
                                                                            



تقديم :

 عل��ى تعزي��ز ف��رص إنج��اح2010 سوس ماسة للتنمية الثقافية، منذ تأسيسه س��نة مركزعمل ي
الس��تراتيجية الجهوي��ة للتنمي��ة الثقافي��ة ال��تي تبنته��ا جه��ة س��وس ماس��ة ض��من مخططاته��ا التنموي��ة

أكثر فعالية لتحقيق أهداف ومحاورولهذه الغاية، يحرص المركز على أن تكون تدخلته الجهوية. 
ك��لالمعبر عن تطلعات والتزامات مبادئ الميثاق الجهوي للتنمية الثقافية، وفق هذه الستراتيجية؛ 

 . المنخرطين في هذه الستراتيجيةالشركاء

وتفعيل لخلص��ات وتوص��يات الملتقيي��ن الجه��ويين الول والث��اني ح��ول السياس��ات الثقافي��ة
المحلية؛ ول سيما ما يتعلق منها بدعم العمل الثق��افي، ف��ي مج��ال التنش��يط والهيكل��ة وتعزي��ز

البنيات التحتية وبنيات التدبير؛ 

 ف��ي خلل الس��نوات الماض��ية، لطريق��ة ت��دخلهالمرك��زي ق��ام ب��ه ذال��الش��امل لتقويم لونتيجة ،
 الشق المتعلق بدعم العمل الثقافي الذي يقوم به النسيج الجمعوي بالجهة؛

وحرصا من المرك��ز عل��ى مزي��د م��ن تثمي��ن عم�ل الف��اعلين الثق�افيين بالجه��ة، ول س�يما ف��ي
المناطق الكثر خصاصا، والتي تعاني م��ن الهشاش��ة، ف��ي مج��ال التنش��يط الثق��افي والبني��ات

التحتية والتجهيزات الثقافية؛ 

ولضمان انعكاس فعال لتدخلته لدعم العمل الثقافي الجهوي، بق��در أك��بر م��ن المس��اواة بي��ن
مختلف مناطق الجهة؛ 

برنامج دعم مش		اريع التنش		يط والتنمي		ة الثق		افيين بجه		ةتبنى المركز منهجية جديدة تحت اسم: "
 ". وتسعى المنهجية الجديدة إلى الغايات التية:سوس ماسة

لت��دخله ف��ي دع��م المش��اريع الثقافي��ة، تتي��ح تخطيط��ا مالي��االمرك��ز رؤي��ة ش��مولية ل��دى توفير 
 ثق��افي؛ وتحدي�د حاجي��اته تبع�ا ل��ذلك، ح��تى يتمك��ن م��ن بداية أي موسمقبلواضحا لميزانيته 

البحث عن التمويل الضروري لبرامجه وتعبئة الموارد ف��ي الج��ال ال��تي تفرض��ها أجن��دات
الممولين والداعمين.

الدم���اج الت���دريجي لثقاف���ة المش���روع والتخطي���ط ل���دى ش���ركاء العم���ل الثق���افي، جمع���ويين
مما سيكون له أثر إيجابي في هيكلة الموسم الثقافي ورس��ملة النج��ازات الثقافي��ةوداعمين؛ 

، بشكل قابل للتقويم.  هؤلء الشركاءقوم بهايالتي 

وت��دقيق العلق��ة بي��ن المرك��زر ق��در أك��بر م��ن المعياري��ة ف��ي دراس��ة طلب��ات ال��دعميت��وف ،
وأصحاب المشاريع الحاصلة على الدعم على أسس موضوعية.

المرك��ز، وك��ذا ملءمة أك��بر م�ع مس��اطر المحاس��بة العمومي��ة ال��تي تخض��ع له��ا مالي�ة إتاحة
تشجيع أصحاب المشاريع على تبني هذه المساطر، وعقلنة التدبير المالي.

ال��تيالت��دخل ، وأولوي��ات يتي��ح تحكم�ا أك��بر ف��ي المواعي��د هيكلة ال��دعم بش��كل أعاد المركز وقد
 وتم تقسيمه إلى جزأين: قترح أن يتم الهتمام بها في كل موسم.ي

دعم المشاريع الثقافية المزمع إنجازها؛ .1
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جوائز لتشجيع ومكافأة البتكار والتطوير في المبادرات الثقافية التي تم إنجازها. .2

وسيعلن المرك��ز خلل ك��ل موس��م ع��ن مواعي��د تق��ديم طلب��ات ال��دعم، والج��ال المح��ددة لي��داع
 الطلبات. كما يعلن عن لوائح الجوائز ومواعيد وشروط الترشح لها.  

ويحدد دفتر التحملت الحالي، شروط الحصول على منح الدعم التي يقدمها البرنامج في ش��قه
الول، وضوابط تقديم طلبات الستفادة منه. 

 تعاريف :–الفصل الول 

:1المادة 

لجل تطبيق دفتر التحملت هذا، يراد ب:

ماسة: البرنامج سوس  بجهة  الثقافيين  والتنمية  التنشيط  مشاريع  دعم  برنامج. برنامج  وهو 
للمس��اهمة ف��ي تموي��ل المش��اريع الثقافي��ة ال��تي يتق��دم به��ا ح��املو المش��اريع الع��املون ف��وق

ويتم تمويله أساسا من الدعم الذي تخصصه جهة سوس ماسة للمركز، مع تراب الجهة.
إمكانية تطعيمه بمصادر تمويل أخرى كلما أتيح ذلك.

 هو العلن الذي ينشره المرك��ز م�ن أج��ل إخب�ار الف��اعلين الثق��افيين وال��رأي الع�امطلب العروض:
بفتح باب الترشيحات للتقدم بطلب الستفادة من البرنامج. 

: ه��و ك��ل ش��خص معن��وي (جمعي��ة، فدرالي��ة أو ش��بكة جمعي��ات، ف��رع جمعي��ة،ص		احب المش		روع
تعاوني��ة فني��ة، وكال��ة فني��ة محدث��ة وفق��ا لمقتض��يات ق��انون الفن��ان والمه��ن الفني��ة، مقاول��ة
ثقافية...) أو ذات��ي، تق�دم بمش��روعه لطل��ب الس��تفادة م��ن البرنام��ج وفق�ا ل��دفتر التحملت

الحالي. 

هو النشاط الثقافي (مهرجان، ندوة، ملتقى ...) أو البنية الثقافية أو المحتوى الثقافي: المشروع
الذي يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الدعم، من أجل تنفيذه.

هو المنحة المالية التي يخصصها المركز في إطار البرنامج، من أجل مساعدة صاحب: الدعم
المشروع على إنجازه.

إطار :المركز في  ومتعاقدة  مانحة  جهة  باعتباره  الثقافية،  للتنمية  ماسة  سوس  مركز  هو 
البرنامج، مع صاحب المشروع.

هو العقد الذي يتم إبرامه بين المركز وصاحب المشروع بعد اختيار مشروعه للستفادة: العقد
من البرنامج.

هو أحد أصناف المشاريع الثلثة التي يحددها دفتر التحملت الحالي للتباري من أجل: الصنف
الحصول على الدعم فيها. 

هي لجنة من ذوي الكفاءة والختصاص يكلفها المركز بدراسة واختيار المشاريع التي: اللجنة
ستحصل على الدعم في إطار هذا البرنامج. 
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الفصل الثاني: أصناف المشاريع المفتوحة للستفادة من البرنامج

 :2المادة 

:أصناف المشاريع التي يدعمها البرنامج هي

مشاريع ممتدة في الزمن تهم إح��داث بني��اتوهي : بالعالم القروي  مشاريع التنمية الثقافية .1
؛ وكذا المشاريع التي تهم تط��وير المحت��وى الرقم��ي الم��وجه لتثمي��نثقافية في العالم القروي

التراث والبداع الثقافيين بالجهة عبر النترنيت.

تهم مج��الت الب��داع ف��ي المس��رحالتي ثقافية التظاهرات وهي ال :مشاريع التنشيط الثقافي.2
؛ وك���ذا التظ���اهرات الموجه���ة للجمه���ور الواس���عوالموس���يقى والفن���ون التش���كيلية والداب

والمهتم��ة بتثمي��ن الفن��ون التراثي��ة للجه��ة، ومش��اريع تروي��ج الب��داعات والنتاج��ات الثقافي��ة
لمبدعي ومنتجي الجهة. 

إنتاج مختلف أنواع الوث��ائقوهي المشاريع التي تخص  : تنمية المضامين الثقافية  مشاريع.3
والتعريف بالثروة الثقافية بالجهة. التي تهم البداع الدبي والفني وتوثيق التراث، 

:3المادة 

 درهم.50.000القيمة القصوى لمبلغ الدعم في الصنف الول في تحدد 

درهم. 20.000القيمة القصوى لمبلغ الدعم في الصنف الثاني في تحدد و 

درهم.10.000القيمة القصوى لمبلغ الدعم في الصنف الثالث في تحدد و 

ويمكن للجنة بعد دراستها للملفات المرشحة أن تقدر مبالغ أق��ل م��ن ه��ذا الس��قف. وف��ي جمي��ع
% من القيمة الجمالية للمشروع. 60الحوال ل يمكن أن تتجاوز قيمة الدعم سقف 

وتبعا للعتمادات السنوية التي يتمك��ن المرك��ز م��ن تعبئته��ا لتموي��ل ه��ذا البرنام��ج، وبمراع��اة
نوعية المشاريع التي يقترحها أصحابها وعددها، ومراعاتها للبعد الجغرافي والمجالي ف��ي الجه��ة؛

يحدد عدد المنح المتبارى من أجلها في كل صنف. 

الفصل الثالث : شروط وكيفية تقديم طلب الدعم

:4المادة 

يصدر المركز إعلنا بطلبات العروض للحصول على دعم المشاريع الثقافية. وتح�دد ف�ي ه�ذا
العلن الجال المتعلقة بإيداع الطلبات، والعناوين المخصص��ة ل�ذلك، وك��ذا كيفي�ة الحص��ول عل�ى

الوثائق الضرورية لتعبئة ملف طلب الدعم. 

 يوجهه صاحب المش��روع إل��ى بناء على طلبويتم تبعا لذلك، الترشح للستفادة من البرنامج،
رئيس المركز، مشفوعا بملف الترشيح وفقا للشروط المحددة في هذا الدفتر وللنم��اذج المرفق��ة ب��ه.
وتوجه وجوبا نسخة من المل��ف بص��يغة رقمي��ة إل��ى المرك��ز عل��ى العن��وان اللك��تروني ال��ذي يح��دد
له��ذا الغ��رض. كم��ا ت��ودع نس��خة ورقي��ة ل��دى إدارة المرك��ز مقاب��ل وص��ل بالي��داع، أو تبع��ث ع��بر
البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، بالنسبة للطلب��ات الواف��دة م��ن المن��اطق ال��تي تبع��د ع��ن مدين��ة

أكادير بأكثر من مائة كلم. 
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وينبغي أن يكون اسم صاحب المشروع وعنوان المشروع متطابقين تطابقا تاما ف��ي النس��ختين
اللكترونية والورقية. ويؤدي عدم التطابق إلى استبعاد الملف.

:5المادة 

ل يمكن أن يتقدم أصحاب المش�اريع ب��أكثر م�ن طل�ب واح�د للحص��ول عل�ى ال��دعم خلل نف�س
الموسم، وذلك بغض النظر عن الصنف الذي يتم الترشح فيه.

كل المشاريع التي تقدم بعد انصرام الجال المح��ددة ف�ي العلن��ات الص��ادرة ع��ن المرك��ز، ل
تعتبر. وفي حالة الطلبات ال��واردة ع��بر البري��د، يراع��ى تاري��خ الدمغ��ة البريدي��ة، ش��ريطة أن يك��ون

) ساعة على القل.48قبل موعد انصرام الجل بثمانية وأربعين (

ل تقبل الطلبات التي ل تنضبط بضوابط دفتر التحملت هذا. 

:6المادة 

تح�رر ملف��ات المش��اريع وجوب�ا بإح��دى اللغ��تين العربي��ة أو المازيغي�ة، م��ع الترجم��ة بينهم��ا.
ويمكن أن يقدم الملف في نسختين متوازيتين باللغتين معا. 

:7المادة 

يق��دم طل��ب الترش��يح ال��ورقي ف��ي ظ��رف محك��م الغلق ومخت��وم، يحم��ل عل��ى ظه��ره اس��م
صاحب المشروع، وعنوان المشروع، والصنف الذي يترشح له المشروع. ويوضع داخله ظرفان
يضم أحدهما الوثائق المكون��ة للمل��ف الق��انوني، ويحم��ل عل��ى ظه��ره بخ��ط واض��ح عب��ارة: "المل��ف
الق��انوني لص��احب المش��روع" م��ع ذك��ر اس��م ص��احب المش��روع. ويض��م الخ��ر الوث��ائق المتعلق��ة

بالمشروع ويحمل على ظهره عبارة: "الملف التقني للمشروع" مع ذكر عنوان المشروع.

ل تفتح الظروف التي تتضمن ملفات الترشيح الورقية إل بعناي��ة رئي��س اللجن��ة وف��ي اجتم��اع
رس��مي له��ا، بحض��ور النص��اب الق��انوني عل��ى الق��ل. ويتحم��ل ص��احب المش��روع وح��ده مس��ؤولية

محتوى الملف من الوثائق.

:8المادة 

الشروط الخاصة بصاحب المشروع هي:

أن يكون كامل الهلية القانونية، سواء تعلق المر بشخص معنوي أو بشخص ذاتي. ويقصد
بالهلي��ة القانوني��ة للش��خاص المعنوي��ة أن تك��ون جمعي��ات أو تعاوني��ات أو مق��اولت محين��ة
الهياكل وفق الجال والمقتضيات المحددة في أنظمتها الساسية، وطبقا للقوانين الجاري به��ا
العم��ل. وف��ي ك���ل الح���وال تطب��ق فيم��ا يخ��ص المق���اولت، الش���روط نفس��ها المطلوب���ة ف��ي
المق��اولت ال��تي تش��ارك ف��ي طلب��ات الع��روض الص��ادرة ع��ن الدول��ة والجماع��ات الترابي��ة
والمؤسس��ات العمومي��ة.  ويقص��د بالهلي��ة القانوني��ة للش��خاص ال��ذاتيين أن يكون��وا متمتعي��ن

بحقوقهم المدنية، وغير مشوبين بأي سوابق عدلية، أو يكونوا قد تم رد العتبار لهم.

أن يكون مغربي الجنسية (في حال��ة الش�خاص ال��ذاتيين)، أو خاض��عا للق��انون المغرب��ي (ف��ي
حال��ة الش��خاص المعنوي��ة)؛ وأن يك��ون مقيم��ا ف��وق ت��راب الجه��ة، أو يق��وم بنش��اطه الثق��افي

الرئيسي ضمن مجالها الترابي.

أن يك��ون ل��ه إس��هام معن��وي و/أو م��ادي ف��ي المش��روع ال��ذي يق��دمه لطل��ب ال��دعم. ويقص��د
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بالسهام المعنوي على الخصوص، العمل التط��وعي ووض��ع الخ��برة ره��ن إش��ارة المش��روع
بشكل مجاني؛ 

 .أن يكون فاعل معترفا له بإسهاماته في العمل الثقافي على الصعيد المحلي والجهوي

أن يك��ون ق��د م��رت عل��ى بداي��ة عمل��ه الفعل��ي س��نتان متتاليت��ان عل��ى الق��ل، أو خم��س س��نوات
متقطعة؛ وذلك في الميدان الذي يترشح فيه مشروعه.

 وف���ق الض���وابط المعتم���دة ف���ي مج���ال والداري الم���الي الت���دبير أن يك���ون ملتزم���ا بقواع���د
المهنية، كما ه��و للتعاقدات الشغلية العلقات بإخضاع المحاسبة العمومية؛ وأن يكون ملتزما

فضل عن اللتزام باحترام القانون المتعل��قمنصوص عليها في قانون الشغل وقانون الفنان؛ 
بحق��وق المؤل���ف والحق��وق المج��اورة وق��انون الملكي���ة الفكري��ة، والق��انون المتعل��ق بحماي��ة

المعطيات الشخصية وقانون الصحافة.

أن يكون قد وف��ى بجمي��ع التزام��اته م�ع المرك��ز، أو م��ع مجل��س جه��ة س��وس ماس�ة، ف��ي حال��ة
حصوله على دعم سابق من أحدهما.

: 9 المادة

تحدد الشروط المتعلقة بالمشروع في الفصل الخاص بكل صنف من أصناف المشاريع. كم��ا
تحدد فيه الشروط الخاصة التي قد يطلب توفرها في حاملي المشاريع المترشحين لهذا الصنف. 

:10المادة 

يتك���ون مل���ف الترش���يح م���ن مل���ف إداري خ���اص بص���احب المش���روع ومل���ف تقن���ي خ���اص
بالمشروع. 

:11المادة 

يضم الملف الداري الوثائق التية:

 في حالة الشخاص المعنوية:–أ 

طل��ب الس��تفادة م��ن ال��دعم ي��وجهه ص��احب المش��روع إل��ى رئي��س الجمعي��ة، وف��ق.1
؛ 1النموذج 

؛2استمارة طلب الدعم تعبأ إلكترونيا، وفق النموذج .2

، موق��ع ومش��هود بص��حة ت��وقيعه، ل��دى الس��لطات3تص��ريح بالش��رف وف��ق النم��وذج .3
المختصة؛

نسخة من هذا الدفتر تحمل إمضاء صاحب المشروع على كل الصفحات، مع توقيعه.4
في آخر صفحة بعبارة: "اطلعت عليه ووافقت على كل مقتضياته"، مع الشهاد على

صحة التوقيع لدى السلطات المختصة. 

 نسخة مصادق على صحتها من وثائق المل��ف الق�انوني لص�احب المش��روع (الق��انون.5
الساسي، ولئحة أعضاء المكتب، ومحضر الجمع العام، ووصل اليداع القانوني).

نسخة مصادق عليها من التقرير المالي السنوي لصاحب المشروع. .6

في حالة التعاونيات يضاف إلى وثائق الملف القانوني للتعاونية، إبراء الذم��ة المالي��ة،.7
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لخ��ر جم��ع ع��ام، موق��ع م��ن خ��بير الحس��ابات المعتم��د ل��ديها، م��ع نس��خة م��ن محض��ر
الجتماع الذي عين هذا المحاسب.

في حالة المق��اولت، تق��دم فض��ل ع��ن الوث��ائق القانوني��ة للمقاول��ة، كم�ا ه��و منص��وص.8
عليه��ا ف��ي المرس��وم المتعل��ق بالص��فقات العمومي��ة، ك��ل الوث��ائق الثباتي��ة لممارس��ة

المقاولة نشاطها في المجال الثقافي. 

في حالة كون الشخص الذي سيتعاقد باسم صاحب المشروع شخصا آخر غير رئيس.9
الجمعية أو التعاونية أو المقاولة، كما ه��و م��بين ف��ي وثائقه��ا القانوني��ة، يتعي��ن تض��مين
المل��ف وثيق��ة مش��هودا بص��حتها ت��بين ص��لحية ه��ذا الش��خص للتعاق��د قانوني��ا باس��م

صاحب المشروع. وسبب حلوله محل الممثل القانوني لصاحب المشروع.

بطاقة تفصيلية تبين علقة صاحب المشروع بالمجال الثق��افي وبالص��نف ال��ذي يق��دم.10
في��ه ترش��يح مش��روعه. وتتض��من عل��ى الخص��وص نوعي��ة النش��طة ال��تي س��بق ل��ه
تنظيمه��ا أو المش��اريع ال��تي أنجزه��ا، والمس��تفيدين منه��ا ووقعه��ا، فض��ل ع��ن الع��وائق

والصعوبات التي اعترضت عمله في المشاريع السابقة. 

يمك��ن لص��احب المش��روع أن يض��من ملف��ه ك��ل الوث��ائق ال��تي يراه��ا مناس��بة لظه��ار.11
ال��تزامه بمع��ايير الش��فافية والمع��ايير المتعلق��ة بتمكي��ن الن��وع والج��ودة والحترافي��ة
واحترام حقوق الشغيلة وضوابط التعاقد، مع الفنانين وغيرهم مم��ن يلج��أ إليه��م لتنفي��ذ

برامجه. 

 في حالة الشخاص الذاتيين: –ب 

 أعله، 4 و3 و2 و1بالضافة إلى الوثائق المذكورة في 

نسخة من السجل العدلي لصاحب المشروع،.1

نسخة من البطاقة الوطنية مشهود بمطابقتها للصل لدى السلطات المختصة..2

ش��هادة للس��كنى ل يتج��اوز تاري��خ توقيعه��ا ش��هرا عن��د تاري��خ إي��داع الطل��ب، تثب��ت أن.3
المعني بالمر يقطن بالفعل في إحدى جماعات الجهة. 

شهادة العمل ل يتجاوز تاريخ توقيعها شهرا عند تاريخ إيداع الطلب..4

، يعرض فيها دوافع��ه وأه��دافه وأهمي��ةA4رسالة تحفيز ل تتعدى صفحتين من حجم .5
المشروع الذي يرشحه لطلب الدعم. 

ل يمكن لي عضو من أعضاء مرك��ز س��وس ماس��ة، بص��فته الذاتي��ة أن يق��دم طلب��ا للس��تفادة
من دعم المشاريع في هذا البرنامج.

 :12المادة 

يتكون ملف المشروع من العناصر التية:

 المرفق.4بطاقة تقنية وصفية تفصيلية عن المشروع، وفق النموذج .1

كل الوثائق الثباتية للتقويمات المالية المضمنة في البطاقة التقنية.2

الوثائق الثباتية للشراكات المبرمة مع أطراف أخرى حول المشروع، والمشار إليها.3
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في البطاقة، 

م��ا يثب��ت الحص��ول عل��ى الرخ��ص الض��رورية كلم��ا تعل��ق الم��ر بمج��ال البن��اء أو.4
استغلل الفضاءات العمومية لقامة التظاهرات، أو كراء الفضاءات... 

م���ا يثب���ت الحص���ول عل���ى الذن باس���تعمال الص���ور الشخص���ية لفن���انين أو أش���خاص.5
بأعيانهم، أو لستعمال علماتهم التجارية أو تلك المتعلقة بالملكية الفكرية، أو حق��وق

المؤلف والحقوق المجاورة، من طرف مالكي هذه الحقوق.

التصاميم المتعلقة بمشاريع البناء او التقوية التي يستهدفها المشروع. .6

ما يثبت ملكية صاحب المشروع للعقارات أو للحق في اس��تغللها، وم��دة س��ريان ه��ذا.7
الح��ق، كلم��ا تعل��ق الم��ر بمش��اريع إنش��ائية أو مش��اريع تهيئة لمراف��ق ثقافي��ة؛ وك��ذا
المحاضر المتعلقة بتخصيص عق��ارات الدول��ة أو الجماع��ات المحلي��ة لنش��اء أو تنفي��ذ

المشروع الثقافي المرشح للدعم.

 :13المادة 

يعلن المركز عن المشاريع التي حازت على ال��دعم، بع�د توص��له بمحض��ر م��داولت اللجن��ة،
واعتماد النتائج من طرف مكتب المركز، وذلك بواس��طة بلغ ص��حفي، وم��ن خلل ص��فحته عل��ى
وسائل التواصل الجتماعي، وموق��ع جه��ة س��وس ماس��ة. ويت��م إبلغ أص��حاب المش��اريع المس��تفيدة
من الدعم بواسطة البريد اللكتروني عل��ى العن��اوين المح��ددة ف��ي اس��تمارات الترش��يح، أو بواس��طة

رسائل هاتفية قصيرة، كما يتم إعلن المشاريع الفائزة، بمقر المركز. 

وفي كل الحوال يتعين عل��ى أص��حاب المش�اريع المس��تفيدة أن يب��ادروا إل��ى التص��ال ب��إدارة
المركز، فور علمهم بالنتائج، حتى ولو حال حائل دون توصلهم بالشعار الكت��ابي اللك��تروني، أو

الهاتفي. 

اللجن��ة ليس��ت مطالب��ة بت��برير قراراته��ا، إل فيم��ا يتعل��ق بع��دم اس��تيفاء ش��روط الترش��ح م��ن
الجانبين القانوني والداري.

الملفات التي لم تحصل على الدعم ل ترد إلى أصحابها. ولكنهم يس��تطيعون س��حبها م��ن مق��ر
المركز، مقابل التوقيع على إقرار بذلك. 

 :14المادة 

يت�م ص��رف منح�ة ال�دعم للمش��اريع ال�تي تختاره�ا اللجن�ة، وف�ق المب��الغ المح�ددة ف�ي محض�ر
م��داولتها، وبن��اء عل��ى عق��د موق��ع بي��ن المرك��ز وص��احب المش��روع، يح��دد التزام��ات الطرفي��ن.
وتعتبر الش��روط واللتزام��ات المح�ددة ف�ي دف�تر التحملت الح��الي ج�زءا م�ن العق�د بي��ن الطرفي�ن.

ويصرف المبلغ على الشكل التي:

50%م��ن المبل��غ بع��د توقي��ع العق��د، والدلء بم��ا يفي��د الب��دء ف��ي تنفي��ذه. وف��ي جمي��ع 
الحوال ينبغي أن يوقع العق�د ف�ي أج�ل أقص��اه ثلث�ون يوم�ا، م��ن تاري��خ إعلن نت��ائج

مداولت اللجنة.

50% .من المبلغ بعد إنجاز المشروع، والوفاء بكافة اللتزامات المترتبة عليه 
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بالنس��بة للش��خاص ال��ذاتيين، يت��م تس��ليم المبل��غ دفع��ة واح��دة بع��د النته��اء م��ن إنج��از
المشروع.

وفي حالة عدم تقدم صاحب المشروع إلى إدارة المركز لتوقيع العقد داخ��ل الج��ل الم��ذكور،
يتم تعويض مشروعه بالمشروع الموالي على لئحة النتظار.

 :15المادة 

يحتفظ المركز بحقه في استرداد المبالغ التي ت��م ص��رفها لص��احب المش��روع، ف��ي حال��ة ع��دم
م بإنج��ازه داخله��ا. ويمك��ن ف��ي ظ��روف إنج��از المش��روع لي س��بب، بع��د انص��رام الج��ال المل��تزم
استثنائية مبررة أن يتفق الطرفان على إعادة جدولة المشروع في موعد جديد ضمن نف��س الموس��م

الثقافي. 

لة الفصل الرابع : مشاريع التنمية الثقافية المهيكل

: 16المادة 

ينبغي أن تستهدف المشاريع المقدمة في هذا الصنف على الخص��وص، إح��داث بني��ات تحتي��ة
ثقافية في العالم القروي، موجهة لساكنة المناطق القروية أو المراكز ش��به الحض��رية، أو تجهيزه��ا
أو تجدي��د مرافقه��ا. وت��وجه الولوي��ة ف��ي ه��ذا الص��دد لفض��اءات الق��راءة العمومي��ة، المقام��ة ف��ي
المدارس والمفتوحة لعموم الرواد، وفضاءات اللقاءات الثقافية المفتوحة. أو فضاءات التك��وين ف��ي

المهارات الفنية المرتبطة بالتراث الثقافي المحلي. 

يمك��ن أن تك��ون ه��ذه البني��ات قائم��ة ب��ذاتها أو مدمج��ة ف��ي مش��اريع تنموي��ة أخ��رى، ي��ديرها
صاحب المشروع بمفرده أو بمعية شركاء آخرين.

ل يش��مل ه��ذا الص��نف المش��اريع المتعلق��ة ب��ترميم البناي��ات التراثي��ة، إل إذا ك��ان اس��تعمالها
سيوجه للتنشيط الثقافي والقراءة العمومية. 

: 17المادة  

يس��مح حص��ريا بالتق��دم للترش��يح ف��ي ه��ذا الص��نف للجمعي��ات الثقافي��ة والتنموي��ة المحلي��ة، أو
القليمي���ة أو تل���ك ال���تي تعم���ل ف���ي إط���ار التع���اون ال���دولي، وك���ذا للجمعي���ات الخيري���ة، ولش���بكات

الجمعيات العاملة في المجال الثقافي والتنموي. 

ل تترشح في هذا الصنف التعاونيات الفنية ول المقاولت ول الشخاص الذاتيون.

:التنشيط الثقافيالفصل الخامس: مشاريع 

: 18المادة 

ينبغي أن تهم المشاريع المقدمة في هذا الص��نف، تنظي��م الح��داث والتظ��اهرات الثقافي��ة ال��تي
تس��تهدف تنش�يط المج�الين الحض��ري والق��روي، وإتاح�ة الفرص��ة للس�اكنة المحلي�ة والواف��دين عل��ى
المناطق المستهدفة كي يتمكنوا من الستمتاع بالخيرات الثقافية التي تزخر بها بلدنا. ويشمل ه��ذا
التنش���يط مج���الت الفن���ون الحي���ة العص���رية والتراثي���ة، ومج���الت الفن���ون الوس���ائطية، والفن���ون
التش��كيلية، ش��ريطة أن تك��ون ه��ذه التظ��اهرات موجه��ة لبرمج��ة الب��داعات والنتاج��ات ال��تي يق��وم
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بإبداعها أو إنتاجها فنانون ومنتجون يمارسون عملهم الرئيسي داخل تراب الجهة. أما التظ��اهرات
ذات الطابع الوطني أو الدولي، فينبغي أن تتضمن برمجتها إبداعات أو إنتاجات لفنانين أو منتجين

 من المواد المبرمجة.  %50من الجهة، بما ل يقل عن 

كما ينفتح هذا الصنف على التظاهرات الدبية، والتظاهرات العلمية المهتمة بالثقاف��ة والفك��ر
وقضايا النسان والمجتمع والهوية، وعلى ثقافة المنطق��ة وتراثه��ا وعلمائه��ا وأدبائه��ا. وبخص��وص
التظ��اهرات ذات الط��ابع ال�وطني أو ال��دولي ف�ي ه�ذا الب�اب، فينبغ�ي أن تتض��من برامجه�ا مش�اركة
أدباء أو نقاد ينتمون إلى الجهة، أو يكون ضمن موادها موضوعات أو بحوث تهم مجال الجهة بما

 في المائة من مجموع البرمجة. %30ل يقل عن 

ينفت��ح ه��ذا الص��نف أيض��ا عل��ى مش��اريع ته��م التعري��ف ب��تراث الجه��ة وثقافته��ا عل��ى الص��عيد
ال��دولي، ش�ريطة أن تك�ون الم��واد المق��ترح التعري��ف به�ا منتمي�ة بش�كل كام�ل إل�ى ت��راث الجه�ة أو

فنانيها أو أدبائها.  

 :19المادة 

يشترط في المشاريع المرشحة في هذا الصنف أن تغط��ي م��دة زمني��ة ل تق��ل ع��ن ي��ومين، أو
أل تقل عن أربع سهرات، أو أربع جلسات خلل خمسة عشر يوما. ويمك��ن أن تك��ون ممت��دة خلل
الموسم الثقافي كله. كما يشترط أن يتم تنظيمها فوق تراب الجهة. ويمكن أن تكون ممت��دة ف��ي ع��دة

مناطق من الجهة او مركزة في مكان واحد. 

 :20المادة 

يس��مح بالتق��دم للترش��يح ف��ي ه��ذا الص��نف للجمعي��ات الثقافي��ة والعلمي��ة، ولش��بكات الجمعي��ات
العاملة في المجال الثقافي، وكذا للتعاونيات الفنية والمقاولت العاملة في المجال الفني. 

:تنمية المضامين الثقافية الفصل السادس: مشاريع

 :21المادة 

ته��م المش��اريع المقدم��ة ف��ي ه��ذا الص��نف ك��ل م��ا يتعل��ق بتط��وير المض��امين عل��ى ك��ل•
الحوامل الرقمية أو الورقية، ول سيما: 

المجلت الثقافي��ة المعني��ة ب��تراث الجه��ة وثقافته��ا وفنونه��ا، س��واء أك��انت ورقي��ة أو.1
رقمية، 

إنش��اء المواق��ع اللكتروني��ة المتخصص��ة ف��ي التعري��ف ب��تراث الجه��ة ومؤهلته��ا ف��ي.2
السياحة الثقافية وأحداثها الثقافية. 

إصدار المونوغرافيات والدلئل والخرائط الثقافية للجهة.3

إصدار الكاطالوغات التي تخص فناني الجهة وأروقتها الفنية ومتاحفها. .4

إنش��اء قواع��د المعطي��ات الخاص��ة بثقاف��ة الجه��ة والمؤسس��ات الثقافي��ة العامل��ة فيه��ا.5
والتظاهرات الثقافية التقليدية.

القيام بدراسات ميدانية جماعية حول الظواهر والموضوعات الثقافية بالجهة..6
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ويشترط في المونوغرافيات والدلئل والكاطالوغات أن تروم التعريف بأعم��ال ثلث��ة فن��انين
على القل، أو أكثر من رواق أو متحف. 

ل تقبل للترشح في هذا الصنف المشاريع التي تهم المواقع اللكترونية الخباري��ة العام��ة ول
الجرائد ذات الطابع الصحفي.

كل المشاريع التي ترشح لهذا الصنف ينبغي أن يكون هدفها النهائي هو النشر عل��ى العم��وم،
إم��ا ف��ي ش��كل كت��ب او مجلت أو م��ن خلل النش��ر الرقم��ي، حس��ب طبيع��ة المش��روع. ويس��تهدف

الدعم المقدم لهذه المشاريع على الخصوص المساعدة على النشر.

يسمح بالتقدم للترشيح في هذا الصنف للشخاص الذاتيين والمعنويين على السواء. •

الفصل السابع: اللجنة

 :22المادة 

يعهد إلى لجنة مشتركة تض��م أعض��اء اللجن��ة الثقافي��ة ب��المجلس الجه��وي وعض��وين م��ن مكت��ب
للتنمي��ة الثقافي��ة اختي��ار المش��اريع ال��تي ستحص��ل عل��ى ال��دعم وتحدي�د مبل��غ مركز س��وس ماس�ة

 مع إمكاني��ة الدعم المخصص لكل مشروع وفق المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملت
. وتسفر اجتماعات هذه اللجنة عن محاض��ر تخ��صالستعانة بخبراء ومتخصصين في الميدان

لوائح الدعم مرفوعة بتعليل القبول والرفض.

 :23المادة 

يمكن للجنة أن تطلب توضيحات إضافية عن المشاريع من أصحابها خلل مرحلة دراس��تها.
ويتعين على أصحاب المشاريع تبليغ هذه التوضيحات كتابي��ا إل��ى اللجن��ة ع��بر البري��د اللك��تروني،

أو مباشرة في مقر المركز داخل الجال التي تحددها اللجنة.

 :24المادة 

يعرض رئيس المركز تقرير اللجنة على أعض��اء المكت��ب لخ��ذ العل��م واعتم��اده. وبن��اء عل��ى
مضمون هذا التقرير يعلن رئيس المركز عن النتائج بواسطة مختلف الوسائل المتاحة.  

الفصل الثامن: التزامات الطرفين

 :25المادة 
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كافة المسؤوليات القانونية المترتبة عن أي ن��زاع ح�ول الحق��وق ق�دصاحب المشروع يتحمل 
ينتج ع�ن مطالب�ة ط��رف آخ�ر، بمناس�بة تنفي�ذ المش��روع الحاص��ل عل�ى دع��م المرك�ز، كيفم�ا ك��انت

طبيعة هذه المطالبة. وهي تضمن مركز سوس ماسة ضد كل المطالبات من هذا القبيل.

 :26المادة 

يكون صاحب المشروع وحده مسؤول ع��ن محت��وى المش��روع ال��ذي حص��ل عل��ى ال��دعم م��ن
 بعده، يل��تزم29 و28أجل تنفيذه. ولجل تنفيذ التزاماته مع المركز التي سيرد ذكرها في المادتين 

باحترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بحق��وق الملكي��ة الفكري��ة وحق��وق المؤل��ف
والحق��وق المج��اورة، وك��ذا الق��انون المتعل��ق بحماي��ة المعطي��ات والمعلوم��ات الشخص��ية، والق��انون
المتعل��ق بالص��حافة والنش��ر. ول يك��ون المرك��ز مس��ؤول ب��أي ح��ال ع��ن أي إخلل م��ن ص��احب

المشروع بهذا اللتزام.

 :27المادة 

يس��مح ص��احب المش��روع للمرك��ز بنش��ر اس��مه وعن��وان مش��روعه وملخ��ص محتوي��اته ع��بر
وسائله التواصلية، على وسيط رقمي أو ورقي أو هما معا، وعبر شبكة النترنيت أو عل��ى أم��واج

الذاعة او التلفزيون عبر البث الهيرتزي أو الرقمي الرضي أو الفضائي. 

كما يسمح للمركز باستعمال التس��جيلت والص��ور والمعطي��ات الوثائقي��ة المترتب��ة عل��ى تنفي��ذ
المشروع، التي يزوده بها، بمناسبة تنفيذا مقتضيات العقد المبرم بينهم�ا؛ وذل��ك ف�ي مرك�ز التوثي��ق

التابع له، بغاية البحث والدراسة والتعليم لفائدة زوار هذا المركز أو شركائه.

 :28المادة 

بما يلي: يلتزم صاحب المشروع 

 بإحصائيات مدققة معززة بالثباتات حول المؤش��رات ال��تي تض��منها المل��فالمركزبتزويد 
التقني للمشروع.

 المشروع في أج��ل أقص��اه ش�هر بع��د كيفية وظروف تنفيذ بتقرير مفصل عنالمركزتزويد 
 المرفق.5، وفق النموذج رقم  تنفيذه منلنتهاءال

تزويد المركز برصيد وثائقي على مختلف الحوامل عن المشروع المنفذ (صور - أش��رطة
 نسخ من ك��ل الحوام��ل ال��تي أنج��زت– تغطيات إعلمية –مصورة وصوتية وثائق مكتوبة 

بغاية التواصل حول المشروع...)

وبالنس��بة للمش�اريع المتعلق��ة بالص��نف الث��الث م�ن برنام�ج ال��دعم، يل��تزم ص��احب المش�روع
بتزويد المركز بعدد من النسخ، يحدد في العقد المبرم بين الطرفين، م��ن أي منش��ور ورق��ي

ينتجه بمناسبة تنفيذ المشروع.

 :29المادة 

 المركز وش��ارة مجل��س الجه��ة بش��كل واض��ح)Logo(يلتزم صاحب المشروع بوضع شارة 
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على ك�ل الحوام�ل ال��تي ينتجه�ا بمناس�بة تنفي�ذ المش��روع مص�حوبة بعب��ارة "ب�دعم م�ن جه�ة س��وس
ماسة ومركز سوس ماسة للتنمية الثقافية".

 :30المادة 

يل��تزم ص��احب المش��روع بتنفي��ذ مش��روعه وف��ق البرنام��ج والمض��امين ال��تي تض��منها المل��ف
المقدم للدعم. 

يلتزم صاحب المشروع بتنفيذ مشروعه في الجال المحددة في مل��ف الترش��يح، أو تل��ك ال��تي
يت��م التف��اق م�ع المرك��ز عليه�ا. وف��ي حال��ة ع��دم التمك��ن م��ن الحتف�اظ بالج�ال المل��تزم به��ا، يحي�ط
المركز علما بواسطة رسالة مكتوبة تبين السباب التي أدت إلى عرقل�ة تنفي��ذ المش�روع ف�ي وقت�ه،
وتحدد موعدا آخر للتنفيذ. وفي حالة العجز عن تنفي��ذ المش��روع يل��تزم ص��احب المش��روع بإرج��اع

مبلغ الدعم إلى المركز، لتمكين مشروع آخر من الستفادة منه. 

: 31المادة 

في حالة إخلل صاحب المشروع بأي من اللتزامات المترتبة عليه في دفتر التحملت هذا،
يحتفظ المركز بحق إلغاء الشطر الثاني من مبلغ الدعم. 

، يحتف��ظ بحق��ه ف��ي اس��ترجاع30وف��ي حال��ة الخلل ب��اللتزام المنص��وص علي��ه ف��ي الم��ادة 
الشطر الول من مبلغ الدعم.

: 32المادة 

يلتزم المركز بتزويد صاحب المشروع بشارته في أجل ل يتعدى ثلثة أيام م��ن تاري��خ طلب��ه
منها. 

يل��تزم المرك��ز بع��دم اس��تعمال المعطي��ات ال��تي ي��زوده به��ا ص��احب المش��روع بمناس��بة وف��ائه
بالتزاماته، لي غرض أخر غي��ر التوثي��ق والتعري��ف بالنش��طة الثقافي��ة، ووض��ع المعطي��ات ره��ن
إش��ارة الب��احثين والراغ��بين ف��ي الطلع داخ��ل مرك��ز التوثي��ق. ول تس��تعمل ه��ذه المعطي��ات لي

غرض تجاري أو ربحي. 

ول يكون المركز مسؤول عن أي استعمال آخر لهذه المعطي��ات ق��د تق��وم ب��ه أط��راف أخ��رى
خارج نطاق المركز. وتبقى تلك الطراف وحدها المسؤولة عن أي مطالبة بالحقوق.

: 33المادة 

لج��ل الق��رار بتنفي��ذ المش��روع والوف��اء بكاف��ة التزام��ات ص��احب المش��روع، يوق��ع رئي��س
المركز أو من ينوب عنه، والممثل القانوني لصاحب المشروع محضرا بهذا المضمون. 

ويلتزم بصرف باقي مبلغ الدعم كامل لصاحب المشروع ف��ي أج��ل أقص��اه ش�هر بع��د التوقي��ع
على محضر القرار بتنفيذ المشروع.

ل تؤخذ بعين العتبار في هذا الجل التأخيرات الناتجة عن عمليات التحويل البنكي. 

الفصل التاسع: فض النزاعات
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: 34المادة 

كل نزاع قد ينشأ بمناسبة تنفيذ دفتر التحملت ه��ذا بي��ن ص�احب المش��روع والمرك��ز، يس��عى
الطرفان إلى حله بالتراضي. وفي حالة تعذر ذلك تبقى المحاكم المختصة حسب طبيعة النزاع هي

محاكم أگادير.
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