدقاء معهد العالم العربي/ 

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

PROJECT SHEET / FICHE PROJET / بيان المشروع 

  

 

 

PROJECT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PROJET (1 page maximum) : 

 كحد أقصى( واحدة )صفحة وصف المشروع
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Images jointes en format PDF /attached images in PDF format 

 PDF صفحتان كحد أقصى + الصور المرفقة في صيغة نسق المستند المنقول



 
 

 

MATERIALS & DIMENSIONS / MATÉRIAUX & DIMENSIONS/  واألبعاد  المواد : 

 

 

 

 

 

DETAILED BUDGET ESTIMATION / BUDGET PRÉVISIONNEL  DÉTAILLÉ : budget de production 

& post-production + droit d’auteur + tout autre élément dont les candidats auront 

besoin (possibilité de faire un tableau / table form accepted) /إمكانية وضع جدول  

شراء مواد، )ميزانية اإلنتاج ( + في حالة التنقالت)الميزانية األرضية : مفصلة بوضوح لتنفيذ العمل الميزانية المتوقعة  

كل عنصر آخر + ميزانية حق المؤلف ...( + تأطير، طباعة،: على سبيل المثال)ميزانية ما بعد اإلنتاج ...( + تصنيع،

 :سيحتاج له المشتركون في المسابقة

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTION / POST PRODUCTION TIMETABLE / CALENDRIER DE 

PRODUCTION DE L’ŒUVRE  (possibilité de faire un tableau / table form accepted) 

 (إمكانية وضع جدول): تقويم زمني لإلنتاج العمل الفني

 

 

 

 


