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ال�تمهيـ ــد

ج
التو�ــه األنســب
إن هــذا الدليــل يأخــذ الصفــة اإلرشــادية ،وعل ــى كل ج�هــة حكوميــة تحديــد
ج
م�مــون الدليــل ،مــع تفسـ يـ�ره وفــق اسـ تـ� ج
لهــا لالقتنــاء بنــاء عل ــى ض
للم�موعــات
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�
اإللزاميــة كمنتــ�ج وطـ ـ�ن ��ي ســعودي.
�
هــذا الدليــل مــن إعــداد اإلدارة العامــة لألبحــاث
والدراســات الثقافيــة ف ــي وزارة الثقافــة
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كلمة سم ــو وزير الثقافة
ً ً
نحتفي اليوم باملبدع السعودي وباملنتج الثقافي الوطنـي ،مؤمنيـن بأن لكل عمل فني حكاية تستحق أن تروى ،وإسهاما مهما في إرثنا الثقافـي؛
ُ
نقـ ّـدره ونعت ـ ّـزبقيمتــه .إن موافقــة املقــام الســامي الكريــم علــى مقت ــرح صاحــب الســمو امللكــي األمي ــرمحمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــزآل ســعود
ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــرالدفــاع ،بشــأن توجيــه الجهــات الحكوميــة باقتصــاراقتنــاء األعمــال الفنيــة واملنتجــات الحرفية على
األعمال الوطنية ف ــي مقراتها الرسمية هو داعم رئيس ــي في مسيرة صناعة الفنون البصرية في اململكة.
ً
إن اقتنــاء األعمــال الفنيــة يعــزز دور الجهــات الحكوميــة فــي املســاهمة جنبــا إلــى جنــب مــع وزارة الثقاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فــي إبـرازالهوي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الثقافيــة املمي ــزة
للمملكة ،ورعاية اإلرث الثقافي مع خلق بيئة تدعم اإلبداع السعودي ،وتمنح عيـن املوظ ـ ــف والزائ ــرواملراجـ ـ ــع فرصة االطالع واالقت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراب
ً
من أعمال ترسم مالمح وطن ،وتختـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزل تاريخا يستحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق االعتناء به .فاالقتن ــاء ال يحت ــفي باإلبداع واملب ــدع فحسب ،بل يسهم مساهمة
ّ
فاعلـ ــة فــي دعــم االقتصــاد الثقافــي وإثـراء املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهد البصــري ،كمــا يب ــرز الجوانــب الثريــة للثقافــة السعـ ــودية املوجــودة ويوفــرالدعــم لهــا.
نســعى بأقص ــى طاقاتنــا لتطويــراإلمكانيــات وتعزيــزالفــرص والقــدرات ف ــي القطــاع الثقاف ــي ،ونعمــل علــى خلــق تيــارمســتمروعالــي املســتوى مــن
ً
ً
الوعــي ،واليــوم نضــع بي ــن أيديكــم "دليــل اقتنــاء األعمــال الفنيــة للجهــات الحكوميــة فــي مقارهــا ومكاتبهــا" مرشــدا وموجهــا للجهــة الحكوميــة فــي
مســيرة بنــاء مجموعتهــا الفنيــة الخاصــة بهــا ،مؤمني ــن بمواهــب أبنــاء الوطــن وبــأن األصــول واملمتلــكات الثقافيــة تعــد ثــروة وطنيــة مــن واجبنــا
ً
املحافظــة عليهــا ،فاملنتــج الفن ــي اليــوم إرث ثقافــي وطن ــي غــدا.
بدر بن عبد هللا بن محمد بن فرحان آل سعود

وزيرالثقافـة

من أعمال الفنان عبد هللا الرشيد
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ال�تمهيد
إش ــارة إل ــى األم ــر الس ــامي رق ــم ( )62760وتاري ــخ 1441\11\23ه
بشــأن توجيــه الجهــات الحكوميــة القتنــاء األعمــال الفنيــة واملنتجــات
الحرفيــة الوطنيــة فــي مقراتهــا ،ومــن منطلــق احتضان املواهب الفنية
الوطنيــة علــى جميــع الجهــات الحكوميــة اقتصــارالقطــع الفنيــة ف ــي
مقراتهــا علــى األعمــال الفنيــة الوطنيــة وفــق دليــل يعــد مــن قبــل وزارة
الثقافةّ ،
وتوجه كافة الجهات الحكومية المتالك مجموعاتها الفنية
الخاصةّ ،
وتمتعها بحقوق ملكية وإدارة هذه املقتنيات الثقافية التـي
ً
ينقــل ٌّ
كل منهــا قصــة وطنيــة تعمــل الجهـ ــات الحكوميــة علـ ــى حفظـ ــها.

هي�ة الفنون البصرية:
نبذة عن ئ
تهــدف هيئــة الفنــون البصريــة إلــى تنظيــم قطــاع الفنــون البصريــة فــي
اململكــة وتطويــره ،والنهــوض بمقوماتــه ،ودعــم وتشـ ــجيع املمارســين
فيــه ،وذلــك باعتبارهــا واحــدة مــن إحــدى عشــرة هيئــة ثقافيــة ،صــدر
قرارمجلس الوزراء رقم  398بتاريخ 1441/6/10ه بإنشائها ،إلدارة
القط ــاع الثقافـ ــي الس ــعودي بمختل ــف مس ــاراته اإلبداعي ــة ،وتعم ــل
الهيئة وفق رؤية وتوجهات وزارة الثقافة على رعاية املواهب الفنية
للهــواة واملمارســين واملهنيي ــن فــي اململكــة ،ودعــم عمليــة إنتــاج وعــرض
ً
ً
األعمــال الفنيــة الوطنيــة والســعودية بكافــة أشــكالها محليــا ودوليــا.
كمــا تعمــل علــى صـ ْـون اإلرث التاريخ ــي للمملكــة العربيــة الســعودية
واملحافظ ــة علي ــه ،واالحتف ــال بحاضره ــا املزده ــر ،والتع ــاون لبن ــاء
ـتقبل نابــض بالثقافــة واإلبــداع.
مسـ ٍ
وم ــن خ ــال مس ــؤولياتها تج ــاه تطوي ــر قط ــاع الفن ــون البصري ــة ب ــكل
أبعاده التنظيمية ،تسعى الهيئة إلى إثراء املشهد البصري السعودي
ّ
وتحويلــه إلــى مجــال فاعــل ومؤثــر ،بمــا يحقــق أهداف رؤية الســعودية
 ،2030وأهداف وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمط حياة،
وتنميتها لتصبح نافذة للتواصل الثقافي الدولي ،ومؤثرة في االقتصاد
الوطن ــي ،مســتفيدة في ذلك من القرارات الرســمية الداعمة للفنون
البصرية فــي اململكة.
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املقدمــة
ً
انطالقــا مــن أهــداف وزارة الثقافــة كان البــد لهيئــة الفنــون البصريــة مــن وضــع دليــل إجرائــي لتنفيــذ عمليــة اقتنــاء املجموعــات الفنيــة بشــكل
عمل تنظيمي يساهم في توزيع املسؤوليات
محدد وسليم اإلجراءات ،وذلك لضمان تحقيق األهداف املرجوة من هذه العملية ،وإرساء هيكل ٍ
وتفعيل املهام بين العاملين على تأسيس هذه املجموعات الفنية في كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية.
ُ
يقــدم “دليــل اقتنــاء األعمــال الفنيــة” سلســلة مــن االعتبــارات النظريــة والعمليــة الواجــب تطبيقهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة املقتنيــة عنــد
اســتهاللها رحلــة اقتنــاء األعمــال الفنيــة الوطنيــة ،وذلــك مــن خــال اتبــاع إرشــادات أفضــل املمارســات بأســاليب تعــزز وتســاهم فــي تنميــة املشــهد
الثقافــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية.
ً
ً
ّ
التطور الثقافـي الذي ينال فيه املبدعون السعوديون دعما
لقد شهدت اململكة مؤخرا –وخاصة بعد إنشاء وزارة الثقافة– مستجدات من
ً
ً
كبيرا وغيرمسبوق محليا .ساعد على تقديم اإلبداعات السعودية في مجال الفنون البصرية وتسليط الضوء على األعمال التي ترسم صورة
دقيقة وواقعية ملالمح اململكة العربية السعودية بكافة جوانبها.
آملين أن ُيســهم دليل اقتناء األعمال الفنية في املحافظة على مســتوى األداء املتميزللجهات الحكومية بهذا الخصوص ،ودعم اســتمرارها في
رســالتها لتحقيق األهداف املطلوبة منها.

التعريف بالدليل:

ً
ً
ً
ً
مصدرا أساسيا ومرجعا دائما للجهات الحكومية ،ويستعان به في الحاالت اآلتية:
ُي َع ّد دليل اقتناء األعمال الفنية
ρإذا كانت الجهة الحكومية مقبلة على بناء مجموعة من املقتنيات الفنية للمرة األولى.
ً
ρإذا كانت الجهة الحكومية لديها مقتنيات فنية سابقا.
يحتوي القســم األول من الدليل عل ــى عدد من املصطلحات شــائعة االســتخدام في عالم الفنون (واملســتخدمة في هذا الدليل) ،وييهئ الدليل
ً
املشــهد للقــارئ مــن خــال نبــذة مختصــرة عــن تاريــخ الفنــون ف ــي اململكــة العربيــة الســعودية ،ليقــدم بعدهــا تفصيــا حــول طبيعــة مجموعــات
ً
املقتنيات الفنية الحكومية على الصعيد اإلقليمـ ــي والدول ــي ،متناوال أهمية هذه املساعي والجهود في سي ــاق اململكة العربية السعودية عل ــى
ّ
موضوع
وجه التحديد ،ومن ثم ينتقل الدليل إلى الجوانب العملية القتناء األعمال الفنية ،فيركزالفصالن الثالث والرابع على كيفية اختيار
ٍ
ُ
ً
فن ــي للمجموعـ ـ ـ ـ ـ ــة املقتنــاة ،فضــا عــن تســليط الض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوء علــى أســاليب بنــاء مجموع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مــن املقتنيــات الفنيــة ،ومصــادراألعمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الفنيــة
وكيفيــة اقتنائهـ ـ ـ ـ ــا.
ً
ّ
ً
أمــا األقســام التالي ــة فتوفــرشــرحا مفصــا حــول آليــات عــرض األعمــال الفنيــة وحفظهــا وصيانتهــا ،واالعتبــارات األخالقيــة والقانونيــة الواجــب
علــى ُمقتن ــي الفنــون أخذهــا بعيـ ــن االعتبــار ،كمــا ُيلقــي الدليــل الضــوء علــى بعــض املصطلحــات املتخصصــة ،وتضـ ّـم امللحقــات املصاحبــة لهــذا
ً
الدليــل عــددا مــن نمــاذج االســتمارات املطلوبــة ،وغيرهــا مــن املصــادرالعمليــة.

من فعالية ثقافية في فورموال إي
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تعريف بأهم املس ّميات واملصطلحات الر�ئ يسية
* العمل الف�ن ي� الوطنـي

ρالعمل الفني الذي يتم إنتاجه من قبل فنان سعودي (مقيم أوغيرمقيم) أوغيرسعودي (مقيم إقامة طويلة في اململكة العربية السعودية).
ρالعمل الفني الذي ينتجه فنان غيرسعودي أثناء إقامته إقامة مؤقتة أو زيارته إلى اململكة العربية السعودية على أن يكون موضوع العمل
الفني مستوحى من الهوية السعودية.

* إن هــذا الدليــل يأخــذ الصفــة اإلرشــادية ،وعلــى كل جهــة حكوميــة تحديــد التوجــه األنســب لهــا لالقتنــاء بنــاء علــى مضمــون الدليــل ،مــع تفســيره وفــق
اســتراتيجيتها للمجموعــات الفنيــة ،وذلــك إلــى حي ــن إدراج العمــل الفن ــي الوطن ــي فــي اللوائــح النظاميــة إلعطائــه صفــة اإللزاميــة كمنتــج وطن ــي ســعودي.

الفنون البصـ ـ ــرية

املستشارالفني :متخصص يتمتع بتدريب أو خبرة أو كالهما في مجال التقييم الفنيّ ،
ويقدم املشورة للقطاعين الحكومـي والخاص حول بيع
وشراء األعمال الفنية في حدود ميـزانية معينة.
ً
الفنان :هو الشخص الذي يبدع أعماال فنية.
ρيشيرهذا الدليل بشكل رئي�سي إلى الفنانين الساعين أو القادرين على االعتماد على إنتاجهم الفني كمصدررئي�سي لدخلهم.
ً
ً
ً
ً
ُ ρيعـ َّـرف الفنــان مــن خــال مســيرته املهنيــة باعتبــاره فنانــا ناشــئا أو صاعــدا أو ف ــي منتصــف مســيرته الفنيــة أو مخضرمــا ،وذلــك للداللــة علــى
ً
ـوال إلــى ّ
مراحــل التطــور التــي يتـ ّ
ـدرج عبرهــا ّ
تمتعــه بصيــت معــروف فــي األوســاط الفنيــة.
الخريــج الجديــد وصـ
ّ
القيــم الفن ــي :ش ــخصية مثقفــة تتمتــع باملهــارات الالزمــة لتنظيــم املعــارض والعــروض الفنيــة ،وتمتلــك معرفــة جيــدة بتاريــخ الفنــون وبأعمــال
ســة الفنيــة للفنــان) ،كمــا ّ
يتمتــع ّ
القيــم الفنـ ــي بالخب ــرة الالزمــة لتقديــم التوصيــات للمتاحــف
الفناني ــن ومســيرتهم الفنيــة (والت ــي توصــف باملمار
ّ
والجهــات الحكوميــة واملجموعــات األخــرى حــول األعمــال الفنيــة الت ــي يمكــن اقتناؤهــا ،كمــا ينفــذ متطلبــات عــرض العمــل الفن ــي أو مجموعــة
ً
األعمال الفنية .وللتفريق بي ــن (القيم الفن ــي) و (املستشــارالفن ــي) نجد أن (املستشــارالفن ــي) ّ
يتلقى تدريبا على تقييم املعارض وتنســيقها ،إال
أن عملــه يكتســب صفــة تجاريــة بدرجــة أكب ــرمــن( ّ
القيــم الفن ــي) مــن خــال تركي ــز( املستشــارالفن ــي) علــى الجهــات والشــركات الخاصــة الراغبــة
ف ــي تكويــن مجموعــة مــن األعمــال الفنيــة املقتنــاة.
الفــن املعاصــر :هــو مصطلـ ــح عــام يشــيرإلــى اإلنتــاج الفن ــي ف ــي الفت ــرة مــا بي ــن أواخــرعــام 1317ه (1899م) وحتــى يومنــا هــذا ،ويشــيرمصطل ــح
“املعاصــرة” فــي ســياق اململكــة العربيــة الســعودية –وفــي ســياق هــذا الدليــل– إلــى الفت ــرة مــا بعــد عــام 1421ه (2000م) .ويصــف هــذا املصطلــح
ً
ً
أســلوبا محــددا فــي إنتــاج العمــل الفن ــي بغــض النظــرعــن وســائطه (أي املــواد الت ــي اســتخدمت فــي إنتاجــه) ،وتأت ــي أغلــب أعمــال الفــن املعاصــر
كأعمــال ســردية (أي أنهــا تعكــس رســالة مــا أو تهــدف إلــى إضفــاء تعليــق علــى حــدث معي ــن أو روايــة قصــة مؤثــرة بعينهــا).
ً ً
الفنــان الهــاوي :ش ـ ٌ
ـخص يبــدع عمــا فنيــا الســتمتاعه الش ــخ�صي فــي املقــام األول (وليــس للبيــع أو لإلنتــاج بشــكل احتـراف ــي)،ويشيرهــذا الدليــل
ٍ
بشكل عام إلى الفناني ــن املحترفي ــن فقط وليس الهواة.
الف ــن الحدي ــث :ه ــو مصطـ ـ ٌ
ـلح ع ــام يس ــتخدم للدالل ــة عل ــى اإلنت ــاج الفنـ ــي من ــذ أواسـ ـ ـ ــط ع ــام 1272ه (1856م) وحت ـ ــى أواخ ـ ــرع ــام 1400ه
(1979م) ،وتش ــمل فت ـ ــرة الحداث ــة ف ــي دول الخلي ــج العرب ــي عل ــى وج ــه التحدي ــد للفت ــرة م ــا بي ــن (1411 – 1369ه) (خمس ــينيات وتس ــعينيات
ّ
واملجســمات التجريديــة أو التصويريــة فــي بعــض األحيــان أي تلــك األعمــال الت ــي تصـ ّـور
القــرن امليــادي العشــرين) ،وهــي فت ــرة تمي ــزت باللوحــات
األشـ ـ ـ ـ ــخاص.
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ً
األعمال الفنية ثنائية األبعاد :هي األعمال الفنية املسطحة والقابلة للتأطيـ ــروتشغل حي ـ ـزا ثنائ ـ ــي األبعاد ،مثل أعمال الرسم أو الطباعة،
ُويعـ ّـد هــذا النــوع مــن األعمــال الفنيــة هــواألنســب للعــرض علــى جــدران املكاتــب وغــرف االجتماعــات واملمرات.
ً ُ
ّ
املجسمات :هي األعمال الفنية ثالثية األبعاد ،والتي غالبا ما تعرض عل ــى األرض أو على قاعدة (منصة عرض) إلضفاء بعض االرتفاع عليها،
وتتميزهذه األعمال بقابلية تفحص ــها من كافة الزوايا ،وهي مناسبة للعرض في املساحات الواسعة مثل الردهات أو الساحات.

األعمــال املركبــة أو التركيبــات الفنيــة :هــي أعمــال فنيــة مخصصــة للعــرض ف ــي مســاحة معينــة قــد تكــون خارجيــة أو داخليــة ،وتتكــون هــذه
ً
األعمــال مــن واحــد مــن الوســائط الفنيــة أو مــن مزيــج منهــا ،وهــي أعمــال كبيـ ــرة املقــاس فــي أغلــب األحيــان ،وقــد تكــون أعمــاال مؤقتــة أو دائمــة
العــرض.
العمل الفن ــي املؤقت :هو العمل الذي يتم إنتاجه بقصد عرضه لفترة قصيرة ،تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر ،وتأتي طبيعة العمل
املؤقت ـ ـ ـ ـ ـ ــة إم ـ ـ ـ ـ ـ ــا مــن خــال محدوديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فت ـ ـ ــرة عرض ـ ـ ــه أو مــن خــال ال ـ ـ ــمواد املستخدم ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي تكوين ـ ـ ـ ـ ــه (مثــل الطعــام أو املــواد األخــرى ذات
العمــراالفترا�ضــي القصير).
فنون األماكن العامة(الفن العام) :هو الفن الذي يتم إنتاجه وعرضه في املساح ـ ـ ــات الداخلية أو الخارجية العام ـ ـ ــة مثل رده ـ ـ ــة أو مدخل
ً
املب ـ ـ ــنى ،وغالبــا مــا يشـ ّـجع ه ـ ـ ــذا النــوع مــن الفــن علــى مســتوى مــن التفاعــل مــع الجمهــور ،وال يشم ـ ـ ــل التعريــف فــي نطــاق هــذا الدليــل لألعمــال
الفنيــة التــي ّ
تزيــن الش ـ ـ ــوارع واألماكــن العامــة والســاحات خ ـ ـ ــارج حــدود املقـ ّـرات الحكوميــة.
الفــن الرقمــي :هــوالفــن الــذي يتــم ّإنتاجــه وعرضــه باســتخدام التقنيــات الرقمي ـ ـ ــة ،ويتضمــن هــذا الفــن مــا يبدعــه الفنــان بواســطة الكمبيوتــر
أو مــا ُيعــرض علــى الشاشــة كعمــل فن ــي ،والــذي غالبـ ًـا ّ
يتمتــع بخصائــص تفاعليــة مــع الجمهــور.
ٍ
النس ـ ــخ /اإلصدارات /الطبعات :يشيرهذا املصطل ـ ــح إلى األعمال الفنية الجديدة الت ـ ــي ينتجها الفنان عند تكوينه ألكث ــرمن نس ـ ــخة واحدة
ُ
ّ
املجسمات التــي ت َنتج
من العمل الفن ــي ،وعادة ما يتم إنتاج الصور واملطبوعات في أكث ــرمن نس ــخة/إصدار ،كما ينطبق هذا املصطلح على
باســتخدام ذات القالــب أو عنــد إنتــاج أحجــام متعــددة ،و يتــم إنتــاج النس ـ ـ ــخ/اإلصدارات /الطبعــات مــن قبــل الفنــان فقــط أو تحــت إشـرافه
وليــس مــن قبــل املشــتري ،كمــا ال ُيســمح بشـراء عمــل فنــي ومــن ثــم تكويــن نسـ ـ ـ ــخ عنــه مــن قبــل اآلخريــن.
ً
ً
املطبوعــات :الصــور الت ـ ــي يقــوم الفنــان بطباعتهــا علــى الــورق بنفســه أو تحــت إشـرافه باعتبارهــا إصــدارا جديــدا مــن العمــل الفنـ ــي ،و تشــمل
املطبوعات على أساليب مختلفة من الطباعة مثل الصور الفوتوغرافية والحفروطباعة الشاشة الحريرية ،وتتم عادة طباعة عدد محدود
من النسخ تحت مسمى (اإلصدارالخاص أو املحدود) دون إمكانية عمل نس ـ ـ ٍـخ إضافية ف ــي املستقبل ،وهنا يقوم الفنان بتوقيع وترقيم كل
إصداربتسلسله من إجمالي العدد املطبوع من النسـ ــخ (على سبيل املث ـ ـ ـ ــال –  ،100/2 ،100/1إلخ).
امللصقــات :تصميــم الفــت للنظــرأو نسـ ــخة عــن لوحــة أو تصميــم أو صــورة فوتوغرافية،وتحتــوي علــى صــور ونصــوص وتطبــع بكميــات كبي ـ ــرة
(ولذلــك فــا يمكــن تصنيــف امللصقــات كنــوع مــن أنــواع الفنون).
ً
يرج ـ ـ ـ ـ ــى االط ـ ـ ــاع عل ــى ملح ـ ـ ـ ـ ــق املصطلح ــات والتعريف ــات ال ــوارد ف ــي نهاي ــة ه ــذا الدلي ــل لالط ــاع عل ــى قائم ــة أكث ــرش ــموال بالتعريف ــات.
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ملحــة عامــة عــن الفنــون البصريــة ف ــي
اململكــة العربيــة الســعودية.

من أعمال الفنان محمد أنيس باحميد

ضٌ
مو�ز ألبرز املراحل التـي شهدتها ج
استعرا� تاريخي ج
م�االت
الفنون البصرية ف� ي� اململكـة العربية السعوديـ ـ ــة
منذ املراحل األولى لتأسيس اململكة وحتى إنشاء وزارة الثقافة السعودية.

ّ
استهلت اململكـ ـ ـ ـ ــة العربية السعودية اهتمامها الكبيـ ـ ـ ـ ــربالفنـ ـ ـ ـ ــون البصـ ـ ـ ـ ــرية مع إص ــدار (وزارة املعارف آنذاك) قرارهـ ـ ـ ـ ــا رقـ ـ ـ ـ ــم ( )17لعـ ـ ـ ـ ــام
1377ه (1957م) الــذي اقتض ــى بموجبــه ضــم مــادة الدراســة الفنيــة للمــواد الدراســية فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،ورافــق ذلــك ظهــور
ّ
مواهــب فنيــة ســعودية كان لهــا دور مؤثــرفــي مســيرة الفنــون البصريــة الســعودية.
انهمــك الرعي ـ ـ ــل األول مــن ه ـ ــؤالء املبدعي ــن فــي إقام ـ ـ ـ ــة العديــد مــن املع ــارض الفنيــة ألعمالهــم عب ــراململك ـ ـ ـ ـ ــة مــا بي ــن عامــي 1388 – 1387ه
ً
(1968 – 1967م) ،ثــم قطعــت اململكــة العربيــة الســعودية أشــواطا بــارزة فــي مجــاالت تعليــم الفنــون التشــكيلية واســتضافة املعــارض الفنيــة
ّ
خــال َ
العقــد الــذي اســتهله العــام 1390ه (حقبــة الســبعينيات مــن القــرن امليــادي املنصــرم) ،وتنامــي االهتمــام بالفنــون البصريــة فــي اململكــة
ُ
العربية السعودية بعدها إلى أن ت ّوجت هذه الجهود بإنشاء وزارة الثقافة في عام 1439ه ( 2018م ) بهدف تطويرالقطاع الثقافي السعودي
بمختلــف مســاراته اإلبداعيــة ومنهــا الفنــون البصريــة.
ـود
إن املشــاريع والطموحــات الثقافيــة والفنيــة الت ــي شــهدتها اململكــة العربيــة الســعودية ،مؤشــردال علــى مــا تحملــه الســنوات املقبلــة مــن وعـ ٍ
ّ
التطورات البارزة في هذه املجاالت ،وهو ما يأمل هذا الدليل في املساهمة بدعمه من خالل تسليط الضوء على عدد من الوسائل
بمزيد من
ّ
التي تمكن الجهات الحكومية في اململكة العربية الســعودية من املشــاركة في هذا املســعى النبيل.
للمزي ـ ـ ـ ــد من املعلوم ـ ـ ـ ــات عن تاريخ الفن ـ ـ ـ ــون في اململكة العربية السعودية ،الرجاء االطـ ـ ـ ـ ــالع على تقريرالحالة الثقافي ـ ـ ـ ـ ــة في اململك ـ ـ ـ ــة
العربية السعودية 1441–1440ه ( 2019م).

من أعمال الفنان عبدهللا الشلتي
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الفصل الثا�ن ي�

تكوين ج
م�موعة من املقتنيات الفنية

� علـ ــى ا جل�هــات الحكوميــة تّا�باعهــا القتنــاء
يســتعرض هــذا الفصــل أول ــى ال�خ طــوات الـ ـ�ت � ي
م�موعــة فنيــة ،محـ �
ـدداً كيفيــة وضــع االسـ تـ� ج
ج
راتي�ية وإطــار العمــل الالزم ـ يـ���ن لذلــك،
ـددا مــن النصا�ئ ــح الت ــي يمكــن ج
لل�هــات الحكوميــة األخــذ بها �ف�� ي هذا الســياق.
ومقدمـ � ًـا عـ ـ ـ ـ � ً

من أعمال الفنان عبدالرحمن النغيم�شي

دوافع اقتناء ا جل�هات الحكومية
ج
للم�موعات الفنية
تتعدد األهداف وراء بناء الجهات الحكوميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ملجموعاته ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ُ
الفنية املقتن ـ ـ ــاة ،ومنها:
ρتش ــجيع ودع ــم الفن ــون البصري ــة املحلي ــة والوطني ــة ،وذل ــك ف ــي
ـتقبل واع ــد.
س ــياق تطوي ــر صناع ــة فني ــة ذات مس ـ ٍ
ρاملســاهمة فــي بنــاء الهويــة الوطنيــة وتعزيزهــا :إذ تعكــس مجموعــة
األعمــال الفنيــة الوطنيــة املقتنــاة ُرقــي وتطــور املمارســات الفنيــة في
الوطــن ،إضافــة إلــى إبرازهــا لصيــت الجهــة الحكوميــة أو املؤسســة
ً
ً
املقتنيــة محليــا ودوليــا.
ُ
إرث م ــن األعم ــال الفني ــة املقتن ــاة ،وه ــو م ــا يتي ــح للجه ــات
ρبن ــاء ٍ
ـدد م ــن األعم ــال الفني ــة الرئيس ــية إلتاحته ــا
الحكومي ــة امت ــاك ع ـ ٍ
أم ــام عام ــة الجمه ــور ،وللحف ــاظ عليه ــا لألجي ــال القادم ــة به ــدف
رواي ــة نه ـ ٍـج ح ــول تاري ــخ وثقاف ــة الوط ــن.
ρتمكي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن وتعزيـز بيئـات عم ٍـل عاليـة الجـودة ملوظفـي الحكومـ ـ ـ ـ ــة
وعامـة املواطني ـ ـ ـ ــن ،وتعزيـز التفكي ـ ـ ــر اإلبداعـي وتحفي ـ ـ ــزه لـدى
املوظفي ـ ـ ــن.

من أعمال الفنان إبراهيم فايع األملعي
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من أعمال الفنان أسعد عرابي

ومنه� العمل املتبع من اقتناء ج
امل�موعة الفنية
ج
تحديد الهدف
�
ُ

ينبغــي علــى الجهــة الحكوميــة أن تحــدد إطــارالعمــل ،واألهــداف التــي تريــد الوصــول إليهــا مــن تكويــن مجموعتهــا الفنيــة ،وتحديــد املســؤول عنهــا
وعن كيفية اتخاذ القرارات بشــأنها ،وذلك قبل تحديد ّ
ماهية األعمال املرغوب في اقتنائها .وبغض النظرعن حجم امليزانية املحددة القتناء
األعمــال الفنيــة (وســواء كان هــدف الجهــة الحكوميــة هــو اقتنــاء عــدد قليــل مــن األعمــال الفنيــة لعرضهــا فــي املكاتــب ،أو االســتثمار فــي األعمــال
الفنية بشكل أكثـ ــرجدية) ،يساعد وضع استراتيجية للمجموعة الفنية في الحفاظ على الفعالية والكفاءة ،واالتساق واملساءلة وتطبيقه ـ ـ ـ ـ ـ ــا.

ُ
يضمــن وضــع منه ـ ـ ــج عمـ ٍـل للمجموعــة الفنيــة أن تعكــس األعمــال املقتنــاة الثقافــة والهويــة الحكوميــة بشــكل ســليم ،كمــا يقــدم منه ـ ـ ــج العمــل
ً
آلية رسمية للتشاور مع األطراف الرئيسية من أصحاب املصلحة ،عالوة على تأمين املشورة املتخصصة ومواءمة ّ
توجهات املجموعة
كذلك
الفنيــة مــع املبــادرات الحكوميــة املختلفــة ومنهــا مبــادرات رؤيــة الســعودية .2030

من أعمال الفنانة فاطمة الداود
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زهرة الغامدي
أعمال الفنانة
من
القرار :تشكيل فريق عمل ج
امل�موعة الفنية
صنع
عملية

عملية صنع القرار :تشكيل فريق عمل ج
امل�موعة الفنية
لتسهيل عملية اقتناء األعمال والتأكد من عدم تداخل الذوق الخاص للشخص بحاجة الجهة القتناء األعمال الفنية ،نقترح تشكيل
فريق عمل املجموعة الفنية الختيار وتحديد األعمال املناسبة للمقار الحكومية.
ّ
ّ
يتولى فريق عمل املجموعة الفنية مسؤولية مراجعة عمليات اقتناء األعمال الفنية (شراؤها) ،والتخلي عنها (بيعها*) ،واملوافقة عليها،
ُ
ومن املهم تشكيل هذا الفريق لضمان تما�شي األعمال الفنية املقتناة مع منهج املجموعة الفنية العام ،ولدعم القيم األساسية للجهة
الحكومية املقتنية ،ولإلشراف على جودة األعمال التي يتم اقتناؤها.
ّ
يجب على الجهات الحكومية ومن يمثلها االلتزام بكافة قوانين نظام املنافسات واملشتريات الحكومية ولوائحه ،وتأتي النقاط املذكورة
إرشادات ألفضل املمارسات التي ال تحل محل القوانين الحكومية الواجب االلتزام بها.
هنا باعتبارها
ٍ
ّ
تركــزاملجموعــات الحكوميــة عل ــى اقتنــاء األعمــال الفنيــة فقــط نظـ ًرا ّ
لنيتهــا االحتفــاظ بكافــة األعمــال الت ـ ــي تقتنيهــا ،وال تتــم عمليــات
*عــادة مــا
ّ
التخلــي (البيــع) إال إذا اقتضــت الضــرورة لذلــك.

هناك نوعان من نماذ�ج حوكمة فريق عمل ج
امل�موعات الفنية:
�

1

فريق مكون من املوظف يـ� ن� الداخلييـن
العاملي ـ ــن فـي ا جل�هة الحكومية
ينبغي أن يشمل املمثلون عن هذه الفئة:

2

فريق مكون من أعض ـ ـ ـ ــاء داخلي ـ يـ� ن�
ج
وخار�ي ـ ـ ـ يـ� ن�
ينبغي أن يشمل املمثلون عن هذه الفئة:

ρاملوظفي ـ ــن الحكوميي ـ ـ ــن مم ــن له ــم صالحيـ ـ ـ ــة اتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاذ
ّ
القـ ـ ـرارات وس ــلطة املوافقـ ـ ـ ــة عل ــى امليزاني ـ ــات املتعلق ــة
باألعم ــال الفني ــة والتصميم ــات الداخلي ــة للمكات ـ ـ ـ ـ ـ ــب.

ρاملوظفيـ ـ ـ ــن الحكومييـ ـ ــن مم ــن له ــم صالحيـ ـ ـ ــة اتخ ـ ـ ـ ـ ــاذ
ّ
الق ـرارات وس ــلطة املوافق ـ ـ ـ ـ ــة عل ــى امليـ ـزانيات املتعلق ــة
باألعم ــال الفني ــة والتصميم ــات الداخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة للمكات ــب.

ρاملوظفي ــن الحكوميي ـ ــن الذين هم علــى اطالع أو اهتمام
باملش ـ ــهد الفن ــي الوطن ـ ـ ــي واملجتم ـ ــع الثقاف ـ ــي الوطن ـ ــي.

ρاملوظفي ــن الحكوميي ــن الذيــن هــم علــى اطــاع أو اهتمــام
باملشــهد الفنـ ـ ـ ـ ــي الوطن ــي واملجتمــع الثقافـ ـ ـ ـ ــي الوطن ــي.
ρيجــب أن يتمتــع املمثلــون الخارجيــون بالخب ــرة فــي مجــال
املش ــهد الفنـ ـ ــي الوطن ـ ـ ــي ،وبفه ـ ٍـم ملمارس ــات الفن ــان.
يفضل في الحاالت املثلى أن يكون املمثلون الخارجـ ـ ــيون
مــن ّ
قيم ـ ــي أو مستش ـ ـ ـ ـ ــاري الفنــون.

26

27

منه� عمل ج
امل�موعة الفنية املقتناة:
ج
يت�منها
بعض النقاط التـي يمكن أن ض
�
ّ
ρتطلعات الجهة أو اإلدارة الحكومية وسياقها ومبادئها وأولوياتها بشكل عام.

ρموضوع ــات االقتن ــاء (موضوع ــات األعم ــال ،املب ــادئ اإلرش ــادية ،أنــواع الفن ــون الت ــي ت ــود الجه ــة
الحكومي ــة اقتناءه ــا أو االبتع ــاد عنه ــا).
ρاملنه ــج الحكوم ــي التش ــريعي والتنفي ـ ًـذي ونزاه ــة التعام ــل املرج ـ ّـوة للمجموع ــة الفني ــة (مزي ــد م ــن
التفاصي ــل ح ــول ه ــذه النقط ــة الحق ــا ف ــي ه ــذا الدلي ــل).
من أعم ــال الفنان صديق واصل

كيف تعمل فرق عمل ج
امل�موعات الفنية املقتناة؟
يختلــف تنظيــم فريــق عمــل املجموعــات الفنيــة مــن جهــة إلــى أخــرى،
إال أنها عادة ما ّ
تضم حوالي ستة أعضاء باإلضافة إلى رئيس الفريق.
ويتناوب األعضاء في شغل مناصب الفريق املختلفة ،كما تبلغ فت ــرة
عضوي ــة كل منه ــم م ــن س ــنتين إل ــى ث ــاث س ــنوات ،وم ــن املفض ــل أن
يشتمل الفريق على أفر ٍاد من أقسام مختلفة من الجهة الحكومية،
وذلــك بهــدف إش ـراك كافــة العاملي ــن لــدى الجهــة الحكوميــة فــي بنــاء
املجموعــات الفنيــة بشــكل نشــط وفاعــل.
يج ــب تقدي ــم كاف ــة مقت ــرحات االقتن ــاء إل ــى فري ــق عم ــل املجموع ــة
الفني ــة للموافق ــة عليه ــا ،وذل ــك لضم ــان اإلدارة الس ــليمة ،وللح ــد
م ــن تأثي ــرال ــذوق الش ــخ�صي املف ــرد عل ــى املجموع ــة الفني ــة املقتن ــاة.
فيقــوم املوظــف الراغــب فــي اقت ـراح اقتنــاء عمـ ٍـل فن ــي محــدد بإعــداد
مقت ــرح االقتنــاء ،وتقديمــه إمــا خــال اجتمـ ٍـاع رســمي أو عب ــرمذكــرة
خــارج جــدول االجتماعــات املحــددة ،ويتــم النظــرفــي كافــة العــروض
علــى أســاس أهليتهــا ،ومــع مراعــاة املبــادئ املنصــوص عليهــا فــي منه ــج
ً
ُ
املجموع ــة الفني ــة املقتن ــاة ال ــذي ت ــم االتف ــاق علي ــه مس ــبقا.
(من الجديربالذكرأن عملية بناء املجموعة الفنية قد تكون تجربة
ً
ّ
ـاطات لتب ــادل األف ــكار ،ودع ــم
إيجابي ــة للغاي ــة نظ ـرا
لتضمنه ــا نش ـ ٍ
الترابط بين أقسام الجهة الحكومية املقتنية لألعمال الفنية ،عالوة
عل ــى تش ــجيعها للممارس ــات االبتكاري ــة وتعزي ــز االنتم ــاء الحكوم ــي
بشــكل ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام).
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تل�رك ـ يـ� ز� ا جل�هــود املبذولــة ف ــي هــذا املشــروع ،نقت ــرح القيــام ب�تماريــن العصــف الذهن ــي التاليــة مــع فر يــق عمــل
راتي�ية ج
امل�موعــة الفنيــة قبــل البــدء ف ــي وضــع اسـ تـ� ج
ج
امل�موعــة الفنيــة املقتنــاة:
ρتقيي ــم مس ــاحة املكت ــب واملبن ــى ،وتحدي ــد أماك ــن ع ــرض أعم ــال
مجموعــة األعمــال الفنيــة املقتنــاة :يجــب التركي ــزعلــى ســبيل املثــال
فيمــا إذا كانــت غرفــة االجتماعــات فــي مقــرالجهــة الحكوميــة هــي فــي
حاج ــة إل ــى أعم ـ ٍـال فني ــة زاهي ــة األلــوان أم أعم ـ ٍـال فني ــة ال تش ــتت
االنتب ــاه ،أو م ــا إذا كان وض ـ ُـع ّ
مجس ـ ٍـم ضخ ــم ف ــي املدخ ــل س ــيبهر
املوظفي ــن والزائري ــن عن ــد دخوله ــم املبن ــى.
ρمــن الواجــب كذلــك التفكي ــرفــي الجــدران ودراســتها :فقــد تحتــوي
ـدار عري ــض َيتس ــع
غرف ــة االجتماع ــات عل ــى س ــبيل املث ــال عل ــى ج ـ ٍ
ّ
ألعم ـ ٍـال فني ــة متع ــددة أو سلس ــلة م ــن الص ــور ،أو ق ــد تتطل ــب
ً ً ً
عاما يسهم في تفاعل ّ
كل املوظفين
املساحات الخارجية عمال فنيا
ٍ
والــزوارمعــه وتشــكيله بالتال ــي لنقطـ ٍـة مبدئيــة الســتهالل الحــوار.
بأسلوب مماثل واعتبارما إذا كان
كما يجب كذلك دراسة الزوايا
ٍ
ّ
يمكــن وضــع طاولــة فيهــا لعــرض مجســم فن ــي صغي ــرأو مــا يشــابهه.
ρيجب تقييم مدى صمود وقوة العمل الفني وأخذ العامل الزمني
وآث ــاره بعي ــن االعتب ــار :إذ بمق ــدور املس ــاحات األكث ــر خصوصي ــة
ّ
أعمال فنية أكثرهشاشــة في طبيعتها ،في حين
واملكيفة اســتيعاب
ٍ
تحت ــاج املس ــاحات الخارجي ــة أو الرطب ــة أو املزدحم ــة إل ــى أعم ـ ٍـال
ص ّم َم ــت ملقاوم ــة عوام ــل الج ــو ُ
ُ
ـواد قوي ــة ودائم ــة.
وص ِن َع ــت م ــن مـ ٍ
ِ
ρالعمل على تحديد واستيعاب الصورة الجمالية املرتبطة بالجهة
ومقرهــا واألهــداف الكامنــة وراء اقتنــاء الجهــة الحكوميــة املعنيــة

ملجموعتهــا الفنيــة :وهــو مــا يتــم مــن خــال طــرح التســاؤالت حــول
الش ــعور ال ــذي ت ــود الجه ــة الحكومي ــة ف ــي أن تعكس ــه مس ــاحاتها،
وتحدي ــد أنــواع األعم ــال الفني ــة الت ــي م ــن ش ــأنها مح ــاكاة وتعزي ــز
األه ــداف والثقاف ـ ـ ــة املؤسساتي ـ ــة للجه ـ ــة الحكوميـ ـ ـ ــة املقتني ـ ـ ـ ـ ــة.
ρأخ ــذ العم ــاء أو الزائري ــن الذي ــن يت ـ ــرددون عل ــى املس ــاحة بعي ـ ــن
ً
االعتبار ،وإذا ما كانت الجهة الحكومية املقتنية تستقبل ضيوفا
ســعوديين أو أجانــب مــن املهتمي ـ ــن باالطــاع علــى املواهــب الفنيــة
املحلي ــة.
ρيجــب كذلــك التفكي ـ ــرفــي اإلرث املقتنــى الــذي تــود الجهــة الحكومية
املقتنيــة تركــه لألجيــال القادمــة ،وفــي مــدى رغبتهــا والت ـزامها بدعــم
الفناني ــن الشباب ومساعدتهم في بناء مستقبلهم املهن ـ ــي ،إضافة
إلــى رؤيتهــا ألهــداف هــذه املجموعــة الفنيــة ف ـ ــي املستقبـ ـ ـ ــل البعيــد.
ρتقييــم املوضوعــات الت ــي تــود الجهــة الحكوميــة املعنيــة تناولهــا مــن
خــال اقتنــاء املجموعــة الفنيــة :إذ قــد تــود الجهــة الحكوميــة علــى
ســبيل املثــال التركي ـ ــزعلــى نــوع الوســائط الفنيــة املسـ َ
ـتخدمة (مثــل
ُ
األعم ــال املس ــتخدم فيه ــا ال ــورق أو الرس ــومات) ،أو املوضوع ــات
التــي ّ
تقدمهــا تلــك األعمــال الفنيــة (مثــل األعمال املرتبطة باملنطقة
املحلي ــة ،أو بموض ــوع مرتب ـ ٍـط بأعم ــال الجه ــة الحكومي ــة املعني ــة
بشــكل خــاص).
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ً
أوال :تقيي ــم الق ــد ات الحالي ــة م ــن حي ــث ّ
تمت ــع الجه ــة
م ــن امله ــم
ر
ً
الحكوميــة باملصــادرالالزمــة إلدارة هــذه العمليــة الفنيــة داخليــا ،أم
تفضيلها االستعانة بمستشارين خارجييـن في عملية اقتناء األعمال
الفني ــة وعرضه ــا ،وه ــي ق ـرار ٌ
ات يج ــب أن تعم ــل منهجي ــة املجموع ــة
ً
الفنيــة التابعــة للجهــة الحكوميــة علــى املســاعدة فــي اتخاذهــا أيضــا،
كم ــا يمك ــن للجه ــة الحكومي ــة كذل ــك مش ــاركة تفاصي ــل املنهجي ــة
الفنية املتفق عليها مع املوظفين واملستشــارين لتعميم ذات الدرجة
من الشفافية واملعلومات حول مجموعة مقتنيات الجهة الحكومية
الفنيــة وأهدافهــا.
وم ـ ـ ـ ـ ــن الخب ـراء املذكوري ـ ـ ـ ـ ــن آنف ـ ـ ـ ـ ـ ًـا ،يتخصــص ّ
القيم ــون ومؤرخ ــو
الفنــون ف ــي دراســة األعمــال واملوضوعــات الفنيــة املختلفــة ،وتكويــن
املجموع ــات الفني ــة الهادف ــة ،ويس ــهم التعام ــل م ــع ه ــذه الفئ ــة م ــن
املختصي ــن بالفناني ــن واملؤسس ــات الفني ــة ،ومص ــادر بي ــع األعم ــال
ً
الفني ــة ف ــي مس ــاعدة وتوجي ــه الجه ــات الحكومي ــة ،وخصوص ــا تل ــك
ً
العازم ــة عل ــى بن ــاء مجموع ــة فني ــة ّ
قيم ــة مادي ــا ،وع ــادة م ــا يتقاض ــى
ً
ّ
القيم ــون ومؤرخ ــو الفن ــون رس ــوما مح ــددة نظي ــرجهوده ــم.
ّ
يركــزاملستشــارون الفنيــون فــي أغلــب نشــاطاتهم عل ـ ــى املجموعــات
الخاص ــة ،وعل ــى تقدي ــم املس ــاعدة ف ــي اقتن ــاء األعم ــال م ــن ص ــاالت
العــرض ودور امل ـزاد وغيرهــا مــن املنافــذ األخــرى ،وعــادة مــا يتقاض ــى
ً
ً
أتعابا ّ
محددة ،باإلضافة إلى
املستشــارون الفنيون رســوما شــهرية أو
احتم ــال احتياجه ــم لعم ــوالت إضافي ــة.

الداخلي� ن�
ي
االستشاري� ن� واملصمم ـ يـ� ن�
ي
التعاون مع
ـي� ن�
والق�ي ّ يم� ن� الفنـ ـ ي
فــي حي ـ ــن يسـ ُـهل اتخــاذ اللجنــة الفنيــة لقـرارات اقتنــاء األعمــال الفنيــة
منخفضة القيمة (مثل تلك التي يتم اقتناؤها بشكل أساسـي لتزيين
املكاتــب) ،إال أن اقتنــاء مجموعــة فنيــة أكث ــرجديــة وضمــان حملهــا
لقيم ــة ذات إرث متناق ــل ه ــي عملي ــة ق ــد تتطل ــب االس ــتعانة بخبي ـ ــر
فن ــي خارج ــي مثل املستشارين ّ
والقيمي ـ ــن الفنييــن ومؤرخ ــي الفنون
واملصممي ــن الداخلييـ ــن للمســاعدة فيهــا ،ويعمــل هــؤالء املختصــون
فــي دعــم الجهــات الحكوميــة عنــد بنائهــا مجموعاتهــا الفنيــة ،وضمــان
تركيب األعمال الفنية والعناية بها بشكل مناسب لحماية االستثمار
فيها ،إلى جانب تقديمهم املشورة حول غيرها من العوامل مثل سعر
األعمــال الفنيــة وقيمتهــا.

ّ
ال يتطل ــب عم ــل املصممي ــن الداخليي ــن خب ــرة سابق ـ ــة ف ـ ــي مج ــال
ً
األعم ــال الفني ــة ،حي ــث غالب ــا م ــا يعم ــل املصمم ــون بالتع ــاون م ــع
املستش ــارين أو القيمي ــن الفنيي ــن املتخصصي ــن عن ــد تكليفه ــم عل ــى
إدراج األعمال الفنية في تصميم املكاتب .إذ ُ
تكمن قيمة املصممي ــن
الداخليي ــن فــي إســداء النصائــح حــول أنــواع األعمــال الفنيــة الت ــي مــن
ش ــأنها إضف ــاء جاذبي ـ ٍـة جمالي ــة عل ــى املكت ــب أو القس ــم ،كم ــا يمك ــن
الطلب من املصمم الداخلي عند تجديد تصميم املكاتب تخصيص
ـاحات لعــرض األعمــال الفنيــة ،أو حت ــى تصميــم وبنــاء مســاحات
مسـ ٍ
ل
معينــة حــو األعمــال الفنيــة الرئيســية ذاتهــا.

من أعمال الفنانة زينة عامر
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الفصل الثالث

اقتناء األعمال الفنية

حـ َّـدد� َ الفصــل الثالــث معايـ ـ يـ�ر ج
ـع أســس اقتنــاء األعمــال
امل�موعــة الفنيــة املقتنــاة وو ضََ�ـ � َ
الفنيــة .ضّ
ويو�ــح هــذا الفصــل مــن الدليــل ا �خل طــوات العمليــة القتنــاء أو امتــاك األعمــال
امل�موعــة الفنيــة التابعــة ج
ض�مــن ج
لل�هــة الحكوميــة.

من أعمال الفنان زمان جاسم

بناء ج
م�موعة فنية :األعمال الفنية

ّ
تتمثل الخطوة األولى في عملية بناء املجموعة الفنية في فهم واستيعاب سوق الفن في اململكة العربية السعودية ،واالطالع على منافذ بيع
ُّ
األعمال الفنية .وتشمل سوق الفنون بشكل عام كل من البائعين واملشترين للمنتجات والخدمات واألعمال الفنية ،كما تنقسم إلى قسمين
هما :السوق الرئيسية ،والسوق الثانوية لألعمال الفنية.
ً
تضم السوق الرئيسية لألعمال الفنية في معظمها أعماال لفنانين معاصرين على قيد الحياة ،وهو ما يشير عادة إلى بيع تلك األعمال الفنية
للمرة األولى إما عبرإحدى صاالت العرض الفنية ،أو مباشرة من الفنان ،أو عبرمعارض الفنون ،ويعد هذا هو وقت تحديد سعرالعمل الفني.
يدخل العمل الفني إلى السوق الثانوية لألعمال الفنية عند بيع املشتري له بعد شرائه من السوق األولية لألعمال الفنية ،وتتخصص دور
ً
املزاد بالبيع في هذه السوق .كما تتخصص السوق الثانوية ببيع وشراء األعمال الفنية التي جرى بيعها سابقا ملرة واحدة على األقل ،والتي
ً
ً
غالبا ما يشارإليها بمصطلح األعمال الفنية «اململوكة سابقا» .ويمكننا االفتراض بأن معظم األعمال الفنية التي تقتنيها الجهات الحكومية،
ٌ
أعمال تقع ضمن السوق األولية لألعمال الفنية.
والتي يو�صي بها هذا الدليل هي

كيفية تحديد سعر العمل الف ن� ي�
ّ
يحدد الفنـ ـ ـ ـ ــان أواملعـ ـ ـ ـ ــرض أوتاجـ ـ ـ ـ ــراألعمال الفني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،أوداراملزاد لسعرالعمل الفنـ ـ ـ ـ ــي ،وثمة العديد من العوام ـ ــل التي تؤثرعلى تسع ـ ــير
األعمال الفني ـ ـ ــة.

العوامل املؤثرة على سعر العمل الف�ن ي�
ρالفنان :ترتفع قيمة العمل مع ارتفاع شهرة (صيت) الفنان.
ّ
ρمســيرة الفنــان املهنيــة :ترتفــع قيمــة العمــل الفنــي كلمــا زاد االستحســان النقــدي للفنــان بوجــه عــام ،ومــن العوامــل التــي قــد تؤثــرعلــى ســعر
ً
تكليف فني أو جوائزمعينة ،أو اقتناء
معرض ُمتحفي ،أو حصوله على
العمل الفني في هذا السياق هو عرض الفنان ألعماله مؤخرا ضمن
ٍ
ٍ
أعمالــه مــن قبــل بعــض املتاحــف املرموقــة أو الهيئــات الحكوميــة أو املجموعــات الخاصــة.
ρالتقنية الفنية املستخدمة :تضيف التقنيات املستخدمة في العمل الفني قيمة ترفع من سعره وقيمته اإلجمالية ،وهو ما يمكن تقييمه
ً
ً
ً
من خالل دراسة طريقة إنشاء العمل الفني ونوع املواد املستخدمة فيه ،وما إذا كان عمال أصليا من األلوان أو كان ناتجا عن عملية نادرة
مــن التصوير.
ّ
ρالحجم :كلما اختلف مقاس العمل الفني ،اختلفت املواد املستخدمة والجهد املطلوب إلنجازه مما يؤثرذلك على سعرالعمل.
ُ
ρاألصالة :ترتفع قيمة األعمال الفنية األصلية عن املطبوعات ،وترتفع قيمة املطبوعات عن املواد والنسخ املنتجة بالجملة مثل امللصقات.
وفــي ســياق مطبوعــات اإلصــداراملحــدود ،فيجــب عندهــا تعريــف ّ
كل طبعــة برقــم اإلصــدارالفريــد املحــدد لهــا .أمــا فــي ســياق األعمــال الفنيــة
ِ
تفرد العمل الفني ،وعدم نيةّ
تأكيد من قبل الفنان (أو معرضه أو الجهة املسؤولة عن إدارة أعماله) على ّ
املفردة ،فمن املهم عندها إبراز ٍ
أعمال أخرى بنفس األســلوب الفني ،ويتم ذلك من خالل:
الفنان إنتاج أي
ٍ
•الحصول على شهادة بأصالة العمل الفني.
ّ
ّ
•أو حي ــازة فات ــورة أصلي ــة تحم ــل تفاصي ــل العم ــل الفن ــي كامل ــة ،وتتضم ــن ص ــورة م ــن املع ــرض الفن ــي ال ــذي يمث ــل الفن ــان وأعمال ــه.
ρحالة العمل الفني وجودته :تقلل األضرارالتي تلحق بالعمل الفني من قيمته.
ً
ρالقيمة السوقيةُ :ت َّ
حدد أسعاراألعمال الفنية أيضا من خالل سعرالبيع العام ألعمال مماثلة (على سبيل املثال :نطاق األسعارلألعمال
الفنية التي تعرض في املزادات).
ً
ً
•ال تعد األسعار في املزادات الخيرية عالمة أومؤشرا على سعرالعمل الفني نظرا لتجاوز الهدف من وراء األسعاراملدفوعة لقيمة العمل
الفني في أغلب األحيان ،وذلك ألهداف خيرية.
ً
ρسوق العمل الفني :يؤثرنوع األعمال الفنية املطلوبة حاليا وشراء العمل الفني مباشرة من الفنان أواملعرض على سعرالعمل الفني ،وفي
حين ثمة العديد من املزايا لشراء األعمال الفنية من الصاالت الفنية التجارية املرموقة ،إال أن تلك الصاالت تقتطع بدورها نسبة مئوية
من سعرالبيع نظيرخدماتها ،مما قد يسهم في رفع سعرالعمل الفني في بعض األحيان عند شرائه من تلك الصاالت.
ρاملصدر– يؤسس تاريخ امللكية ويثبت األصالة ،مما يزيد من القيمة بشكل كبير.
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ال�خ طوات املتبعة القتناء عمل ف�ن ي�
يجب التنويه هنا مرة أخرى بوجوب التزام الجهات الحكومية بكافة قوانين نظام املنافسات واملشتريات الحكومية ولوائحه عند عملية
ّ
التقيد بها.
شراء وبيع األعمال الفنية .ويعد ما هو أدناه إرشادات ألفضل املمارسات التي ال تحل محل القوانين الحكومية الواجب

االف�راضية :كيف يمكن ملو�ظّ ف ا جل�هة الحكومية املعنية شراء لوحة فنية للمكتب عند زيارته أحد املعارض
الحالة
ت
الفنية أو ُم تَ
الفنان� ن� ،وما ال�خ طوات املتبعة للقيام بذلك؟
ي
ح�رف (استوديو) أحد

1
2

3

4
36

الخطوة ( :)1تقييم العمل الفني والتأكد من توافقه مع
منهجية الجهة الحكومية املعنية القتناء األعمال الفنية
ووفق امليزانية املخصصة لذلك( ،وذلك من خالل تعبئة
طلبالشراءلضمانامليزانيةاملخصصة)،إضافةإلىالتأكد
من وجود مساحة مناسبة لعرض العمل الفني أو تخزينه.
الخطــوة ( :)2تحديــد مصــدرأو منشــأ العمــل (أي هــل هــو
عمــل جديــد للفنــان؟ هــل تــم التأكــد مــن أصالــة العمــل؟
ه ــل يحم ــل العم ــل بصم ــة أعم ــال الفن ــان األخ ــرى؟ ه ــل
يوجــد نمــاذج أخــرى مــن الكتــب أو املعلومــات حــول العمــل
ً
الفن ــي؟ هــل يعــد املعــرض الــذي يعــرض العمــل الفن ــي أهــا
للثقــة؟ هــل يمكــن للمعــرض تقديــم شــهادة بأصالــة العمــل
الفن ــي؟ هــل قابــل ممثــل الجهــة الحكوميــة الفنــان بشــكل
ً
شـخ ـ ـ ــ�صي؟) .وف ــي ح ــال كان العم ــل الفن ــي معروض ــا ف ــي
ً
السوق الثانوية (أي أن شخصا أو جهة أخرى قد امتلكت
ً
ذلك العمل الفنـي سابقا) ،فيجب عندها طلب التفاصيل
عــن املالكي ــن الســابقين علــى الرغــم مــن احتماليــة صعوبــة
ً
تحقيــق ذلــك إذا كان قــد تــم امتــاك العمــل ســابقا ألكث ــر
مــن مــرة.
َ
الخطــوة ( :)3إذا توافــق العمــل الفن ــي مــع املنهجيــة الت ــي
قام ــت الجه ــة الحكومي ــة املعني ــة بوضعه ــا ملجموعته ــا
الفني ــة ،وواف ــق فري ــق عم ــل املجموع ــة الفني ــة عل ــى ش ـراء
العم ــل ،يت ــم عنده ــا وض ــع قائم ــة بمتطلب ــات الش ـراء
(ع ــرض الس ــعر ،وثائ ــق العم ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفنـ ـ ـ ــي ،وغيره ــا)،
َ
ُويطل ــب م ــن املع ــرض حج ــز العم ــل لشرائ ـ ـ ـ ـ ـ ــه م ــن قب ــل
الجه ــة الحكومي ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة (أي االحتف ــاظ ب ــه وع ــدم
بيعــه ألط ـراف أخــرى لفت ـ ـ ـ ـ ــرة محــدودة مــن الزمــن) ،ويتــم
عندهـ ـ ـ ــا إع ــداد استجـ ـ ـ ــاب ع ــرض السع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر م ــن خ ــال
تعبئ ــة نم ــوذج «مقت ــرح االقتن ـ ـ ــاء» العتم ــاده م ـ ــن قب ــل
اللجنـ ـ ـ ــة الفني ـ ـ ـ ــة ،أو الجه ــة املعني ــة باعتم ــاد املقت ــرح.
الخطوة ( :)4يجب بعد الحصول على املوافقة على شراء
العمــل إعــداد أمــرالشـراء بغــرض توقيعــه مــن قبــل ّ
كل مــن
ٍ
الجهات الحكومية والبائع.

5
6
7
8
9
10

الخطوة ( :)5الرجاء الرجوع إلى قواني ــن نظام املنافسات
واملشتريات الحكومية ولوائحه عند إرسال فاتورة الشراء
للجهــات املعنية.
الخط ــوة ( :)6عل ــى الجه ــة الحكومي ــة املقتني ــة للعم ــل
الفن ــي التأكــد عنــد إتمــام املعاملــة مــن جمــع كافــة الوثائــق
ذات الصلــة فــي ملــف واحــد وحفظهــا (ويشــمل ذلــك نمــوذج
مقترح االقتناء واتفاقية الشراء وفاتورة الشراء ،وإيصال
الدفــع وشــهادة أصالــة العمــل إن وجــدت) ،وذلــك ألهميــة
تلــك الوثائــق ف ــي إثبــات الشـراء ونقــل امللكيــة.
الخط ــوة ( :)7يتب ــع عملي ــة نق ــل امللكي ــة مباش ــرة إضاف ــة
ُ
املعلوم ــات املتعلق ــة بإلح ــاق العم ــل الفن ـ ــي املقتن ــى عب ــر
النم ــوذج اإللكترون ـ ـ ـ ــي املخص ــص لذل ــك ،وإرس ــاله إل ــى
ً
س ــجل األعمال الفنية الوطني آليا عب ــرربطه بمقراملزاد أو
املع ــرض الفن ـ ــي (انظ ــر امللح ــق .)2
الخط ــوة ( :)8يض ــاف العم ــل الفن ــي إل ــى بوليص ــة تأمي ــن
األعم ــال الفني ــة التابع ــة للجه ــة الحكومي ــة املعني ــة ،ويت ــم
ذل ــك م ــن خ ــال إرس ــال تفاصي ــل العم ــل الفن ــي وقيم ــة
التأمي ــن إل ــى ش ــركة التأمي ــن الخاص ــة بالجه ــة الحكومي ــة.
الخط ــوة ( :)9يقــوم املعــرض أو الفنــان عنــد نقــل امللكيــة
بتس ــليم العم ــل الفن ـ ــي إل ــى الجه ــة الحكومي ــة الت ــي قام ــت
ً
باقتنائــه .وقــد يكــون باإلمــكان أيضــا طلــب مشــورة املعــرض
الفنـ ــي ح ــول تحدي ــد امل ــكان املناس ــب لع ــرض العم ــل ،أو
طلــب املســاعدة أو املشــورة فــي عمليــة نصــب العمــل الفنــي،
والط ــرق املناس ــبة لذل ــك.
الخط ــوة ( :)10يج ــب عل ــى كل جه ــة حكومي ــة االحتف ــاظ
تتضمــن فاتــورة ّ
ّ
مفصلــة لــكل عمـ ٍـل
بملفاتهــا الخاصــة التــي
ت ــم ش ـراؤه ،إضاف ــة إل ــى ش ــهادة األصال ــة (إن وج ــدت)،
ونسـ ٍـخ ورقيــة أو إلكترونيــة عــن أي معلومــات داعمــة مثــل
املقــاالت ،أو الكتــب الت ــي تذكــرالعمــل الفن ــي ،كمــا تتضمــن
ـات تتن ــاول الفن ــان وغيره ــا م ــن
ه ــذه الوثائ ــق ألي مطبوع ـ ٍ
املعلوم ــات الداعم ــة األخ ــرى ح ــول الفن ــان مث ــل س ــيرته
الذاتي ــة وغيره ــا م ــن التفاصي ــل.

في السوق العاملية للفن ،يمكن أن تتراوح أسعار األعمال الفنية
بشكل كبير من بضعة آالف ريال سعودي إلى مئات اآلالف من
الرياالت السعودية أو أكثر ،لذلك يجب على كل جهة حكومية
اتخاذ قرارات ً
بناء على ميزانيتها وأهدافها واحتياجاتها التنظيمية
عند اقتناء األعمال الفنية .على سبيل املثالً ،
بناء على املعلومات
التي قدمتها إحدى املنظمات الفنية الرائدة في اململكة العربية
السعودية ،فقد استشهدت بالبيانات التالية املتعلقة بأسعار
سوق الفن للعام  2020وقابلة للتغير:
يمك ـ ـ ـ ـ ـ ــن اقتن ــاء األعم ـ ـ ـ ـ ـ ــال عل ــى ال ــورق م ــن الفناني ـ ـ ـ ـ ــن الناش ـ ـ ـ ـ ـ ــئين
والصاعديــن (انظــرملحــق  - 1املصطلحــات والتعريف ـ ـ ــات) بأقــل مــن
 18ألــف ريــال ســعودي.
يمك ــن اقتن ــاء بع ــض األعم ــال الفني ــة ذات الج ــودة بتكلف ــة ميس ــورة
تت ـراوح مــا بي ــن  1800-900ريــال ســعودي.
ُ َ
ً
الت ِقطــت بعدســة
غالبــا مــا يرتفــع ســعرالصــور الفوتوغرافيــة الت ــي
فناني ــن معروفي ــن ع ــن مع ــدل األس ــعارف ــي الس ــوق الفن ــي ،لك ــن م ــن
املمكــن اقتنــاء خيــارات مماثلــة ميســورة التكلفــة تت ـراوح أســعارها مــا
ً
بي ــن  18ألف ــا و 37أل ــف ري ــال س ــعودي.
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عمل ف�نّ ي� محدد؟
ما الهدف من وراء تكليف فنان لصنع
ٍ

م ــن الوس ــائل األخ ــرى الت ــي يمك ــن م ــن خالله ــا اقتن ــاء عم ـ ٍـل فن ــي ه ــي
ً
القي ــام بتكلي ــف فن ــي .إذ وب ــدال م ــن اقتن ــاء عم ــل فن ــي جاه ــز ،يق ــوم
ّ
املكلــف (القائــم علــى التكليــف) باختيــاروتكليــف فنـ ٍـان إلنتــاج عمــل
جديــد وفقـ ًـا ملوجــزفن ــي بمواصفــات معينــةُ .تسـ َ
ـتخدم هــذه الطريقــة
ً
ً
عنــد الرغبــة باقتنــاء عمــل ّ
يجســد موضوعــا معينــا ،أو عنــد امتــاك
ٍ
ـاحة لعــرض عمـ ٍـل كبي ــرالحجــم (مثــل العــرض فــي بهــو أو مســاحة
مسـ ٍ
خارجيــة) ،أو عنــد الرغبــة فــي إهــداء نس ـ ٍـخ عــن األعمــال الفنيــة (مثــل
املطبوع ــات أو الص ــور الفوتوغرافي ــة أو غيره ــا م ــن األعم ــال).

من أعمال الفنان حسين آل جعران

الدعوة املفتوحة أم التكليف املباشر؟

يتــم تحقيــق أي مــن األهــداف أعــاه عب ــرالتكليــف املباشــرلفنــان تــم
ً
اختيــاره مســبقا لهــذه العمليــة ،أو مــن خــال دعــوة مفتوحــة شــبيهة
باملســابقة .كمــا يمكــن للقائــم علــى التكليــف اختيــار موضــوع معي ــن
أو طلــب اســتخدام مــادة فنيــة معينــة مــن الفنــان .وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،تعــد عمليــة التكليــف مــن إحــدى وســائل الدخــول فــي شـراكات
مــع مؤسســات أو منظمــات متعــددة بهــدف توســيع العالقــات ضمــن
املجتمــع اإلبداع ــي ،واالطــاع علــى مجاالتــه املتخصصــة( ،وذلــك مــن
ّ
خــال التعـ ّـرف علــى مختلــف ّ
والنحاتي ــن وغيرهــم) .ومــن
الرســامين
الجديــربالذكــرهنــا وبغــض النظــرعــن ّ
توجــه الجهــة الحكوميــة نحــو
ً
التكليــف املباشــر أو الدعــوات املفتوحــة ووفقــا لحجــم املشــروع
ّ
مختصي ــن مــن املؤسســات
الفنــي ،فمــن املحبــذ االســتعانة باستشــارة
الفنيــة ذات الخب ــرة والتاريــخ فــي إدارة مثــل هــذه املشــاريع ،وذلــك
لالســتفادة مــن مها اتهــم الواســعةّ ،
وتكفلهــم بــإدارة هــذه العمليــة
ر
نظي ــر أجـ ٍـر محــدد.

في حال رغبت الجهة الحكومية في إطالق دعوة مفتوحة للتكليف بإنتاج أحد األعمال الفنية ،فمن املستحسن حينها تحديد األهداف
ً
واملعايير مسبقا من خالل إعداد ملخص شامل حول العمل املرغوب فيه .وتجدر اإلشارة إلى أن من إيجابيات الدعوة املفتوحة هي دعمها
ً
للمهن اإلبداعية نظرا لتشكيلها فرصة فريدة أمام املواهب الجديدة والصاعدة إلنتاج أعمال تكليفية كبيرة املقياس ،إلى جانب إبرازالجهة
ً
الحكومية القائمة على التكليف باعتبارها راعية للفنون.

م ــن املمارس ـ ـ ـ ــات القياس ــية الالزم ــة تأميـ ــن العناص ــر األساس ــية
التاليــة إلطــاق الدعــوة املفتوحــة للتكليــف بإنتــاج العمــل الفن ـ ـ ــي:
ρشروط األهلية
•ما هو عدد سنوات الخبرة املطلوبة من قبل الفنان؟
•ما شروط التقديم؟
•م ــن املستحس ــن تش ــجيع الدعــوات املفتوح ــة للفناني ــن
الناشــئين مــن ذوي الخب ــرة الفنيــة الت ــي ال تقــل عــن ثــاث إلــى
خم ــس س ــنوات ،وذل ــك بقص ــد توفي ــر الف ــرص للخريجي ــن
الج ــدد ،والفناني ــن الذي ــن ربم ــا ل ــم تت ــح له ــم ف ـ ٌ
ـرص مماثل ــة
بخ ــاف ذل ــك.
ρاس ــتمارة تقدي ــم مفصل ــة ّ
تبي ــن كاف ــة املتطلب ــات ،بم ــا ف ــي ذل ــك
املقت ــرح املتص ـ ّـور للعم ــل الفن ــي وس ــماته املرئي ــة والتش ــكيلية

وميزاني ــة العم ــل والج ــدول الزمن ــي إلنتاج ــه.
•يجــب علــى الجهــة الحكوميــة املقتنيــة تحديــد مي ـزانية اإلنتــاج
الت ــي س ــيتم اإلع ــان عنه ــا ف ــي الدع ــوة املقترح ــة ،ع ــاوة عل ــى
املبل ــغ املخص ــص للفن ــان الفائ ــز ،وذل ــك لتمكي ــن املتقدمي ــن
مــن تحديــد معايي ــرمقت ــرحاتهم الفنيــة ،إذ تختلــف املي ـزانية
باخت ــاف الوس ــائط الفني ــة املس ــتخدمة ،وحج ــم العم ــل
والعملي ــة الفني ــة ،وخب ـ ـ ــرة الفن ــان وصيت ــه.
ـات
•لضم ــان نج ــاح الدع ــوة املفتوح ــة واس ــتقطابها ملقترح ـ ٍ
فني ــة عالي ــة الج ــودة ،يحب ــذ أال تق ــل فت ــرة اإلع ــان والتقدي ــم
عــن ثالثــة أشــهر ،مــع توفي ــرمــدة زمنيــة ال تقــل عــن ســتة أشــهر
لتطوي ــر العم ــل النهائ ــي وإنج ــازه.

ρالشــروط واألحك ـ ـ ـ ــام املتعلقــة بالتفاصيــل املهمــة مثــل حقــوق
النشــروالحقــوق الفكريــة وحقــوق امللكيــة:
•يجــب أن تكــون هــذه الشــروط واألحــكام واضحــة ومعلنــة منــذ
إطــاق الدعــوة املفتوحــة ،وذلــك حتــى تكــون الصــورة واضحــة
للفنانين واملصمميـن حول ما يعنيه إدراج عملهم الفنـي ضمن
املجموع ــة الفني ــة للجه ــة الحكومي ــة املكلف ــة بالعم ــل الفن ــي.
ً
•م ــن التفاصي ــل الواج ــب االتف ــاق عليه ــا أيض ــا ه ــي م ــا إذا كان
الفنان يمتلك حق إنتاج نسـخ أو طبعات إضافية من العمل،
أم أن العمــل ســيكون بمثابــة نســخة أو طبعــة واحــدة لصال ــح
الجهــة الحكوميــة.

•يج ــب أن تلت ـ ــزم االتفاقي ــات القانوني ــة املبرم ــة م ــع الفناني ـ ــن
بإج ـراءات قوانيـ ـ ــن نظ ــام املنافس ــات واملش ــتريات الحكومي ــة
ولوائحــه الخاصــة بالجهــة الحكوميــة املقتنيــة للعمــل الفنـ ــي،
وذل ــك بالتزام ــن م ــع الحف ــاظ عل ــى حق ــوق امللكي ــة الفكري ــة
ً
للمبدعي ـ ــن ،ووفق ــا ألعل ــى املمارس ــات العاملي ــة املتوائم ــة م ــع
توجيهــات الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة (انظــرالفصــل
الس ــادس-ملزي ــدم ــناملعلوم ــاتح ــولحق ــوقامللكي ــةالفكري ــة).
ً
ً
ρيضف ــي وج ــود لجن ــة تحكي ــم للدع ــوة املفتوح ــة طابع ــا رس ــميا
ً
ً
وحيادي ــا عل ــى عملي ــة االختي ــار ،إل ــى جان ــب إضافت ــه نوع ــا م ــن
الخب ــرات املتخصصــة الت ــي قــد ال تكــون حاضــرة ضمــن الفريــق
القائــم علــى التكليــف بالعمــل الفن ــي.
•يمك ــن ض ـ ّـم متخصصي ــن مخضرمي ــن ف ــي ه ــذا املج ــال إل ــى
لجنــة التحكيــم ،أو اختيــارعــدد مــن كبــاراملســؤولين فــي الجهــة
الحكومي ــة املعني ــة ،أو غيره ــم م ــن الخبـ ـراء الدوليي ــن ،وذل ــك
منظور أوسع ضمن سياق عملية التحكيم.
من أجل تحقيق
ٍ

أما في حال اختارت الجهة الحكومية الراغبة في التكليف الفني
املباش ــر ،فعليه ــا تحدي ــد الفناني ــن الذي ــن ت ــود التع ــاون معه ــم،
والتواصل معهم مباشرة ملناقشة املشروع وتزويدهم بملخص
عــن تفاصيــل العمــل ،ويختلــف الجــدول الزمن ــي إلتمــام العمــل
ّ
الفنــي املكلــف باختــاف حجمــه والنتيجــة النهائيــة املرجـ ّـوة منــه.
وم ــن امله ــم هن ــا مراع ــاة الج ــدول الزمن ــي للعملي ــة اإلبداعي ــة،
واإلمكان ــات املتاح ــة للحص ــول عل ــى املــواد املطلوب ــة إلنت ــاج
العمــل ،والوقــت الــازم لعمــل الفنــان ،كمــا تجــدراإلشــارة إلــى أنه
وعلى الرغم من قابلية استخدام التكليف الفني املباشرإلنتاج
الهدايــا التجاريــة أو الترويجيــة حســب الطلــب مــن الفناني ــن ،إال
ً
ً
أن مثــل هــذه املنتجــات ال تعــد عندهــا أعمــاال فنيــة أو جــزءا مــن
مقتني ــات املجموع ــة الفني ــة للجه ــة الحكومي ــة.

جانب من املعرض الفني في مهرجان اإلبل
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الفصل الرابع

عرض األعمال الفنية

مــا الطــرق املثل ــى لعــرض األعمــال الفنيــة ا جل�ديــدة بعــد اقتنا�ئ هــا وتسـ جـ�يلها واســتالمها
ف ــي مقــر ا جل�هــة الحكوميــة؟
تطمــح ا جل�هــات الحكوميــة املقتنيــة ج
مل�موعــة مــن األعمــال الفنيــة إل ــى تطبيــق أفضــل
مقراتهــا،
املعاي ـ يـ�ر واألســاليب املســتخدمة ف ــي املتاحــف عنــد عــرض األعمــال الفنيــة ف ــي ّ
وذلــك ت�ثمينـ �ـاً ألعمــال الفناني ــن وحفاظـ � ًـا عليهــا ج
لأل�يــال القادمــة.

من أعمال الفنانة سكنة حسن

تنظ�يم املعروضات
على الجهة الحكومية دراسة العوامل التالية عند اختياراملكان األمثل لعرض العمل الفني:
ρالهوية والجو العام :أي القيم والتجارب التي ترغب الجهة الحكومية في أن ترتبط بالقسم أو املساحة التي ُت َ
عرض فيها تلك األعمال عند
اطالع املوظفيـن والزائرين عليها.
ُ
التناسب :أي اختياراألعمال الفنية املعروضة بما يتناسب مع حجم املكان ومساحة جدرانه.
ρ
ً
ρالظروف املحيطة :أي املوقع وما إذا كان آمنا لعرض العمل الفني (هل من املمكن أن يرتطم مقعد املكتب بالعمل الفني؟ هل من املمكن
أن تبهت ألوان العمل الفني نتيجة لتعرضه للضوء أو أشعة الشمس املباشرة؟ إلخ).

حماية املعروضات من التلف والسرقة

ُ
ت َع ّد حوادث التلف العرضية من أكبراملخاطرالتي تهدد املجموعة الفنية وقيمتها ،وعلى املسؤولين املعنيين في الجهة
الحكومية التأكد من إحاطة مسؤولي األمن وباقي العاملين بقيمة العمل الفني بشكل كامل ،كما ينبغي مراعاة ما يلي
فــي هذا الســياق:
ρاإلشراف على عملية نقل وتحريك ونصب وعرض األعمال الفنية بعناية قصوى ومهنية عالية.
ρإحاطــة عمــال النظافــة بأهميــة عــدم ملــس األعمــال الفنيــة إال للضــرورة القصــوى ،وعــدم تنظيفهــا باســتخدام اإلســفنج أو مــواد التنظيــف
ـذر هــي أقص ــى ممارســات التنظيــف املتطلبــة ف ــي معظــم األحيــان).
الكيميائيــة املعتــادة (قــد تكــون إزالــة الغبــاربحـ ٍ
ً
ρالحفــاظ علــى األعمــال الفنيــة ثنائيــة األبعــاد مــن خــال التأطي ــراملتخصــص (وباســتخدام الحوامــل الخاليــة مــن األحمــاض) ،وخصوصــا تلــك
ُ
األعمال الفنية الحساسة امل َن َّفذة على الورق (يمكن لصاالت العرض الفنية إسداء النص ــح في هذا الشأن عند اقتناء العمل الفن ــي ،كما
يمكــن لهــا تنفيــذ هــذه العمليــة بالنيابــة عن املقتن ــي).
ρتوفيرالحواجزوصناديق العرض لحماية األعمال الفنية أثناء عرضها إذا استدعت الحاجة لذلك.
ً
ρالتحكم في مستويات الحرارة والرطوبة في موقع عرض العمل الفني نظرا لكونها عوامل قد تؤدي إلى إتالفه.
يجب التأكد من تثبيت العمل في موقع عرضه بأمان ،ومن وجود نظام مراقبة أمني في املساحة مثل كاميـ ـرات املراقبة أو أجهزة اإلنذار ،وفي
عرض العمل الفني في املساحات املزدحمة ،فمن األفضل عندها استخدام وسائل التعليق املصممة لألمان حتى ال يسهل رفع األعمال
حال ِ
الفنيــة مــن علــى الجــدران أواملناضد.
إذا مــا تعـ ّـرض أحــد األعمــال الفنيــة للتلــف ،فيجــب تصويــرالجــزء التالــف وإبــاغ شــركة التأمي ــن املتعاقــد معهــا علــى الفــور ،كمــا يجــب إضافــة
العمــل الفن ــي إلــى وثيقــة تأمي ــن الجهــة الحكوميــة املقتنيــة فــور اقتنائــه (انظــرالفصــل الرابــع  -ملزيــد مــن املعلومــات).
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امللصقات ا جل�دارية والالفتات
املتعلقة باألعمال الفنية
املعروضة
مــن املهــم تثبيــت امللصــق الجــداري الــذي يحمــل تفاصيــل
العم ــل الفن ــي بالق ــرب من ــه للتعري ــف بالفن ــان ال ــذي ق ــام
بإبداعه ،ولزيادة الوعي والتأكيد على قيمة العمل الفني،
باإلضافــة إلــى توعيــة وتثقيــف املوظفي ـ ــن والعمــوم حــول
الفن ــون ،ويمك ــن صناع ــة امللص ــق أو الالفت ــة م ــن ال ــورق
املق ــوى أو االعتي ــادي ،كم ــا يج ــب أن ّ
تبيـ ـ ــن املعلوم ــات
التاليـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ρاسم الفنان
ρعنوان العمل الفني
ρاملواد املستخدمة في صنع العمل
ρأبعاد العمل الفني (بالسنتميتر)
ρتاريخ صنع العمل
ρاإلذن م ــن صاح ــب العناي ــة (اس ــم ال ــوزارة أو الجه ــة الحكومي ــة
املالك ــة للعم ــل الفن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي)
ρيت ــم إص ــدار رق ــم حف ــظ فري ــد ل ــكل عم ــل تتضمن ــه املجموع ــة
الفني ــة املقتن ــاة (انظ ــر امللح ــق ( -)2اس ــتمارة حف ــظ الس ــجالت)
وع ــاوة عل ــى م ــا س ــبق ،يمك ــن كذل ــك إدراج معلوم ــات أكث ــر
ً
تفصيــا حــول الفنــان والعمــل وســبب اقتنائــه ،وقــد يكــون مــن
ـاس مــن الفنــان حول
املستحســن فــي بعــض األحيــان إضافــة اقتبـ ٍ
العم ــل ودواف ــع تنفي ــذه.

من أعمال الفنان عثمان الخزيم
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تثبيت العمل وإزالته

ُ
يجــب أن تـ َـوكل عمليــة تنــاول األعمــال الفنيــة للمحترفيـ ــن فــي هــذا املجــال إذا أمكــن .وأدنــاه بعــض النصائــح األساســية
الواجــب اتباعهــا عنــد تنــاول األعمــال الفنيــة:
يج ــب ارت ـ ـ ـ ــداء قف ــازات م ــن القط ــن األبي ــض أو املط ــاط
لتف ــادي ت ــرك البصم ــات أو الغب ــارأو الزي ــوت عل ــى العم ــل،
(والت ــي قــد تتســبب فــي إتــاف ســطح العمــل) ،واستخـ ـ ـ ـ ــدام
كلت ــا اليدي ــن لحم ـ ـ ـ ـ ــل العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل وتناول ــه بش ــكل س ــليم.

يج ــب فح ــص املم ــر ال ــذي سيس ــلكه حامل ــو العم ــل أثن ــاء
ً
نقلــه ،والتأكــد مســبقا مــن خلـ ّـوه مــن أي عوائــق أو مخاطــر.

ّ
يجب أن يتمتع حاملو العمل الفني بالخبرة في املجاالت اآلتية:

إدارة اإلعارات الفنية

ً
يمكن إعارة األعمال الفنية داخليا بين الدوائرالحكومية املختلفة،
اف خارجي ــة به ــدف تمكي ــن أكب ـ ـ ــرق ــدرم ــن عام ــة
أو إعارته ــا إل ــى أط ـر ٍ
الجمهور من االطالع عليها (كما يساهم ذلك في التعريف باملجموعة
ً
الفنيــة أيضــا) .وعلــى الجهــة الحكوميــة املقتنيــة للعمــل الفن ــي التأكــد
مــن تعبئــة نمــوذج اإلعــارة قبــل إعــارة أي عمــل فن ــي ألي جهــة كانــت،
والحصــول علــى توقيــع مالــك العمــل الفن ــي ،وتوقيــع الطــرف الداخلــي
أو الخارجــي الراغــب ف ــي استعارتـ ـ ـ ـ ـ ــه.

يجب أن يتضمن نموذج اإلعارة للتالي:

متطلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التركيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب والتعلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق والع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض

مــواد التغليـ ـ ـ ـ ــف والعل ـ ـ ـ ـ ــب والصناديــق الخاصــة بتخزيــن
األعمــال الفني ـ ـ ـ ــة

املـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواد املستخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ف ــي صناع ـ ــة األعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الفني ــة
وط ــرق التعام ــل معهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

االستخ ـ ـ ـ ـ ــدام اآلمن ملعدات التثبيت (املطرقة ،واملعدات
الكهربائية ،والساللم)

التفاصيــل املتعلقــة باألمــان والســامة (رفــع وحمــل القطــع
الثقيلــة ،والعمــل مــن علــى علــو عــن األرض)

إتاحة ج
امل�موعة الفنية للمشاهدين

ّ
ُ
مساحات تمكن املوظفيـن والزائرين
عمل فنـي قصة غنية يرويها ،ولذلك فمن املهم عرض تلك األعمال في
ٍ
يحمل كل ٍ
من االستمتاع بها وتقديرها ،وفيما يلي بعض األفكارالتي ينص ــح بمراعاتها لتحقيق ذلك:

ρجميع املعلومات التي تصف العمل الفني.
ρتاريخ بداية اإلعارة وتاريخ نهايتها.
ρطريق ـ ـ ـ ـ ـ ــة شح ـ ـ ـ ــن العم ـ ـ ــل الفـني.
ρأي متطلبات خاصة لطريقة عرض العمل الفني.
ρتوضي ــح تفاصي ــل التغطي ــة التأميني ــة (مث ــل القيم ــة واألط ـراف
املســؤولة) بمــا فــي ذلــك إثبــات التغطيــة التأمينيــة للجهــة املالكــة
للعم ــل والراغب ــة ف ــي إعارت ــه إل ــى جه ــة أخ ــرى.
يج ــب تحدي ـ ـ ـ ــث موق ـ ـ ــع ع ـ ـ ــرض العم ــل الجدي ــد ف ــي س ـ ـ ــجل األعم ــال
الفني ــة الوطن ـ ـ ــي ف ــي كل م ــرة يت ــم فيه ــا نق ــل أي عم ــل فن ــي م ــن موق ــع
إل ــى آخ ــر ،وذل ــك لإلحاط ــة بموق ــع العم ــل الفن ـ ـ ــي ف ــي جمي ــع األوق ــات.

ملساحات محددة بعينها ،وعرض أكبرقدرممكن من مقتنيات املجموعة الفنية (يمكن عرض أعمال املجموعة الفنية
أعمال فنية
ρاقتناء
ٍ
ٍ
بالتناوب فيما بينها إذا ما اتسع حجم املجموعة الفنية املقتناة).
ρتنظيــم عــدد مــن اإلعــارات الداخليــة بهــدف تمكي ــن الجهــات الحكوميــة املختلفــة مــن تبــادل عــرض األعمــال الفنيــة فيمــا بينهــا ف ــي عــدد مــن
املبانــي املختلفــة.
ـوارغي ــر
ρيمكــن لفريــق عمــل املجموعــة الفنيــة تنظيــم جــوالت يدعــى إليهــا املوظفــون اآلخــرون لالطــاع علــى املجموعــة ،أو دعــوة الفنــان إلــى حـ ٍ
رســمي مــع املوظفي ــن حــول عملــه الفن ــي.
ρإضافة أبرز األعمال التي تحتويها املجموعة الفنية على موقع الجهة الحكومية املعنية اإللكتروني.
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الفصل ا خل�امس

حفظ ج
امل�موعة الفنية والعناية بها

مــن املهــم أخــذ كيفيــة العنايــة باألعمــال الفنيــة ،ج
وت�نــب اإلضــرار بهــا بع ـ ـ يـ���ن االعتبــار
بعــد تثبيتهــا وعرضهــا ف ــي املبان ــي أو املكاتــب الحكوميــة املعنيــة ،وذلــك بهــدف الحفــاظ
عليها ك�� ي ت ت� تّم�ع بها ج
األ�يال القادمة.

والتأم� ن�
ي
النقل والتخزين

حفظ األعمال الفنية

وال�رم�ي م
اإلصالح ت

النقل :استالم األعمال الفنية وتناولها
ρيجب استخدام شركة متخصصة في ش ــحن األعمال الفنية عند نقل أي عمل فن ــي ملسافات طويلة ،وأن يتم تناول العمل من قبل خبراء
فنيي ــن لتفادي أي ضرر قد يلحق به.
التخزي ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ρيجــب الحفــاظ علــى األعمــال الفنيــة وتغليفهــا عنــد تخزينهــا ،كمــا يجــب أن تكــون املســاحة املختــارة لتخزيــن األعمــال الفنيــة عنــد عدم عرضها
ّ
والتغي ــرالح ــاد ف ــي درج ــات الح ـرارة ،واألترب ــة،
مناس ــبة ومدروس ــة ،وتج ــدراإلش ــارة هن ــا إل ــى وج ــوب مراع ــاة أن مع ــدالت الرطوب ــة العالي ــة،
واألوســاخ ،والحشـرات ،هــي جميعهــا مــن العوامــل الت ــي قــد تســهم ف ــي إتــاف العمــل الفن ــي.
التأمي ـ ـ ـ ـ ـ ــن
ً
ρتعــد مجموعــة األعمــال الفنيــة أصــوال ثمينــة تابعــة للجهــة الحكوميــة ،ومــن الــازم والضــروري تأمينهــا ضــد الضيــاع والســرقة والتلــف التــام.
وبذلك يجب االتفاق مع شركة تأمي ــن متخصصة ف ــي مجال التأمي ــن على األعمال الفنية لتوفي ــرالتغطية التأمينية املناسبة .كما يعكس
مبلغ التغطية املتفق عليه مع شركة التأميـن قيمة العمل الفنـي،حيث تزداد قيمة األعمال الفنية وفق عوامل متعددة ،منها تقادم الزمن
ّ
ً
(قــد تتطلــب بعــض أعمــال املجموعــة الفنيــة إعــادة تقييــم ســعرها مــع مــرورالزمــن ووفقــا لحالتهــا وقيمتهــا الســوقية فــي ذلــك الحي ــن).

تشــيرعملية الحفظ إلى صيانة العمل الفن ــي ،والحفاظ عليه بهدف
عدم ّ
تعرضه لدرجة أكبرمن التلف ،في حين تشيرعملية الترميم إلى
َ
وتتضمــن ممارســات
عمليــة إعــادة العمــل الفن ــي إلــى حالتــه األصليــة،
ّ
الحفــظ الوقائــي إطالــة أعمــاراألعمــال الفنيــة لضمــان تمتــع األجيــال
القادمــة بهــا بحالــة جيــدة.

ـف فــي األعمــال الفنيــة املقتنــاة ،يجــب عندهــا
فــي حــال حــدوث أي تلـ ٍ
أن يخض ــع العم ــل لإلص ــاح عل ــى ي ــد مخت ــص م ــن ذوي الخب ــرة ف ــي
التعامــل مــع املــواد املســتخدمة فــي العمــل ،ســواء كان ذلــك الخبي ــر
ً
ً
شـخصا متخصصا في الترميم أوالحفظ ،أوكان فنان العمل ذاته أو
االســتوديو التابع له ،حيث يتســبب اإلصالح أو التنظيف الخاطئ في
إتــاف العمــل الفن ــي ،ممــا قــد يقلــل مــن قيمتــه اإلجماليــة.

ج
التس�يل والتوثيق

تلعـب العديـد مـن العوامـل الخارجيـة (ومنهـا درجـة الحـرارة والرطوبـة
ً
ً
ّ
والضـوء وظـروف العـرض وموقـع التخزيـن) دورا قـد يؤثـر سـلبيا فـي
بعـض األحيـان علـى حالـة العمـل الفنــي ،إذ قـد تضـر إضـاءة «النيـون»
شـديدة السـطوع فــي املكاتـب بالصـور الفوتوغرافيـ ـ ـ ـ ـ ــة واللوحـات
ُ
والرسـومات ،ممـا يتسـبب فـي بهتـان ألوانهـا إذا لـم تع ّـدل درجـة حـدة
الضوء ،أوإذا استمرعرض تلك األعمال في ذلك املوقع لفتـرة طويلة،
كمـا قـد يتسـبب تيـارالهـواء القـادم مـن شـباك مفتـوح ،أواألشـعة فـوق
ً
البنفســجية من ضوء الشمس املباشرفــي إتالف العمل الفــني أيضا.

وفـ ــي هــذا الســياق ،فمــن املمك ـ ـ ـ ــن أن يقـ ـ ـ ــدم اختصاصي ـ ـ ــو الترميــم
ً
ً
وغالبا ما يكون املُ َر َ
مم متخصصا فـي
خدماتهم على أساس مستقل،
التعامــل مــع مــواد محــددة (مثــل الــورق أو اللوحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات أو املعــادن).
كم ــا يمك ــن التواص ــل م ــع اختصاص ـ ـ ـ ــيي الترمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ع ــن طري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق
مجموعات فنية مماثلـ ــة ،أو عب ـ ـ ـ ـ ـ ــر
املؤسسـ ــات األخرى التي تقتن ـ ـ ــي
ٍ
الجمعيــات التـ ـ ـ ـراثية أو ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت امل ـزاد (انظــراملصــادرالــواردة ف ــي
نهاي ــة ه ــذا الدلي ــل).

يجب عند إضافة أي عمل فني جديد إلى املجموعة إدراج التفاصيل الخاصة به فـي قاعدة البيانات ،ويجب تعييــن رقم حفظ مميــزللعمل
ّ
ملف يحتوي على كافة املعلومات املتعلقة بالعمل الفنـي ،إذ يعمل ذلك على تسهيل متابعة أي تغييـرات قد تطرأ على
الفنـي ،ومن ثم إنشاء ٍ
ً
العمــل الفن ــي مــن قبــل املوظــف املســؤول ،عــاوة علــى تحديــث كافــة املعلومــات املتعلقــة بالعمــل أوال بــأول (انظــرامللحــق ( - )2اســتمارة حفــظ
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــجالت).
يجب االطالع على حالة العمل الفني بانتظام ملالحظة أي عالمات أوتغيي ـرات قد تكون طرأت عليه ،وذلك لتفادي التلف الدائم أواإلصالحات
مرتفعة التكلفة ،أما بالنسبة لألعمال الفنية ّ
القيمة على وجه التحديد ،فيجب إعداد تقريرسنوي يصف مظهروحالة العمل الفني الحالية،
ّ
ويتضمن أي تغييرات قد تكون طرأت عليه (بما في ذلك التلف أو التغيي ـرات في مظهر العمل مثل التشققات أو الثقوب أو بهتان األلوان).

من أعمال الفنان أنس الدرعان
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التخل� عن األعمال وشطبها
ي

على الرغم من وجوب بقاء الجهات الحكومية بعيدة عن «تداول»
الفن (أي الدخول في مجال التجارة عن طريق بيع وشراء األعمال
الفنية) ،إال أن هناك بعض الحاالت التي يقرر فيها فريق عمل
املجموعة الفنية استبعاد عمل فني من مجموعة الجهة الحكومية
ً
املقتناة ،فقد ال يكون العمل الفني على سبيل املثال متناسبا مع نهج
عمل مجموعة الجهة الحكومية الفنية بعد فترة ،أوقد يكون العمل
في حالة سيئة ،أو قد تعرض للتلف ،أو إذا كانت تكلفة ترميمه أو
تخزينه باهظة التكاليف.
ُ
عمل فني ما ،يجب عندها أرشفة
ما أن يتخذ القرار بالتخلي عن ٍ
الوثائق الخاصة به وإزالت ـ ـ ـ ــه من املجموعة والترتيب لبيعه لجهة
أخرى (وعادة ما يتم ذلك من خالل صالة عرض فنية أو صالة
للمزاد) ،كما يجب تحديث السجل الوطني وتأكيد بيع العمل ،عالوة
على ضرورة تأكيد املقتني الجديد للعمل مللكيته الحالية للعمل
ً
وخصوصا إذا كان املقتني الجديد هو جهة حكومية أخرى .ومن
املمارسات الشائعة ضمن املجموعات الفنية الحكومية املقتناة هي
نشاط آخر عدا
عدم استخدام عائدات بيع أي عمل فني في أي
ٍ
اقتناء عمل فني جديد أو العناية باملجموعة الفنية بشكل مباشر.
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الفصل السادس

أخالقيات اقتناء ج
امل�موعة الفنية

يعمــل القطــاع الف ـ�ن ��ي وفقـ �ـاً لقواعــد أخالقيــة رسم ــية وغ ـ يـ�ر رس ــمية تحفــظ حقــوق كل
مــن الفناني ــن واملقتن ـ يـ� ن� ،ممــا يدعــم بــدوره بنــاء صناعــة ثقافيــة تتس ــم بالحيويــة.
وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت ج
امل�موعــة الفنيــة املقتنــاة صغ ـ يـ�رة ال جح�ــم أو ف ــي طــور
البنــاء ،فــإن اال ل ـ تـ��ز ام باملمارســات األخالقيــة املتعــارف عليهــا ف ــي ج
� هــو
امل�ــال الفـ ـ�ن � ي
أمـ � ٌـر ضــروري.

حقوق امللكية ال�خ اصة بالفنان وحقوق مقت ن� ي� العمل الف ن� ي�

يرتبــط مصط ــلح امللكيــة الفكريــة بملكيــة األفــكاراإلبداعيــة الفريــدة ،ويقصــد بــه ملكيــة حقــوق النشــروالتأليــف ،وبـراءة االختـ ـراع والعالمــة
التجاري ــة والس ــرية والخصوصي ــة.
ً
تعت ــرف حقــوق النشــروالتأليــف بحقــوق اإلبــداع واالبتــكاروالخيــال وتحافــظ عليهــا ،كمــا تعطــي صاحبهــا مجموعــة مــن الحقــوق والســلطات
الحصريــة ومنهــا حــق إعــادة إنتــاج العمــل ونشــره وعرضــه العــام.

ُ
تمنح حقوق النشروالتأليف للفئات التالية:

األعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال اإلبداعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ومنه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األعمال الفني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة *.

املواضيــع واألفــكارغي ــراملجســدة بصــورة ماديــة (ومنهــا األصــوات
ُ
املس ــجلة والتصوي ــر الس ــينمائي والبرام ــج املذاع ــة والطبع ــات
املنش ــورة).

* يستثنى من ذلك التكليف برسم لوحة أو صورة شخصية (بورتريه) ،حيث يمكن أن تمتلك الجهة املكلفة بالعمل لحقوق النشروالتأليف
فــي ذلــك ،كمــا يجــب أن يتوصــل كل مــن الفنــان والجهــة الحكوميــة املقتنيــة إلــى اتفــاق يوضــح صاحــب حقــوق النشــروالتأليــف ،وحقــوق امللكيــة
ً
الفكرية للعمل وفقا لتوجيهات الهيئة الســعودية للملكية الفكرية.
ً
بشكل مادي للمقتني عند شرائه للعمل ،في حين تبقى حقوق امللكية الفكرية للعمل ملكا للفنان (أي أن فكرة
تنتقل ملكية العمل الفني ً ٍ
ُ
العمل والتصميم تبقى ملكا للفنان ،وبالتالي فال يستطيع املقتني صاحب ملكية العمل املادي استخدام العمل في شكل صور فوتوغرافية أو
ملصقات أو بطاقات بريدية ،أو كمنصة أو منشورات عبرشبكة اإلنترنت دون إذن من الفنان) ،وقد يحدث أن يحصل املقتني على حقوق
ألغراض معينة مثل:
النشروالتأليف للعمل في حال تم التنازل عنها
ٍ
التوثي ـ ـ ـ ـ ــق باستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام التصويــروالصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور الفوتوغرافي ـ ـ ـ ــة
التـي يتم التقاطها ألغراض البح ـ ـ ــث والتعليم والنشروالدعايـ ـ ـ ـ ــة.

س .إذا قامت الجهة الحكومية بالتكليف إلنتاج طبعة من عمل ما ،فهل تملك تلك الجهة الحق في إنتاج نس ٍـخ من طبعات العمل من
دون علــم الفنــان؟
ج :ال ،يعد الفنان وحده مالك الحق في إعادة إنتاج الطبعات الفني ـ ــة.

توص ـ ـ ـ ـ ــيات الهي ـ ـ ـ ئـ�ة السعودية للملكيـة الفكري ــة:

1

أن تلت ـ ــزم الجه ــة املقتني ــة لألعم ــال الفني ــة بأنظم ــة ولوائ ــح امللكي ــة
الفكري ــة املعم ــول به ــا ف ــي اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،وعل ــى وج ــه
ّ
الخص ــوص أح ــكام نظ ــام ح ــق املؤل ــف وقوانين ــه املتعلق ــة بالفن ــون،
وكذلــك البنــود ذات الصلــة مــن حيــث أحــكام التصاميــم الصناعيــة
ضم ــن نظ ــام ب ـراءات االختـ ـراع ،ومنه ــا التصميم ــات التخطيطي ــة
للدوائراملتكامل ـ ـ ـ ــة ،واألصن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف النباتيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،والنماذج الصناعية.

2

أن تبــذل الجهــة املقتنيــة لألعمــال الفنيــة أقص ــى العنايــة الالزمــة فــي
التحقق من عدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية لآلخرين ف ــي أي من
األعمــال الت ــي تقتنيهــا.

من أعمال الفنان محمد الشنيفي

فهرسـ ـ ـ ـ ـ ــة العم ـ ـ ـ ــل باستخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدام استمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة حفظ الس ـ ـ ــجالت.

س .إذا قام فنان بإنتاج ّ
مجس ٍم فني وقامت الجهة الحكومية باقتنائه ،فهل يمكن للفنان عندها عمل نسـ ــخة ثانية من العمل الفنـ ــي؟
ج :نعــم ،يمكــن للفنــان إنتــاج نس ــخة أخــرى مــن العمــل الفنــي مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق يشــيرإلــى تفـ ّـرد هــذا العمــل وعــدم اســتطاعة الفنــان إنتــاج
نس ـ ٍـخ أخــرى منــه.
س :هل يمكن للجهة الحكومية التقاط صورة للوحة قامت باقتنائها وتعليقها في غرفة اجتماع مجلس اإلدارة ،وتحميل الصورة على
موقعه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا اإللكترونـ ـ ـ ـ ــي؟
ج :ال يمكــن التقــاط صــور للعمــل ونشــرها مــا لــم يتــم اســتالم موافقــة خطيــة مــن الفنــان أو صاحــب حقــوق النشــروالتأليــف للقيــام بذلــك ،إذ
يلــزم حصــول الجهــة املقتنيــة علــى إذن كتابــي مــن الفنــان أو املعــرض الفنــي لنشــرصــورة العمــل الفن ــي ،وفيمــا يلــي نمــوذج ألفضــل املمارســات ملــا
يجــب توضيحــه عنــد نشــرالعمــل الفنــي مــن حيــث الحقــوق املتعلقــة بــه:
املجموعة :اسم الجهة الحكومية املقتنية للعمل الفني
حقوق النشر :اسم الفنان ()2021
ـتخدام للعمــل الفن ــي املقتن ــى ،كمــا يجــب
تملــي أفضــل املمارســات كذلــك وجــوب اســتحصال املوافقــة علــى حقــوق الطبــع والنشــرعنــد كل اسـ
ٍ
ً
تجديــد تلــك املوافقــة ســنويا.
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آداب التعامل ف� ي� عامل الفنون:
الفنان� ن� والصاالت الفنية ودور املزاد
ي
التعاون مع
االستطالع:

يحبــذ الت ــردد عل ــى املعــارض الفنيــة بانتظــام ،وااللتقــاء بالفناني ــن والتعـ ّـرف عليهــم ،وتكويــن شــبكة مــن
العالقــات مــع الفناني ــن ومــع أصحــاب املعــارض الفنيــة ،عــاوة علــى زيــارة املعــارض الفنيــة الت ــي ينظمهــا
ّ
وتصفح شبكة اإلنترنت للتعرف على الفنانين
خريجو الجامعات بهدف التعرف على املواهب الصاعدة،
وعلــى أعمالهــم.

الخصومات:

تقوم املعارض الفنية التجارية في بعض األحيان بوضع خصومات على األعمال الفنية (قد تصل لنسبة
 )10%وتخصيصها ملقتني الفنون املرموقين املعروفين بحرصهم على األعمال الفنية واملحافظة عليها،
وعادة ما تعتمد فرصة الحصول على خصومات على العالقة مع املعرض الفنـي ،ومن الجدير بالذكر
وجوب االمتناع التام عن طلب خصم بصورة مباشرة من الفنان ذاته (وفي حال كان الفنان يتعامل مع
صالة فنية إلدارة أعماله وتمثيله بشكل رسمي ،فيجب عندها التعامل مع الصالة الفنية واالبتعاد من
التعامل مع الفنان بشكل مباشر).
ٌ
عمل أووظيفة أخرى ،وبالتالي فالبد من الدفع للفنان مقابل عمله
إن إنتاج الفن هوعمل شأنه شأن أي ٍ
نشاطات
بشكل فوري ومن دون أي تأخير ،ويغطي املبلغ املدفوع قيمة التكليفات الفنية باإلضافة إلى أية
ٍ
أخرى يقوم بها الفنان مثل إلقاء املحاضرات الفنية وغيرها من النشاطات.

الدفع للفنانين نظير
أعمالهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم:
منشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأ وتوثي ـ ـ ـ ـ ــق
األعمال الفني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:

يحق ملقتني الفنون طلب جميع الوثائق املتعلقة بمنشأ العمل من بائع العمل الفني (من املعارض الفنية
ودور املزاد) بأق�صى قدرممكن وضمن اإلطارالقانوني والتنظيمي لذلك.

ج
الوا�بة
بذل العناية

ّ
يركــزهــذا الدليــل كمــا ســبق ذكــره علــى اقتنــاء األعمــال الفنيــة املعاصــرة املتداولــة فــي الســوق األوليــة للفنــون ،والتــي إمــا قــد تــم إنتاجهــا فــي
اململكة العربية الســعودية أو من قبل ممارســين ســعوديين في هذا املجال ،إال أن ذلك ال يعني عدم وجوب توخي الجهات املقتنية الحذرعند
اقتنــاء مثــل تلــك األعمــال ،وخاصــة مــن حيــث ضمــان الحصــول علــى العمــل بطريقــة غي ــرمشــروعة علــى ســبيل املثــال ،وتعــد الوســيلة الوحيــدة
ّ
والتيقــن مــن منشــئه.
التــي يمكــن مــن خاللهــا الحــد مــن هــذه املخاطــرهــي تطبيــق ممارســات العنايــة الواجبــة للتأكــد مــن أصالــة العمــل األصلــي

ـزاع قانونــي حــول عمـ ٍـل محــدد ضمــن املجموعــة الفنيــة املقتنــاة ،تقــع املســؤولية علــى املشــتري (مقتن ــي
فــي حــال نشــوء نـ ٍ
ّ
الفنــون) إلثبــات شــرائه للعمــل الفن ــي بحســن نيــة ،وهــو مــا يمكــن إثباتــه مــن خــال تقديــم أدلــة منهــا:

ّ
وتتضمن تفاصيل حول البائع واملشتري ،إضافة إلى تفاصيل العمل الفني وسعره وغيرها من شروط وأحكام معاملة الشـ ـراء.
ρاتفاقية الشراء:
ّ
ρالبحوث :إجراء بحث متعمق حول منشأ العمل الفن ــي وطلب التوثيقات املتعلقة بذلك (ومنها على سبيل املثال شهادة األصالة إن وجدت).
ρالتأكيدات :التأكد من عدم تســجيل القطعة باعتبارها مفقودة أو مســروقة في أي من الس ــجالت الفنية (انظرامللحق  – 3ســجل فقدان
األعمال الفنية).
ّ
 ρالفحص :طلب فحص العمل الفني من قبل خبيرفني متخصص في حفظ األعمال الفنية إلثبات أصالته وتقديم تقريريقيم حالة العمل
َ
اآلنية( ،عادة ما ُيطلب ذلك التقريرلألعمال الفنية التي يعود تاريخها ملا قبل عام 1369ه (1950م).

مسؤولية مقت ن� ي� الفنون

ـدد كبيـ ــرمــن االعتبــارات األخالقيــة ،إذ تعتمــد ســمعة مقتن ــي الفنــون
يتطلــب اقتنــاء األعمــال الفنيــة أعلــى درجــات الثقــة ،وينطــوي ذلــك علــى عـ ٍ
ّ
على مدى قدرته على اكتساب ثقة الفنانين وقيمي املعارض الفنية والزمالء من املختصين في هذا املجال ،كما يتبع العديد من املتخصصين
ف ــي عال ــم الف ــن للعدي ــد م ــن القواع ــد األخالقي ــة والس ــلوكية املدرج ــة (انظ ــر امللح ــق  - 3األخالقي ــات املهني ــة للمجل ــس الدول ــي للمتاح ــف).

تفادي اح�تمالية تضارب املصالح عند اقتناء عمل ف�ن ي�
اقتناء العمل:

يجب على العاملين من أعضاء فريق عمل املجموعة الفنية املقتناة،
والذي ــن ُع ــر َ
ض عليه ــم اقتن ــاء العم ــل بش ــكل ف ــردي أو ه ــم مهتم ــون
ً ِ
ً
شـ ــخصيا باقتنائــه ،التصريــح بذلــك أوال لتفــادي وجــود أي تضــارب فــي
املصالـح ،وفي حال رفضت اللجنة اقتناء ذلك العمل ،يستطيع عضو
ً
اللجن ــة حينه ــا فق ــط ش ـراء العم ــل ش ــخصيا ،وال يج ــوز للعاملي ـ ــن ف ــي
الجهة الحكومية شراء األعمال الفنية التي يتم التخلي عنها أو شطبها
مــن الئحــة املقتنيــات ،أو أن يتــم إهداؤهــم إياهــا لالقتنــاء الشـ ــخ�صي.

تضارب املصالح:

نشاط
يجب على فريق عمل املجموعة الفنية املقتناة تفادي أي
ٍ
تضارب صريح أومحتمل أو ُم َّ
ٌ
تصور في املصالح.
يمكن تأويله على أنه

التوصيات:

يجــب علــى فريــق العمــل تفــادي إســداء التوصيــات حــول تاجــرفنـ ــي أو
خبيـ ــرتقييــم أومســؤول مـزادات ّ
معي ــن ،إال أنــه يمكــن ألعضــاء الفريــق
ـاس واض ــح بكونهــا ليســت الئحــة
تقديــم الئحــة بهـ ًـذه الفئــات علــى أسـ ٍ
معتمــدة ش ــخصيا.

االستخدام الشخ�صي ملجموعة املقتنيات:

ال يجــوز للموظفي ــن العاملي ــن اســتخدام األعمــال الفنيــة املقتنــاة فــي
منازله ــم أو اس ــتخدامها ألغ ـراض ش ـ ــخصية.

السرية والخصوصية:

يجب احتـ ـرام خصوصية الفناني ـ ــن ومستشــاري الفنون واملؤسســات
الثقافيــة األخــرى ،ويجــب علــى فريــق عمــل املجموعــة الفنيــة املقتنــاة
بغــض النظــرعــن منصبهــم تفــادي التصريــح بــأي معلومــات حساســة
ّ
مرت عليهم عبرانخراطهم في عملية اقتناء املجموعة الفنية (ويشمل
ذلــك املبلــغ الــذي تــم دفعــه القتنــاء العمــل الفنــي).

من أعمال الفنانة تغريد البق�شي

مشكوك في استقدامها من مكان املنشأ بطرق غيرمشروعة( ،انظرامللحق  - 3للتعرف على املزيد من اإلرشادات التي وضعتها منظمة األمم املتحدة للتربية
قطع فنية
ٍ
تمتنع الحكومة عن اقتناء أي ٍ
والعلم والثقافة اليونيسكو وغيره ـ ـ ـ ــا من املنظمات والجهات الدولية في هذا الصدد).
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مالحظات ختامية
نشــكرلكم مشــاركتكم ف ــي هذا املشــروع الوطن ــي القتناء األعمال الفنية ورعاية املنتجات الثقافية الســعودية ،وكما أشــار
ُ ّ
مثل األصول واملمتلكات الثقافية نواة أي وطن وجوهره ،وإن ما يقوم بتشكيله اليوم ٌ
فنان معاصرأو حديث
هذا الدليل ،ت
ُ َ َّ ُ َ
َّ
ّ
هــو ُمنتـ ٌـج يحمــل إمكانيــة تحولــه فــي الغــد إلــى قطعــة مــن التاريــخ تــدرس وتقــدرلقيمتهــا فــي املســتقبل .تحمــل األعمــال الفنيــة
القــد ة علــى روايــة قصــة وهويــة الوطــن بأســلوب جميــل ودقيــق ّ
ومعقــد ،لذلــك وفــي ظــل كافــة هــذه العوامــل ،فإنــه باإلمــكان
ر
ٍ
ٍ
ً
الجــزم بتمثيــل الجهــات الحكوميــة ألهــم الرعــاة فــي مجــال الثقافــة نظـرا المتالكهــا زمــام املبــادرة ف ــي الحفــاظ علــى ثقافــة وتـراث
الوطــن ونشــرها بي ــن مواطنيــه.
ً
ً
تلعب الجهات الحكومية املقتنية لألعمال الفنية دورا محوريا فـي دعم صناعة الفنون ،وشبكتها من املنتجيــن اإلبداعيين
(والذيــن عــادة مــا يعانــون مــن عــدم ثبــات عــدد الفــرص املقدمــة لهــم) ،ومــن املعــارض الفنيــة الناشــئة والرياديــة وغيرهــا مــن
املؤسســات التجاريــة ،إذ ال يعمــل هــذا االقتصــاد اإلبداع ــي علــى دعــم وتطويــرالتعبي ــرالفنـ ــي واملحافظــة علــى التاريــخ الثقافــي
ـكل فاعــل فــي بنــاء مجتمـ ٍـع ذي
الوطن ــي فحســب ،بــل هــو يعمــل كذلــك بمثابــة صناعــة اقتصاديــة ناميــة بحــد ذاتهــا ،تســهم ِبشـ ٍ
مســارات اقتصاديــة متعــددة.
تتمنى وزارة الثقافة كل التوفيق لكافة الجهات الحكومية في جهودها القتناء مجموعاتها الفنية الوطنية ،وفي دورها
الداعم للفنون في اململكة العربية السعودية.

من أعمال الفنان راشد الشا�شي
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املالحق

ُملحق 1
مسرد املصطلحات والتعريفات
ρاقتناء (حيازة) :شراء أو استحصال امللكية القانونية لعمل فني ما.
ّ
ρإلحــاق :عمليــة إضافــة عمــل فن ــي جديــد إلــى املجموعــة الفنيــة املقتنــاة ،ويتضمــن ذلــك إضافــة تفاصيــل العمــل الجديــد إلــى اســتمارة حفــظ
الس ــجالت.
ّ
ρاملستشارالفنـي :متخصص يتمتع بتدريب أو خبرة أو كالهما في مجال التقييم الفـني ،ويقدم املشورة للقطاعين الحكومي والخاص حول
بيع وشراء األعمال الفنية في حدود مي ـزانية معينة.
ّ
ρمعــرض فن ــي :معـ ٌ
ـرض تجــاري للصــاالت الفنيــة وملتقــى للمهتمي ــن بعالــم الفــن .يمثــل املعــرض الفن ــي املــكان املناســب لالطــاع علــى مجموعــة
كبي ــرة مــن أعمــال فناني ــن مــن مراحــل مختلفــة فــي مســيرتهم الفنيــة.
ρالتنــاول الفن ــي :عمليــة نقــل وتركيــب ونصــب األعمــال الفنيــة ،ومتنـ ِـاول العمــل الفن ــي هــو الش ــخص املتخصــص وصاحــب الخب ــرة ف ــي تنــاول
األعمــال الفنيــة والعنايــة بهــا بأســلوب احتـ ـرافي.
ً
ـخص متخصـ ٌ
ρمــؤرخ الفنــون :ش ـ ٌ
ـص فــي تاريــخ الفنــون ،عــادة مــا يكــون متخصصــا فــي حقــب تاريخيــة محــددة أو ف ــي فناني ـ ــن أو مناطــق بعينهــا.
ً
ρالفنـ ـ ـ ـ ــان :هو الشخص الذي يبدع أعماال فني ـ ـ ــة.
• يشيرهذا الدليل بشكل رئي�سي إلى الفنانين الساعين أو القادرين على االعتماد على إنتاجهم الفني كمصدررئي�سي لدخلهم.
ً
ً
ً
ً
• ُيعـ َّـرف الفنــان مــن خــال مســيرته املهنيــة باعتبــاره فنانــا ناشــئا أو صاعــدا أو فــي منتصــف مســيرته الفنيــة أو مخضرمــا ،وذلــك للداللــة علــى
ً
ـوال إلــى ّ
مراحــل التطــور التــي يتـ ّ
ـدرج عبرهــا ّ
تمتعــه بصيــت معــروف فــي األوســاط الفنيــة.
الخريــج الجديــد وصـ
َ َ
استوديو/مشغل الفنان :مساحة مخصصة للفنان ومساعديه إلجراء البحوث وإنتاج األعمال الفنية.
ρ
ρاألعمــال املركبــة أو التركيبــات الفنيــة :هــي أعمــال فنيــة مخصصــة للعــرض فــي مســاحة معينــة قــد تكــون خارجيــة أو داخليــة ،وتتكــون هــذه
ً
األعمــال مــن واحــد مــن الوســائط الفنيــة أو مــن مزيــج منهــا ،وهــي أعمــال كبي ــرة املقــاس فــي أغلــب األحيــان ،وقــد تكــون أعمــاال مؤقتــة أو دائمــة
الع ــرض.
ُ
ّ
سعرمقابلها.
ρداراملزاد :شركة تيسرشراء األعمال الفنية وبيعها عبرعرضها في جلسات املزاد القتنائها من قبل الشخص الذي يطرح أعلى ٍ
ρالفهرســة (إعــداد الكتالــوج) :تنظيــم املعلومــات واملســتندات وفــق ترتيـ ٍـب معي ــن إلعــداد مجموعــة مــن امللفــات حــول كل عمــل فــي املجموعــة
ّ
ـجل يتضمــن رقــم الجــرد الخــاص بــه ،إضافــة إلــى غيرهــا مــن التفاصيــل املتعلقــة بالعمــل
الفنيــة املقتنــاة ،ويتمتــع كل عمـ ٍـل فــي الفهــرس بس ـ ٍ
الفن ـ ـ ــي.
ً
ρشهادة األصالة :يجب أن يقدم الفنان أو املعرض الفني دائما شهادة أصالة عند شراء العمل الفني.
ً
•تعد الشهادة دليال على أن العمل من إبداع الفنان ،كما تحدد مصدروملكية العمل الفني.
ً
ـزءا مــن فاتــورة الشـراءُ ،وي َحـ َّـدد مــن خاللهــا أصليــة العمــل والفنــان املنتــج لــه ،إضافــة إلــى ّ
تضمــن مثــل هــذه
•قــد تكــون شــهادة األصالــة جـ
ُ
طابــق وصفــه.
الفاتــورة لعنــوان العمــل وصــورة لــه ت ِ
ً
ً
ُ َ َّ
ّ
ً
ρالتكليــف بعمــل فنــي :هــي عمليــة التعــاون مــع فنــان معي ــن إلبــداع عمــل فنــي بنــاء علــى طلــب العميــل .وغالبــا مــا يكــون العمــل املكلــف فريــدا مــن
نوعــه وخاصـ ًـا بموقــع أوبمجموعــة فنيــة معينــة ،تتضمــن عمليــة التكليــف كافــة مراحــل إنتــاج العمــل ابتـ ً
ـداء مــن الدعــوة التمهيديــة للفنــان،
ً
ووصــوال إلــى العــرض النهائــي للعمــل الفن ــي.
َُّ
ρاملك ِلف/املفـ ّ ِـوض بعمـ ٍـل فن ــي :هــو الشــخص أو الكيــان املســؤول عــن الدعــم املالــي لعمليــة التكليــف الفن ــي ،وهــي عــادة ذات الجهــة التــي تعــود
ً
وغالبا ما يستعين املُ َك ّلف بمستشارأو ّ
مؤرخ فني للمساعدة في العملية اإلبداعية لتكليف
أو
م
قي
إليها ملكية العمل الفني حال اكتماله،
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
العمــل الفنــي.
ُ
ّ
ٌّ
ρتقريرحالة العمل :سجل مكتوب يوضح تفاصيل الحالة الظاهرة للعمل الفني ،ويعد إعداد تقريرالحالة بمثابة أداة تعين عملية العناية
ً
باملجموعة الفنية املقتناة وإدارتها بشكل أفضل ،كما يجب أن يتضمن هذا التقريرصورا ألية أضر ٍارأو تغييـرات تطرأ على العمل الفني.
ρحا ِفظ العمل الفني :الشخص املتخصص واملسؤول عن العناية بالعمل الفني وإصالحه.
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ٌ
َّ
املتضمنة في ممارســات العناية بالعمل الفني ،والتي تتم بهدف الحفاظ على العمل
مصطلح يشــيرإلى كافة العمليات
ρحفظ العمل الفني:
فــي حالتــه األصليــة وبهــدف الحفــاظ عليــه لألجيــال القادمة.
ρالفــن املعاصــر :هــو مصط ــلح عــام يشــيرإلــى اإلنتــاج الفن ــي فــي الفت ــرة مــا بي ــن أواخــرعــام 1317ه (1899م) وحتــى يومنــا هــذا ،ويشــيرمصطلــح
«املعاصــرة» فــي ســياق اململكــة العربيــة الســعودية –وف ــي ســياق هــذا الدليــل– إلــى الفت ــرة مــا بعــد عــام  1421ه (2000م) .ويصــف هــذا
ً
ً
املصطلح أســلوبا محددا في إنتاج العمل الفني بغض النظرعن وســائطه (أي املواد التي اســتخدمت في إنتاجه) ،وتأتي أغلب أعمال الفن
املعاصركأعمــال ســردية (أي أنهــا تعكــس رســالة مــا أو تهــدف إلــى إضفــاء تعليــق علــى حــدث معي ــن أو روايــة قصــة مؤثــرة بعينهــا).
ρحقــوق النشــروالتأليــف :الحــق فــي إنتــاج النسـ ــخ أو نشــرالصــور املتعلقــة بالعمــل الفن ــي بــأي طريقــة أو شــكل أو أســلوب ،ويعــد الفنــان (أو
ّ
املعــرض الــذي يمثــل أعمالــه أوورثتــه فــي حــال وفاتــه) عــادة املتحكــم فــي تلــك الحقــوق وف ــي إتاحتهــا لآلخريــن إلعــادة إنتــاج العمــل الفنــي وعرضــه.
ّ ρ
القيــم الفن ــي :شـ ــخصية مثقفــة تتمتــع باملهــارات الالزمــة لتنظيــم املعــارض والعــروض الفنيــة ،وتمتلــك معرفــة جيــدة بتاريــخ الفنون وبأعمال
ســة الفنية للفنان) ،كما ّ
يتمتع ّ
القيم الفني بالخبرة الالزمة لتقديم التوصيات للمتاحف
الفنانين ومســيرتهم الفنية (والتي توصف باملمار
ّ
والجهــات الحكوميــة واملجموعــات األخــرى حــول األعمــال الفنيــة التــي يمكــن اقتناؤهــا ،كمــا ينفــذ متطلبــات عــرض العمــل الف ـ ــني أو مجموعــة
ً
األعمال الفنية .وللتفريق بين (القيم الفني) و (املستشارالفني) نجد أن (املستشارالفني) ّ
يتلقى تدريبا على تقييم املعارض وتنسيقها ،إال
أن عمله يكتسب صفة تجارية بدرجة أكب ـ ــرمن( ّ
القيم الفني) من خالل تركيز( املستشارالفني) على الجهات والشركات الخاصة الراغبة
فــي تكويــن مجموعــة مــن األعمــال الفنيــة املقتناة.
ّ
ρالتخلي/الشطب :عملية حذف عمل فني من املجموعة املقتناة ،ويتضمن ذلك حذف تفاصيل العمل الفني من السجالت.
ρالفن الرقمي :هو الفن الذي يتم إنتاجه وعرضه باستخدام التقنيات الرقمية ،ويتضمن هذا الفن ما يبدعه الفنان بواسطة الكمبيوتر
ً
غالبا ّ
أو ما ُيعرض على الشاشة كعمل ّ
يتمتع بخصائص تفاعلية مع الجمهور.
فن ــي ،والذي
ٍ
ρالعناية الواجبة :وجوب بذل كافة الجهود املمكنة للتحقق من دقة املعلومات قبل اتخاذ القرارات حول مسارالعمل ،ال سيما من حيث
تحديد مصدروتاريخ املواد الثقافية التي ُينظرف ــي اقتنائها.
ρالنس ــخ /اإلصدارات /الطبعات :يشــيرهذا املصطل ــح إلى األعمال الفنية الجديدة التي ينتجها الفنان عند تكوينه ألكث ــرمن نس ــخة واحدة
ُ
ّ
املجسمات التي ت َنتج
من العمل الفني ،وعادة ما يتم إنتاج الصور واملطبوعات فـي أكثرمن نسخة/إصدار ،كما ينطبق هذا املصطلح على
باســتخدام ذات القالــب أو عنــد إنتــاج أحجــام متعــددة ،و يتــم إنتــاج النس ــخ/اإلصدارات /الطبعــات مــن قبــل الفنــان فقــط أو تحــت إشـرافه
وليس من قبل املشــتري ،كما ال ُيســمح بشـراء عمل فني ومن ثم تكوين نس ــخ عنه من قبل اآلخرين.
ـان فــي املراحــل األول ــى مــن مســيرته املهنيــة يعمــل علــى تطويــرممارســاته الفنيــة ،وهــو فنـ ٌ
ρفنــان ناش ــئ :فنـ ٌ
ـان لــم يقــم بعــد بإرســاء صيتــه بي ــن
ً
ً
مقتن ــي األعمال الفنية أو لدى املعارض الفنية بوصفه فنانا ،وغالبا ما يطلق هذا املصطلــح على طالب الفنون الناشئيــن والحديثيـن من
ّ
الخريجي ـ ـ ــن.
ρصالة فنية :مساحة عامة أو خاصة أو تجارية لعرض األعمال الفنية أو الحرفية.
ً ً
ρالفنان الهاوي :ش ـ ٌ
ـخص يبدع عمال فنيا الستمتاعه الش ــخ�صي في املقام األول (وليس للبيع أو لإلنتاج بشكل احتـ ـرافي)،ويشيرهذا الدليل
ٍ
بشكل عام إلى الفناني ــن املحترفي ــن فقط وليس الهواة.
ρمهندس الديكور/املصمم الداخلي :الشخص املسؤول عن تصميم املساحات الداخلية بطريقة عملية وآمنة وجذابة من خالل اختياره
العناصراألساسية والزخرفية للمساحة (مثل األثاث واإلضاءة والقطع الفنية والحرفية).
ρإعارة داخلية :عملية مشاركة وإعارة األعمال الفنية بيـن الجهات الحكومية لفترة زمنية متفق عليها ،وتتم هذه اإلعارات عبرإبرام اتفاقية
تنص على كافة التفاصيل املتعلقة بعملية اإلعارة (مثل التواريخ واملوقع وتفاصيل العمل الفني وقيمة تأمينه ،إلخ).
ρامللكيــة الفكريــة :ملكيــة فكــرة أو مفهــوم وراء عمــل فن ــي ّ
معي ــن لفنـ ٍـان مــا ،كمــا يمكــن إجـراء املفاوضــات لتحديــد الجهــة املتمتعــة بامللكيــة
ٍ
الفكريــة فــي بعــض الحــاالت عنــد تكليــف املشــتري للفنــان بتصميــم العمــل الفن ــي.
ρحق امللكية :الحق القانوني في ملكية عمل فني ما.
ρإصــدارمحــدود :يشــيرإلــى عــدد القطــع املتاحــة مــن عمــل فن ــي مــا ،وهــوعــدد يحــدده الفنــان ،وتجــدراإلشــارة إلــى أن األعمــال الفنيــة التــي تنتمــي
ً
ً
إلــى املجموعــات ذات اإلصــداراملحــدود تكــون متفــردة وأعلــى ســعرا مــن املجموعــات ذات عــدد الطبعــات الكبي ــر ،وعــادة مــا يتــم إنتــاج الصــور
واملطبوعــات واملنحوتــات بإصــدارات محــدودة.
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لعمل فني بين الوزارات واإلدارات والكيانات أو األفراد لفترة زمنية محددة.
ρإعارة :عملية اإلعارة املؤقتة ٍ
ρالفــن الحديــث :هــو مصطل ـ ٌـح عــام يســتخدم للداللــة علــى اإلنتــاج الفن ــي منــذ أواســط عــام 1272ه (1856م) وحت ــى أواخــرع ـ ـ ـ ـ ــام 1400ه
(1979م) ،وتشــمل فت ــرة الحداثــة ف ــي دول الخليــج العربــي علــى وجــه التحديــد للفت ــرة مــا بي ــن (1411 - 1369ه) خمســينيات وتســعينيات
ّ
واملجسمات التجريدية أو التصويرية في بعض األحيان) أي تلك األعمال التي ّ
تصور
القرن امليالدي العشرين( ،وهي فترة تميزت باللوحات
األشـخاص.
ρدعــوة مفتوحــة :فرصــة للفناني ــن للمشــاركة أو التقــدم للحصــول علــى جائــزة فنيــة ،ويقــدم الفنانــون أفكارهــم ومقت ــرحاتهم إلــى لجنــة اختيــار
تراجــع بدورهــا مقت ــرحات الفناني ــن ،وتمنــح الفناني ــن املختاريــن الفرصــة إلنتــاج عمـ ٍـل فن ــي.
ρامللصقات :تصميم الفت للنظرأو نسخة عن لوحة أو تصميم أو صورة فوتوغرافية،وتحتوي على صور ونصوص وتطبع بكميات كبيرة،
ولذلــك فــا يمكــن تصنيــف امللصقــات كنــوع مــن أنواع الفنون.
ً
ً
ρاملطبوعــات :الصــور التــي يقــوم الفنــان بطباعتهــا علــى الــورق بنفســه أو تحــت إشـرافه باعتبارهــا إصــدارا جديــدا مــن العمــل الفن ــي ،و تشــمل
املطبوعــات علــى أســاليب مختلفــة مــن الطباعــة مثــل الصــور الفوتوغرافيــة والحفــروطباعــة الشاشــة الحريريــة ،وتتــم عــادة طباعــة عــدد
محــدود مــن النس ــخ تحــت مســمى (اإلصــدارالخــاص أو املحــدود) دون إمكانيــة عمــل نس ـ ٍـخ إضافيــة ف ــي املســتقبل ،وهنــا يقــوم الفنــان بتوقيــع
وترقيــم كل إصــداربتسلســله مــن إجمال ــي العــدد املطبــوع مــن النسـ ــخ (علــى ســبيل املثــال –  ،2/100 ،1/100إل ــخ).
ّ
ّ
ويتضمــن ذلــك تســجيل املالكي ــن الســابقين للعمــل ومنشــئه وســياق
ρمصــدر :السلســلة املوثقــة مللكيــة عمـ ٍـل فن ــي أو لتاريخــه بشــكل أوســع،
ً
ً
اســتخدامه .وعــادة مــا يتــم التحقــق مــن مصــدرالعمــل الفنــي مــن مالكــه الســابق قبــل امل�ضــي قدمــا فــي عمليــة الشـراء لضمــان ملكيتــه بشــكل
قانونــي منــذ إنتاجــه.
ٌ
ρالحفــظ الوقائــي :عمليــة الهــدف منهــا هــو الحــد مــن تدهــور حالــة العمــل الفن ــي املاديــة ،والحفــاظ علــى ســامة املجموعــة بتكلفــة معقولــة.
يشــمل الحفــظ الوقائــي إج ـراءات تحــد مــن تدهــور حالــة العمــل الفن ــي املاديــة نتيجــة ألســباب طبيعيــة أو بشــرية ،باإلضافــة إلــى إج ـراءات
تحســين الظــروف البيئيــة لعمليت ــي تخزيــن وعــرض العمــل الفن ــي.
ρفنــون األماكــن العامــة (الفــن العــام) :هــو الفــن الــذي يتــم إنتاجــه وعرضــه فــي املســاحات الداخليــة أو الخارجيــة العامــة مثــل ردهــة أو مدخــل
ً
املبن ــى ،وغالبــا مــا يش ـ ّـجع هــذا النــوع مــن الفــن علــى مســتوى مــن التفاعــل مــع الجمهـ ــور ،وال يشــمل التعريــف ف ــي نطــاق هــذا الدليــل لألعمــال
الفنيــة التــي ّ
تزيــن الشــوارع واألماكــن العامــة والســاحات خــارج حــدود املقـ ّـرات الحكوميــة.
ُ
ρاتفاقية الشراء :تستخدم لتسـجيل املعاملة وإثبات بيع القطع الفنية والتنويه حول نقل امللكية من البائع إلى املشتري ،تتضمن اتفاقية
الشـراء تفاصيل حول البائع واملشــتري والعمل الفني ،إضافة إلى أي تفاصيل مالية أو قانونية أخرى متعلقة بالعمل.
ً
ρاألعمال الفنية ثنائية األبعاد :هي األعمال الفنية املسطحة والقابلة للتأطيـروتشغل حيـزا ثنائي األبعاد ،مثل أعمال الرسم أو الطباعة،
ُوي ّ
عد هذا النوع من األعمال الفنية هو األنسب للعرض على جدران املكاتب وغرف االجتماعات واملمرات.
ً
لفترة زمنية متفق عليها بقصد شراء العمل الحقا.
عمل فني محدد ٍ
ρحجز :الطلب من املعرض الفني أو الفنان تعليق بيع ٍ
ρترميم :عملية إصالح األعمال الفنية التالفة بهدف إعادتها إلى حالتها األصلية.
ً ُ
ّ ρ
املجســمات :هــي األعمــال الفنيــة ثالثيــة األبعــاد ،والت ــي غالبــا مــا تعــرض علــى األرض أو عل ــى قاعــدة (منصــة عــرض) إلضفــاء بعــض االرتفــاع
عليهــا ،وتتمي ــزهــذه األعمــال بقابليــة تفحصهــا مــن كافــة الزوايــا ،وهــي مناســبة للعــرض فــي املســاحات الواســعة مثــل الردهــات أو الســاحات.
ρالعمــل الف ـن ـ ــي املؤقــت :هــو العمــل الــذي يتــم إنتاجــه بقصــد عرضــه لفت ــرة قصي ــرة ،تت ـراوح بي ــن بضعــة أيــام إلــى بضعــة أشــهر ،وتأتــي طبيعــة
العمــل املؤقتــة إمــا مــن خــال محدوديــة فت ــرة عرضــه أو مــن خــال املــواد املســتخدمة فــي تكوينــه (مثــل الطعــام أو املــواد األخــرى ذات العمــر
االفت ـ ـرا�ضي القصيـ ـ ـ ــر).
ّ
ّ
ـخص إلــى آخــر ،ويجــب أن يتضمــن نقــل امللكيــة وثيقــة قانونيــة موقعــة مــن كافــة
ρنقــل امللكيــة :عمليــة نقــل امللكيــة القانونيــة لعمـ ٍـل ف ــني مــن شـ ٍ
ـص لــكل عمــل فنــي ضمــن املجموعــة الفنيــة املقتنــاة.
األطـراف املعنيــة يجــب االحتفــاظ بهــا مــع كافــة اإليصــاالت األخــرى فــي ملـ ٍ
ـف مخصـ ٍ

ُملحق 2
استمارة حفظ السجالت
مرفق :استمارة حفظ السجالت
الرجاء ملء االستمارة أدناه وإرسالها إلى هيئة الفنون البصرية عبرالبريد اإللكتروني:

gov.art@moc.gov.sa

ج
الس�الت
اس ت�مارة حفظ
تاريخ االقتناء

رقم الحفظ

اسم الفنان

اسم العمل

ف� بناء عل� ما ورد ف� � ي� الدليل
الوسيط الف� � ي

ال جححم بالسنت�� تم�ر (االرتفاع×العرض×العمق)

تعل�� مات الحفظ والتخزين والتغليف

العام

نوع العمل الف� �ف�ي
لو�ة

رسم

تركيب

ج
محسم

صورة

طباعة

نسي�ي
�
�ر ف� � يى

س�راميك
�

تصم ��م

رقمي

أخرى

ف� اآلخر
نوع العمل الف� � ي

ج�هة الشراء

بيانات البا�ئ ع

مكان العمل

االسم
الهاتف

� إذا اختلف السعر
التأم� ف ي
�
ق��مة

سعر الشراء

ا جلحوال
اإللك�رو�ف �ىي
ال�ريد
ج
ت

الس�رة الذاتية للفنان
�

بيانات الفنان
الهاتف
ا جلحوال
اإللك�رو�ف �ىي
ال�ريد
ج
ت

ف� إن ج
و�د
وصف العمل الف� � ي

تعليق امللصق الحفاص بالعمل

تحميل صورة فا�ئ قة ا جلحودة
تحميل مستندات االقتناء

ت� سي�تم تحميلها على قاعدة البيانات (طلب االقتناء اتفاق
مستندات االقتناء ال� � ي
االقتناء الفاتورة ،اإليصال ،شهادة األصالة إن ج
و�د ،تقرير الحالة).
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ُملحق 3
أمثلة على تطبيق املتطلبات الواجب تنفيذها بالنسبة لجامعي األعمال الفنية:
اتفاقيــة اليونســكو بشــأن التدابي ــرالواجــب اتخاذهــا لحظــرومنــع االستي ـراد غي ــراملشــروع وتصديــرونقــل ملكيــة املمتلــكات الثقافيــة (1970م)
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13039&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

تسعى هذه االتفاقية إلى حماية التـراث الثقافـي من االستيـراد والتصديرونقل امللكية بطرق غيـرمشروعة.
النسخة العربية:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114046_ara.page=129/

ّ
املصدرة بطرق غيرمشروعة (1995م)
اتفاقية اليونيدروا الخاصة باملواد الثقافية املسروقة أو

http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/

هــي اتفاقيــة متممــة التفاقيــة اليونســكو حــول التدابي ــرالواجــب اتخاذهــا لحظــرومنــع االستي ـراد غي ــراملشــروع وتصديــرونقــل ملكيــة املمتلــكات
الثقافيــة (1970م) .تحــدد هــذه االتفاقيــة قواعــد اســترداد وإعــادة املمتلــكات الثقافيــة.
النسخة العربية:

ّ
اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية في حال النزاع املسلح (1954م)

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13637&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

ّ
ً
أول معاهدة دولية من نوعها تهتم حصرا بحماية املمتلكات الثقافية خالل النزاعات املسلحة.
املنظمة العاملية للملكية الفكرية – أوجه التعبيرالثقافي التقليدية
http://www.wipo.int/tk/en/folklore

ّ
ـات حــول أفضــل وســائل حمايــة أشــكال التعبي ــرالثقافــي التقليديــة ،وحمايــة ملكيتهــا الفكريــة مــن ســوء
يوفــرهــذا املوقــع اإللكترونــي معلومـ ٍ
االســتخدام أو االختــاس (مثــل نســخها أو تكييفهــا أو اســتخدامها مــن قبــل أط ـراف ثالثــة غي ــرمصــرح لهــا بذلــك).
إذا كان لديكم أي استفسار ،الرجاء التواصل مع هيئة الفنون البصرية عبرالبريد اإللكتروني:

gov.art@moc.gov.sa

https://www.unidroit.org/other-languages-cp/arabic/

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

https://www.saip.gov.sa/en/laws-regulations/

تهــدف الهيئــة الســعودية للملكيــة الفكريــة إلــى تنظيــم مجــاالت امللكيــة الفكريــة فــي اململكــة ودعمهــا ورعايتهــا وحمايتهــا وترويجهــا وفــق أفضــل
املمارســات العامليــة.
املرصد الدولي لالتجارغيراملشروع باملمتلكات الثقافية

http://obs-traffic.museum/

تهدف هذه املنصة التعاونية إلى تطويرطرق املراقبة وجمع البيانات والبحث العلمي للمنظمات الدولية ،ووكاالت تطبيق القانون ومؤسسات
البحوث وأصحاب املصلحة الخارجيين ،وذلك بهدف منع نهب املمتلكات الثقافية واالتجاربها.
سجل فقدان األعمال الفنية

https://www.artloss.com/

يعد ســجل فقدان األعمال الفنية املنصة الرائدة ملمارســات العناية الواجبة في ســوق الفنون ،ويحتفظ الســجل بأكبرقاعدة بيانات خاصة
من نوعها في العالم حول الفنون واملقتنيات املسروقة.
األخالقيات املهنية للمجلس الدولي للمتاحف

https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-En-web.pdf

بيان أخالقي للمتاحف يحدد الحد األدنى من معاييراملمارسة املهنية واألداء للمتاحف وموظفيها ،بما في ذلك املجموعات الفنية.
املؤسسة الدولية للبحوث في مجال الفنون

http://www.ifar.org/

ـات حــول األصالــة وامللكيــة والســرقة وغيرهــا مــن القضايــا الفنيــة والقانونيــة واألخالقيــة املتعلقــة بالتحــف
يقــدم هــذا املوقــع اإللكترونــي معلومـ ٍ
الفنية.
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