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 دفتر تحّمالت

خاص باقتناء العروض المسرحية من قبل المعھد الملكي للثقافة األمازيغية  
  2018برسم سنة 

غة والثقافة لخاص بالجمعيات الوطنية العاملة في مجال النھوض بال
  من دعم وزارة الثقافة واالتصال يدةالمستف األمازيغيتين

 
 

 حدث والمنظم للمعھد الملكي للثقافة األمازيغية؛مقتضيات المادة الثالثة من الظھير الشريف الم -
اتفاقية الشراكة المبرمة بين المعھد الملكي للثقافة األمازيغية ووزارة الثقافة واالتصال  بناء على -

  بخصوص  الترويج للعروض المسرحية؛ 
من   العروض المسرحية اقتناء بخصوص   عميد المعھد الملكي للثقافة األمازيغية وتبعا إلعالن -

 .2018برسم سنة التصال او الثقافةزارة ومن قبل الجمعيات المدعمة 
 

  دفتر التحمالت
  
  : جمعيات المعنيةال

من دعم  والمستفيدة  باألمازيغية يخص دفتر التحمالت ھذا الجمعيات الثقافية العاملة في مجال النھوض 
   .2018وزارة الثقافة واالتصال برسم سنة 

  
   :اقتناء العروض المسرحية شروط: المادة الثانية

ھا،  انتقاءومعاينة العروض قبل  الطلبات دراسة ،تحت إشراف السيد العميد ،تتولى لجنة متخصصة
  .المالي الذي سيرصد للجمعية مقابل العرض المقتنى واقتراح المبلغ

  
    العروضالمقاييس المعتمدة في انتقاء  : الثالثةالمادة 
ثالث سنوات من التجربة المھنية في مجال المسرح، مما يثبت  توفر الجمعية أو الفرقة على  -

 مھنيتھا وجودتھا في المجال المسرحي؛
اھرة من ظواھر الفنون أن يكون العمل منجزا باللغة األمازيغية وأن يكون مشتغال على ظ -

 األمازيغية  في مجاالت اإلخراج والسينوغرافيا والتشخيص؛
اك العمل لألسماء المكرسة في مجال الممارسة المسرحية يتعين على الجمعية أو الفرقة إشر -

 .األمازيغية، والكفاءات الشابة من خريجي المعاھد الفنية
  

  ملف الترشح  :الرابعةالمادة 
 بطاقة حول مكان وتاريخ العرض المسرحي؛ 
 ،نسخة من القانون األساسي مصادق عليھا 
  ،نسخة من الئحة األعضاء مصادق عليھا 
   ،نسخة من وصل اإليداع النھائي مصادق عليھا 
 ،نسخة من التقريرين المالي واألدبي برسم السنة الفارطة مصادق عليھا 
  ؛)نسخة من محضر الجمع العام مصادق عليھا 
 نسخة من البطاقة الوطنية لرئيس الجمعية مصادق عليھا ؛ 
  رقما، أو شيك أصلي ملغى؛  24شھادة بنكية أصلية تحمل 
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 ؛)يابة عنھم في التعاقد مع المعھدللن(من األعضاء لرئيس الفرقة مصادق عليھا  وكالة 
  في  أن الجمعية استفادت من الشراكة مع وزارة الثقافة واالتصال  تثبتشھادة إدارية

  .2018برسم سنة )اإلنتاج، الترويج، التوطين(إحدى مجاالت الدعم المسرحي 

 
  التزامات الجمعية : الخامسةالمادة 
 ؛العرض المسرحي حديد مكان وموعدت -
 الطلبات ومعاينة العروض؛   دراسةالمكلفة ب متخصصةاستدعاء اللجنة ال -
 :المنتقاة القتناء عرضھا المسرحي  بموافاة المعھد بما يلي التزام الجمعية  -
 التصريح بالشرف بعرض العمل المسرحي موضوع االقتناء؛  -

 موضوع التعاون موافاة المعھد بنسخ على قرص مدمج للعمل -
 ) 5.عدد النسخ( 

 
 التزامات المعھد: السادسةالمادة 
 المنتقاة؛ مع الجمعية  التعاون إبرام عقد  -
 رصد المساھمة المالية المخصصة القتناء العرض؛ -
 .أعضاء اللجنة وإيواءتحمل مصاريف تنقل   -
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