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ب
 نشر الكتـــا

عروض  طلبات  شكل  على  النشر والكتاب  دعم  ينظم 
 2.12.513 رقم  المرسوم  لمقتضيات  تنفيذا  مشاريع، 
المتعلق   ) ماي2013   13(  1434 رجب   2 في  الصادر 
بين  المشترك  والقرار  والفنية،  الثقافية  المشاريع  بدعم 
 1274.14 رقم  والمالية  االقتصاد  ووزير  الثقافة  وزير 
مارس   12(  1435 األولى  جمادى   10 في  الصادر 
تم  كما  الكتاب  دعم  كيفية  بتحديد  المتعلق   )2014
الثقافة  لوزير  المشترك  القرار  بواسطة  وتتميمه  تغييره 
ووزير االقتصاد والمالية رقم 158.16 الصادر في 7 ربيع 
دفتر  مقتضيات  وكذا   ،)2016 يناير   18(  1437 اآلخر 
الحصول  وشروط  طبيعة  توضح  والتي  هذا،  التحمالت 
وكذا  بالدعم،  المعنية  والمجاالت  األهداف  الدعم،  على 
معايير اإلستفادة والمستفيدين والمبالغ المرصودة للدعم 

وطرق صرفها.

تنبيه:
- كل مخالفة للمقتضيات التنظيمية لمنح الدعم، وكذا لشروط الدعم المنصوص عليها في دفتر 

التحمالت هذا، سيترتب عنها تطبيق اإلجراءات الجزائية التي حددها القرار المشترك لوزيري الثقافة 
واالقتصاد والمالية السالف الذكر.
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5
املستفيدون:  1

مقاوالت النرش املغربية؛  -

الجمعيات الثقافية العاملة يف مجال النرش.  -

األصناف املستهدفة:  2

كتب األطفال واليافعني: األطفال )0 - 5 سنوات( )6 - 13سنة( واليافعني )14 - 18 سنة(؛  -

الكتاب الثقايف؛  -

املصنفات الثقافية املرتجمة.  -

أصناف الحوامل املقبولة:  3

الكتاب املطبوع؛  -

الكتاب الرقمي:  -

يجب إنتاج الكتب الرقمية بثالثة تنسيقات مختلفة عىل األقل: 	·

PDF للتصفح عىل املنصات ؛ 	

XML مهيكل وقابل للتكييف؛ 	

التخطيط  ذي   ePub أو   ePub 3( بها  املعمول  للمعايري  مستجيب   ePub 	
الثابت أو ePub القابل إلعادة التدفق( ، من أجل إتاحتها للجمهور.

يجب أن تكون الكتب الرقمية متاحة من خالل موزع إلكرتوين. 	·

الكتاب السمعي: يجب أن يكون الكتاب مسجال صوتيا بطريقة مهنية داخل استديو مختص.  -

• ال مينح الدعم للكتب السابق نرشها.

املجــــــال    
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وصف املشاريع / الفئات:  4

كتب األطفال واليافعني:  	

كتب األطفال ) 0 - 5 سنوات(: كتاب الصور- ألبوم- كتاب بالستييك – كتاب كرتوين- كتاب صويت -   -

القصص املصورة.

كتب األطفال )6- 13سنة(: روايات - حكايات - قصص مصورة - كتب وثائقية.  -

أدب اليافعني )14 - 18 سنة(: روايات - قصص مصورة - كتب وثائقية - مانغا.  -

الكتاب الثقايف: 	

اإلبداعات األدبية؛  -

الدراسات األدبية والفنية واللغوية؛  -

املؤلفات املندرجة يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتامعية؛  -

الكتب األوىل لألدباء الشباب املغاربة؛   -

إعادة نرش نفائس املطبوعات املغربية  )باستثناء الكتب التي سقطت عنها حقوق املؤلف(؛  -

الكتب الثقافية والعلمية الهادفة إىل تبسيط املعارف وإتاحتها للجمهور العريض؛   -

إعادة طبع الكتب الفائزة بجائزة املغرب للكتاب.  -
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املصنفات الثقافية املرتجمة: 	

- الكتب الثقافية املرتجمة من أو إىل العربية أو األمازيغية أو لغات أخرى؛

- يجب أن يتجاوز حجم النص املرتجم نسبة ٪50 من الكتاب قياسا إىل نسبة الرسوم التوضيحية 
فيه، باستثناء مجاالت القصص املصورة وأدب األطفال؛

- يجب أن تكون الرتجمة مبارشة من اللغة األصلية للعمل )دون ترجمة وسيطة(.

معايري االختيار:  5

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

الوفاء بااللتزامات السابقة إزاء قطاع الثقافة؛  -

مراعاة الكتب املرشحة ملعايري الجودة، والجدة والقيمة اإلبداعية؛  -

القيمة التاريخية لألعامل املقرتحة إلعادة النرش؛  -

قيمة الكتاب األصيل وأهمية ترجمته ونرشه؛  -

احرتام حق املؤلف والقواعد القانونية واألخالقية للمهنة، خاصة فيام يتعلق بالعقود   -
املربمة مع املؤلفني واملرتجمني واملوزعني ونقاط البيع أو املكتبات؛

توفر املؤسسة عىل كتالوج لإلصدارات خالل الثالث سنوات األخرية؛  -

جودة الطبع من خالل إصدارات سابقة لصاحب املرشوع.  -
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ملف طلب الدعم:  6

الوثائق الالزمة لإليداع اإللكرتوين: 	

تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل:    -
http://daam.minculture.gov.ma                                                                                      

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق   -
النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

مسودة املرشوع )صيغة الكرتونية(؛  -

الرتكيبة املالية للمرشوع وفق النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛  -

تقرير لجنة القراءة حول املرشوع؛  -

السري الذاتية ألعضاء لجنة القراءة موقعة ومختومة من لدن صاحب املرشوع؛  -

السرية الذاتية للكاتب/ املرتجم / الرسام؛  -

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املرشوع؛  -

منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للمؤسسة؛  -

برنامج توزيع وترويج املؤلفات املرشحة للدعم؛  -

نسخة من عقد الرشاكة مع املوزع أو الئحة نقط البيع يف حالة التوزيع الذايت   -
تحمل توقيع وخاتم صاحب املرشوع.

بالنسبة ملقاوالت النرش:

نسخة من القانون األسايس؛  -

نسخة من السجل التجاري؛  -
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-  نسخة من شهادة اإلبراء الرضيبي؛

نسخة من شهادة التعريف الرضيبي؛  -

نسخة من شهادة االنخراط يف الضامن االجتامعي.  -

بالنسبة للجمعيات:

نسخة من القانون األسايس للجمعية؛  -

نسخة من وصل اإليداع القانوين،   -

نسخة من محرض آخر جمع عام، والئحة أعضاء املكتب املسري؛  -

نسخة من شهادة التعريف الرضيبي.  -

رصف الدعم:  7

يحدد مبلغ الدعم املايل املخصص ملشاريع نرش الكتاب 

يف حدود 50% من كلفة إنجاز املرشوع. ويتم رصفه 
عىل دفعتني:

رصف الدفعة األوىل من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل )% 50( من مبلغ 
الدعم بعد توقيع العقد، والتأشري عىل االلتزام بالنفقة 
الخاص بالعقد من طرف مصالح الخزينة العامة وبعد 

إيداع جميع الوثائق التالية:

نسخة مصادق عليها من العقد مع   -
مطبعة مغربية يتضمن تنصيصا عىل 

عدد النسخ؛

يتم إشعار صاحب املرشوع   -
مبارشة بعد اإلعالن عن النتائج، 
ويوقع العقد يف أجل ال يتعدى 

أسبوعني كحد أقىص، ويلغى 
الدعم يف حالة تجاوز هذا 

األجل.

يلتزم صاحب املرشوع بوضع   -
جملة “نرش هذا الكتاب بدعم من 
وزارة الشباب والثقافة والتواصل” 

وإضافة الشعار البرصي للوزارة.

 

9
ال تنظر اللجنة يف امللفات غري 

الكاملة.
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بالنسبة لكتب أدب الطفل واليافعني: نسخة مصادق عليها من العقد املوقع مع   -
املؤلف أو الرسام؛

بالنسبة للكتاب الثقايف: نسخة مصادق عليها من العقد املوقع مع املؤلف؛  -

بالنسبة للكتب املرتجمة: نسخة مصادق عليها من العقد املوقع مع املرتجم،   -
ووثيقة تثبت التوفر عىل حقوق الرتجمة؛

بالنسبة للكتاب السمعي: نسخة مصادق عليها من العقد املوقع مع الحايك،   -
والعقد املوقع مع صاحب استديو التسجيل، ووثيقة تثبت التوفر عىل حقوق 

التأليف؛

بالنسبة للكتاب اإللكرتوين: نسخة مصادق عليها من العقد املوقع مع املوزع   -
اإللكرتوين ووثيقة تثبت حيازة هذا األخري لحقوق التأليف.

رصف الدفعة الثانية من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة الثانية من مبلغ الدعم )%50( عند إصداره الكتاب وبعد إيداع الوثائق 
التالية:

بالنسبة للكتاب املطبوع:   -

فاتورة املطبعة تثبت عدد النسخ كام تم االتفاق عليها يف العقد؛ 	·

·	 إيداع 50 نسخة للكتاب املدعم لدى قطاع الثقافة؛

إثبات رقم اإليداع القانوين والرقم الدويل املعياري للكتاب؛ 	·

إثبات سعر الكتاب عىل الصفحة الرابعة لغالفه أو بداخل الكتاب بالنسبة  	·
للمجلدات؛

وصل إيداع 4 نسخ من الكتاب املدعم لدى املكتبة الوطنية للمملكة املغربية. 	·
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بالنسبة للكتاب الرقمي:  -

إيداع رابط ورمز الوصول مبعدل 50 مرة للكتاب اإللكرتوين املدعم؛ 	·

وصل إيداع رابط ورمز الوصول لدى  	·

املكتبة الوطنية؛

إثبات رقم اإليداع القانوين والرقم الدويل  	·

املعياري للكتاب.

بالنسبة للكتاب السمعي:  -

·	 إيداع 50 نسخة لدى قطاع الثقافة؛

إثبات رقم اإليداع القانوين والرقم الدويل املعياري للكتاب؛ 	·

وصل إيداع الكتاب السمعي لدى املكتبة الوطنية للمملكة املغربية. 	·

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء املدة الزمنية 
املحددة يلغى الدعم املمنوح وتسرتجع الدفعة األوىل. 
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املستفيدون:  .1

مقاوالت النرش املغربية واملؤسسات والجمعيات املغربية النارشة للمجالت الثقافية؛

أصناف املجالت املقبولة للرتشيح  .2

- املجالت املتخصصة يف أدب األطفال واليافعني؛

- املجالت املتخصصة يف األدب والنقد؛

- املجالت املتخصصة يف الدراسات الفنية؛

- املجالت املتخصصة يف الدراسات اللغوية؛

- املجالت املتخصصة يف الرتجمة؛

- املجالت املتخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية؛

- املجالت الثقافية ذات الطابع الجهوي؛

- املجالت الثقافية الهادفة إىل تبسيط املعارف وإتاحتها للجمهور العريض.

معايري االختيار  .3

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

- الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛

- الجودة الفكرية والفنية للمجلة؛

- انتظام صدور املجلة؛

- حجم مبيعات األعداد املدعمة سابقا؛

- نرش عدد واحد عىل األقل من املجلة بالنسبة للمشاريع الجديدة؛ 

املجــــــال    
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ت الثقافية
 نشرالمجال

ملف طلب الدعم  .4

الوثائق الالزمة لإليداع اإللكرتوين 	

http://daam.minculture.gov.ma :تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق   -
النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

- بطاقة مفصلة حول املرشوع مع تركيبته املالية وفق النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

- نسخة من شهادة اإليداع لدى املحكمة؛

- نسخة من عدد سابق للمجلة؛

- السري الذاتية ألعضاء هيئة التحرير؛

- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املرشوع؛

- منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للمؤسسة.

بالنسبة للنارشين:

- نسخة من القانون األسايس؛

- نسخة من السجل التجاري؛

- نسخة من شهادة اإلبراء الرضيبي.

- نسخة من شهادة التعريف الرضيبي؛

- نسخة من شهادة االنخراط يف الضامن االجتامعي.

ال تنظر اللجنة يف امللفات غري 

الكاملة.
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بالنسبة للجمعيات:

نسخة من القانون األسايس للجمعية؛  -
- نسخة مصادق عليها من وصل اإليداع القانوين؛

- نسخة من محرض آخر جمع عام، والئحة أعضاء املكتب املسري؛

- نسخة من شهادة التعريف الرضيبي.

رصف الدعم:  .5

يحدد مبلغ الدعم املايل املخصص ملشاريع نرش املجالت 
الثقافية يف حدود 50% من كلفة إنجاز املجلة. ويتم 

رصفه عىل دفعتني:

رصف الدفعة األوىل من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل ) %50( من مبلغ 
الدعم بعد توقيع العقد، والتأشري عىل االلتزام بالنفقة 

الخاص بالعقد من طرف مصالح الخزينة العامة. 

رصف الدفعة الثانية من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع املبلغ املتبقي )50%( بعد إصدار العدد املدعم  من املجلة الثقافية، مصحوبا 
بالوثائق التالية:

-  فاتورة املطبعة تثبت حجم وعدد النسخ كام تم االتفاق عليهام يف العقد،

- إيداع 50 نسخة من املجلة املدعمة لدى قطاع الثقافة،

- وصل إيداع 4 نسخ من املجلة املدعمة لدى املكتبة الوطنية للمملكة املغربية،

- إثبات رقم اإليداع القانوين والرقم الدويل املعياري للدورياتISSN عىل املجلة.

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء املدة الزمنية 
املحددة يلغى الدعم املمنوح وتسرتجع الدفعة 

األوىل. 

يتم إشعار صاحب املرشوع مبارشة بعد   -
اإلعالن عن النتائج، ويوقع العقد يف أجل 

ال يتعدى أسبوعني كحد أقىص، ويلغى 
الدعم يف حالة تجاوز هذا األجل.

يلتزم صاحب املرشوع بوضع جملة »نرش   -
هذا العدد من املجلة الثقافية بدعم 

من »وزارة الشباب والثقافة والتواصل« 
وإضافة الشعار البرصي للوزارة.



ت الثقافية اإللكترونية
 نشر المجال

16

3
نشر المجالت الثقافية 
اإللكترونية

املجــــــال    



المجـال

3

ت الثقافية اإللكترونية
 نشر المجال
املستفيدون:17  1

مقاوالت النرش املغربية والجمعيات املغربية النارشة للمجالت الثقافية؛

أصناف املجالت املقبولة:  2

املجالت املتخصصة يف أدب األطفال واليافعني؛   -

املجالت املتخصصة يف األدب والنقد؛  -

املجالت املتخصصة يف الدراسات الفنية؛   -

املجالت املتخصصة يف الدراسات اللغوية؛   -

املجالت املتخصصة يف الرتجمة؛  -

املجالت املتخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية؛  -

املجالت املتخصصة يف التعريف بالكتاب املغريب والرتويج له؛  -

املجالت الثقافية الهادفة إىل تبسيط املعارف وإتاحتها للجمهور العريض؛  -

املجالت الثقافية ذات الطابع الجهوي.  -

معايري االختيار  3

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛  -

أن يكون صاحب املرشوع من جنسية مغربية ومقيام باملغرب؛  -

الجودة العلمية للمحتوى الثقايف؛  -

الجودة التقنية والجاملية ملوقع املجلة؛  -

االرتباط مبحركات البحث، وسهولة الولوج إىل املحتوى؛   -

احرتام معايري تيسري ولوج فئة ضعاف البرص إىل موقع املجلة؛   -

احرتام قانون حامية امللكية األدبية والفكرية؛  -

مقروئية املجلة من خالل حجم زيارات املتصفحني للموقع؛  -

خاصيات ومكونات الوسائط املتعددة يف املوقع؛  -

التحيني املستمر للموقع؛  -

إتاحة الولوج إىل أرشيف األعداد السابقة.  -

املجــــــال    

ال يشمل الدعم املجالت اإللكرتونية 

العامة واإلخبارية.



3
ت الثقافية اإللكترونية

 نشر المجال

18

المجـال

ت الثقافية اإللكترونية
نشر المجال

ملف طلب الدعم  4

الوثائق الالزمة لإليداع اإللكرتوين: 	

http://daam.minculture.gov.ma  :تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق النموذج   -
املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

بطاقة مفصلة حول املرشوع مع تركيبته املالية وفق النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛  -

نسخة من شهادة اإليداع لدى املحكمة؛  -

السري الذاتية ألعضاء هيئة التحرير؛  -

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املرشوع؛  -

منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للمؤسسة.  -

بالنسبة للنارشين:

نسخة من القانون األسايس؛  -

نسخة من السجل التجاري؛  -

-  نسخة من شهادة اإلبراء الرضيبي.

نسخة من شهادة التعريف الرضيبي؛  -

نسخة من شهادة االنخراط يف الضامن االجتامعي.  -

بالنسبة للجمعيات:

نسخة من القانون األسايس للجمعية؛  -

نسخة مصادق عليها من وصل اإليداع القانوين؛  -

-  نسخة من محرض آخر جمع عام، والئحة أعضاء املكتب املسري؛

نسخة من شهادة التعريف الرضيبي.  -

ال تنظر اللجنة يف امللفات 

غري الكاملة.



المجـال

3

ت الثقافية اإللكترونية
 نشر المجال
رصف الدعم:19  5

يحدد مبلغ الدعم املايل املخصص ملشاريع نرش 
املجالت الثقافية يف حدود 50% من كلفة إنجاز 

املجلة. ويتم رصفه عىل دفعتني:

رصف الدفعة األوىل من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل )% 50( 
من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد، والتأشري عىل 
االلتزام بالنفقة الخاص بالعقد من طرف مصالح 

الخزينة العامة. 

رصف الدفعة الثانية من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع املبلغ املتبقي )% 50( بعد إيداع ما ييل:

-  تقرير مفصل حول إحداث أو تحيني املجلة الثقافية اإللكرتونية، يتضمن:

صور الصفحة األوىل للمجلة والصفحات الرئيسية؛ 	·

فهرس أبواب املجلة؛ 	·

وترية تحيني املضامني؛ 	·

املعدل اليومي لعدد الزوار؛ 	·

إثبات رقم اإليداع القانوين والرقم الدويل املعياري للدوريات اإللكرتونية. 	·

تقرير مايل مشفوع بنسخ مصادق عليها من الوثائق اإلثباتية )فواتري- عقود-   -
شواهد..(.

يتم إشعار صاحب املرشوع مبارشة بعد   -
اإلعالن عن النتائج، ويوقع العقد يف أجل ال 
يتعدى أسبوعني كحد أقىص، ويلغى الدعم 

يف حالة تجاوز هذا األجل.

يثبت املستفيد من الدعم عىل الصفحة   -
الرئيسية ملوقع املجلة جملة »بدعم من 

وزارة الشباب والثقافة والتواصل«  والشعار 
البرصي للوزارة.

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء املدة الزمنية 
املحددة يلغى الدعم املمنوح وتسرتجع الدفعة األوىل. 



ض 
المشاركة في المعار

ب
الدولية  للكتا

20

4
المشاركة في المعارض 
الدولية للكتاب

املجــــــال    



المجـال

4

ض 
المشاركة في المعار

ب
الدولية  للكتا
21

املستفيدون:  .1

مقاوالت النرش املغربية؛  -

املشاركات املدعمة:  .2

املشاركات يف املعارض الدولية للكتاب التي تأكد تنظيمها خالل موسم 2022.  -

املقاوالت التي نرشت ما ال يقل عن 5 كتب خالل السنة املنرصمة؛  -

معايري االختيار:  .3

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛  -

تناسب مجال تخصص مقاولة النرش مع طبيعة وخصوصيات املعرض؛  -

عدد إصدارات مقاولة النرش خالل السنة السابقة؛  -

التوفر عىل كتالوج اإلصدارات محني؛  -

القيمة املضافة املتحققة من مشاركات النارش يف معارض دولية سابقة بناء عىل التقارير التي أدىل بها؛   -

التزام النارش بقوانني امللكية الفكرية.  -

ملف طلب الدعم  .4

الوثائق الالزمة لإليداع اإللكرتوين: 	

http://daam.minculture.gov.ma :تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق النموذج املرفق   -
مبلف طلب الرتشيح؛

املجــــــال    



4
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المشاركة في المعار
ب

الدولية  للكتا
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ض 
المشاركة في المعار

ب
الدولية  للكتا

بطاقة مفصلة حول املرشوع مع تركيبته املالية وفق النموذج املرفق مبلف طلب   -
الرتشيح؛

كتالوج اإلصدارات محني )صيغة إلكرتونية(؛  -
امللف القانوين يتضمن الوثائق التالية:  -

نسخة من القانون األسايس؛  o

نسخة من السجل التجاري؛  o

نسخة من شهادة اإلبراء الرضيبي؛  o

نسخة من شهادة التعريف الرضيبي؛  o

نسخة من شهادة االنخراط يف الضامن االجتامعي.  o

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املرشوع؛  -
منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للمؤسسة.  -

رصف الدعم  .5

يحدد مبلغ الدعم حسب أهمية املعرض وقيمته، عىل أال يتجاوز 70% من كلفة مرشوع املشاركة. ويتم رصفه 
عىل دفعتني:

رصف الدفعة األوىل من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل )% 70( من مبلغ 
الدعم بعد توقيع العقد والتأشري عىل االلتزام بالنفقة 

الخاص بالعقد من طرف مصالح الخزينة العامة، وبعد 
إيداع الوثائق التالية:

نسخة من دعوة رسمية للمشاركة أو   -
موافقة من الجهة املنظمة للمعرض 

)شهادة، رسالة، رسالة إلكرتونية(؛

الئحة الكتب املزمع عرضها باملعرض.  -

يتم إشعار صاحب املرشوع مبارشة بعد اإلعالن   -
عن النتائج، ويوقع العقد يف أجل ال يتعدى 

أسبوعني كحد أقىص، ويلغى الدعم يف حالة تجاوز 
هذا األجل.

تثبت املؤسسة املستفيدة من الدعم يف املطبوعات   -
الخاصة بالتعريف مبشاركتها يف املعرض جملة 
»بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل« 

والشعار البرصي للوزارة.



المجـال

4

ض 
المشاركة في المعار

ب
الدولية  للكتا
23

رصف الدفعة الثانية من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع املبلغ املتبقي )% 30( بعد إنجاز املشاركة واإلدالء بالوثائق اإلثباتية التالية:

تقرير أديب ومايل عن املشاركة؛  -

شهادة املشاركة باملعرض موقعة   -
ومختومة من طرف الجهة 

املنظمة؛

نسخة من تذكرة السفر مؤكدة؛  -

نسخة من فاتورة الشحن؛  -

نسخة من فاتورة كراء الرواق )يف حالة االقتناء الخاص(؛  -

صور فوتوغرافية تثبت املشاركة الفعلية باملعرض؛  -

نسخة من فاتورة اإلقامة أو ما يقوم مقامها؛  -

نسخة من جواز السفر تحمل خاتم الخروج والدخول.  -

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء املدة الزمنية 
املحددة يلغى الدعم املمنوح وتسرتجع الدفعة األوىل. 



ص 
ص باألشخا

النشر الخا
ضعية إعاقة

في و

24

5
النشر الخاص 
باألشخاص في 
وضعية إعاقة

املجــــــال    



المجـال

5

ص 
ص باألشخا

النشر الخا
ضعية إعاقة

في و
25

املستفيدون:  )1

مقاوالت النرش والجمعيات املغربية العاملة يف مجال اإلعاقة البرصية.  -

أنواع مشاريع الدعم  )2

إنتاج الكتب والوثائق املطبوعة بطريقة براي؛  -

إنتاج الكتب والوثائق بحروف كبرية.  -

معايري االختيار  )3

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛  -

جودة املرشوع من الناحية املهنية والتقنية؛  -

جودة املحتوى العلمي والفني؛  -

جهود صاحب املرشوع للتعريف بأنشطته املوجهة إىل األشخاص يف وضعية إعاقة.  -

ملف طلب الدعم  )4

http://daam.minculture.gov.ma :تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق   -
النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

بطاقة مفصلة حول املرشوع املزمع إنجازه مع تركيبته املالية وفق النموذج املرفق   -
مبلف طلب الرتشيح.

برنامج ترويج املؤلفات املرشحة للدعم؛  -

نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب املرشوع؛  -

منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للجمعية أو املؤسسة.  -

ال تنظر اللجنة يف امللفات 

غري الكاملة.

املجــــــال    
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ص 
ص باألشخا

النشر الخا
ضعية إعاقة

في و
بالنسبة للمقاوالت:

نسخة من القانون األسايس؛  o

نسخة من السجل التجاري؛  o

نسخة من شهادة اإلبراء الرضيبي؛  o

نسخة من شهادة التعريف الرضيبي؛  o

نسخة من شهادة االنخراط يف الضامن االجتامعي.  o

بالنسبة للجمعيات:

نسخة من القانون األسايس؛  o

نسخ مصادق عليها من وصل اإليداع القانوين؛  o

نسخة من محرض آخر جمع عام، والئحة أعضاء مكتب الجمعية؛   o

نسخة من شهادة التعريف الرضيبي؛  o

تقرير حول أنشطة الجمعية يف مجال القراءة والكتابة املوجهة لذوي اإلعاقة البرصية؛  o

رصف الدعم  )5

يحدد مبلغ الدعم املايل املخصص ملشاريع 
النرش الخاص باألشخاص  يف وضعية 

إعاقة يف حدود 70 % من كلفة إنجاز 
املرشوع. ويتم رصفه عىل دفعتني:

يتم إشعار صاحب املرشوع مبارشة بعد   -
اإلعالن عن النتائج، ويوقع العقد يف أجل ال 
يتعدى أسبوعني كحد أقىص، ويلغى الدعم 

يف حالة تجاوز هذا األجل.

يلتزم صاحب املرشوع بوضع جملة “نرش   -
هذا الكتاب بدعم من وزارة الشباب 

والثقافة والتواصل” وإضافة الشعار البرصي 
للوزارة.



المجـال

5

ص 
ص باألشخا

النشر الخا
ضعية إعاقة

في و
27

رصف الدفعة األوىل من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل )70 %( من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد والتأشري عىل االلتزام بالنفقة 
الخاص بالعقد من طرف مصالح الخزينة العامة.

رصف الدفعة الثانية من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع املبلغ املتبقي)30 %(  مشفوعا بالوثائق التالية:

فاتورة املطبعة تثبت عدد النسخ املتفق عليها يف   -
العقد؛

تزويد قطاع الثقافة بـ 30 نسخة من الكتاب املدعم   -
بطريقة براي؛

تزويد قطاع الثقافة بـ 50 نسخة من الكتاب املدعم بحروف كبرية؛  -

إثبات رقم اإليداع القانوين والرقم الدويل املعياري للكتاب؛  -

وصل بإيداع أربع نسخ لدى املكتبة الوطنية للمملكة املغربية.  -

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء 
املدة الزمنية املحددة يلغى الدعم املمنوح 

وتسرتجع الدفعة األوىل. 



ث، 
ت البيع: إحدا

دعم مكتبا
ث وتنشيط

تحدي

28

6
دعم مكتبات البيع: 
إحداث، تحديث 
وتنشيط

املجــــــال    
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6

ث، 
ت البيع: إحدا

دعم مكتبا
ث وتنشيط

تحدي
29

املستفيدون  )1

أصحاب مشاريع إحداث مكتبات البيع؛  -

أصحاب مكتبات البيع القامئة.  -

أنواع مشاريع الدعم  )2

الكتاب  لبيع  وتوفري التجهيزات الالزمة  البيع عن طريق تهيئة الفضاء  إحداث مكتبات   -
الثقايف؛ 

تحديث مكتبات البيع من خالل إنشاء موقع البيع عرب اإلنرتنت أو إعادة تطوير الفضاءات   -
والحصول عىل تجهيزات جديدة.

التنشيط الثقايف ملكتبات البيع.   -

معايري الرتشح  )3

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

بالنسبة إلحداث مكتبات البيع: 	

أن يكون صاحب املرشوع حاصال عىل دبلوم يف مهن الكتاب أو دبلوم يعادله، أو وثيقة   -
تشهد عىل خربته يف إدارة مكتبات البيع ال تقل عن 5 سنوات؛

أن يتوفر صاحب املرشوع عىل مقر أو عىل تعاقد مع الجامعات الرتابية أو أي طرف آخر،   -
للحصول عليه؛

أن يستجيب املقر ملعايري فضاء مكتبة البيع؛  -

-  أهمية املرشوع بالنسبة لبيئته الثقافية املحلية أو اإلقليمية؛

التوازن املايل للمرشوع؛  -

التصميم املعامري ملرشوع إنشاء مكتبة البيع.  -

بالنسبة لتحديث مكتبات البيع:  	

الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛  -

التوفر عىل وضعية قانونية سليمة ومامرسة بيع الكتاب الثقايف كنشاط أسايس؛   -

املجــــــال    
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ال تنظر اللجنة يف امللفات غري 

الكاملة.

التوفر عىل مقر للبيع يستجيب ملعايري فضاء مكتبة البيع؛  -

التوازن املايل للمرشوع؛  -

برنامج التعريف والرتويج ملنصة البيع عرب اإلنرتنت؛  -

بيان جدوى أعامل تطوير املقر، وتوصيف التجهيزات املزمع اقتناؤها؛  -

-  مثانة أشغال إعادة تطوير الفضاء وبيان املعدات الجديدة التي سيتم اقتناؤها.

بالنسبة لتنشيط مكتبات البيع:  	

الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛  -

التوفر عىل مقر يستجيب ملعايري فضاء مكتبة البيع؛  -

التوازن املايل للمرشوع؛  -

أهمية وجودة الربنامج الثقايف املقرتح لتنشيط مكتبة البيع؛  -

التوفر عىل صفحة يف مواقع التواصل االجتامعي خاصة مبكتبة البيع.  -

ملف طلب الدعم  )4

http://daam.minculture.gov.ma :تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق النموذج   -
املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

نسخة من القانون األسايس، ويستثنى من هذا الرشط مرشوع إحداث مكتبة البيع؛  -

نسخة من السجل التجاري؛  -

شهادة اإلبراء الرضيبي محينة؛  -

وثيقة تثبت التوفر عىل مقر يستجيب ملعايري فضاء مكتبة البيع؛  -

بطاقة مفصلة حول املرشوع، مع تركيبته املالية وفق النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛   -
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نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب املرشوع؛  -

منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك لصاحب   -
املرشوع.

بالنسبة لإلحداث: 	·

السرية الذاتية لصاحب املرشوع؛  -

نسخة من الشهادة العلمية املحصل عليها؛  -

وثيقة تثبت التوفر عىل مقر يستجيب ملعايري فضاء مكتبة البيع، أو وجود تعاقد مع   -
الجامعات الرتابية أو أي طرف آخر الستغالله، مع تحديد مساحة مقر املكتبة؛

التصميم املعامري إلحداث املكتبة.  -

رصف الدعم  )5

يحدد مبلغ الدعم املايل املخصص ملشاريع 
إحداث وتحديث وتنشيط مكتبات البيع 

يف حدود 50%  عىل األكرث، من الكلفة 
اإلجاملية املخصصة للمرشوع. ويتم رصفه 

عىل دفعتني:

رصف الدفعة األوىل من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل )50%( من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد والتأشري عىل االلتزام بالنفقة 
الخاص بالعقد من طرف مصالح الخزينة العامة.

يتم إشعار صاحب املرشوع مبارشة بعد اإلعالن عن   -
النتائج، ويوقع العقد يف أجل ال يتعدى أسبوعني 

كحد أقىص، ويلغى الدعم يف حالة تجاوز هذا األجل.

يثبت املستفيد من الدعم عىل واجهة املكتبة  لوحة   -
تحمل جملة »بدعم من وزارة الشباب والثقافة 

والتواصل« والشعار البرصي للوزارة.

بالنسبة لتنشيط املكتبات مصاريف 

اإلقامة والتغذية غري مشمولة بهذا 

الدعم
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رصف الدفعة الثانية من الدعم: 	

بالنسبة لإلحداث: 	·

يتسلم صاحب املرشوع املبلغ املتبقي )% 50( بعد إنجاز املرشوع وعند اإلدالء بالوثائق التالية:

اإلدالء بالوثائق القانونية ملكتبة البيع:  -

السجل التجاري؛  o

شهادة االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي؛  o

املقتنيات، سواء املكتبية منها أو  وبصور  بتقرير مفصل وبالفواتري  o  اإلدالء 
الخاصة بالتجهيز؛

اإلدالء بالعقود املربمة مع مؤسسات التوزيع أو مؤسسات النرش؛  o

تقرير معاينة إنجاز املرشوع من قبل مصالح وزارة الشباب والثقافة والتواصل   o
- قطاع الثقافة.

بالنسبة للتحديث: 	·

يتسلم صاحب املرشوع املبلغ املتبقي )50%( بعد تقديم الوثائق التالية:

اإلدالء بفاتورة تصميم موقع البيع؛   -

اإلدالء بفاتورة شهادة االستضافة ملوقع البيع عرب اإلنرتنت؛  -

اإلدالء بفاتورة اقتناء التجهيزات؛  -

تقرير مايل وأديب مصحوب بالصور والوثائق الداعمة ملصاريف إعادة تهيئة املكتبة ؛   -

تقديم صور عن الوضعية الراهنة للمكتبة.  -
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بالنسبة للتنشيط: 	·

يتسلم صاحب املرشوع املبلغ املتبقي )% 50( بعد إنجاز 
األنشطة املنصوص عليها يف املرشوع وموافاة الوزارة بتقرير 
مرفق بالوثائق والصور والفواتري باستثناء مصاريف التغذية.

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء 
الدعم  يلغى  املحددة  الزمنية  املدة 

املمنوح وتسرتجع الدفعة األوىل. 
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7
مشاركة الكتاب 
المغاربة في إقامات 
المؤلفين

املجــــــال    
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املستفيدون:  )1

الكتاب واملرتجمون املغاربة.  -

أنواع املشاريع املقبولة  )2

مشاركة الكتاب أو املرتجمني املغاربة يف إقامات املؤلفني باملغرب والخارج وتخص:

الكتاب األول؛ 	·

أعامل الرتجمة. 	·

مرشوع كتابة األعامل األدبية والثقافية. 	·

معايري االختيار  )3

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛  -

التوفر عىل جوائز أو تنويهات يف مجال الكتابة بالنسبة للكتاب واملرتجمني الشباب؛  -

التوفر عىل إصدار واحد عىل األقل بالنسبة للمؤلفني واملرتجمني، ويستثنى من هذا الرشط   -
مشاريع الكتاب األول؛

وجاهة املرشوع من ناحية الجودة واإلشعاع؛  -

إيالء عناية خاصة للمرشحني الشباب.  -

املجــــــال    
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ملف طلب الدعم  )4

الوثائق الالزمة لإليداع اإللكرتوين: 	

http://daam.minculture.gov.ma :تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق النموذج   -
املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

بطاقة مفصلة عن املرشوع مع تركيبته املالية وفق   -
النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

موجز للمرشوع ال يتجاوز خمس صفحات؛  -

رسالة تفصيلية ملربرات الرتشح؛  -

سرية ذاتية تتضمن املؤهالت العلمية، واملنشورات واإلبداعية، والجوائز والتنويهات؛  -

وثيقة تثبت املوافقة املبدئية إلدارة اإلقامة املراد املشارك فيها مع تحديد فرتة اإلقامة؛  -

نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب املرشوع؛  -

منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك لصاحب املرشوع.  -

رصف الدعم  )5

يحدد مبلغ الدعم املايل املخصص ملشاريع مشاركة 
املغاربة يف إقامات املؤلفني يف حدود  % 50من الكلفة 

اإلجاملية املخصصة لكل مرشوع، ويتم رصفه عىل 
دفعتني:

رصف الدفعة األوىل من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل )70 %( من مبلغ 
بالنفقة  االلتزام  عىل  والتأشري  العقد  توقيع  بعد  الدعم 
وبعد  العامة.  الخزينة  مصالح  طرف  من  بالعقد  الخاص 

ال تنظر اللجنة يف امللفات غري الكاملة.

يتم إشعار صاحب املرشوع مبارشة بعد   -
اإلعالن عن النتائج، ويوقع العقد يف أجل 

ال يتعدى أسبوعني كحد أقىص، ويلغى 
الدعم يف حالة تجاوز هذا األجل.

يلتزم املستفيد من الدعم بوضع جملة   -
»بدعم من وزارة الشباب والثقافة 

والتواصل«، والشعار البرصي للوزارة، 
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موافاة قطاع الثقافة بوثيقة تثبت التوفر عىل تأمني صحي.

رصف الدفعة الثانية من الدعم: 	

يتسلم صاحب املرشوع 30 % املتبقية بعد إمتام اإلقامة وموافاة قطاع الثقافة بالوثائق التالية:

تقرير مفصل حول أشغال ونتائج املرشوع مرفق بصور اإلقامة ؛  -

نسخة من مرشوع الكتاب النهايئ؛  -

وصل اإليداع القانوين ملرشوع الكتاب املنجز؛  -

فواتري مختلف املصاريف.  -

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء املدة الزمنية 
املحددة يلغى الدعم املمنوح وتسرتجع الدفعة األوىل. 



س بأهمية القراءة
التحسي

38

8
التحسيس  بأهمية 
القراءة

املجــــــال    
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املستفيدون  )1

الجمعيات العاملة يف مجال تنشيط القراءة؛  -

أصناف املشاريع املقبولة  )2

التظاهرات واللقاءات واألنشطة املروجة للقراءة؛  -

األنشطة التي تهدف إىل ترسيخ عادات القراءة لدى األطفال واليافعني؛  -

تنشيط املقاهي األدبية؛  -

األنشطة الثقافية املرتبطة بفعاليات قوافل القراءة.  -

معايري االختيار  )3

يعهد إىل لجنة علمية صالحية البت يف املشاريع وفق االعتبارات التالية:

الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة؛  -

التوفر عىل تجربة يف مجال التحسيس بالقراءة خالل الثالث سنوات األخرية؛  -

جودة الربنامج الثقايف املقرتح وقدرته عىل تحقيق األهداف؛  -

مستوى ومجال تغطية املرشوع وطنيا، جهويا، محليا؛  -

قدرة صاحب املرشوع عىل تدبريه، من حيث املوارد البرشية وتراكم التجارب السابقة؛  -

توفر املرشوع عىل رشوط االستمرارية واالستدامة.  -

املجــــــال    



8
س بأهمية القراءة

التحسي

40

المجـال

س بأهمية القراءة
التحسي

ملف طلب الدعم  )4

الوثائق الالزمة لإليداع اإللكرتوين 	

http://daam.minculture.gov.ma :تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل

ترصيح بالرشف موقع ومختوم يتضمن االلتزام باملقتضيات املنظمة للدعم وفق النموذج املرفق   -
مبلف طلب الرتشيح؛

بطاقة مفصلة عن املرشوع مع تركيبته املالية وفق   -
النموذج املرفق مبلف طلب الرتشيح؛

امللف القانوين للجمعية:   -

نسخة من القانون األسايس؛  o

نسخ من وصل اإليداع القانوين؛  o

نسخة من محرض آخر جمع عام، والئحة أعضاء مكتب   o
الجمعية؛

شهادة التعريف الرضيبي.  o

تقرير حول ستة )6( أنشطة، عىل األقل، مرتبطة بالقراءة أنجزها صاحب املرشوع خالل الثالث سنوات   -
األخرية معززة بشواهد اإلنجاز وصور؛

تقديم برنامج مفصل لألنشطة املزمع القيام بها يف مجال التحسيس بأهمية القراءة؛  -

نسخة من البطاقة الوطنية لرئيس الجمعية؛  -

منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للجمعية؛  -

ال تنظر اللجنة يف امللفات غري الكاملة.

مصاريف اإلقامة والتغذية غري 

مشمولة بهذا الدعم
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رصف الدعم  )5

يحدد مبلغ الدعم املايل املخصص 
ملشاريع التحسيس بأهمية القراءة 

يف حدود  % 50من الكلفة اإلجاملية 
للمرشوع، ويتم رصفه عىل دفعتني:

رصف الدفعة األوىل من  	

الدعم

يتسلم صاحب املرشوع الدفعة األوىل )% 70( من مبلغ الدعم بعد توقيع العقد والتأشري عىل االلتزام بالنفقة 
الخاص بالعقد من طرف مصالح الخزينة العامة. 

رصف الدفعة الثانية من الدعم 	

يتسلم صاحب املرشوع %30 املتبقية بعد إنجاز الربنامج موضوع عقد الدعم وبعد إيداع الوثائق التالية:

تقرير أديب ومايل معزز بالوثائق والصور املثبتة إلنجاز املرشوع املستفيد من الدعم؛  -

األكل  مصاريف  باستثناء  املدعوم  املرشوع  بتنفيذ  املتعلقة  الفواتري  من  نسخ   -
والتغذية؛

وتزويد  االجتامعي  التواصل  مبواقع  الجمعية  بصفحات  املدعمة  األنشطة  توثيق   -
الوزارة بالرابط املتعلق بهذه الصفحات.

يف حالة عدم إنجاز املرشوع بعد انتهاء املدة 
الزمنية املخصصة لعملية الدعم يلغى الدعم 

املمنوح وتسرتجع الدفعة األوىل. 

النتائج،  عن  اإلعالن  بعد  مبارشة  املرشوع  صاحب  إشعار  يتم   -
ويلغى  أقىص،  كحد  أسبوعني  يتعدى  ال  أجل  يف  العقد  ويوقع 

الدعم يف حالة تجاوز هذا األجل.

»وزارة  من  »بدعم  جملة  بوضع  الدعم  من  املستفيد  يلتزم   -
الشباب والثقافة والتواصل«، والشعار البرصي للوزارة، عىل كل 
املطبوعات واملنشورات والحوامل السمعية البرصية التي تعرف 

باألنشطة.



مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات

17 شارع ميشلفن أكدال الرباط

الهاتف: 34/ 33/ 32 40 27 537 212+

الفاكس : 43/ 31 40 27 537 212+

التوضيب : مطبعة دار املناهل 

الهاتف : 16 15 77 537 212+

contact.idam@minculture.gov.ma : الربيد اإللكرتوين

مقتضى هام:
 النسـخ الورقيـة ال تخـص سـوى الملفات المقبولة حصرا، حيـث 

يتعين عـلى أصحابها إيداعها قبـل توقيع العقـود  بالعنـوان التـالي: 
مديريـة الكتـاب والخزانـات والمحفوظـات، 17 ، زنقـة ميشـليفن، 

أكـدال- الرباط




