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ــه األنســب  هــة �كوميــة ت�ديــد التو�ج إن هــذا الدليــل يأخــذ الصفــة اإلرشــادية، وعلـــى كل �ج
موعــات  يتها للم�ج راتي�ج ره وفــق اســ�ت مــون الدليــل، مــع تفســ�ي لهــا لالقتنــاء بنــاء علـــى م�ض
ــه صفــة  ــح النظاميــة إلعطا�ئ ي فـــي اللوا�ئ ي العمــل الفنـــي الوطـــ�ض�ي ي إدرا�� �ض الفنيــة، وذلــك إلـــى �ـــ�ي

ي ســعودي.  ــ�ض�ي ي وطـ اإللزاميــة كمنتــح�
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من أعمال الفنان عبد هللا الرشيد

كلمة سمـــو  وزير الثقافة

بدر بن عبد هللا بن محمد بن فرحان آل سعود          
وزير الثقافـة

 في إرثنا الثقافـي؛ 
ً
 مهما

ً
نحتفي اليوم باملبدع السعودي وباملنتج الثقافي الوطنـي، مؤمنيـن بأن لكل عمل فني حكاية تستحق أن تروى، وإسهاما

قــّدره ونعتـــّز بقيمتــه. إن موافقــة املقــام الســامي الكريــم علــى مقتـــرح صاحــب الســمو امللكــي األميـــر محمــد بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود 
ُ
ن

ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع، بشــأن توجيــه الجهــات الحكوميــة باقتصــار اقتنــاء األعمــال الفنيــة واملنتجــات الحرفية على 
األعمال الوطنية فـــي مقراتها الرسمية هو داعم رئيســـي في مسيرة صناعة الفنون البصرية في اململكة.

 إلـــى جنـــب مـــع وزارة الثقافــــــــــــــــــــــــــة فـــي إبـــراز الهويـــــــــــــــــــــــــــــة الثقافيـــة املميــــزة 
ً
إن اقتنـــاء األعمـــال الفنيـــة يعـــزز دور الجهـــات الحكوميـــة فـــي املســـاهمة جنبـــا

للمملكة، ورعاية اإلرث الثقافي مع خلق بيئة تدعم اإلبداع السعودي، وتمنح عيـن املوظـــــــف والزائـــر واملراجــــــــع فرصة االطالع واالقتــــــــــــــــــــــــــراب 
 يستحــــــــــــــــــــــــــق االعتناء به. فاالقتنـــاء ال يحتـــفي باإلبداع واملبـــدع فحسب، بل يسهم مساهمة 

ً
من أعمال ترسم مالمح وطن، وتختــــــــــــــــــــــــــزل تاريخا

ـــر الدعـــم لهـــا.
ّ
فاعلــــــة فـــي دعـــم االقتصـــاد الثقافـــي وإثـــراء املشــــــــــــــــــــــهد البصـــري، كمـــا يبــــرز الجوانـــب الثريـــة للثقافـــة السعــــــودية املوجـــودة ويوف

نســعى بأقصــــى طاقاتنــا لتطويــر اإلمكانيــات وتعزيــز الفــرص والقــدرات فـــي القطــاع الثقافـــي، ونعمــل علــى خلــق تيــار مســتمر وعالــي املســتوى مــن 
 للجهــة الحكوميــة فــي 

ً
 وموجهــا

ً
الوعــي، واليــوم نضــع بيـــن أيديكــم "دليــل اقتنــاء األعمــال الفنيــة للجهــات الحكوميــة فــي مقارهــا ومكاتبهــا" مرشــدا

مســيرة بنــاء مجموعتهــا الفنيــة الخاصــة بهــا، مؤمنيـــن بمواهــب أبنــاء الوطــن وبــأن األصــول واملمتلــكات الثقافيــة تعــد ثــروة وطنيــة مــن واجبنــا 
.
ً
املحافظــة عليهــا، فاملنتــج الفنـــي اليــوم إرث ثقافــي وطنـــي غــدا
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ال�تمهيد  

23\11\1441ه  وتاريـــخ   )62760( الســـامي رقـــم  األمـــر  إلـــى  إشـــارة 
بشـــأن توجيـــه الجهـــات الحكوميـــة القتنـــاء األعمـــال الفنيـــة واملنتجـــات 
الحرفيـــة الوطنيـــة فـــي مقراتهـــا، ومـــن منطلـــق احتضان املواهب الفنية 
الوطنيـــة علـــى جميـــع الجهـــات الحكوميـــة اقتصـــار القطـــع الفنيـــة فــــي 
مقراتهـــا علـــى األعمـــال الفنيـــة الوطنيـــة وفـــق دليـــل يعـــد مـــن قبـــل وزارة 
الثقافة، وتوّجه كافة الجهات الحكومية المتالك مجموعاتها الفنية 
الخاصة، وتمّتعها بحقوق ملكية وإدارة هذه املقتنيات الثقافية التـي 
 وطنيـــة تعمـــل الجهــــــات الحكوميـــة علــــــى حفظــــــها.

ً
ينقـــل كلٌّ منهـــا قصـــة

ة الفنون البصرية: نبذة عن هي�ئ

تهـــدف هيئـــة الفنـــون البصريـــة إلـــى تنظيـــم قطـــاع الفنـــون البصريـــة فـــي 
اململكـــة وتطويـــره، والنهـــوض بمقوماتـــه، ودعـــم وتشــــــجيع املمارســـين 
فيـــه، وذلـــك باعتبارهـــا واحـــدة مـــن إحـــدى عشـــرة هيئـــة ثقافيـــة، صـــدر 
قرار مجلس الوزراء رقم 398 بتاريخ 1441/6/10ه بإنشائها، إلدارة 
القطـــاع الثقافـــــي الســـعودي بمختلـــف مســـاراته اإلبداعيـــة، وتعمـــل 
الهيئة وفق رؤية وتوجهات وزارة الثقافة على رعاية املواهب الفنية 
للهـــواة واملمارســـين واملهنييـــــن فـــي اململكـــة، ودعـــم عمليـــة إنتـــاج وعـــرض 
 .
ً
 ودوليـــا

ً
األعمـــال الفنيـــة الوطنيـــة والســـعودية بكافـــة أشـــكالها محليـــا

كمـــا تعمـــل علـــى صـــْون اإلرث التاريخـــــي للمملكـــة العربيـــة الســـعودية 
واملحافظـــة عليـــه، واالحتفـــال بحاضرهـــا املزدهـــر، والتعـــاون لبنـــاء 

مســـتقبٍل نابـــض بالثقافـــة واإلبـــداع.
ومـــن خـــالل مســـؤولياتها تجـــاه تطويـــر قطـــاع الفنـــون البصريـــة بـــكل 
أبعاده التنظيمية، تسعى الهيئة إلى إثراء املشهد البصري السعودي 
ـــر، بمـــا يحقـــق أهداف رؤية الســـعودية 

ّ
وتحويلـــه إلـــى مجـــال فاعـــل ومؤث

2030، وأهداف وزارة الثقافة الرامية إلى جعل الثقافة نمط حياة، 
وتنميتها لتصبح نافذة للتواصل الثقافي الدولي، ومؤثرة في االقتصاد 
الوطنـــــي، مســـتفيدة في ذلك من القرارات الرســـمية الداعمة للفنون 

البصرية فــي اململكة.
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من فعالية ثقافية في فورموال إي

املقدمــة  

 مـــن أهـــداف وزارة الثقافـــة كان البـــد لهيئـــة الفنـــون البصريـــة مـــن وضـــع دليـــل إجرائـــي لتنفيـــذ عمليـــة اقتنـــاء املجموعـــات الفنيـــة بشـــكل 
ً
انطالقـــا

محدد وسليم اإلجراءات، وذلك لضمان تحقيق األهداف املرجوة من هذه العملية، وإرساء هيكل عمٍل تنظيمي يساهم في توزيع املسؤوليات 
وتفعيل املهام بين العاملين على تأسيس هذه املجموعات الفنية في كافة الجهات الحكومية في اململكة العربية السعودية.

قتنيـــة عنـــد 
ُ
يقـــدم “دليـــل اقتنـــاء األعمـــال الفنيـــة” سلســـلة مـــن االعتبـــارات النظريـــة والعمليـــة الواجـــب تطبيقهـــا مـــن قبـــل الجهـــات الحكوميـــة امل

اســـتهاللها رحلـــة اقتنـــاء األعمـــال الفنيـــة الوطنيـــة، وذلـــك مـــن خـــالل اتبـــاع إرشـــادات أفضـــل املمارســـات بأســـاليب تعـــزز وتســـاهم فـــي تنميـــة املشـــهد 
الثقافـــي فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية.

 
ً
 –وخاصة بعد إنشاء وزارة الثقافة– مستجدات من التطّور الثقافـي الذي ينال فيه املبدعون السعوديون دعما

ً
لقد شهدت اململكة مؤخرا

. ساعد على تقديم اإلبداعات السعودية في مجال الفنون البصرية وتسليط الضوء على األعمال التي ترسم صورة 
ً
 وغير مسبوق محليا

ً
كبيرا

دقيقة وواقعية ملالمح اململكة العربية السعودية بكافة جوانبها.
آملين أن ُيســـهم دليل اقتناء األعمال الفنية في املحافظة على مســـتوى األداء املتميز للجهات الحكومية بهذا الخصوص، ودعم اســـتمرارها في 

رســـالتها لتحقيق األهداف املطلوبة منها.

التعريف بالدليل:
 للجهات الحكومية، ويستعان به في الحاالت اآلتية:

ً
 دائما

ً
 ومرجعا

ً
ُيَعّد دليل اقتناء األعمال الفنية مصدًرا أساسيا

إذا كانت الجهة الحكومية مقبلة على بناء مجموعة من املقتنيات الفنية للمرة األولى. 	
	 .

ً
إذا كانت الجهة الحكومية لديها مقتنيات فنية سابقا

يحتوي القســـم األول من الدليل علــــى عدد من املصطلحات شـــائعة االســـتخدام في عالم الفنون )واملســـتخدمة في هذا الدليل(، وييهئ الدليل 
 حـــول طبيعـــة مجموعـــات 

ً
املشـــهد للقـــارئ مـــن خـــالل نبـــذة مختصـــرة عـــن تاريـــخ الفنـــون فــــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية، ليقـــدم بعدهـــا تفصيـــال

 أهمية هذه املساعي والجهود في سيـــــاق اململكة العربية السعودية علــــى 
ً
املقتنيات الفنية الحكومية على الصعيد اإلقليمــــــي والدولـــــي، متناوال

ز الفصالن الثالث والرابع على كيفية اختيار موضوٍع 
ّ
وجه التحديد، ومن ثم ينتقل الدليل إلى الجوانب العملية القتناء األعمال الفنية، فيرك

 عـــن تســـليط الضـــــــــــــــــــــــــوء علـــى أســـاليب بنـــاء مجموعـــــــــــــــــــــــــــــة مـــن املقتنيـــات الفنيـــة، ومصـــادر األعمـــــــــــــــــــــــــــال الفنيـــة 
ً
قتنـــاة، فضـــال

ُ
فنــــي للمجموعــــــــــــــــــة امل

وكيفيـــة اقتنائهـــــــــــــــا.
 حـــول آليـــات عـــرض األعمـــال الفنيـــة وحفظهـــا وصيانتهـــا، واالعتبـــارات األخالقيـــة والقانونيـــة الواجـــب 

ً
 مفصـــال

ً
ـــر شـــرحا

ّ
أمـــا األقســـام التاليــــة فتوف

علـــى ُمقتنـــــي الفنـــون أخذهـــا بعيــــــن االعتبـــار، كمـــا ُيلقـــي الدليـــل الضـــوء علـــى بعـــض املصطلحـــات املتخصصـــة، وتضـــّم امللحقـــات املصاحبـــة لهـــذا 
 مـــن نمـــاذج االســـتمارات املطلوبـــة، وغيرهـــا مـــن املصـــادر العمليـــة.

ً
الدليـــل عـــددا



15 14

* العمل الف�ف�ي الوطنـي
العمل الفني الذي يتم إنتاجه من قبل فنان سعودي )مقيم أو غير مقيم( أو غير سعودي )مقيم إقامة طويلة في اململكة العربية السعودية(. 	
العمل الفني الذي ينتجه فنان غير سعودي أثناء إقامته إقامة مؤقتة أو زيارته إلى اململكة العربية السعودية على أن يكون موضوع العمل  	

الفني مستوحى من الهوية السعودية.

* إن هـــذا الدليـــل يأخـــذ الصفـــة اإلرشـــادية، وعلـــى كل جهـــة حكوميـــة تحديـــد التوجـــه األنســـب لهـــا لالقتنـــاء بنـــاء علـــى مضمـــون الدليـــل، مـــع تفســـيره وفـــق 
ـــي فـــي اللوائـــح النظاميـــة إلعطائـــه صفـــة اإللزاميـــة كمنتـــج وطنــــي ســـعودي.  اســـتراتيجيتها للمجموعـــات الفنيـــة، وذلـــك إلـــى حيــــن إدراج العمـــل الفنــــي الوطنـ

الفنون البصــــــرية
املستشار الفني: متخصص يتمتع بتدريب أو خبرة أو كالهما في مجال التقييم الفني، ويقّدم املشورة للقطاعين الحكومـي والخاص حول بيع 

وشراء األعمال الفنية في حدود ميـزانية معينة. 

 فنية.
ً
الفنان: هو الشخص الذي يبدع أعماال

يشير هذا الدليل بشكل رئي�سي إلى الفنانين الساعين أو القادرين على االعتماد على إنتاجهم الفني كمصدر رئي�سي لدخلهم. 	
، وذلـــك للداللـــة علـــى  	

ً
 أو فــــي منتصـــف مســـيرته الفنيـــة أو مخضرمـــا

ً
 أو صاعـــدا

ً
 ناشـــئا

ً
ُيعـــرَّف الفنـــان مـــن خـــالل مســـيرته املهنيـــة باعتبـــاره فنانـــا

 إلـــى تمّتعـــه بصيـــت معـــروف فـــي األوســـاط الفنيـــة. 
ً
مراحـــل التطـــور التـــي يتـــدّرج عبرهـــا الخّريـــج الجديـــد وصـــوال

القّيـــم الفنــــي: شــــخصية مثقفـــة تتمتـــع باملهـــارات الالزمـــة لتنظيـــم املعـــارض والعـــروض الفنيـــة، وتمتلـــك معرفـــة جيـــدة بتاريـــخ الفنـــون وبأعمـــال 
الفنانيــــن ومســـيرتهم الفنيـــة )والتـــــي توصـــف باملمارســـة الفنيـــة للفنـــان(، كمـــا يتمّتـــع القّيـــم الفنــــــي بالخبــــرة الالزمـــة لتقديـــم التوصيـــات للمتاحـــف 
والجهـــات الحكوميـــة واملجموعـــات األخـــرى حـــول األعمـــال الفنيـــة التـــــي يمكـــن اقتناؤهـــا، كمـــا ينّفـــذ متطلبـــات عـــرض العمـــل الفنــــي أو مجموعـــة 
 على تقييم املعارض وتنســـيقها، إال 

ً
األعمال الفنية. وللتفريق بيــــن )القيم الفنــــي( و )املستشـــار الفنــــي( نجد أن )املستشـــار الفنــــي( يتلّقى تدريبا

أن عملـــه يكتســـب صفـــة تجاريـــة بدرجـــة أكبــــر مـــن) القّيـــم الفنــــي( مـــن خـــالل تركيــــز) املستشـــار الفنــــي( علـــى الجهـــات والشـــركات الخاصـــة الراغبـــة 
فــــي تكويـــن مجموعـــة مـــن األعمـــال الفنيـــة املقتنـــاة.

الفـــن املعاصـــر: هـــو مصطلــــــح عـــام يشـــير إلـــى اإلنتـــاج الفنـــــي فــــي الفتــــرة مـــا بيــــن أواخـــر عـــام 1317ه )1899م( وحتـــى يومنـــا هـــذا،  ويشـــير مصطلــــح 
“املعاصـــرة” فـــي ســـياق اململكـــة العربيـــة الســـعودية –وفـــي ســـياق هـــذا الدليـــل– إلـــى الفتــــرة مـــا بعـــد عـــام 1421ه )2000م(. ويصـــف هـــذا املصطلـــح 
 فـــي إنتـــاج العمـــل الفنــــي بغـــض النظـــر عـــن وســـائطه )أي املـــواد التــــي اســـتخدمت فـــي إنتاجـــه(، وتأتــــي أغلـــب أعمـــال الفـــن املعاصـــر 

ً
 محـــددا

ً
أســـلوبا

كأعمـــال ســـردية )أي أنهـــا تعكـــس رســـالة مـــا أو تهـــدف إلـــى إضفـــاء تعليـــق علـــى حـــدث معيــــن أو روايـــة قصـــة مؤثـــرة بعينهـــا(. 

 الســـتمتاعه الشــــخ�سي فـــي املقـــام األول )وليـــس للبيـــع أو لإلنتـــاج بشـــكل احتـرافـــــي(،ويشير هـــذا الدليـــل 
ً
 فنيـــا

ً
الفنـــان الهـــاٍوي: شــــخٌص يبـــدع عمـــال

بشكل عام إلى الفنانيـــــن املحترفيـــــن فقط وليس الهواة.

الفـــن الحديـــث: هـــو مصطـــــلٌح عـــام يســـتخدم للداللـــة علـــى اإلنتـــاج الفنـــــي منـــذ أواســـــــــــط عـــام 1272ه )1856م( وحتــــــى أواخــــــر عـــام 1400ه 
)1979م(، وتشـــمل فتــــــرة الحداثـــة فـــي دول الخليـــج العربـــي علـــى وجـــه التحديـــد للفتــــرة مـــا بيــــن )1369 – 1411ه( )خمســـينيات وتســـعينيات 
القـــرن امليـــالدي العشـــرين(، وهـــي فتـــــرة تميـــــزت باللوحـــات واملجّســـمات التجريديـــة أو التصويريـــة فـــي بعـــض األحيـــان أي تلـــك األعمـــال التـــــي تصـــّور 

األشــــــــــــــخاص.

يسية تعريف بأهم املسّميات واملصطلحات الر�ئ
األعمال الفنيـــــــــة 

 ثنائــــــــي األبعاد، مثل أعمال الرسم أو الطباعة، 
ً
األعمال الفنية ثنائية األبعاد: هي األعمال الفنية املسطحة والقابلة للتأطيــــــر وتشغل حيـــــــزا

وُيعـــّد هـــذا النـــوع مـــن األعمـــال الفنيـــة هـــو األنســـب للعـــرض علـــى جـــدران املكاتـــب وغـــرف االجتماعـــات واملمرات.

عرض علـــى األرض أو على قاعدة )منصة عرض( إلضفاء بعض االرتفاع عليها، 
ُ
 ما ت

ً
املجّسمات: هي األعمال الفنية ثالثية األبعاد، والتي غالبا

وتتميز هذه األعمال بقابلية تفحصــــها من كافة الزوايا، وهي مناسبة للعرض في املساحات الواسعة مثل الردهات أو الساحات.

األعمـــال املركبـــة أو التركيبـــات الفنيـــة: هـــي أعمـــال فنيـــة مخصصـــة للعـــرض فــــي مســـاحة معينـــة قـــد تكـــون خارجيـــة أو داخليـــة، وتتكـــون هـــذه 
 مؤقتـــة أو دائمـــة 

ً
األعمـــال مـــن واحـــد مـــن الوســـائط الفنيـــة أو مـــن مزيـــج منهـــا، وهـــي أعمـــال كبيــــــرة املقـــاس فـــي أغلـــب األحيـــان، وقـــد تكـــون أعمـــاال

العـــرض.  

العمل الفنــــي املؤقت: هو العمل الذي يتم إنتاجه بقصد عرضه لفترة قصيرة، تتراوح بين بضعة أيام إلى بضعة أشهر، وتأتي طبيعة العمل 
املؤقتـــــــــــــــــــة إمـــــــــــــــــــا مـــن خـــالل محدوديـــــــــــــــــــــــــــة فتـــــــــــرة عرضـــــــــــه أو مـــن خـــالل الـــــــــــمواد املستخدمـــــــــــة فـــــــــــي تكوينــــــــــــــــه )مثـــل الطعـــام أو املـــواد األخـــرى ذات 

العمـــر االفترا�ســـي القصير(.

فنون األماكن العامة)الفن العام(: هو الفن الذي يتم إنتاجه وعرضه في املساحـــــــــــات الداخلية أو الخارجية العامـــــــــــة مثل ردهـــــــــــة أو مدخل 
 مـــا يشـــّجع هـــــــــــذا النـــوع مـــن الفـــن علـــى مســـتوى مـــن التفاعـــل مـــع الجمهـــور، وال يشمـــــــــــل التعريـــف فـــي نطـــاق هـــذا الدليـــل لألعمـــال 

ً
املبـــــــــــنى، وغالبـــا

الفنيـــة التـــي تزّيـــن الشـــــــــــوارع واألماكـــن العامـــة والســـاحات خـــــــــــارج حـــدود املقـــّرات الحكوميـــة.

الفـــن الرقمـــي: هـــو الفـــن الـــذي يتـــم إنتاجـــه وعرضـــه باســـتخدام التقنيـــات الرقميـــــــــــة، ويتضمـــن هـــذا الفـــن مـــا يبدعـــه الفنـــان بواســـطة الكمبيوتـــر 
 يتمّتـــع بخصائـــص تفاعليـــة مـــع الجمهـــور. 

ً
ـــي، والـــذي غالبـــا

ّ
أو مـــا ُيعـــرض علـــى الشاشـــة كعمـــٍل فنـ

النســـــــخ/ اإلصدارات/ الطبعات: يشير هذا املصطلـــــــح إلى األعمال الفنية الجديدة التـــــــي ينتجها الفنان عند تكوينه ألكثــــر من نســـــــخة واحدة 
نَتج 

ُ
من العمل الفنـــي، وعادة ما يتم إنتاج الصور واملطبوعات في أكثـــر من نســــخة/إصدار، كما ينطبق هذا املصطلح على املجّسمات التــي ت

باســـتخدام ذات القالـــب أو عنـــد إنتـــاج أحجـــام متعـــددة، و يتـــم إنتـــاج النســــــــــخ/اإلصدارات/ الطبعـــات مـــن قبـــل الفنـــان فقـــط أو تحـــت إشـــرافه 
وليـــس مـــن قبـــل املشـــتري، كمـــا ال ُيســـمح بشـــراء عمـــل فنـــي ومـــن ثـــم تكويـــن نســــــــــــخ عنـــه مـــن قبـــل اآلخريـــن.

 مـــن العمـــل الفنــــــي،  و تشـــمل 
ً
 جديـــدا

ً
املطبوعـــات: الصـــور التــــــــي يقـــوم الفنـــان بطباعتهـــا علـــى الـــورق بنفســـه أو تحـــت إشـــرافه باعتبارهـــا إصـــدارا

املطبوعات على أساليب مختلفة من الطباعة  مثل الصور الفوتوغرافية والحفر وطباعة الشاشة الحريرية، وتتم عادة طباعة عدد محدود 
من النسخ تحت مسمى )اإلصدار الخاص أو املحدود( دون إمكانية عمل نســــــٍخ إضافية فـــي املستقبل، وهنا يقوم الفنان بتوقيع وترقيم كل 

إصدار بتسلسله من إجمالي العدد املطبوع من النســـــخ )على سبيل املثــــــــــــال – 100/1، 100/2، إلخ(.

امللصقـــات: تصميـــم الفـــت للنظـــر أو نســــــخة عـــن لوحـــة أو تصميـــم أو صـــورة فوتوغرافية،وتحتـــوي علـــى صـــور ونصـــوص وتطبـــع بكميـــات كبيـــــــرة 
)ولذلـــك فـــال يمكـــن تصنيـــف امللصقـــات كنـــوع مـــن أنـــواع الفنون(. 

 بالتعريفـــات.
ً
يرجــــــــــــــــى االطـــــــــاع علـــى ملحـــــــــــــــق املصطلحـــات والتعريفـــات الـــوارد فـــي نهايـــة هـــذا الدليـــل لاطـــاع علـــى قائمـــة أكثــــر شـــموال



من أعمال الفنان محمد أنيس باحميد

مل�ــة عامــة عــن الفنــون البصريــة فـــي 
الســعودية. العربيــة  اململكــة 

الفصل األول



19 18

ت اململكــــــــــــــة العربية السعودية اهتمامها الكبيــــــــــــــر بالفنــــــــــــــون البصــــــــــــــرية مع إصـــدار  )وزارة املعارف آنذاك( قرارهــــــــــــــا رقــــــــــــــم )17( لعــــــــــــــام 
ّ
استهل

1377ه )1957م( الـــذي اقتضــــى بموجبـــه ضـــم مـــادة الدراســـة الفنيـــة للمـــواد الدراســـية فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية، ورافـــق ذلـــك ظهـــور 
ـــر فـــي مســـيرة الفنـــون البصريـــة الســـعودية.

ّ
مواهـــب فنيـــة ســـعودية كان لهـــا دور مؤث

انهمـــك الرعيـــــــــــل األول مـــن هــــــــؤالء املبدعيـــــن فـــي إقامــــــــــــــة العديـــد مـــن املعـــــارض الفنيـــة ألعمالهـــم عبــــر اململكــــــــــــــــة مـــا بيـــــن عامـــي 1387 – 1388ه 
 بـــارزة فـــي مجـــاالت تعليـــم الفنـــون التشـــكيلية واســـتضافة املعـــارض الفنيـــة 

ً
)1967 – 1968م(، ثـــم قطعـــت اململكـــة العربيـــة الســـعودية أشـــواطا

ه العـــام 1390ه )حقبـــة الســـبعينيات مـــن القـــرن امليـــالدي املنصـــرم(، وتنامـــي االهتمـــام بالفنـــون البصريـــة فـــي اململكـــة 
ّ
خـــالل الَعقـــد الـــذي اســـتهل

ّوجت هذه الجهود بإنشاء وزارة الثقافة في عام 1439ه ) 2018م ( بهدف تطوير القطاع الثقافي السعودي 
ُ
العربية السعودية بعدها إلى أن ت

بمختلـــف مســـاراته اإلبداعيـــة ومنهـــا الفنـــون البصريـــة. 

إن املشـــاريع والطموحـــات الثقافيـــة والفنيـــة التــــي شـــهدتها اململكـــة العربيـــة الســـعودية، مؤشـــر دال علـــى مـــا تحملـــه الســـنوات املقبلـــة مـــن وعـــوٍد 
بمزيد من التطّورات البارزة في هذه املجاالت، وهو ما يأمل هذا الدليل في املساهمة بدعمه من خالل تسليط الضوء على عدد من الوسائل 

ن الجهات الحكومية في اململكة العربية الســـعودية من املشـــاركة في هذا املســـعى النبيل.
ّ
التي تمك

للمزيــــــــــــد من املعلومــــــــــــات عن تاريخ الفنــــــــــــون في اململكة العربية السعودية، الرجاء االطــــــــــــــاع على تقرير الحالة الثقافيـــــــــــــــة في اململكــــــــــــة 
العربية السعودية 1440–1441ه ) 2019م(. 

االت ز ألبرز املراحل التـي شهدتها محج  استعرا�ضٌ تاريخي موحج
�ي اململكـة العربية السعوديــــــة الفنون البصرية �ض

منذ املراحل األولى لتأسيس اململكة وحتى إنشاء وزارة الثقافة السعودية.

من أعمال الفنان عبدهللا الشلتي



من أعمال الفنان عبدالرحمن النغيم�سي

�ي الفصل الثا�ن
موعة من املقتنيات الفنية تكوين م�ج

باعهــا القتنــاء  هــات الحكوميــة ا�تّ ــى الحج ي علــ ــ�ت�ي طــوات الـ ــى الحض يســتعرض هــذا الفصــل أولـ
ي لذلــك،  �ض ية وإطــار العمــل الالزمـــ�ي راتي�ج ي كيفيــة وضــع االســ�ت موعــة فنيــة، م�ــددا� م�ج
ي هذا الســياق. ىي هــات الحكوميــة األخــذ بها �ض ــح التـــي يمكــن لل�ج ي مــن النصا�ئ ي عــــــــددا� ومقدمــا�



23 22

هات الحكومية  دوافع اقتناء الحج
موعات الفنية للمحج

تتعدد األهداف وراء بناء الجهات الحكوميــــــــــــــــــــــــــة ملجموعاتهــــــــــــــــــــــــــــا 
قتنــــــــــاة، ومنها:

ُ
الفنية امل

تشــــجيع ودعـــم الفنـــون البصريـــة املحليـــة والوطنيـــة، وذلـــك فـــي  	
ســـياق تطويـــر صناعـــة فنيـــة ذات مســـتقبٍل واعـــد.

املســـاهمة فـــي بنـــاء الهويـــة الوطنيـــة وتعزيزهـــا: إذ تعكـــس مجموعـــة  	
األعمـــال الفنيـــة الوطنيـــة املقتنـــاة ُرقـــي وتطـــور املمارســـات الفنيـــة في 
الوطـــن، إضافـــة إلـــى إبرازهـــا لصيـــت الجهـــة الحكوميـــة أو املؤسســـة 

.
ً
 ودوليـــا

ً
املقتنيـــة محليـــا

قتنـــاة، وهـــو مـــا يتيـــح للجهـــات  	
ُ
بنـــاء إرٍث مـــن األعمـــال الفنيـــة امل

الحكوميـــة امتـــالك عـــدٍد مـــن األعمـــال الفنيـــة الرئيســـية إلتاحتهـــا 
أمـــام عامـــة الجمهـــور، وللحفـــاظ عليهـــا لألجيـــال القادمـــة بهـــدف 

روايـــة نهــــٍج حـــول تاريـــخ وثقافـــة الوطـــن.
تمكيـــــــــــــــــــــــــــن وتعزيـز بيئـات عمـٍل عاليـة الجـودة ملوظفـي الحكومــــــــــــــة  	

وعامـة املواطنيـــــــــــــن، وتعزيـز التفكيــــــــــر اإلبداعـي وتحفيــــــــــزه لـدى 
املوظفيــــــــــن.

من أعمال الفنان إبراهيم فايع األملعي
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موعة الفنية ج العمل املتبع من اقتناء املحج تحديد الهدف ومنه��
حـــدد إطـــار العمـــل، واألهـــداف التـــي تريـــد الوصـــول إليهـــا مـــن تكويـــن مجموعتهـــا الفنيـــة، وتحديـــد املســـؤول عنهـــا 

ُ
ينبغـــي علـــى الجهـــة الحكوميـــة أن ت

وعن كيفية اتخاذ القرارات بشـــأنها، وذلك قبل تحديد ماهّية األعمال املرغوب في اقتنائها. وبغض النظر عن حجم امليزانية املحددة القتناء 
األعمـــال الفنيـــة )وســـواء كان هـــدف الجهـــة الحكوميـــة هـــو اقتنـــاء عـــدد قليـــل مـــن األعمـــال الفنيـــة لعرضهـــا فـــي املكاتـــب، أو االســـتثمار  فـــي األعمـــال 
الفنية بشكل أكثـــــر جدية(، يساعد وضع استراتيجية للمجموعة الفنية في الحفاظ على الفعالية والكفاءة، واالتساق واملساءلة وتطبيقهــــــــــــــــــا.

قتنـــاة الثقافـــة والهويـــة الحكوميـــة بشـــكل ســـليم، كمـــا يقـــدم منهــــــــــج العمـــل 
ُ
يضمـــن وضـــع منهــــــــــج عمـــٍل للمجموعـــة الفنيـــة أن تعكـــس األعمـــال امل

 رسمية للتشاور مع األطراف الرئيسية من أصحاب املصلحة، عالوة على تأمين املشورة املتخصصة ومواءمة توّجهات املجموعة 
ً
كذلك آلية

الفنيـــة مـــع املبـــادرات الحكوميـــة املختلفـــة ومنهـــا مبـــادرات رؤيـــة الســـعودية 2030.

من أعمال الفنان أسعد عرابي

من أعمال الفنانة فاطمة الداود 
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موعة الفنية عملية صنع القرار: تشكيل فريق عمل املحج

موعة الفنية عملية صنع القرار: تشكيل فريق عمل املحج

نقترح تشكيل  لتسهيل عملية اقتناء األعمال والتأكد من عدم تداخل الذوق الخاص للشخص بحاجة الجهة القتناء األعمال الفنية، 
فريق عمل املجموعة الفنية الختيار وتحديد األعمال املناسبة للمقار الحكومية. 

ي عنها )بيعها*(، واملوافقة عليها، 
ّ
ى فريق عمل املجموعة الفنية مسؤولية مراجعة عمليات اقتناء األعمال الفنية )شراؤها(، والتخل

ّ
يتول

قتناة مع منهج املجموعة الفنية العام، ولدعم القيم األساسية للجهة 
ُ
ومن املهم تشكيل هذا الفريق لضمان تما�سي األعمال الفنية امل

الحكومية املقتنية، ولإلشراف على جودة األعمال التي يتم اقتناؤها. 

لها االلتزام بكافة قوانين نظام املنافسات واملشتريات الحكومية ولوائحه، وتأتي النقاط املذكورة 
ّ
يجب على الجهات الحكومية ومن يمث

هنا باعتبارها إرشاداٍت ألفضل املمارسات التي ال تحل محل القوانين الحكومية الواجب االلتزام بها.

 لنّيتهـــا االحتفـــاظ بكافـــة األعمـــال التـــــــي تقتنيهـــا، وال تتـــم عمليـــات 
ً
ـــز املجموعـــات الحكوميـــة علـــــى اقتنـــاء األعمـــال الفنيـــة فقـــط نظـــرا

ّ
*عـــادة مـــا ترك

ـــي )البيـــع( إال إذا اقتضـــت الضـــرورة لذلـــك.
ّ
التخل

من أعمال الفنانة زهرة الغامدي

موعات الفنية: ي حوكمة فريق عمل املحج هناك نوعان من نماذ��

12 �ض الداخلييـن  فريق مكون من املوظفـ�ي
هة الحكومية العامليـــــن فـي الحج

ينبغي أن يشمل املمثلون عن هذه الفئة:

املوظفيــــــن الحكومييـــــــــن ممـــن لهـــم صالحيـــــــــــة اتخـــــــــــــــــــــــاذ  	
قـــة 

ّ
القـــــــرارات وســـلطة املوافقـــــــــــة علـــى امليزانيـــــــات املتعل

باألعمـــال الفنيـــة والتصميمـــات الداخليـــة للمكاتـــــــــــــــــــب.

املوظفيـــن الحكومييــــــن الذين هم علــى اطالع أو اهتمام  	
باملشـــــــهد الفنــــي الوطنــــــــــي واملجتمـــــــع الثقافـــــــي الوطنــــــي.

�ض  فريق مكون من أعضـــــــــاء داخليـــ�ي
�ض يـــــــ�ي وخارحج

ينبغي أن يشمل املمثلون عن هذه الفئة:

املوظفيـــــــــــن الحكومييــــــــن ممـــن لهـــم صالحيـــــــــــة اتخــــــــــــــــاذ  	
قـــة 

ّ
القـــرارات وســـلطة املوافقــــــــــــــــة علـــى امليــــزانيات املتعل

باألعمـــال الفنيـــة والتصميمـــات الداخليـــــــــــــــــــــــــــة للمكاتـــب.

املوظفيــــن الحكومييــــن الذيـــن هـــم علـــى اطـــالع أو اهتمـــام  	
باملشـــهد الفنـــــــــــــــي الوطنــــي واملجتمـــع الثقافـــــــــــــــي الوطنــــي.

يجـــب أن يتمتـــع املمثلـــون الخارجيـــون بالخبــــرة فـــي مجـــال  	
املشـــهد الفنــــــــي الوطنــــــــــي، وبفهـــٍم ملمارســـات الفنـــان. 
يفضل في الحاالت املثلى أن يكون املمثلون الخارجــــــــيون 

مـــن قّيمــــــــي أو مستشــــــــــــــــاري الفنـــون.
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موعات الفنية املقتناة؟ كيف تعمل فرق عمل املحج

يختلـــف تنظيـــم فريـــق عمـــل املجموعـــات الفنيـــة مـــن جهـــة إلـــى أخـــرى، 
إال أنها عادة ما تّضم حوالي ستة أعضاء باإلضافة إلى رئيس الفريق. 
ويتناوب األعضاء في شغل مناصب الفريق املختلفة، كما تبلغ فتــــرة 
عضويـــة كل منهـــم مـــن ســـنتين إلـــى ثـــالث ســـنوات، ومـــن املفضـــل أن 
يشتمل الفريق على أفراٍد من أقسام مختلفة من الجهة الحكومية،  
وذلـــك بهـــدف إشـــراك كافـــة العامليــــن لـــدى الجهـــة الحكوميـــة فـــي بنـــاء 

املجموعـــات الفنيـــة بشـــكل نشـــط وفاعـــل.

إلـــى فريـــق عمـــل املجموعـــة  يجـــب تقديـــم كافـــة مقتــــرحات االقتنـــاء 
وللحـــد  وذلـــك لضمـــان اإلدارة الســـليمة،  الفنيـــة للموافقـــة عليهـــا، 
ــاة.  مـــن تأثيــــر الـــذوق الشــــخ�سي املفـــرد علـــى املجموعـــة الفنيـــة املقتنـ
فيقـــوم املوظـــف الراغـــب فـــي اقتــــراح اقتنـــاء عمـــٍل فنــــي محـــدد بإعـــداد 
مقتــــرح االقتنـــاء، وتقديمـــه إمـــا خـــالل اجتمـــاٍع رســـمي أو عبــــر مذكـــرة 
خـــارج جـــدول االجتماعـــات املحـــددة، ويتـــم النظـــر فـــي كافـــة العـــروض 
علـــى أســـاس أهليتهـــا، ومـــع مراعـــاة املبـــادئ املنصـــوص عليهـــا فـــي منهــــج 

.
ً
قتنـــاة الـــذي تـــم االتفـــاق عليـــه مســـبقا

ُ
املجموعـــة الفنيـــة امل

)من الجدير بالذكر أن عملية بناء املجموعة الفنية قد تكون تجربة 
ودعـــم  لتبـــادل األفـــكار،  لتضّمنهـــا نشـــاطاٍت   

ً
إيجابيـــة للغايـــة نظـــرا

الترابط بين أقسام الجهة الحكومية املقتنية لألعمال الفنية، عالوة 
الحكومـــي  علـــى تشــــجيعها للممارســـات االبتكاريـــة وتعزيـــز االنتمـــاء 

بشـــكل عــــــــــــــــــــــــــام(.

موعة الفنية املقتناة: ي عمل املحج منها منه�� بعض النقاط التـي يمكن أن يت�ف

ت الجهة أو اإلدارة الحكومية وسياقها ومبادئها وأولوياتها بشكل عام. 	
ّ
تطلعا

موضوعـــات االقتنـــاء )موضوعـــات األعمـــال، املبـــادئ اإلرشـــادية، أنـــواع الفنـــون التــــي تـــود الجهـــة  	
الحكوميـــة اقتناءهـــا أو االبتعـــاد عنهـــا(.

املنهــــج الحكومـــي التشـــريعي والتنفيـــذي ونزاهـــة التعامـــل املرجـــّوة للمجموعـــة الفنيـــة )مزيـــد مـــن  	
 فـــي هـــذا الدليـــل(.

ً
التفاصيـــل حـــول هـــذه النقطـــة الحقـــا

تقييـــم مســـاحة املكتـــب واملبنــــى، وتحديـــد أماكـــن عـــرض أعمـــال  	
مجموعـــة األعمـــال الفنيـــة املقتنـــاة: يجـــب التركيــــز علـــى ســـبيل املثـــال 
فيمـــا إذا كانـــت غرفـــة االجتماعـــات فـــي مقـــر الجهـــة الحكوميـــة هـــي فـــي 
حاجـــة إلـــى أعمـــاٍل فنيـــة زاهيـــة األلـــوان أم أعمـــاٍل فنيـــة ال تشـــتت 
االنتبـــاه، أو مـــا إذا كان وضـــُع مجّســـٍم ضخـــم فـــي املدخـــل ســـيبهر 

املوظفيــــن والزائريـــن عنـــد دخولهـــم املبنــــى.

مـــن الواجـــب كذلـــك التفكيــــر فـــي الجـــدران ودراســـتها: فقـــد تحتـــوي  	
غرفـــة االجتماعـــات علـــى ســـبيل املثـــال علـــى جـــداٍر عريـــض َيتســـع 
ـــب 

ّ
ألعمـــاٍل فنيـــة متعـــددة أو سلســـلة مـــن الصـــور، أو قـــد تتطل

 يسهم في تفاعل كّلٍ املوظفين 
ً
 عاما

ً
 فنيا

ً
املساحات الخارجية عمال

والـــزوار معـــه وتشـــكيله بالتالــــي لنقطـــٍة مبدئيـــة الســـتهالل الحـــوار. 
كما يجب كذلك دراسة الزوايا بأسلوٍب مماثل واعتبار ما إذا كان 
يمكـــن وضـــع طاولـــة فيهـــا لعـــرض مجّســـم فنــــي صغيــــر أو مـــا يشـــابهه.

يجب تقييم مدى صمود وقوة  العمل الفني وأخذ العامل الزمني  	
وآثـــاره بعيــــن االعتبـــار: إذ بمقـــدور املســـاحات األكثــــر خصوصيـــة 
واملكّيفة اســـتيعاب أعماٍل فنية أكثر هشاشـــة في طبيعتها، في حين 
تحتـــاج املســـاحات الخارجيـــة أو الرطبـــة أو املزدحمـــة إلـــى أعمـــاٍل 
َمـــت ملقاومـــة عوامـــل الجـــو وُصِنَعـــت مـــن مـــواٍد قويـــة ودائمـــة. ُصّمِ

العمل على تحديد واستيعاب الصورة الجمالية املرتبطة بالجهة  	
ومقرهـــا واألهـــداف الكامنـــة وراء اقتنـــاء الجهـــة الحكوميـــة املعنيـــة 

هـــود املبذولـــة فــــي هـــذا املشـــروع، نقتــــرح القيـــام ب�تماريـــن العصـــف الذهنــــي التاليـــة مـــع فريـــق عمـــل  �ض الحج �كــــ�ي ل�ت
موعـــة الفنيـــة املقتنـــاة: ية املحج �اتيحج موعـــة الفنيـــة قبـــل البـــدء فــــي وضـــع اســـ�ت املحج

ملجموعتهـــا الفنيـــة: وهـــو مـــا يتـــم مـــن خـــالل طـــرح التســـاؤالت حـــول 
الشـــعور الـــذي تـــود الجهـــة الحكوميـــة فـــي أن تعكســـه مســـاحاتها، 
وتحديـــد أنـــواع األعمـــال الفنيـــة التــــي مـــن شـــأنها محـــاكاة وتعزيـــز 
األهـــداف والثقافـــــــــة املؤسساتيـــــــة للجهـــــــة الحكوميـــــــــــة املقتنيـــــــــــــــة.

أخـــذ العمـــالء أو الزائريـــن الذيـــن يتـــــــرددون علـــى املســـاحة بعيـــــــن  	
 
ً
االعتبار، وإذا ما كانت الجهة الحكومية املقتنية تستقبل ضيوفا
ســـعوديين أو أجانـــب مـــن املهتميـــــــن باالطـــالع علـــى املواهـــب الفنيـــة 

املحليـــة.

يجـــب كذلـــك التفكيـــــــر فـــي اإلرث املقتنـــى الـــذي تـــود الجهـــة الحكومية  	
املقتنيـــة تركـــه لألجيـــال القادمـــة، وفـــي مـــدى رغبتهـــا والتــــزامها بدعـــم 
الفنانيــــن الشباب ومساعدتهم في بناء مستقبلهم املهنـــــــي، إضافة 
إلـــى رؤيتهـــا ألهـــداف هـــذه املجموعـــة الفنيـــة فــــــــي املستقبــــــــــــل البعيـــد.

تقييـــم املوضوعـــات التــــي تـــود الجهـــة الحكوميـــة املعنيـــة تناولهـــا مـــن  	
خـــالل اقتنـــاء املجموعـــة الفنيـــة: إذ قـــد تـــود الجهـــة الحكوميـــة علـــى 
ســـبيل املثـــال التركيـــــــز علـــى نـــوع الوســـائط الفنيـــة املســـتخَدمة )مثـــل 
ســـتخدم فيهـــا الـــورق أو الرســـومات(، أو املوضوعـــات 

ُ
األعمـــال امل

التـــي تقّدمهـــا تلـــك األعمـــال الفنيـــة )مثـــل األعمال املرتبطة باملنطقة 
املحليـــة، أو بموضـــوع مرتبـــٍط بأعمـــال الجهـــة الحكوميـــة املعنيـــة 

بشـــكل خـــاص(.

من أعمـــال الفنان صديق واصل
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�ف �ف الداخلي�ي �ف وامل�ممـــ�ي  التعاون مع االستشاري�ي
�ف �ف الفنــــي�ي ّم�ي والق�ي

فـــي حيــــــــن يســـُهل اتخـــاذ اللجنـــة الفنيـــة لقـــرارات اقتنـــاء األعمـــال الفنيـــة 
منخفضة القيمة )مثل تلك التي يتم اقتناؤها بشكل أساسـي لتزيين 
املكاتـــب(، إال أن اقتنـــاء مجموعـــة فنيـــة أكثــــر جديـــة وضمـــان حملهـــا 
لقيمـــة ذات إرث متناقـــل هـــي عمليـــة قـــد تتطلـــب االســـتعانة بخبيــــــر 
فنــــي خارجــــي مثل املستشارين والقّيميــــــن الفنييــن ومؤرخـــي الفنون 
واملصمميــــن الداخلييــــــن للمســـاعدة فيهـــا، ويعمـــل هـــؤالء املختصـــون 
فـــي دعـــم الجهـــات الحكوميـــة عنـــد بنائهـــا مجموعاتهـــا الفنيـــة، وضمـــان 
تركيب األعمال الفنية والعناية بها بشكل مناسب لحماية االستثمار 
فيها، إلى جانب تقديمهم املشورة حول غيرها من العوامل مثل سعر 

األعمـــال الفنيـــة وقيمتهـــا.

من أعمال الفنانة زينة عامر

تقييـــم القـــدرات الحاليـــة مـــن حيـــث تمّتـــع الجهـــة   :
ً
مـــن املهـــم أوال

، أم 
ً
الحكوميـــة باملصـــادر الالزمـــة إلدارة هـــذه العمليـــة الفنيـــة داخليـــا

تفضيلها االستعانة بمستشارين خارجييـن في عملية اقتناء األعمال 
الفنيـــة وعرضهـــا، وهـــي قـــراراٌت يجـــب أن تعمـــل منهجيـــة املجموعـــة 
 ،

ً
الفنيـــة التابعـــة للجهـــة الحكوميـــة علـــى املســـاعدة فـــي اتخاذهـــا أيضـــا

كمـــا يمكـــن للجهـــة الحكوميـــة كذلـــك مشـــاركة تفاصيـــل املنهجيـــة 
الفنية املتفق عليها مع املوظفين واملستشـــارين لتعميم ذات الدرجة 
من الشفافية واملعلومات حول مجموعة مقتنيات الجهة الحكومية 

الفنيـــة وأهدافهـــا. 

، يتخصـــص القّيمـــون ومؤرخـــو 
ً
ــا ومـــــــــــــــن الخبــــراء املذكوريـــــــــــــــن آنفـــــــــــــ

الفنـــون فـــــي دراســـة األعمـــال واملوضوعـــات الفنيـــة املختلفـــة، وتكويـــن 
املجموعـــات الفنيـــة الهادفـــة، ويســـهم التعامـــل مـــع هـــذه الفئـــة مـــن 
املختصيــــن بالفنانيــــن واملؤسســـات الفنيـــة، ومصـــادر بيـــع األعمـــال 
 تلـــك 

ً
الفنيـــة فـــي مســـاعدة وتوجيـــه الجهـــات الحكوميـــة، وخصوصـــا

، وعـــادة مـــا يتقاضــــى 
ً
العازمـــة علـــى بنـــاء مجموعـــة فنيـــة قّيمـــة ماديـــا

 محـــددة نظيــــر جهودهـــم.
ً
القّيمـــون ومؤرخـــو الفنـــون رســـوما

ـــز املستشـــارون الفنيـــون فـــي أغلـــب نشـــاطاتهم علــــــى املجموعـــات 
ّ
يرك

الخاصـــة، وعلـــى تقديـــم املســـاعدة فـــي اقتنـــاء األعمـــال مـــن صـــاالت 
العـــرض ودور املـــزاد وغيرهـــا مـــن املنافـــذ األخـــرى، وعـــادة مـــا يتقاضــــى 
 محّددة، باإلضافة إلى 

ً
 شـــهرية أو أتعابا

ً
املستشـــارون الفنيون رســـوما

احتمـــال احتياجهـــم لعمـــوالت إضافيـــة.

ـــب عمـــل املصمميــــن الداخلييــــن خبــــرة سابقــــــة فــــــي مجـــال 
ّ
ال يتطل

مـــا يعمـــل املصممـــون بالتعـــاون مـــع   
ً
حيـــث غالبـــا األعمـــال الفنيـــة، 

املستشـــارين أو القيميــــن الفنييــــن املتخصصيــــن عنـــد تكليفهـــم علـــى 
إدراج األعمال الفنية في تصميم املكاتب. إذ تكُمن قيمة املصمميــــن 
الداخلييــــن فـــي إســـداء النصائـــح حـــول أنـــواع األعمـــال الفنيـــة التــــي مـــن 
شـــأنها إضفـــاء جاذبيـــٍة جماليـــة علـــى املكتـــب أو القســـم، كمـــا يمكـــن 
الطلب من املصمم الداخلي عند تجديد تصميم املكاتب تخصيص 
مســـاحاٍت لعـــرض األعمـــال الفنيـــة، أو حتــــى تصميـــم وبنـــاء مســـاحات 

معينـــة حـــول األعمـــال الفنيـــة الرئيســـية ذاتهـــا.



من أعمال الفنان زمان جاسم

الفصل الثالث
اقتناء األعمال الفنية 

ي أســس اقتنــاء األعمــال  ــع� صض� موعــة الفنيــة املقتنــاة وو� ر امل�ج ي الفصــل الثالــث معايــــ�ي د� �ــّد�
طــوات العمليــة القتنــاء أو امتــالك األعمــال  ــح هــذا الفصــل مــن الدليــل الحض الفنيــة. ويوصضّ

هــة الحكوميــة. موعــة الفنيــة التابعــة لل�ج مــن امل�ج �ض
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موعة فنية: األعمال الفنية بناء محج
ل الخطوة األولى في عملية بناء املجموعة الفنية في فهم واستيعاب سوق الفن في اململكة العربية السعودية، واالطالع على منافذ بيع 

ّ
تتمث

 من البائعين واملشترين للمنتجات والخدمات واألعمال الفنية، كما تنقسم إلى قسمين 
ّ

ال
ُ
األعمال الفنية. وتشمل سوق الفنون بشكل عام ك

هما: السوق الرئيسية، والسوق الثانوية لألعمال الفنية.
 لفنانين معاصرين على قيد الحياة، وهو ما يشير عادة إلى بيع تلك األعمال الفنية 

ً
تضم السوق الرئيسية لألعمال الفنية في معظمها أعماال

للمرة األولى إما عبر إحدى صاالت العرض الفنية، أو مباشرة من الفنان، أو عبر معارض الفنون، ويعد هذا هو وقت تحديد سعر العمل الفني.
يدخل العمل الفني إلى السوق الثانوية لألعمال الفنية عند بيع املشتري له بعد شرائه من السوق األولية لألعمال الفنية، وتتخصص دور 
 ملرة واحدة على األقل، والتي 

ً
املزاد بالبيع في هذه السوق. كما تتخصص السوق الثانوية ببيع وشراء األعمال الفنية التي جرى بيعها سابقا

«. ويمكننا االفتراض بأن معظم األعمال الفنية التي تقتنيها الجهات الحكومية، 
ً
 ما يشار إليها بمصطلح األعمال الفنية »اململوكة سابقا

ً
غالبا

والتي يو�سي بها هذا الدليل هي أعماٌل تقع ضمن السوق األولية لألعمال الفنية.

كيفية تحديد سعر العمل الف�ف�ي

ر على تسعـــــــير 
ّ
يحدد الفنــــــــــــــان أو املعــــــــــــــرض أو تاجــــــــــــــر األعمال الفنيــــــــــــــــــــــــــــة، أو دار املزاد لسعر العمل الفنــــــــــــــي، وثمة العديد من العوامـــــــل التي تؤث

األعمال الفنيــــــــــة.

من أعمال الفنانة إيمان الوهبي

العوامل املؤثرة عل� سعر العمل الف�ف�ي

الفنان: ترتفع قيمة العمل مع ارتفاع شهرة )صيت( الفنان. 	
ـــر علـــى ســـعر  	

ّ
مســـيرة الفنـــان املهنيـــة: ترتفـــع قيمـــة العمـــل الفنـــي كلمـــا زاد االستحســـان النقـــدي للفنـــان بوجـــه عـــام، ومـــن العوامـــل التـــي قـــد تؤث

 ضمن معرٍض ُمتحفي، أو حصوله على تكليٍف فني أو جوائز معينة، أو اقتناء 
ً
العمل الفني في هذا السياق هو عرض الفنان ألعماله مؤخرا

أعمالـــه مـــن قبـــل بعـــض املتاحـــف املرموقـــة أو الهيئـــات الحكوميـــة أو املجموعـــات الخاصـــة. 
التقنية الفنية املستخدمة: تضيف التقنيات املستخدمة في العمل الفني قيمة ترفع من سعره وقيمته اإلجمالية، وهو ما يمكن تقييمه  	

 عن عملية نادرة 
ً
 من األلوان أو كان ناتجا

ً
 أصليا

ً
من خالل دراسة طريقة إنشاء العمل الفني ونوع املواد املستخدمة فيه، وما إذا كان عمال

مـــن التصوير.
ر ذلك على سعر العمل. 	

ّ
الحجم: كلما اختلف  مقاس العمل الفني، اختلفت املواد املستخدمة والجهد املطلوب إلنجازه مما يؤث

سخ املنتجة بالجملة مثل امللصقات.  	
ُ
األصالة: ترتفع قيمة األعمال الفنية األصلية عن املطبوعات، وترتفع قيمة املطبوعات عن املواد والن

وفـــي ســـياق مطبوعـــات اإلصـــدار املحـــدود، فيجـــب عندهـــا تعريـــف كّلِ طبعـــة برقـــم اإلصـــدار الفريـــد املحـــدد لهـــا. أمـــا فـــي ســـياق األعمـــال الفنيـــة 
املفردة، فمن املهم عندها إبراز تأكيٍد من قبل الفنان )أو معرضه أو الجهة املسؤولة عن إدارة أعماله( على تفّرد العمل الفني، وعدم نّية 

الفنان إنتاج أي أعماٍل أخرى بنفس األســـلوب الفني، ويتم ذلك من خال:
الحصول على شهادة بأصالة العمل الفني.	 
ـــل الفنـــان وأعمالـــه.	 

ّ
أو حيـــازة فاتـــورة أصليـــة تحمـــل تفاصيـــل العمـــل الفنــــي كاملـــة، وتتضّمـــن صـــورة مـــن املعـــرض الفنــــي الـــذي يمث

حالة العمل الفني وجودته: تقلل األضرار التي تلحق بالعمل الفني من قيمته. 	
 من خالل سعر البيع العام ألعمال مماثلة )على سبيل املثال: نطاق األسعار لألعمال  	

ً
د أسعار األعمال الفنية أيضا حدَّ

ُ
القيمة السوقية: ت

الفنية التي تعرض في املزادات(.
 لتجاوز الهدف من وراء األسعار املدفوعة لقيمة العمل 	 

ً
 على سعر العمل الفني نظرا

ً
ال تعد األسعار  في املزادات الخيرية عالمة أو مؤشرا

الفني في أغلب األحيان، وذلك ألهداف خيرية.

 وشراء العمل الفني مباشرة من الفنان أو املعرض على سعر العمل الفني، وفي  	
ً
سوق العمل الفني: يؤثر نوع األعمال الفنية املطلوبة حاليا

حين ثمة العديد من املزايا لشراء األعمال الفنية من الصاالت الفنية التجارية املرموقة، إال أن تلك الصاالت تقتطع بدورها نسبة مئوية 
من سعر البيع نظير خدماتها، مما قد يسهم في رفع سعر العمل الفني في بعض األحيان عند شرائه من تلك الصاالت.

املصدر – يؤسس تاريخ امللكية ويثبت األصالة، مما يزيد من القيمة بشكل كبير. 	
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طوات املتبعة القتناء عمل ف�ض�ي  الحض
يجب التنويه هنا مرة أخرى بوجوب التزام الجهات الحكومية بكافة قوانين نظام املنافسات واملشتريات الحكومية ولوائحه عند عملية 
شراء وبيع األعمال الفنية. ويعد ما هو أدناه إرشادات ألفضل املمارسات التي ال تحل محل القوانين الحكومية الواجب التقّيد بها.

الخطوة )1(: تقييم العمل الفني والتأكد من توافقه مع 
منهجية الجهة الحكومية املعنية القتناء األعمال الفنية 
ووفق امليزانية املخصصة لذلك، )وذلك من خالل تعبئة 
طلب الشراء لضمان امليزانية املخصصة(، إضافة إلى التأكد 
من وجود مساحة مناسبة لعرض العمل الفني أو تخزينه.

1

الخطـــوة )2(: تحديـــد مصـــدر أو منشـــأ العمـــل )أي هـــل هـــو 
عمـــل جديـــد للفنـــان؟ هـــل تـــم التأكـــد مـــن أصالـــة العمـــل؟ 
هـــل  هـــل يحمـــل العمـــل بصمـــة أعمـــال الفنـــان األخـــرى؟ 
يوجـــد نمـــاذج أخـــرى مـــن الكتـــب أو املعلومـــات حـــول العمـــل 
 
ً
الفنــــي؟ هـــل يعـــد املعـــرض الـــذي يعـــرض العمـــل الفنــــي أهـــال
للثقـــة؟ هـــل يمكـــن للمعـــرض تقديـــم شـــهادة بأصالـــة العمـــل 
الفنــــي؟ هـــل قابـــل ممثـــل الجهـــة الحكوميـــة الفنـــان بشـــكل 
فـــي   

ً
وفـــي حـــال كان العمـــل الفنــــي معروضـــا شـخـــــــــ�سي؟(. 

 أو جهة أخرى قد امتلكت 
ً
السوق الثانوية )أي أن شخصا

(، فيجب عندها طلب التفاصيل 
ً
ذلك العمل الفنـي سابقا

عـــن املالكيــــن الســـابقين علـــى الرغـــم مـــن احتماليـــة صعوبـــة 
ـــر   ألكثـ

ً
تحقيـــق ذلـــك إذا كان قـــد تـــم امتـــالك العمـــل ســـابقا

مـــن مـــرة.

2

هة الحكومية املعنية شراء لو�ة فنية للمكتب عند زيارته أ�د املعارض ف الحج راضية: كيف يمكن ملوطضّ  ال�الة االف�ت
طوات املتبعة للقيام بذلك؟ ، وما الحض �ض رف )استوديو( أ�د الفنان�ي الفنية أو ُم��ت�

ـــق العمـــل الفنــــي مـــع املنهجيـــة التــــي 
َ
الخطـــوة )3(: إذا تواف

ملجموعتهـــا  بوضعهـــا  املعنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــة  قامـــت 
الفنيـــة، ووافـــق فريـــق عمـــل املجموعـــة الفنيـــة علـــى شـــراء 
الشـــراء  بمتطلبـــات  قائمـــة  وضـــع  عندهـــا  يتـــم  العمـــل، 
وغيرهـــا(،  الفنـــــــــــي،  العمـــــــــــــــــــل  وثائـــق  الســـعر،  )عـــرض 
ـــب مـــن املعـــرض حجـــز العمـــل لشرائـــــــــــــــــــه مـــن قبـــل 

َ
وُيطل

الجهـــة الحكوميـــــــــــــــــــة املعنيـــــــــــــــــــــــــــة )أي االحتفـــاظ بـــه وعـــدم 
بيعـــه ألطـــراف أخـــرى لفتــــــــــــــــرة محـــدودة مـــن الزمـــن(، ويتـــم 
عندهـــــــــــا إعـــداد استجـــــــــــالب عـــرض السعـــــــــــــــــــــــــــر مـــن خـــالل 
العتمـــاده مـــــــن قبـــل  »مقتــــرح االقتنـــــــــاء«  تعبئـــة نمـــوذج 
املقتــــرح. باعتمـــاد  املعنيـــة  الجهـــة  أو  الفنيــــــــــــة،  اللجنـــــــــــة 

3

للعمـــل  املقتنيـــة  الحكوميـــة  الجهـــة  علـــى   :)6( الخطـــوة 
الفنـــــي التأكـــد عنـــد إتمـــام املعاملـــة مـــن جمـــع كافـــة الوثائـــق 
ذات الصلـــة فـــي ملـــف واحـــد وحفظهـــا )ويشـــمل ذلـــك نمـــوذج 
مقترح االقتناء واتفاقية الشراء وفاتورة الشراء، وإيصال 
الدفـــع وشـــهادة أصالـــة العمـــل إن وجـــدت(، وذلـــك ألهميـــة 

تلـــك الوثائـــق فــــي إثبـــات الشـــراء ونقـــل امللكيـــة.

6

الخطوة )5(: الرجاء الرجوع إلى قوانيـــن نظام املنافسات 
واملشتريات الحكومية ولوائحه عند إرسال فاتورة الشراء 

للجهـــات املعنية.
5

الخطـــوة )8(: يضـــاف العمـــل الفنــــي إلـــى بوليصـــة تأميــــن 
األعمـــال الفنيـــة التابعـــة للجهـــة الحكوميـــة املعنيـــة، ويتـــم 
ذلـــك مـــن خـــالل إرســـال تفاصيـــل العمـــل الفنــــي وقيمـــة 
التأميــــن إلـــى شـــركة التأميــــن الخاصـــة بالجهـــة الحكوميـــة. 

8

الخطـــوة )9(: يقـــوم املعـــرض أو الفنـــان عنـــد نقـــل امللكيـــة 
بتســـليم العمـــل الفنــــــي إلـــى الجهـــة الحكوميـــة التــــي قامـــت 
 طلـــب مشـــورة املعـــرض 

ً
باقتنائـــه. وقـــد يكـــون باإلمـــكان أيضـــا

الفنـــــي حـــول تحديـــد املـــكان املناســـب لعـــرض العمـــل، أو 
طلـــب املســـاعدة أو املشـــورة فـــي عمليـــة نصـــب العمـــل الفنـــي، 

والطـــرق املناســـبة لذلـــك.

9

7
الخطـــوة )7(: يتبـــع عمليـــة نقـــل امللكيـــة مباشـــرة إضافـــة 
قتنــــى عبــــر 

ُ
املعلومـــات املتعلقـــة بإلحـــاق العمـــل الفنــــــي امل

إلـــى  وإرســـاله  لذلـــك،  املخصـــص  النمـــوذج اإللكترونـــــــــــــي 
 عبـــر ربطه بمقر املزاد أو 

ً
ســـجل األعمال الفنية الوطني آليا
املعـــرض الفنــــــي )انظـــر امللحـــق 2(.

10
الخطـــوة )10(: يجـــب علـــى كل جهـــة حكوميـــة االحتفـــاظ 
بملفاتهـــا الخاصـــة التـــي تتضّمـــن فاتـــورة مّفصلـــة لـــكل عمـــٍل 
)إن وجـــدت(،  إضافـــة إلـــى شـــهادة األصالـــة  تـــم شـــراؤه، 
ونســـٍخ ورقيـــة أو إلكترونيـــة عـــن أي معلومـــات داعمـــة مثـــل 
املقـــاالت، أو الكتـــب التــــي تذكـــر العمـــل الفنــــي، كمـــا تتضمـــن 
هـــذه الوثائـــق ألي مطبوعـــاٍت تتنـــاول الفنـــان وغيرهـــا مـــن 
املعلومـــات الداعمـــة األخـــرى حـــول الفنـــان مثـــل ســـيرته 

الذاتيـــة وغيرهـــا مـــن التفاصيـــل.

الخطوة )4(: يجب بعد الحصول على املوافقة على شراء 
العمـــل إعـــداد أمـــر الشـــراء بغـــرض توقيعـــه مـــن قبـــل كّلٍ مـــن 

الجهات الحكومية والبائع.
4

في السوق العاملية للفن، يمكن أن تتراوح أسعار األعمال الفنية 
بشكل كبير من بضعة آالف ريال سعودي إلى مئات اآلالف من 
لذلك يجب على كل جهة حكومية  الرياالت السعودية أو أكثر، 
اتخاذ قرارات بناًء على ميزانيتها و أهدافها واحتياجاتها  التنظيمية 
عند اقتناء األعمال الفنية. على سبيل املثال، بناًء على املعلومات 
التي قدمتها إحدى املنظمات الفنية الرائدة في اململكة العربية 
فقد استشهدت بالبيانات التالية املتعلقة بأسعار  السعودية، 

سوق الفن للعام 2020 وقابلة للتغير:

يمكـــــــــــــــــــن اقتنـــاء األعمــــــــــــــــــال علـــى الـــورق مـــن الفنانيـــــــــــــــن الناشـــــــــــــــــــئين 
والصاعديـــن )انظـــر ملحـــق 1 - املصطلحـــات والتعريفـــــــــــات( بأقـــل مـــن 

18 ألـــف ريـــال ســـعودي.

يمكـــن اقتنـــاء بعـــض األعمـــال الفنيـــة ذات الجـــودة بتكلفـــة ميســـورة 
تتــــراوح مـــا بيــــن 900-1800 ريـــال ســـعودي.

ـــت بعدســـة 
َ
 مـــا يرتفـــع ســـعر الصـــور الفوتوغرافيـــة التــــي الُتِقط

ً
 غالبـــا

فنانيــــن معروفيــــن عـــن معـــدل األســـعار فـــي الســـوق الفنــــي، لكـــن مـــن 
املمكـــن اقتنـــاء خيـــارات مماثلـــة ميســـورة التكلفـــة تتــــراوح أســـعارها مـــا 

 و37 ألـــف ريـــال ســـعودي.
ً
بيــــن 18 ألفـــا

من أعمال الفنان عزيز جمال
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ما الهدف من وراء تكليف فنان لصنع عمٍل ف�فّ�ي محدد؟

الدعوة املفتوحة أم التكليف املباشر؟

مـــن الوســـائل األخـــرى التــــي يمكـــن مـــن خاللهـــا اقتنـــاء عمـــٍل فنــــي هـــي 
 مـــن اقتنـــاء عمـــل فنــــي جاهـــز، يقـــوم 

ً
القيـــام بتكليـــف فنــــي. إذ وبـــدال

ـــف )القائـــم علـــى التكليـــف( باختيـــار وتكليـــف فنـــاٍن إلنتـــاج عمـــل 
ّ
املكل

ســـتخَدم هـــذه الطريقـــة 
ُ
 ملوجـــز فنــــي بمواصفـــات معينـــة. ت

ً
جديـــد وفقـــا

، أو عنـــد امتـــالك 
ً
 معينـــا

ً
عنـــد الرغبـــة باقتنـــاء عمـــٍل يجّســـد موضوعـــا

مســـاحٍة لعـــرض عمـــٍل كبيــــر الحجـــم )مثـــل العـــرض فـــي بهـــو أو مســـاحة 
خارجيـــة(، أو عنـــد الرغبـــة فـــي إهـــداء نســــٍخ عـــن األعمـــال الفنيـــة )مثـــل 

املطبوعـــات أو الصـــور الفوتوغرافيـــة أو غيرهـــا مـــن األعمـــال(. 
  

يتــم تحقيــق أي مــن األهــداف أعــاله عبـــر التكليــف املباشــر لفنــان تــم 
 لهــذه العمليــة، أو مــن خــالل دعــوة مفتوحــة شــبيهة 

ً
اختيــاره مســبقا

باملســابقة. كمــا يمكــن للقائــم علــى التكليــف اختيــار موضــوع معيـــن 
أو طلــب اســتخدام مــادة فنيــة معينــة مــن الفنــان. وباإلضافــة إلــى 
ذلــك، تعــد عمليــة التكليــف مــن إحــدى وســائل الدخــول فــي شــراكات 
مــع مؤسســات أو منظمــات متعــددة بهــدف توســيع العالقــات ضمــن 
املجتمــع اإلبداعـــي، واالطــالع علــى مجاالتــه املتخصصــة، )وذلــك مــن 
خــالل التعــّرف علــى مختلــف الرّســامين والنّحاتيـــن وغيرهــم(. ومــن 
الجديــر بالذكــر هنــا وبغــض النظــر عــن توّجــه الجهــة الحكوميــة نحــو 
املشــروع   لحجــم 

ً
املفتوحــة ووفقــا الدعــوات  أو  املباشــر  التكليــف 

الفنــي، فمــن املحبــذ االســتعانة باستشــارة مختّصيـــن مــن املؤسســات 
الفنيــة ذات الخبـــرة والتاريــخ فــي إدارة مثــل هــذه املشــاريع، وذلــك 
لالســتفادة مــن مهاراتهــم الواســعة، وتكّفلهــم بــإدارة هــذه العمليــة 

نظيــــر أجــٍر محــدد.

في حال رغبت الجهة الحكومية في إطالق دعوة مفتوحة للتكليف بإنتاج أحد األعمال الفنية، فمن املستحسن حينها تحديد األهداف 
 من خالل إعداد ملخص شامل حول العمل املرغوب فيه.  وتجدر اإلشارة إلى أن من إيجابيات الدعوة املفتوحة هي دعمها 

ً
واملعايير مسبقا

 لتشكيلها فرصة فريدة أمام املواهب الجديدة والصاعدة إلنتاج أعمال تكليفية كبيرة املقياس، إلى جانب إبراز الجهة 
ً
للمهن اإلبداعية نظرا

 للفنون.
ً
الحكومية القائمة على التكليف باعتبارها راعية

جانب من املعرض الفني في مهرجان اإلبل

من أعمال الفنان حسين آل جعران

مـــن املمارســـــــــــــات القياســـية الازمـــة تأميـــــن العناصـــر األساســـية 
التاليـــة إلطـــاق الدعـــوة املفتوحـــة للتكليـــف بإنتـــاج العمـــل الفنــــــــــي:

شروط األهلية 	
ما هو عدد سنوات الخبرة املطلوبة من قبل الفنان؟	 
ما شروط التقديم؟	 
للفنانيــــن 	  املفتوحـــة  الدعـــوات  تشــــجيع  املستحســـن  مـــن 

الناشـــئين مـــن ذوي الخبــــرة الفنيـــة التــــي ال تقـــل عـــن ثـــالث إلـــى 
خمـــس ســـنوات، وذلـــك بقصـــد توفيــــر الفـــرص للخريجيــــن 
الجـــدد، والفنانيــــن الذيـــن ربمـــا لـــم تتـــح لهـــم فـــرٌص مماثلـــة 

ذلـــك. بخـــالف 

اســـتمارة تقديـــم مفصلـــة تبّيــــن كافـــة املتطلبـــات، بمـــا فـــي ذلـــك  	
املقتــــرح املتصـــّور للعمـــل الفنــــي وســـماته املرئيـــة والتشـــكيلية 

وميزانيـــة العمـــل والجـــدول الزمنــــي إلنتاجـــه.
يجـــب علـــى الجهـــة الحكوميـــة املقتنيـــة تحديـــد ميــــزانية اإلنتـــاج 	 

التــــي ســـيتم اإلعـــالن عنهـــا فـــي الدعـــوة املقترحـــة، عـــالوة علـــى 
املبلـــغ املخصـــص للفنـــان الفائـــز، وذلـــك لتمكيــــن املتقدميــــن 
مـــن تحديـــد معاييــــر مقتــــرحاتهم الفنيـــة، إذ تختلـــف امليــــزانية 
العمـــل  وحجـــم  املســـتخدمة،  الفنيـــة  الوســـائط  باختـــالف 

والعمليـــة الفنيـــة، وخبـــــــــرة الفنـــان وصيتـــه.
ملقترحـــاٍت 	  واســـتقطابها  املفتوحـــة  الدعـــوة  نجـــاح  لضمـــان 

فنيـــة عاليـــة الجـــودة، يحبـــذ أال تقـــل فتــــرة اإلعـــالن والتقديـــم 
عـــن ثالثـــة أشـــهر، مـــع توفيــــر مـــدة زمنيـــة ال تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر 

لتطويـــر العمـــل النهائـــي وإنجـــازه.

الشـــروط واألحكــــــــــــــام املتعلقـــة بالتفاصيـــل املهمـــة مثـــل حقـــوق  	
النشـــر والحقـــوق الفكريـــة وحقـــوق امللكيـــة:

يجـــب أن تكـــون هـــذه الشـــروط واألحـــكام واضحـــة ومعلنـــة منـــذ 	 
إطـــالق الدعـــوة املفتوحـــة، وذلـــك حتـــى تكـــون الصـــورة واضحـــة 
للفنانين واملصمميـن حول ما يعنيه إدراج عملهم الفنـي ضمن 
املجموعـــة الفنيـــة للجهـــة الحكوميـــة املكلفـــة بالعمـــل الفنــــي.

 هـــي مـــا إذا كان 	 
ً
مـــن التفاصيـــل الواجـــب االتفـــاق عليهـــا أيضـــا

الفنان يمتلك حق إنتاج نسـخ أو طبعات إضافية من العمل، 
أم أن العمـــل ســـيكون بمثابـــة نســـخة أو طبعـــة واحـــدة لصالــــح 

الجهـــة الحكوميـــة.

يجـــب أن تلتـــــــزم االتفاقيـــات القانونيـــة املبرمـــة مـــع الفنانيــــــن 	 
بإجـــراءات قوانيــــــــن نظـــام املنافســـات واملشـــتريات الحكوميـــة 
ولوائحـــه الخاصـــة بالجهـــة الحكوميـــة املقتنيـــة للعمـــل الفنــــــي، 
وذلـــك بالتزامـــن مـــع الحفـــاظ علـــى حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة 
 ألعلـــى املمارســـات العامليـــة املتوائمـــة مـــع 

ً
للمبدعيـــــــن، ووفقـــا

توجيهـــات الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة )انظـــر الفصـــل 
الســـادس -  ملزيـــد مـــن املعلومـــات حـــول حقـــوق امللكيـــة الفكريـــة(.

	  
ً
 رســـميا

ً
يضفـــي وجـــود لجنـــة تحكيـــم للدعـــوة املفتوحـــة طابعـــا

 مـــن 
ً
 علـــى عمليـــة االختيـــار، إلـــى جانـــب إضافتـــه نوعـــا

ً
وحياديـــا

الخبــــرات املتخصصـــة التــــي قـــد ال تكـــون حاضـــرة ضمـــن الفريـــق 
القائـــم علـــى التكليـــف بالعمـــل الفنــــي.

يمكـــن ضـــّم متخصصيــــن مخضرميــــن فـــي هـــذا املجـــال إلـــى 	 
لجنـــة التحكيـــم، أو اختيـــار عـــدد مـــن كبـــار املســـؤولين فـــي الجهـــة 
الحكوميـــة املعنيـــة، أو غيرهـــم مـــن الخبــــراء الدولييــــن، وذلـــك 
من أجل تحقيق منظوٍر أوسع ضمن سياق عملية التحكيم. 

أما في حال اختارت الجهة الحكومية الراغبة في  التكليف الفني 
املباشـــر، فعليهـــا تحديـــد الفنانيــــن الذيـــن تـــود التعـــاون معهـــم، 
والتواصل معهم مباشرة ملناقشة املشروع وتزويدهم بملخص 
عـــن تفاصيـــل العمـــل، ويختلـــف الجـــدول الزمنــــي إلتمـــام العمـــل 
ـــف باختـــالف حجمـــه والنتيجـــة النهائيـــة املرجـــّوة منـــه. 

ّ
الفنـــي املكل

ومـــن املهـــم هنـــا مراعـــاة الجـــدول الزمنــــي للعمليـــة اإلبداعيـــة، 
إلنتـــاج  املطلوبـــة  املـــواد  علـــى  للحصـــول  املتاحـــة  واإلمكانـــات 
العمـــل، والوقـــت الـــالزم لعمـــل الفنـــان، كمـــا تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أنه 
وعلى الرغم من قابلية استخدام التكليف الفني املباشر إلنتاج 
الهدايـــا التجاريـــة أو الترويجيـــة حســـب الطلـــب مـــن الفنانيــــن، إال 
 مـــن 

ً
 فنيـــة أو جـــزءا

ً
أن مثـــل هـــذه املنتجـــات ال تعـــد عندهـــا أعمـــاال

مقتنيـــات املجموعـــة الفنيـــة للجهـــة الحكوميـــة.



من أعمال الفنانة سكنة حسن

الفصل الرابع
عرض األعمال الفنية

يلها واســتالمها  هــا وتســ�ج ديــدة بعــد اقتنا�ئ مــا الطــرق املثلـــى لعــرض األعمــال الفنيــة الحج
هــة الحكوميــة؟  فـــي مقــر الحج

موعــة مــن األعمــال الفنيــة إلـــى تطبيــق أفضــل  هــات الحكوميــة املقتنيــة مل�ج تطمــح الحج
ر واألســاليب املســتخدمة فـــي املتا�ــف عنــد عــرض األعمــال الفنيــة فـــي مقّراتهــا،  املعايـــ�ي

يــال القادمــة. ي عليهــا لأل�ج ي ألعمــال الفنانيـــن و�فاظــا� وذلــك ت�ثمينــا�
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حماية املعروضات من التلف والسرقة
َعّد حوادث التلف العرضية من أكبر املخاطر التي تهدد املجموعة الفنية وقيمتها، وعلى املسؤولين املعنيين في الجهة 

ُ
ت

الحكومية التأكد من إحاطة مسؤولي األمن وباقي العاملين بقيمة العمل الفني بشكل كامل، كما ينبغي مراعاة ما يلي 
فـــي هذا الســـياق:

اإلشراف على عملية نقل وتحريك ونصب وعرض األعمال الفنية بعناية قصوى ومهنية عالية. 	
إحاطـــة عمـــال النظافـــة بأهميـــة عـــدم ملـــس األعمـــال الفنيـــة إال للضـــرورة القصـــوى، وعـــدم تنظيفهـــا باســـتخدام اإلســـفنج أو مـــواد التنظيـــف  	

الكيميائيـــة املعتـــادة )قـــد تكـــون إزالـــة الغبـــار بحـــذٍر هـــي أقصــــى ممارســـات التنظيـــف املتطلبـــة فــــي معظـــم األحيـــان(.
 تلـــك  	

ً
الحفـــاظ علـــى األعمـــال الفنيـــة ثنائيـــة األبعـــاد مـــن خـــالل التأطيــــر املتخصـــص )وباســـتخدام الحوامـــل الخاليـــة مـــن األحمـــاض(، وخصوصـــا

ذة على الورق )يمكن لصاالت العرض الفنية إسداء النصــــح في هذا الشأن عند اقتناء العمل الفنــــي، كما  َنفَّ
ُ
األعمال الفنية الحساسة امل

يمكـــن لهـــا تنفيـــذ هـــذه العمليـــة بالنيابـــة عن املقتنــــي(.
توفير الحواجز وصناديق العرض لحماية األعمال الفنية أثناء عرضها إذا استدعت الحاجة لذلك. 	
 لكونها عوامل قد تؤدي إلى إتالفه. 	

ً
التحكم في مستويات الحرارة والرطوبة في موقع عرض العمل الفني نظرا

يجب التأكد من تثبيت العمل في موقع عرضه بأمان، ومن وجود نظام مراقبة أمني في املساحة مثل كاميــــرات املراقبة أو أجهزة اإلنذار، وفي 
حال عِرض العمل الفني في املساحات املزدحمة، فمن األفضل عندها استخدام وسائل التعليق املصممة لألمان حتى ال يسهل رفع األعمال 

الفنيـــة مـــن علـــى الجـــدران أو املناضد.
إذا مـــا تعـــّرض أحـــد األعمـــال الفنيـــة للتلـــف، فيجـــب تصويـــر الجـــزء التالـــف وإبـــالغ شـــركة التأميــــن املتعاقـــد معهـــا علـــى الفـــور، كمـــا يجـــب إضافـــة 

العمـــل الفنــــي إلـــى وثيقـــة تأميــــن الجهـــة الحكوميـــة املقتنيـــة فـــور اقتنائـــه )انظـــر الفصـــل الرابـــع - ملزيـــد مـــن املعلومـــات(.

م املعروضات تنظ�ي
على الجهة الحكومية دراسة العوامل التالية عند اختيار املكان األمثل لعرض العمل الفني:

عَرض فيها تلك األعمال عند  	
ُ
الهوية والجو العام: أي القيم والتجارب التي ترغب الجهة الحكومية في أن ترتبط بالقسم أو املساحة التي ت

اطالع املوظفيـن والزائرين عليها.
التناُسب: أي اختيار األعمال الفنية املعروضة بما يتناسب مع حجم املكان ومساحة جدرانه.   	
 لعرض العمل الفني )هل من املمكن أن يرتطم مقعد املكتب بالعمل الفني؟ هل من املمكن  	

ً
الظروف املحيطة: أي املوقع وما إذا كان آمنا

أن تبهت ألوان العمل الفني نتيجة لتعرضه للضوء أو أشعة الشمس املباشرة؟ إلخ(.

دارية والالفتات  امللصقات الحج
 املتعلقة باألعمال الفنية

املعروضة
مـــن املهـــم تثبيـــت امللصـــق الجـــداري الـــذي يحمـــل تفاصيـــل 
العمـــل الفنــــي بالقـــرب منـــه للتعريـــف بالفنـــان الـــذي قـــام 
بإبداعه، ولزيادة الوعي والتأكيد على قيمة العمل الفني، 
باإلضافـــة إلـــى توعيـــة وتثقيـــف املوظفيـــــــن والعمـــوم حـــول 
الفنـــون، ويمكـــن صناعـــة امللصـــق أو الافتـــة مـــن الـــورق 
املقـــوى أو االعتيـــادي، كمـــا يجـــب أن تبّيــــــــن املعلومـــات 

التاليــــــــــــــــــــة:

اسم الفنان  	
عنوان العمل الفني  	
املواد املستخدمة في صنع العمل  	
أبعاد العمل الفني )بالسنتميتر( 	
تاريخ صنع العمل  	
اإلذن مـــن صاحـــب العنايـــة )اســـم الـــوزارة أو الجهـــة الحكوميـــة  	

املالكـــة للعمـــل الفنـــــــــــــــــــــي(
لـــكل عمـــل تتضمنـــه املجموعـــة  	 يتـــم إصـــدار رقـــم حفـــظ فريـــد 

الفنيـــة املقتنـــاة )انظـــر امللحـــق )2(- اســـتمارة حفـــظ الســــجالت(

وعـــالوة علـــى مـــا ســـبق، يمكـــن كذلـــك إدراج معلومـــات أكثــــر 
 حـــول الفنـــان والعمـــل وســـبب اقتنائـــه، وقـــد يكـــون مـــن 

ً
تفصيـــال

املستحســـن فـــي بعـــض األحيـــان إضافـــة اقتبـــاٍس مـــن الفنـــان حول 
العمـــل ودوافـــع تنفيـــذه.

من أعمال الفنان عثمان الخزيم
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ع حاملو العمل الفني بالخبرة في املجاالت اآلتية:
ّ
يجب أن يتمت

يجـــب ارتــــــــــــداء قفـــازات مـــن القطـــن األبيـــض أو املطـــاط 
لتفـــادي تـــرك البصمـــات أو الغبـــار أو الزيـــوت علـــى العمـــل، 
)والتـــــي قـــد تتســـبب فـــي إتـــالف ســـطح العمـــل(، واستخـــــــــــــــدام 
كلتـــا اليديـــن لحمـــــــــــــــل العمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل وتناولـــه بشـــكل ســـليم.

مـــواد التغليـــــــــــــــف والعلـــــــــــــــــب والصناديـــق الخاصـــة بتخزيـــن متطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــات التركيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والتعليـــــــــــــــــــــــــــــق والعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض
األعمـــال الفنيـــــــــــــة

ــــواد املستخدمـــــــــــــــــــــــــــة فـــي صناعـــــــة األعمــــــــــــــــــــــــــــــال الفنيـــة  املـــــــــــــــــــ
وطـــرق التعامـــل معهـــــــــــــــــــــــا

االستخـــــــــــــــدام اآلمن ملعدات التثبيت )املطرقة، واملعدات
الكهربائية، والساللم(

التفاصيـــل املتعلقـــة باألمـــان والســـالمة )رفـــع وحمـــل القطـــع 
الثقيلـــة، والعمـــل مـــن علـــى علـــو عـــن األرض(

موعة الفنية للمشاهدين إتاحة املحج
ن املوظفيـن والزائرين 

ّ
ل عمٍل فنـي قصة غنية يرويها، ولذلك فمن املهم عرض تلك األعمال في مساحاٍت تمك

ُ
يحمل ك

من االستمتاع بها وتقديرها، وفيما يلي بعض األفكار التي ينصــــح بمراعاتها لتحقيق ذلك:

اقتناء أعماٍل فنية ملساحاٍت محددة بعينها، وعرض أكبر قدر ممكن من مقتنيات املجموعة الفنية )يمكن عرض أعمال املجموعة الفنية  	
بالتناوب فيما بينها إذا ما اتسع حجم املجموعة الفنية املقتناة(.

تنظيـــم عـــدد مـــن اإلعـــارات الداخليـــة بهـــدف تمكيــــن الجهـــات الحكوميـــة املختلفـــة مـــن تبـــادل عـــرض األعمـــال الفنيـــة فيمـــا بينهـــا فــــي عـــدد مـــن  	
املبانـــي املختلفـــة.

يمكـــن لفريـــق عمـــل املجموعـــة الفنيـــة تنظيـــم جـــوالت يدعـــى إليهـــا املوظفـــون اآلخـــرون لالطـــالع علـــى املجموعـــة، أو دعـــوة الفنـــان إلـــى حـــواٍر غيــــر  	
رســـمي مـــع املوظفيــــن حـــول عملـــه الفنــــي.

إضافة أبرز األعمال التي تحتويها املجموعة الفنية على موقع الجهة الحكومية املعنية اإللكتروني. 	

 تثبيت العمل وإزالته
ـــَوكل عمليـــة تنـــاول األعمـــال الفنيـــة للمحترفيــــــن فـــي هـــذا املجـــال إذا أمكـــن. وأدنـــاه بعـــض النصائـــح األساســـية 

ُ
يجـــب أن ت

الواجـــب اتباعهـــا عنـــد تنـــاول األعمـــال الفنيـــة:

يجـــب فحـــص املمـــر الـــذي سيســـلكه حاملـــو العمـــل أثنـــاء 
 مـــن خلـــّوه مـــن أي عوائـــق أو مخاطـــر.

ً
نقلـــه، والتأكـــد مســـبقا

إدارة اإلعارات الفنية
 بين الدوائر الحكومية املختلفة، 

ً
يمكن إعارة األعمال الفنية داخليا

أو إعارتهـــا إلـــى أطـــراٍف خارجيـــة بهـــدف تمكيــــن أكبــــــــــر قـــدر مـــن عامـــة 
الجمهور من االطالع عليها )كما يساهم ذلك في التعريف باملجموعة 
(. وعلـــى الجهـــة الحكوميـــة املقتنيـــة للعمـــل الفنــــي التأكـــد 

ً
الفنيـــة أيضـــا

مـــن تعبئـــة نمـــوذج اإلعـــارة قبـــل إعـــارة أي عمـــل فنــــي ألي جهـــة كانـــت، 
والحصـــول علـــى توقيـــع مالـــك العمـــل الفنــــي، وتوقيـــع الطـــرف الداخلـــي 

أو الخارجـــي الراغـــب فــــي استعارتــــــــــــــــــه.

يجب أن يتضمن نموذج اإلعارة للتالي:

جميع املعلومات التي تصف العمل الفني. 	
تاريخ بداية اإلعارة وتاريخ نهايتها. 	
طريقــــــــــــــــــة شحــــــــــــن العمـــــــــل الفـني. 	
أي متطلبات خاصة لطريقة عرض العمل الفني. 	
توضيـــح تفاصيـــل التغطيـــة التأمينيـــة )مثـــل القيمـــة واألطـــراف  	

املســـؤولة( بمـــا فـــي ذلـــك إثبـــات التغطيـــة التأمينيـــة للجهـــة املالكـــة 
للعمـــل والراغبـــة فـــي إعارتـــه إلـــى جهـــة أخـــرى.

يجـــب تحديــــــــــــث موقـــــــــع عـــــــــرض العمـــل الجديـــد فـــي ســـــــــجل األعمـــال 
الفنيـــة الوطنـــــــــي فـــي كل مـــرة يتـــم فيهـــا نقـــل أي عمـــل فنــــي مـــن موقـــع 
إلـــى آخـــر، وذلـــك لإلحاطـــة بموقـــع العمـــل الفنـــــــــي فـــي جميـــع األوقـــات.



الفصل ال�نامس
موعة الفنية والعناية بها �فظ امل�ج

ي االعتبــار  �ض نــب اإلضــرار بهــا بعـــــ�ي مــن املهــم أخــذ كيفيــة العنايــة باألعمــال الفنيــة، وت�ج
بعــد تثبيتهــا وعرضهــا فـــي املبانـــي أو املكاتــب الحكوميــة املعنيــة، وذلــك بهــدف الحفــاظ 

يال القادمة.  ع بها األ�ج ي ت�تم�تّ عليها كىي
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�ض النقل والتخزين والتأم�ي
النقل: استام األعمال الفنية وتناولها

يجب استخدام شركة متخصصة في شــــحن األعمال الفنية عند نقل أي عمل فنــــي ملسافات طويلة، وأن يتم تناول العمل من قبل خبراء  	
فنييــــن لتفادي أي ضرر قد يلحق به.

التخزيــــــــــــــــــن
يجـــب الحفـــاظ علـــى األعمـــال الفنيـــة وتغليفهـــا عنـــد تخزينهـــا، كمـــا يجـــب أن تكـــون املســـاحة املختـــارة لتخزيـــن األعمـــال الفنيـــة عنـــد عدم عرضها  	

مناســـبة ومدروســـة، وتجـــدر اإلشـــارة هنـــا إلـــى وجـــوب مراعـــاة أن معـــدالت الرطوبـــة العاليـــة، والتغّيــــر الحـــاد فـــي درجـــات الحـــرارة، واألتربـــة، 
واألوســـاخ، والحشـــرات، هـــي جميعهـــا مـــن العوامـــل التــــي قـــد تســـهم فــــي إتـــالف العمـــل الفنــــي.

التأميـــــــــــــــــــن
 ثمينـــة تابعـــة للجهـــة الحكوميـــة، ومـــن الـــالزم والضـــروري تأمينهـــا ضـــد الضيـــاع والســـرقة والتلـــف التـــام.  	

ً
تعـــد مجموعـــة األعمـــال الفنيـــة أصـــوال

وبذلك يجب االتفاق مع شركة تأميــــن متخصصة فــــي مجال التأميــــن على األعمال الفنية لتوفيــــر التغطية 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 
 لحالتهـــا وقيمتهـــا الســـوقية فـــي ذلـــك الحيــــن(.

ً
ـــب بعـــض أعمـــال املجموعـــة الفنيـــة إعـــادة تقييـــم ســـعرها مـــع مـــرور الزمـــن ووفقـــا

ّ
)قـــد تتطل

يل والتوثيق التسحج
يجب عند إضافة أي عمل فني جديد إلى املجموعة إدراج التفاصيل الخاصة به فـي قاعدة البيانات، ويجب تعييــن رقم حفظ مميــز للعمل 
ٍ يحتوي على كافة املعلومات املتعلقة بالعمل الفنـي، إذ يعمل ذلك على تسهيل متابعة أي تغييـرات قد تطرأ على 

ّ
الفنـي، ومن ثم إنشاء ملف

 بــأول )انظــر امللحــق )2( - اســتمارة حفــظ 
ً
العمــل الفنـــي مــن قبــل املوظــف املســؤول، عــالوة علــى تحديــث كافــة املعلومــات املتعلقــة بالعمــل أوال

الســــــــــــــــــجالت(.

يجب االطالع على حالة العمل الفني بانتظام ملالحظة أي عالمات أو تغييــرات قد تكون طرأت عليه، وذلك لتفادي التلف الدائم أو اإلصالحات 
مرتفعة التكلفة، أما بالنسبة لألعمال الفنية القّيمة على وجه التحديد، فيجب إعداد تقرير سنوي يصف مظهر وحالة العمل الفني الحالية، 
ويتضّمن أي تغييرات قد تكون طرأت عليه )بما في ذلك التلف أو التغييــرات في مظهر العمل مثل التشققات أو الثقوب أو بهتان األلوان(.

من أعمال الفنان أنس الدرعان

حفظ األعمال الفنية
تشـــير عملية الحفظ إلى صيانة العمل الفنــــي، والحفاظ عليه بهدف 
عدم تعّرضه لدرجة أكبر من التلف، في حين تشير عملية الترميم إلى 
عمليـــة إعـــادة العمـــل الفنــــي إلـــى حالتـــه األصليـــة، وتتضَمـــن ممارســـات 
الحفـــظ الوقائـــي إطالـــة أعمـــار األعمـــال الفنيـــة لضمـــان تمّتـــع األجيـــال 

القادمـــة بهـــا بحالـــة جيـــدة.

 تلعـب العديـد مـن العوامـل الخارجيـة )ومنهـا درجـة الحـرارة والرطوبـة 
 فـي 

ً
ـر سـلبيا

ّ
 قـد يؤث

ً
والضـوء وظـروف العـرض وموقـع التخزيـن( دورا

بعـض األحيـان علـى حالـة العمـل الفنــي، إذ قـد تضـر إضـاءة »النيـون« 
شـديدة السـطوع فــي املكاتـب بالصـور الفوتوغرافيـــــــــــــــــة واللوحـات 
عـّدل درجـة حـدة 

ُ
والرسـومات، ممـا يتسـبب فـي بهتـان ألوانهـا إذا لـم ت

الضوء، أو إذا استمر عرض تلك األعمال في ذلك املوقع لفتـرة طويلة، 
كمـا قـد يتسـبب تيـار الهـواء القـادم مـن شـباك مفتـوح، أو األشـعة فـوق 
.
ً
البنفســجية من ضوء الشمس املباشر فــي إتالف العمل الفــني أيضا

م �م�ي اإلصالح وال�ت
فـــي حـــال حـــدوث أي تلـــٍف فـــي األعمـــال الفنيـــة املقتنـــاة، يجـــب عندهـــا 
أن يخضـــع العمـــل لإلصـــالح علـــى يـــد مختـــص مـــن ذوي الخبــــرة فـــي 
التعامـــل مـــع املـــواد املســـتخدمة فـــي العمـــل، ســـواء كان ذلـــك الخبيــــر 
 في الترميم أو الحفظ، أو كان فنان العمل ذاته أو 

ً
 متخصصا

ً
شـخصا

االســـتوديو التابع له، حيث يتســـبب اإلصالح أو التنظيف الخاطئ في 
إتـــالف العمـــل الفنــــي، ممـــا قـــد يقلـــل مـــن قيمتـــه اإلجماليـــة.

وفـــــي هـــذا الســـياق، فمـــن املمكــــــــــــن أن يقـــــــــــدم اختصاصيـــــــــو الترميـــم 
 فـي 

ً
َرمَم متخصصا

ُ
 ما يكون امل

ً
خدماتهم على أساس مستقل، وغالبا

التعامـــل مـــع مـــواد محـــددة )مثـــل الـــورق أو اللوحـــــــــــــــــــــــــــات أو املعـــادن(. 
كمـــا يمكـــن التواصـــل مـــع اختصاصـــــــــــــيي الترميـــــــــــــــــــــم عـــن طريـــــــــــــــــــــق 
املؤسســـــات األخرى التي تقتنــــــــــي مجموعاٍت فنية مماثلـــــة، أو عبــــــــــــــــــر 
الجمعيـــات التـــــــــــراثية أو صـــــــــــــــــــــاالت املـــزاد )انظـــر املصـــادر الـــواردة فــــي 

نهايـــة هـــذا الدليـــل(.
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التخل�ي عن األعمال وشطبها
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 
 مع نهج 

ً
املقتناة، فقد ال يكون العمل الفني على سبيل املثال متناسبا

عمل مجموعة الجهة الحكومية الفنية بعد فترة، أو قد يكون العمل 
في حالة سيئة، أو قد تعرض للتلف، أو إذا كانت تكلفة ترميمه أو 

تخزينه باهظة التكاليف.

ما أن ُيتخذ القرار بالتخلي عن عمٍل فني ما، يجب عندها أرشفة 
الوثائق الخاصة به وإزالتــــــــــــه من املجموعة والترتيب لبيعه لجهة 
أخرى )وعادة ما يتم ذلك من خال صالة عرض فنية أو صالة 
للمزاد(، كما يجب تحديث السجل الوطني وتأكيد بيع العمل، عالوة 
على ضرورة تأكيد املقتني الجديد للعمل مللكيته الحالية للعمل 
 إذا كان املقتني الجديد هو جهة حكومية أخرى. ومن 

ً
وخصوصا

املمارسات الشائعة ضمن املجموعات الفنية الحكومية املقتناة هي 
عدم استخدام عائدات بيع أي عمل فني في أي نشاٍط آخر عدا 
اقتناء عمل فني جديد أو العناية باملجموعة الفنية بشكل مباشر.



الفصل السادس
موعة الفنية  أخالقيات اقتناء امل�ج

ر رســـمية ت�فــظ �قــوق كل  ي لقواعــد أخالقيــة رسمـــية وغـــ�ي ي وفقــا� يعمــل القطــاع الفـــ�ض�ي
، ممــا يدعــم بــدوره بنــاء صناعــة ثقافيــة تتســـم بالحيويــة.  �ض مــن الفنانيـــن واملقتنـــ�ي
ــي طــور  ــم أو فـ رة الح�ج ــ�ي موعــة الفنيــة املقتنــاة صغـ وبغــض النظــر عمــا إذا كانــت امل�ج
ي هــو  ــال الفـــ�ض�ي ام باملمارســات األخالقيــة املتعــارف عليهــا فـــي امل�ج رض البنــاء، فــإن االلـــ�ت

ي ضــروري. أمــر�
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اصة بالفنان وحقوق مقت�ض�ي العمل الف�ض�ي  حقوق امللكية الحض
يرتبـــط مصطــــلح امللكيـــة الفكريـــة بملكيـــة األفـــكار اإلبداعيـــة الفريـــدة، ويقصـــد بـــه ملكيـــة حقـــوق النشـــر والتأليـــف، وبـــراءة االختـــــراع والعالمـــة 

التجاريـــة والســـرية والخصوصيـــة.  
 مـــن الحقـــوق والســـلطات 

ً
تعتــــرف حقـــوق النشـــر والتأليـــف بحقـــوق اإلبـــداع واالبتـــكار والخيـــال وتحافـــظ عليهـــا، كمـــا تعطـــي صاحبهـــا مجموعـــة

الحصريـــة ومنهـــا حـــق إعـــادة إنتـــاج العمـــل ونشـــره وعرضـــه العـــام.  

منح حقوق النشر والتأليف للفئات التالية:
ُ
ت

*  يستثنى من ذلك التكليف برسم لوحة أو صورة شخصية )بورتريه(، حيث يمكن أن تمتلك الجهة املكلفة بالعمل لحقوق النشر والتأليف 
فـــي ذلـــك، كمـــا يجـــب أن يتوصـــل كل مـــن الفنـــان والجهـــة الحكوميـــة املقتنيـــة إلـــى اتفـــاق يوضـــح صاحـــب حقـــوق النشـــر والتأليـــف، وحقـــوق امللكيـــة 

 لتوجيهات الهيئة الســـعودية للملكية الفكرية. 
ً
الفكرية للعمل وفقا

 للفنان )أي أن فكرة 
ً
تنتقل ملكية العمل الفني بشكٍل مادي للمقتني عند شرائه للعمل، في حين تبقى حقوق امللكية الفكرية للعمل ملكا

قتني صاحب ملكية العمل املادي استخدام العمل في شكل صور فوتوغرافية أو 
ُ
 للفنان، وبالتالي فال يستطيع امل

ً
العمل والتصميم تبقى ملكا

ملصقات أو بطاقات بريدية، أو كمنصة أو منشورات عبر شبكة اإلنترنت دون إذن من الفنان(، وقد يحدث أن يحصل املقتني على حقوق 
النشر والتأليف للعمل في حال تم التنازل عنها ألغراٍض معينة مثل:

س. إذا قام فنان بإنتاج مجّسٍم فني وقامت الجهة الحكومية باقتنائه، فهل يمكن للفنان عندها عمل نســـــخة ثانية من العمل الفنـــــي؟
ج: نعـــم، يمكـــن للفنـــان إنتـــاج نســـــخة أخـــرى مـــن العمـــل الفنـــي مـــا لـــم يكـــن هنـــاك اتفـــاق يشـــير إلـــى تفـــّرد هـــذا العمـــل وعـــدم اســـتطاعة الفنـــان إنتـــاج 

نســـــٍخ أخـــرى منـــه.

س: هل يمكن للجهة الحكومية التقاط صورة للوحة قامت باقتنائها وتعليقها في غرفة اجتماع مجلس اإلدارة، وتحميل الصورة على 
موقعهــــــــــــــــــــــــــــا اإللكترونــــــــــــــي؟

ج: ال يمكـــن التقـــاط صـــور للعمـــل ونشـــرها مـــا لـــم يتـــم اســـتالم موافقـــة خطيـــة مـــن الفنـــان أو صاحـــب حقـــوق النشـــر والتأليـــف للقيـــام بذلـــك، إذ 
يلـــزم حصـــول الجهـــة املقتنيـــة علـــى إذن كتابـــي مـــن الفنـــان أو املعـــرض الفنـــي لنشـــر صـــورة العمـــل الفنـــــي، وفيمـــا يلـــي نمـــوذج ألفضـــل املمارســـات ملـــا 

يجـــب توضيحـــه عنـــد نشـــر العمـــل الفنـــي  مـــن حيـــث الحقـــوق املتعلقـــة بـــه:
املجموعة: اسم الجهة الحكومية املقتنية للعمل الفني

حقوق النشر: اسم الفنان )2021(
تملـــي أفضـــل املمارســـات كذلـــك وجـــوب اســـتحصال املوافقـــة علـــى حقـــوق الطبـــع والنشـــر عنـــد كل اســـتخداٍم للعمـــل الفنــــي املقتنــــى، كمـــا يجـــب 

.
ً
تجديـــد تلـــك املوافقـــة ســـنويا

األعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال اإلبداعيـــــــــــــــــــــــــــــــة ومنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا األعمال الفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة *.
املواضيـــع واألفـــكار غيــــر املجســـدة بصـــورة ماديـــة )ومنهـــا األصـــوات 
والطبعـــات  ذاعـــة 

ُ
امل والبرامـــج  الســـينمائي  والتصويـــر  املســــجلة 

املنشـــورة(.

فهرســـــــــــــــــة العمـــــــــــــل باستخــــــــــــــــــــــــــــــــــدام استمــــــــــــــــــــارة حفظ الســــــــــجالت.
التوثيــــــــــــــــق باستخــــــــــــــــــــــــــدام التصويـــر والصـــــــــــــــــــــــــــــــــور الفوتوغرافيـــــــــــــة 
التـي يتم التقاطها ألغراض البحـــــــــث والتعليم والنشر والدعايــــــــــــــة.

ة السعودية للملكيـة الفكريـــة: توصـــــــــــيات الهيـــــــ�ئ

أن تلتــــــزم الجهـــة املقتنيـــة لألعمـــال الفنيـــة بأنظمـــة ولوائـــح امللكيـــة 
الفكريـــة املعمـــول بهـــا فـــي اململكـــة العربيـــة الســـعودية، وعلـــى وجـــه 
قـــة بالفنـــون، 

ّ
الخصـــوص أحـــكام نظـــام حـــق املؤلـــف وقوانينـــه املتعل

وكذلـــك البنـــود ذات الصلـــة مـــن حيـــث أحـــكام التصاميـــم الصناعيـــة 
بـــراءات االختــــراع، ومنهـــا التصميمـــات التخطيطيـــة  ضمـــن نظـــام 
للدوائر املتكاملــــــــــــة، واألصنــــــــــــــــــــــــــــــاف النباتيــــــــــــــــــــة، والنماذج الصناعية.

أن تبـــذل الجهـــة املقتنيـــة لألعمـــال الفنيـــة أقصــــى العنايـــة الالزمـــة فـــي 
التحقق من عدم انتهاك حقوق امللكية الفكرية لآلخرين فــــي أي من 

األعمـــال التــــي تقتنيهـــا.

س. إذا قامت الجهة الحكومية بالتكليف إلنتاج طبعة من عمل ما، فهل تملك تلك الجهة الحق في إنتاج نسـٍخ من طبعات العمل من 
دون علـــم الفنـــان؟

ج: ال، يعد الفنان وحده مالك الحق في إعادة إنتاج الطبعات الفنيـــــــة.

1

2

من أعمال الفنان محمد الشنيفي
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�ي عامل الفنون:  آداب التعامل �ض
�ض والصاالت الفنية ودور املزاد التعاون مع الفنان�ي

االستطاع:

الدفع للفنانين نظير 
أعمالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم: 

منشــــــــــــــــــــــــــــــــأ وتوثيــــــــــــــــق 
األعمال الفنيــــــــــــــــــــــــــــة: 

يحبـــذ التــــردد علــــى املعـــارض الفنيـــة بانتظـــام، وااللتقـــاء بالفنانيــــن والتعـــّرف عليهـــم، وتكويـــن شـــبكة مـــن 
العالقـــات مـــع الفنانيــــن ومـــع أصحـــاب املعـــارض الفنيـــة، عـــالوة علـــى زيـــارة املعـــارض الفنيـــة التــــي ينظمهـــا 
خريجو الجامعات بهدف التعرف على املواهب الصاعدة، وتصّفح شبكة اإلنترنت للتعرف على الفنانين 

وعلـــى أعمالهـــم.

إن إنتاج الفن هو عمٌل شأنه شأن أي عمٍل أو وظيفة أخرى، وبالتالي فالبد من الدفع للفنان مقابل عمله 
بشكل فوري ومن دون أي تأخير، ويغطي املبلغ املدفوع قيمة التكليفات الفنية باإلضافة إلى أية نشاطاٍت 

أخرى يقوم بها الفنان مثل إلقاء املحاضرات الفنية وغيرها من النشاطات.

يحق ملقتني الفنون طلب جميع الوثائق املتعلقة بمنشأ العمل من بائع العمل الفني )من املعارض الفنية 
ودور املزاد( بأق�سى قدر ممكن وضمن اإلطار القانوني والتنظيمي لذلك.

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(.

الخصومات:

بة بذل العناية الواحج
ـــز هـــذا الدليـــل كمـــا ســـبق ذكـــره علـــى اقتنـــاء األعمـــال الفنيـــة املعاصـــرة املتداولـــة فـــي الســـوق األوليـــة للفنـــون، والتـــي إمـــا قـــد تـــم إنتاجهـــا فـــي 

ّ
يرك

اململكة العربية الســـعودية أو من قبل ممارســـين ســـعوديين في هذا املجال، إال أن ذلك ال يعني عدم وجوب توخي الجهات املقتنية الحذر عند 
اقتنـــاء مثـــل تلـــك األعمـــال، وخاصـــة مـــن حيـــث ضمـــان الحصـــول علـــى العمـــل بطريقـــة غيــــر مشـــروعة علـــى ســـبيل املثـــال، وتعـــد الوســـيلة الوحيـــدة 
التـــي يمكـــن مـــن خاللهـــا الحـــد مـــن هـــذه املخاطـــر هـــي تطبيـــق ممارســـات العنايـــة الواجبـــة للتأكـــد مـــن أصالـــة العمـــل األصلـــي والتيّقـــن مـــن منشـــئه. 

فـــي حـــال نشـــوء نـــزاٍع قانونـــي حـــول عمـــٍل محـــدد ضمـــن املجموعـــة الفنيـــة املقتنـــاة، تقـــع املســـؤولية علـــى املشـــتري )مقتنــــي 
الفنـــون( إلثبـــات شـــرائه للعمـــل الفنــــي بحســـن نّيـــة، وهـــو مـــا يمكـــن إثباتـــه مـــن خـــال تقديـــم أدلـــة منهـــا:

اتفاقية الشراء: وتتضّمن تفاصيل حول البائع واملشتري، إضافة إلى تفاصيل العمل الفني وسعره وغيرها من شروط وأحكام معاملة الشــــراء.  	
البحوث: إجراء بحث متعّمق حول منشأ العمل الفنــــي وطلب التوثيقات املتعلقة بذلك )ومنها على سبيل املثال شهادة األصالة إن وجدت(. 	
التأكيدات: التأكد من عدم تســـجيل القطعة باعتبارها مفقودة أو مســـروقة في أي من الســــجالت الفنية )انظر امللحق 3 – ســـجل فقدان  	

األعمال الفنية(.
 الفحص: طلب فحص العمل الفني من قبل خبير فني متخصص في حفظ األعمال الفنية إلثبات أصالته وتقديم تقرير يقّيم حالة العمل  	

ب ذلك التقرير لألعمال الفنية التي يعود تاريخها ملا قبل عام 1369ه )1950م(.
َ
اآلنية، )عادة ما ُيطل

تمتنع الحكومة عن اقتناء أي قطٍع فنية مشكوٍك في استقدامها من مكان املنشأ بطرق غير مشروعة، )انظر امللحق 3 - للتعرف على املزيد من اإلرشادات التي وضعتها منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة اليونيسكو وغيرهــــــــــــا من املنظمات والجهات الدولية في هذا الصدد(. 

مسؤولية مقت�ض�ي الفنون
يتطلـــب اقتنـــاء األعمـــال الفنيـــة أعلـــى درجـــات الثقـــة، وينطـــوي ذلـــك علـــى  عـــدٍد كبيــــــر مـــن االعتبـــارات األخالقيـــة، إذ تعتمـــد ســـمعة مقتنـــــي الفنـــون 
بع العديد من املتخصصين 

ّ
على مدى قدرته على اكتساب ثقة الفنانين وقيمي املعارض الفنية والزمالء من املختصين في هذا املجال، كما يت

فـــي عالـــم الفـــن للعديـــد مـــن القواعـــد األخالقيـــة والســـلوكية املدرجـــة )انظـــر امللحـــق 3 - األخالقيـــات املهنيـــة للمجلـــس الدولـــي للمتاحـــف(.

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

يجب على العاملين من أعضاء فريق عمل املجموعة الفنية املقتناة، 
والذيـــن ُعـــِرَض عليهـــم اقتنـــاء العمـــل بشـــكل فـــردي أو هـــم مهتمـــون 
 لتفـــادي وجـــود أي تضـــارب فـــي 

ً
 باقتنائـــه، التصريـــح بذلـــك أوال

ً
شــــــخصيا

املصالـح، وفي حال رفضت اللجنة اقتناء ذلك العمل، يستطيع عضو 
، وال يجـــوز للعامليــــــن فـــي 

ً
اللجنـــة حينهـــا فقـــط شـــراء العمـــل شــــخصيا

الجهة الحكومية شراء األعمال الفنية التي يتم التخلي عنها أو شطبها 
مـــن الئحـــة املقتنيـــات، أو أن يتـــم إهداؤهـــم إياهـــا لالقتنـــاء الشــــــخ�سي.  

تضارب املصالح: 
يجب على فريق عمل املجموعة الفنية املقتناة تفادي أي نشاٍط 
ر في املصالح.   يمكن تأويله على أنه تضارٌب صريح أو محتمل أو ُمتصوَّ

التوصيات: 
يجـــب علـــى فريـــق العمـــل تفـــادي إســـداء التوصيـــات حـــول تاجـــر فنــــــي أو 
خبيــــــر تقييـــم أو مســـؤول مـــزادات معّيـــــن، إال أنـــه يمكـــن ألعضـــاء الفريـــق 
تقديـــم الئحـــة بهـــذه الفئـــات علـــى أســـاٍس واضــــح بكونهـــا ليســـت الئحـــة 

.
ً
معتمـــدة شــــخصيا

االستخدام الشخ�صي ملجموعة املقتنيات: 
ال يجـــوز للموظفيــــن العامليـــــن اســـتخدام األعمـــال الفنيـــة املقتنـــاة فـــي 

منازلهـــم أو اســـتخدامها ألغـــراض شـــــــخصية. 

السرية والخصوصية: 
يجب احتــــــرام خصوصية الفنانيـــــــن ومستشـــاري الفنون واملؤسســـات 
الثقافيـــة األخـــرى، ويجـــب علـــى فريـــق عمـــل املجموعـــة الفنيـــة املقتنـــاة 
بغـــض النظـــر عـــن منصبهـــم تفـــادي التصريـــح بـــأي معلومـــات حساســـة 
مّرت عليهم عبر انخراطهم في عملية اقتناء املجموعة الفنية )ويشمل 

ذلـــك املبلـــغ الـــذي تـــم دفعـــه القتنـــاء العمـــل الفنـــي(.
من أعمال الفنانة تغريد البق�سي
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من أعمال الفنان راشد الشا�سي

 مالحظات ختامية
نشـــكر لكم مشـــاركتكم فــــي هذا املشـــروع الوطنـــــي القتناء األعمال الفنية ورعاية املنتجات الثقافية الســـعودية، وكما أشـــار 
ل األصول واملمتلكات الثقافية نواة أي وطن وجوهره، وإن ما يقوم بتشكيله اليوم فناٌن معاصر أو حديث 

ّ
مث

ُ
هذا الدليل، ت

ر لقيمتهـــا فـــي املســـتقبل. تحمـــل األعمـــال الفنيـــة  ـــدَّ
َ
ق

ُ
ـــَدرَّس وت

ُ
هـــو ُمنتـــٌج يحمـــل إمكانيـــة تحّولـــه فـــي الغـــد إلـــى قطعـــة مـــن التاريـــخ ت

القـــدرة علـــى روايـــة قصـــة وهويـــة الوطـــن بأســـلوٍب جميـــٍل ودقيـــق ومعّقـــد، لذلـــك وفـــي ظـــل كافـــة هـــذه العوامـــل، فإنـــه باإلمـــكان 
 المتالكهـــا زمـــام املبـــادرة فــــي الحفـــاظ علـــى ثقافـــة وتـــراث 

ً
الجـــزم بتمثيـــل الجهـــات الحكوميـــة ألهـــم الرعـــاة فـــي مجـــال الثقافـــة نظـــرا

الوطـــن ونشـــرها بيــــن مواطنيـــه.

 فـي دعم صناعة الفنون، وشبكتها من املنتجيــن اإلبداعيين 
ً
 محوريا

ً
تلعب الجهات الحكومية املقتنية لألعمال الفنية دورا

)والذيـــن عـــادة مـــا يعانـــون مـــن عـــدم ثبـــات عـــدد الفـــرص املقدمـــة لهـــم(، ومـــن املعـــارض الفنيـــة الناشـــئة والرياديـــة وغيرهـــا مـــن 
املؤسســـات التجاريـــة، إذ ال يعمـــل هـــذا االقتصـــاد اإلبداعــــي علـــى دعـــم وتطويـــر التعبيـــــر الفنــــــي واملحافظـــة علـــى التاريـــخ الثقافـــي 
الوطنــــي فحســـب، بـــل هـــو يعمـــل كذلـــك بمثابـــة صناعـــة اقتصاديـــة ناميـــة بحـــد ذاتهـــا، تســـهم ِبشـــكٍل فاعـــل فـــي بنـــاء مجتمـــٍع ذي 

مســـارات اقتصاديـــة متعـــددة.

تتمنى وزارة الثقافة كل التوفيق لكافة الجهات الحكومية في جهودها القتناء مجموعاتها الفنية الوطنية، وفي دورها 
الداعم للفنون في اململكة العربية السعودية.
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 املالحق
ُملحق 1 

مسرد املصطلحات والتعريفات

اقتناء )حيازة(: شراء أو استحصال امللكية القانونية لعمل فني ما. 	
إلحـــاق: عمليـــة إضافـــة عمـــل فنــــي جديـــد إلـــى املجموعـــة الفنيـــة املقتنـــاة، ويتضّمـــن ذلـــك إضافـــة تفاصيـــل العمـــل الجديـــد إلـــى اســـتمارة حفـــظ  	

الســـجالت. 
املستشار الفنـي: متخصص يتمتع بتدريب أو خبرة أو كالهما في مجال التقييم الفـني، ويقّدم املشورة للقطاعين الحكومي والخاص حول  	

بيع وشراء األعمال الفنية في حدود ميـــــزانية معينة.  
ـــل املعـــرض الفنــــي املـــكان املناســـب لالطـــالع علـــى مجموعـــة  	

ّ
معـــرض فنــــي: معـــرٌض تجـــاري للصـــاالت الفنيـــة وملتقـــى للمهتميــــن بعالـــم الفـــن. يمث

كبيــــرة مـــن أعمـــال فنانيــــن مـــن مراحـــل مختلفـــة فـــي مســـيرتهم الفنيـــة. 
التنـــاول الفنــــي: عمليـــة نقـــل وتركيـــب ونصـــب األعمـــال الفنيـــة، ومتنـــاِول العمـــل الفنــــي هـــو الشــــخص املتخصـــص وصاحـــب الخبــــرة فــــي تنـــاول  	

األعمـــال الفنيـــة والعنايـــة بهـــا بأســـلوب احتــــــرافي.
 فـــي حقـــب تاريخيـــة محـــددة أو فــــي فنانيـــــــن أو مناطـــق بعينهـــا.  	

ً
مـــؤرخ الفنـــون: شــــخٌص متخصـــٌص فـــي تاريـــخ الفنـــون، عـــادة مـــا يكـــون متخصصـــا

 فنيـــــــــة. 	
ً
الفنــــــــــــــان: هو الشخص الذي يبدع أعماال

 يشير هذا الدليل بشكل رئي�سي إلى الفنانين الساعين أو القادرين على االعتماد على إنتاجهم الفني كمصدر رئي�سي لدخلهم.	 
، وذلـــك للداللـــة علـــى 	 

ً
 أو فـــي منتصـــف مســـيرته الفنيـــة أو مخضرمـــا

ً
 أو صاعـــدا

ً
 ناشـــئا

ً
ُيعـــرَّف الفنـــان مـــن خـــالل مســـيرته املهنيـــة باعتبـــاره فنانـــا

 إلـــى تمّتعـــه بصيـــت معـــروف فـــي األوســـاط الفنيـــة. 
ً
مراحـــل التطـــور التـــي يتـــدّرج عبرهـــا الخّريـــج الجديـــد وصـــوال

ل الفنان: مساحة مخصصة للفنان ومساعديه إلجراء البحوث وإنتاج األعمال الفنية. 	
َ
استوديو/َمشغ

األعمـــال املركبـــة أو التركيبـــات الفنيـــة: هـــي أعمـــال فنيـــة مخصصـــة للعـــرض فـــي مســـاحة معينـــة قـــد تكـــون خارجيـــة أو داخليـــة، وتتكـــون هـــذه  	
 مؤقتـــة أو دائمـــة 

ً
األعمـــال مـــن واحـــد مـــن الوســـائط الفنيـــة أو مـــن مزيـــج منهـــا، وهـــي أعمـــال كبيـــــرة املقـــاس فـــي أغلـــب األحيـــان، وقـــد تكـــون أعمـــاال

العـــرض.  
يّسر شراء األعمال الفنية وبيعها عبر عرضها في جلسات املزاد القتنائها من قبل الشخص الذي يطرح أعلى سعٍر مقابلها. 	

ُ
دار املزاد: شركة ت

الفهرســـة )إعـــداد الكتالـــوج(: تنظيـــم املعلومـــات واملســـتندات وفـــق ترتيـــٍب معيــــن إلعـــداد مجموعـــة مـــن امللفـــات حـــول كل عمـــل فـــي املجموعـــة  	
الفنيـــة املقتنـــاة، ويتمّتـــع كل عمـــٍل فـــي الفهـــرس بســــجٍل يتضمـــن رقـــم الجـــرد الخـــاص بـــه، إضافـــة إلـــى غيرهـــا مـــن التفاصيـــل املتعلقـــة بالعمـــل 

الفنـــــــــي. 
 شهادة أصالة عند شراء العمل الفني.  	

ً
شهادة األصالة: يجب أن يقدم الفنان أو املعرض الفني دائما

 على أن العمل من إبداع الفنان، كما تحدد مصدر وملكية العمل الفني. 	 
ً
تعد الشهادة دليال

د مـــن خاللهـــا أصليـــة العمـــل والفنـــان املنتـــج لـــه، إضافـــة إلـــى تضّمـــن مثـــل هـــذه 	   مـــن فاتـــورة الشـــراء، وُيَحـــدَّ
ً
قـــد تكـــون شـــهادة األصالـــة جـــزءا

طاِبـــق وصفـــه.
ُ
الفاتـــورة لعنـــوان العمـــل وصـــورة لـــه ت

 مـــن  	
ً
ـــف فريـــدا

َّ
ل
َ
ك
ُ
 مـــا يكـــون العمـــل امل

ً
التكليـــف بعمـــل فنـــي: هـــي عمليـــة التعـــاون مـــع فنـــان معّيــــن إلبـــداع عمـــل فنـــي بنـــاًء علـــى طلـــب العميـــل. وغالبـــا

 بموقـــع أو بمجموعـــة فنيـــة معينـــة، تتضمـــن عمليـــة التكليـــف كافـــة مراحـــل إنتـــاج العمـــل ابتـــداًء مـــن الدعـــوة التمهيديـــة للفنـــان، 
ً
نوعـــه وخاصـــا

 إلـــى العـــرض النهائـــي للعمـــل الفنــــي.
ً
ووصـــوال

ف/املفـــّوِض بعمـــٍل فنــــي: هـــو الشـــخص أو الكيـــان املســـؤول عـــن الدعـــم املالـــي لعمليـــة التكليـــف الفنــــي، وهـــي عـــادة ذات الجهـــة التـــي تعـــود  	 ِ
ّ
ل
َ
ك
ُ
امل

ف بمستشاٍر أو قّيٍم أو مؤرٍخ فني للمساعدة في العملية اإلبداعية لتكليف  ِ
ّ
ل
َ
ك
ُ
 ما يستعين امل

ً
إليها ملكية العمل الفني حال اكتماله، وغالبا

العمـــل الفنـــي. 
عين عملية العناية  	

ُ
تقرير حالة العمل: سجلٌّ مكتوب يوّضح تفاصيل الحالة الظاهرة للعمل الفني، ويعد إعداد تقرير الحالة بمثابة أداة ت

 ألية أضراٍر أو تغييـرات تطرأ على العمل الفني. 
ً
باملجموعة الفنية املقتناة وإدارتها بشكل أفضل، كما يجب أن يتضمن هذا التقرير صورا

حاِفظ العمل الفني: الشخص املتخصص واملسؤول عن العناية بالعمل الفني وإصالحه. 	

نة في ممارســـات العناية بالعمل الفني، والتي تتم بهدف الحفاظ على العمل  	 حفظ العمل الفني: مصطلٌح يشـــير إلى كافة العمليات املتضمَّ
فـــي حالتـــه األصليـــة وبهـــدف الحفـــاظ عليـــه لألجيـــال القادمة.

الفـــن املعاصـــر: هـــو مصطــــلح عـــام يشـــير إلـــى اإلنتـــاج الفنــــي فـــي الفتــــرة مـــا بيــــن أواخـــر عـــام 1317ه )1899م( وحتـــى يومنـــا هـــذا،  ويشـــير مصطلـــح  	
»املعاصـــرة« فـــي ســـياق اململكـــة العربيـــة الســـعودية –وفــــي ســـياق هـــذا الدليـــل– إلـــى الفتــــرة مـــا بعـــد عـــام 1421 ه )2000م(. ويصـــف هـــذا 
 في إنتاج العمل الفني بغض النظر عن وســـائطه )أي املواد التي اســـتخدمت في إنتاجه(، وتأتي أغلب أعمال الفن 

ً
 محددا

ً
املصطلح أســـلوبا

املعاصركأعمـــال ســـردية )أي أنهـــا تعكـــس رســـالة مـــا أو تهـــدف إلـــى إضفـــاء تعليـــق علـــى حـــدث معيــــن أو روايـــة قصـــة مؤثـــرة بعينهـــا(. 
حقـــوق النشـــر والتأليـــف: الحـــق فـــي إنتـــاج النســــــخ أو نشـــر الصـــور املتعلقـــة بالعمـــل الفنــــي بـــأي طريقـــة أو شـــكل أو أســـلوب، ويعـــد الفنـــان )أو  	

ـــل أعمالـــه أو ورثتـــه فـــي حـــال وفاتـــه( عـــادة املتحكـــم فـــي تلـــك الحقـــوق وفـــــي إتاحتهـــا لآلخريـــن إلعـــادة إنتـــاج العمـــل الفنـــي وعرضـــه. 
ّ
املعـــرض الـــذي يمث

القّيـــم الفنــــي: شــــــخصية مثقفـــة تتمتـــع باملهـــارات الالزمـــة لتنظيـــم املعـــارض والعـــروض الفنيـــة، وتمتلـــك معرفـــة جيـــدة بتاريـــخ الفنون وبأعمال  	
الفنانين ومســـيرتهم الفنية )والتي توصف باملمارســـة الفنية للفنان(، كما يتمّتع القّيم الفني بالخبرة الالزمة لتقديم التوصيات للمتاحف 
والجهـــات الحكوميـــة واملجموعـــات األخـــرى حـــول األعمـــال الفنيـــة التـــي يمكـــن اقتناؤهـــا، كمـــا ينّفـــذ متطلبـــات عـــرض العمـــل الفـــــــني أو مجموعـــة 
 على تقييم املعارض وتنسيقها، إال 

ً
األعمال الفنية. وللتفريق بين )القيم الفني( و )املستشار الفني( نجد أن  )املستشار الفني( يتلّقى تدريبا

أن عمله يكتسب صفة تجارية بدرجة أكبــــــر من) القّيم الفني( من خالل تركيز) املستشار الفني( على الجهات والشركات الخاصة الراغبة 
فـــي تكويـــن مجموعـــة مـــن األعمـــال الفنيـــة املقتناة.

التخلي/الشطب: عملية حذف عمل فني من املجموعة املقتناة، ويتضّمن ذلك حذف تفاصيل العمل الفني من السجالت.  	
الفن الرقمي: هو الفن الذي يتم إنتاجه وعرضه باستخدام التقنيات الرقمية، ويتضمن هذا الفن ما يبدعه الفنان بواسطة الكمبيوتر  	

 يتمّتع بخصائص تفاعلية مع الجمهور. 
ً
أو ما ُيعرض على الشاشة كعمٍل فّنــــي، والذي غالبا

العناية الواجبة: وجوب بذل كافة الجهود املمكنة للتحقق من دقة املعلومات قبل اتخاذ القرارات حول مسار العمل، ال سيما من حيث  	
تحديد مصدر وتاريخ املواد الثقافية التي ُينظر فـــي اقتنائها. 

النســــخ/ اإلصدارات/ الطبعات: يشـــير هذا املصطلـــــح إلى األعمال الفنية الجديدة التي ينتجها الفنان عند تكوينه ألكثــــر من نســــخة واحدة  	
نَتج 

ُ
من العمل الفني، وعادة ما يتم إنتاج الصور واملطبوعات فـي أكثر من نسخة/إصدار، كما ينطبق هذا املصطلح على املجّسمات التي ت

باســـتخدام ذات القالـــب أو عنـــد إنتـــاج أحجـــام متعـــددة، و يتـــم إنتـــاج النســــخ/اإلصدارات/ الطبعـــات مـــن قبـــل الفنـــان فقـــط أو تحـــت إشـــرافه 
وليس من قبل املشـــتري، كما ال ُيســـمح بشـــراء عمل فني ومن ثم تكوين نســــخ عنه من قبل اآلخرين.

فنـــان ناشـــــئ: فنـــاٌن فـــي املراحـــل األولـــــى مـــن مســـيرته املهنيـــة يعمـــل علـــى تطويـــر ممارســـاته الفنيـــة، وهـــو فنـــاٌن لـــم يقـــم بعـــد بإرســـاء صيتـــه بيــــن  	
 ما يطلق هذا املصطلــح على طالب الفنون الناشئيــن والحديثيـن من 

ً
، وغالبا

ً
مقتنـــي األعمال الفنية أو لدى املعارض الفنية بوصفه فنانا

الخّريجيـــــــــن.  
صالة فنية: مساحة عامة أو خاصة أو تجارية لعرض األعمال الفنية أو الحرفية. 	
 الستمتاعه الشـــــخ�سي في املقام األول )وليس للبيع أو لإلنتاج بشكل احتــــــرافي(،ويشير هذا الدليل  	

ً
 فنيا

ً
الفنان الهاٍوي: شــــخٌص يبدع عمال

بشكل عام إلى الفنانيــــن املحترفيــــن فقط وليس الهواة.
مهندس الديكور/املصمم الداخلي: الشخص املسؤول عن تصميم املساحات الداخلية بطريقة عملية وآمنة وجذابة من خالل اختياره  	

العناصر األساسية والزخرفية للمساحة )مثل األثاث واإلضاءة والقطع الفنية والحرفية(.
إعارة داخلية: عملية مشاركة وإعارة األعمال الفنية بيـن الجهات الحكومية لفترة زمنية متفق عليها، وتتم هذه اإلعارات عبر إبرام اتفاقية  	

تنص على كافة التفاصيل املتعلقة بعملية اإلعارة )مثل التواريخ واملوقع وتفاصيل العمل الفني وقيمة تأمينه، إلخ(.
امللكيـــة الفكريـــة: ملكيـــة فكـــرة أو مفهـــوٍم وراء عمـــل فنــــي معّيــــن لفنـــاٍن مـــا، كمـــا يمكـــن إجـــراء املفاوضـــات لتحديـــد الجهـــة املتمتعـــة بامللكيـــة  	

الفكريـــة فـــي بعـــض الحـــاالت عنـــد تكليـــف املشـــتري للفنـــان بتصميـــم العمـــل الفنــــي.
حق امللكية: الحق القانوني في ملكية عمل فني ما. 	
إصـــدار محـــدود: يشـــير إلـــى عـــدد القطـــع املتاحـــة مـــن عمـــل فنـــــي مـــا، وهـــو عـــدد يحـــدده الفنـــان، وتجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن األعمـــال الفنيـــة التـــي تنتمـــي  	

 مـــن املجموعـــات ذات عـــدد الطبعـــات الكبيــــر، وعـــادة مـــا يتـــم إنتـــاج الصـــور 
ً
 وأعلـــى ســـعرا

ً
إلـــى املجموعـــات ذات اإلصـــدار املحـــدود تكـــون متفـــردة

واملطبوعـــات واملنحوتـــات بإصـــدارات محـــدودة.
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إعارة: عملية اإلعارة املؤقتة لعمٍل فني بين الوزارات واإلدارات والكيانات أو األفراد لفترة زمنية محددة. 	
ـــام 1400ه  	 ـــٌح عـــام يســـتخدم للداللـــة علـــى اإلنتـــاج الفنــــي منـــذ أواســـط عـــام 1272ه )1856م( وحتــــى أواخـــر عــــــــــــــ الفـــن الحديـــث: هـــو مصطلـ

)1979م(، وتشـــمل فتــــرة الحداثـــة فــــي دول الخليـــج العربـــي علـــى وجـــه التحديـــد للفتــــرة مـــا بيــــن )1369 - 1411ه( خمســـينيات وتســـعينيات 
القرن امليالدي العشرين، )وهي فترة تميزت باللوحات واملجّسمات التجريدية أو التصويرية في بعض األحيان( أي تلك األعمال التي تصّور 

األشـخاص.
دعـــوة مفتوحـــة: فرصـــة للفنانيــــن للمشـــاركة أو التقـــدم للحصـــول علـــى جائـــزة فنيـــة، ويقـــدم الفنانـــون أفكارهـــم ومقتــــرحاتهم إلـــى لجنـــة اختيـــار  	

تراجـــع بدورهـــا مقتــــرحات الفنانيــــن، وتمنـــح الفنانيــــن املختاريـــن الفرصـــة إلنتـــاج عمـــٍل فنــــي.
امللصقات: تصميم الفت للنظر أو نسخة عن لوحة أو تصميم أو صورة فوتوغرافية،وتحتوي على صور ونصوص وتطبع بكميات كبيرة،  	

ولذلـــك فـــال يمكـــن تصنيـــف امللصقـــات كنـــوع مـــن أنواع الفنون.
 مـــن العمـــل الفنــــي،  و تشـــمل  	

ً
 جديـــدا

ً
املطبوعـــات: الصـــور التـــي يقـــوم الفنـــان  بطباعتهـــا علـــى الـــورق بنفســـه أو تحـــت إشـــرافه باعتبارهـــا إصـــدارا

املطبوعـــات علـــى أســـاليب مختلفـــة مـــن الطباعـــة مثـــل الصـــور الفوتوغرافيـــة والحفـــر وطباعـــة الشاشـــة الحريريـــة، وتتـــم عـــادة طباعـــة عـــدد 
محـــدود مـــن النســــخ تحـــت مســـمى )اإلصـــدار الخـــاص أو املحـــدود( دون إمكانيـــة عمـــل نســــٍخ إضافيـــة فــــي املســـتقبل، وهنـــا يقـــوم الفنـــان بتوقيـــع 

وترقيـــم كل إصـــدار بتسلســـله مـــن إجمالـــــي العـــدد املطبـــوع مـــن النســــــخ )علـــى ســـبيل املثـــال – 1/100، 2/100، إلــــخ(.
قـــة مللكيـــة عمـــٍل فنــــي أو لتاريخـــه بشـــكل أوســـع، ويتضّمـــن ذلـــك تســـجيل املالكيــــن الســـابقين للعمـــل ومنشـــئه وســـياق  	

ّ
مصـــدر: السلســـلة املوث

 فـــي عمليـــة الشـــراء لضمـــان ملكيتـــه بشـــكل 
ً
 مـــا يتـــم التحقـــق مـــن مصـــدر العمـــل الفنـــي مـــن مالكـــه الســـابق قبـــل امل�ســـي قدمـــا

ً
اســـتخدامه. وعـــادة

قانونـــي منـــذ إنتاجـــه.
 الهـــدف منهـــا هـــو الحـــد مـــن تدهـــور حالـــة العمـــل الفنــــي املاديـــة، والحفـــاظ علـــى ســـالمة املجموعـــة بتكلفـــة معقولـــة.  	

ٌ
الحفـــظ الوقائـــي: عمليـــة

ـــي املاديـــة نتيجـــة ألســـباب طبيعيـــة أو بشـــرية، باإلضافـــة إلـــى إجـــراءات  يشـــمل الحفـــظ الوقائـــي إجـــراءات تحـــد مـــن تدهـــور حالـــة العمـــل الفنـ
تحســـين الظـــروف البيئيـــة لعمليتــــي تخزيـــن وعـــرض العمـــل الفنـــــي.

فنـــون األماكـــن العامـــة )الفـــن العـــام(: هـــو الفـــن الـــذي يتـــم إنتاجـــه وعرضـــه فـــي املســـاحات الداخليـــة أو الخارجيـــة العامـــة مثـــل ردهـــة أو مدخـــل  	
 مـــا يشـــــّجع هـــذا النـــوع مـــن الفـــن علـــى مســـتوى مـــن التفاعـــل مـــع الجمهــــــور، وال يشـــمل التعريـــف فـــــي نطـــاق هـــذا الدليـــل لألعمـــال 

ً
املبنــــى، وغالبـــا

الفنيـــة التـــي تزّيـــن الشـــوارع واألماكـــن العامـــة والســـاحات خـــارج حـــدود املقـــّرات الحكوميـــة.
ستخدم لتسـجيل املعاملة وإثبات بيع القطع الفنية والتنويه حول نقل امللكية من البائع إلى املشتري، تتضمن اتفاقية  	

ُ
اتفاقية الشراء: ت

الشـــراء تفاصيل حول البائع واملشـــتري والعمل الفني، إضافة إلى أي تفاصيل مالية أو قانونية أخرى متعلقة بالعمل.
 ثنائي األبعاد، مثل أعمال الرسم أو الطباعة،  	

ً
األعمال الفنية ثنائية األبعاد: هي األعمال الفنية املسطحة والقابلة للتأطيـر وتشغل حيـزا

وُيعّد هذا النوع من األعمال الفنية هو األنسب للعرض على جدران املكاتب وغرف االجتماعات واملمرات.
	 .

ً
حجز: الطلب من املعرض الفني أو الفنان تعليق بيع عمٍل فني محدد لفترٍة زمنية متفق عليها بقصد شراء العمل الحقا

ترميم: عملية إصالح األعمال الفنية التالفة بهدف إعادتها إلى حالتها األصلية. 	
عـــرض علـــى األرض أو علــــى قاعـــدة )منصـــة عـــرض( إلضفـــاء بعـــض االرتفـــاع  	

ُ
 مـــا ت

ً
املجّســـمات: هـــي األعمـــال الفنيـــة ثالثيـــة األبعـــاد، والتــــي غالبـــا

عليهـــا، وتتميـــــز هـــذه األعمـــال بقابليـــة تفحصهـــا مـــن كافـــة الزوايـــا، وهـــي مناســـبة للعـــرض فـــي املســـاحات الواســـعة مثـــل الردهـــات أو الســـاحات.
العمـــل الفــنــــــــي املؤقـــت: هـــو العمـــل الـــذي يتـــم إنتاجـــه بقصـــد عرضـــه لفتــــرة قصيــــرة، تتـــــراوح بيـــــن بضعـــة أيـــام إلـــى بضعـــة أشـــهر، وتأتـــي طبيعـــة  	

العمـــل املؤقتـــة إمـــا مـــن خـــالل محدوديـــة فتــــرة عرضـــه أو مـــن خـــالل املـــواد املســـتخدمة فـــي تكوينـــه )مثـــل الطعـــام أو املـــواد األخـــرى ذات العمـــر 
االفتــــــرا�سي القصيــــــــــــر(.

عـــة مـــن كافـــة  	
ّ
نقـــل امللكيـــة: عمليـــة نقـــل امللكيـــة القانونيـــة لعمـــٍل فــــني مـــن شـــخٍص إلـــى آخـــر، ويجـــب أن يتضّمـــن نقـــل امللكيـــة وثيقـــة قانونيـــة موق

األطـــراف املعنيـــة يجـــب االحتفـــاظ بهـــا مـــع كافـــة اإليصـــاالت األخـــرى فـــي ملـــٍف مخصـــٍص لـــكل عمـــل فنـــي ضمـــن املجموعـــة الفنيـــة املقتنـــاة.

ُملحق 2 
استمارة حفظ السجات 

مرفق: استمارة حفظ السجالت 

الرجاء ملء االستمارة أدناه وإرسالها إلى هيئة الفنون البصرية عبر البريد اإللكتروني:
gov.art@moc.gov.sa

الت اس�تمارة حفظ الس�ج

اسم الفنان

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

مات الحفظ والتخزين والتغليف تعل��

رة الذاتية للفنان الس��

د ي إن و�ج وصف العمل الف�ف��

اسم العمل

اص بالعمل تعليق امللصق الحف

ودة  قة الحج تحميل صورة فا�ئ

تحميل مستندات االقتناء 
ي سي�تم تحميلها على قاعدة البيانات )طلب االقتناء اتفاق  مستندات االقتناء ال�ت��

د، تقرير الحالة(. االقتناء الفاتورة، اإليصال، شهادة األصالة إن و�ج

مكان العمل

سعر الشراء ي إذا اختلف السعر �ف مة التأم�� ق��

هة الشراء �ج

ي نوع العمل الف�ف��

رسم

سم محج

ي نسي��

ي ى� �ر�ف

ي اآلخر نوع العمل الف�ف��

لو�ةتركيب

طباعةصورة

راميك مس�� تصم��

أخرىرقمي

بيانات الفنان

الهاتف

وال الحج

ي ى� رو�ف ريد اإللك�ت ال�ج

ع بيانات البا�ئ

االسم

الهاتف

وال الحج

ي ى� رو�ف ريد اإللك�ت ال�ج

تاريخ االقتناءرقم الحفظ

ر )االرتفاع×العرض×العمق( م�ت م بالسنت�� العامالححج
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ُملحق 3 
أمثلة على تطبيق املتطلبات الواجب تنفيذها بالنسبة لجامعي األعمال الفنية: 

اتفاقيـــة اليونســـكو بشـــأن التدابيــــر الواجـــب اتخاذهـــا لحظـــر ومنـــع االستيــــراد غيــــر املشـــروع وتصديـــر ونقـــل ملكيـــة املمتلـــكات الثقافيـــة )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 والتصدير ونقل امللكية بطرق غيـر مشروعة.
النسخة العربية:

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114046_ara.page=129/

اتفاقية اليونيدروا الخاصة باملواد الثقافية املسروقة أو املصّدرة بطرق غير مشروعة )1995م(
 http://www.unidroit.org/instruments/cultural-property/1995-convention/

هـــي اتفاقيـــة متممـــة التفاقيـــة اليونســـكو حـــول التدابيـــــر الواجـــب اتخاذهـــا لحظـــر ومنـــع االستيـــــراد غيــــر املشـــروع وتصديـــر ونقـــل ملكيـــة املمتلـــكات 
الثقافيـــة )1970م(. تحـــدد هـــذه االتفاقيـــة قواعـــد اســـترداد وإعـــادة املمتلـــكات الثقافيـــة. 

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

الهيئة السعودية للملكية الفكرية
https://www.saip.gov.sa/en/laws-regulations/

تهـــدف الهيئـــة الســـعودية للملكيـــة الفكريـــة إلـــى تنظيـــم مجـــاالت امللكيـــة الفكريـــة فـــي اململكـــة ودعمهـــا ورعايتهـــا وحمايتهـــا وترويجهـــا وفـــق أفضـــل 
املمارســـات العامليـــة. 

املرصد الدولي لالتجار غير املشروع باملمتلكات الثقافية
 http://obs-traffic.museum/

تهدف هذه املنصة التعاونية إلى تطوير طرق املراقبة وجمع البيانات والبحث العلمي للمنظمات الدولية، ووكاالت تطبيق القانون ومؤسسات 
البحوث وأصحاب املصلحة الخارجيين، وذلك بهدف منع نهب املمتلكات الثقافية واالتجار بها.

سجل فقدان األعمال الفنية
 https://www.artloss.com/

يعد ســـجل فقدان األعمال الفنية املنصة الرائدة ملمارســـات العناية الواجبة في ســـوق الفنون، ويحتفظ الســـجل بأكبر قاعدة 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 معايير املمارسة املهنية واألداء للمتاحف وموظفيها، بما في ذلك املجموعات الفنية. 

املؤسسة الدولية للبحوث في مجال الفنون
 http://www.ifar.org/

يقـــدم هـــذا املوقـــع اإللكترونـــي معلومـــاٍت حـــول األصالـــة وامللكيـــة والســـرقة وغيرهـــا مـــن القضايـــا الفنيـــة والقانونيـــة واألخالقيـــة املتعلقـــة بالتحـــف 
الفنية. 

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

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

ّ
 بحماية املمتلكات الثقافية خالل النزاعات املسل

ً
أول معاهدة دولية من نوعها تهتم حصرا

املنظمة العاملية للملكية الفكرية – أوجه التعبير الثقافي التقليدية
 http://www.wipo.int/tk/en/folklore

ـــر هـــذا املوقـــع اإللكترونـــي معلومـــاٍت حـــول أفضـــل وســـائل حمايـــة أشـــكال التعبيــــر الثقافـــي التقليديـــة، وحمايـــة ملكيتهـــا الفكريـــة مـــن ســـوء 
ّ
يوف

االســـتخدام أو االختـــالس )مثـــل نســـخها أو تكييفهـــا أو اســـتخدامها مـــن قبـــل أطـــراف ثالثـــة غيــــر مصـــرح لهـــا بذلـــك(.

 إذا كان لديكم أي استفسار، الرجاء التواصل مع هيئة الفنون البصرية عبر البريد اإللكتروني:
gov.art@moc.gov.sa
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