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دعــم النشــر والكتــاب

برنامج االقتناء مــن
الناشرين والكتبيين

رشوط الرتشح للنارشين
أن تك ــون املؤسس ــة مقاول ــة ن ــر أو جمعي ــة ثقافي ــة مغربي ــة تش ــتغل يف مج ــال ن ــر الكت ــاب(دور ن ــر -جمعي ــات)؛
أن تتوفــر عــى إنتــاج منشــور برســم ســنوات 2018و  2019و  ،2020مــع اســتثناء الكتــب املدعمــةمــن قبــل قطــاع الثقافــة؛
أن تكون قد أوفت بكافة تعهداتها السابقة إزاء قطاع الثقافة؛-أن يحمل الكتاب إشارة إىل مثن البيع عىل ظهر الغالف.

رشوط الرتشح للكتبيني
أن تكون املقاولة مكتبة بيع تزاول بيع الكتاب الثقايف كنشاط رئييس؛أن يستجيب املقر للرشوط واملعايري املطلوبة يف مكتبة البيع ؛أن تكــون الكتــب املرشــحة صــادرة خــال ســنوات 2018و  2019و  ،2020مــع اســتثناء الكتــاباملــدريس؛
أن تكون املقاولة قد أوفت بكافة تعهداتها السابقة إزاء قطاع الثقافة؛-أن يحمل الكتاب إشارة إىل مثن البيع عىل ظهر الغالف.

دعــم النشــر والكتــاب
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أصناف الكتب
كتب أدب األطفال واليافعني؛الكتــب الثقافيــة ،العلميــة والتقنيــة التــي تســتهدف مــن خــال مضامينهــا وكميــات طبعهــا وتوزيعهاتعميــم املعرفــة بــن أوســاط الجمهــور العريض؛
األعــال والدراســات األدبيــة والفنيــة واللغويــة واملؤلفــات املندرجــة يف إطــار العلــوم اإلنســانيةواالجتامعيــة؛
الكتب حول الرتاث الثقايف املغريب؛األعامل املرتجمة؛الكتب األوىل لألدباء املغاربة؛املوسوعات واملعاجم؛األعامل الكاملة للكتاب املغاربة؛الكتب الفائزة بجائزة املغرب للكتاب؛-الكتب املوجهة إىل املعاقني برصيا.

معايري االختيار
األولوية للكتاب املغريب؛مالءمة الكتب املرشحة ملعايري الجودة  ،والجدة والقيمة اإلبداعية؛قيمــة الكتــاب األصــي وأهميــة ترجمتــه ونــره بالنســبة للكتــب املرتجمــة؛ (تخصــص نســبة 10%مــن الدعــم للكتــب املرتجمــة بالعربيــة واألمازيغيــة)؛
إيالء عناية خاصة لكتب األطفال واليافعني ؛-إيالء عناية خاصة للكتب املؤلفة باللغة األمازيغية أو الحسانية.
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برنامج االقتناء مــن
الناشرين والكتبيين

ملف طلب الدعم
تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل:soutienlivre.minculture.gov.ma
-عرض أمثان مفصل؛

بالنسبة للنارشين:
قامئــة املنشــورات برســم ســنوات 2018و  2019و ، 2020ال تتعــدى  20عنوانــا ،مــع اســتثناء الكتــباملدعمــة مــن قبــل قطــاع الثقافــة ،تتضمــن :اســم املؤلــف ،عنــوان الكتــاب ،رقــم اإليــداع القانــوين،
الرقــم الــدويل املعيــاري للكتــاب ،ISBNالســعر ،املجــال املعــريف ،يتــم تحميــل القامئــة وفــق النمــوذج
عــى املوقــع اإللكــروينsoutienlivre.minculture.gov.ma :
صــورة الغــاف (وجــه وظهــر) ،صــورة صفحــة بيانــات اإليــداع القانــوين والطبعــة وفهــرس موضوعــاتالكتــاب؛ يتــم تنزيلهــا عــى املوقــع اإللكــروين؛
نسخة مصادق عليها من القانون األسايس؛نسخة مصادق عليها من السجل التجاري؛ نسخة محينة مصادق عليها من شهادة اإلبراء الرضيبي ؛نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل يف الضامن االجتامعي؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املرشوع؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للمؤسسة؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنيةلحامل املرشوع؛ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح.

دعــم النشــر والكتــاب

5

بالنسبة للجمعيات:
الئحــة بعناويــن منشــورات الجمعيــة برســم ســنوات  2018و 2019و ،2020ال تتعــدى  20عنوانــا،مــع اســتثناء الكتــب املدعمــة مــن قبــل قطــاع الثقافــة ،تتضمــن :اســم املؤلــف ،عنــوان الكتــاب،
رقــم اإليــداع القانــوين ،الرقــم الــدويل املعيــاري للكتــاب ،ISBNالســعر ،املجــال املعــريف .يتــم تحميــل
القامئــة وفــق النمــوذج عــى املوقــع اإللكــروينsoutienlivre.minculture.gov.ma :
صــورة الغــاف (وجــه وظهــر) ،صــورة صفحــة بيانــات اإليــداع القانــوين والطبعــة وفهــرس موضوعــاتالكتــاب؛ يتــم تنزيلها عــى املوقــع اإللكــروينsoutienlivre.minculture.gov.ma :
نسخة مصادق عليها من القانون األسايس للجمعية؛نســخة مصــادق عليهــا مــن وصــل اإليــداع القانــوين ،ومحــر آخــر جمــع عــام والئحــة أعضــاءاملكتــب املســر؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لرئيس الجمعية؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للجمعية.ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح.

بالنسبة للكتبيني:
الئحــة الكتــب املرشــحة الصــادرة خــال ســنوات 2018و  2019و  ،2020مــع اســتثناء الكتــاباملــدريس ،ال تتعــدى  80عنوانــا  ،تتضمــن :اســم املؤلــف ،عنــوان الكتــاب ،رقــم اإليــداع القانــوين،
الرقــم الــدويل املعيــاري للكتــاب ،ISBNالســعر ،املجــال املعــريف ،يتــم تحميــل القامئــة وفــق النمــوذج
عــى املوقــع اإللكــروينsoutienlivre.minculture.gov.ma :
صــورة الغــاف (وجــه وظهــر) ،صــورة صفحــة بيانــات اإليــداع القانــوين والطبعــة وفهــرس موضوعــاتالكتــاب؛ يتــم تنزيلها عــى املوقــع اإللكــروينsoutienlivre.minculture.gov.ma :
نسخة مصادق عليها من السجل التجاري؛نسخة محينة مصادق عليها من شهادة اإلبراء الرضيبي ؛نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل يف الضامن االجتامعي؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لحامل املرشوع؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك ملكتبة البيع.ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح.
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آخر أجل إليداع طلبات الدعم  3يوليوز .2020
ملحوظــة :النســخ الورقيــة ال تخــص ســوى امللفــات املقبولــة حرصا ،حيــث يتعني عــى أصحابها
إيداعهــا قبــل توقيــع العقــود بالعنــوان التــايل :مديريــة الكتــاب والخزانــات واملحفوظــات،17 ،
زنقــة ميشــليفن ،أكــدال -الرباط.

رصف الدعم
تقــوم لجنــة الفحــص بتحديــد لوائــح الكتــب املختــارة لالقتنــاء ،وتخــر بهــا مقدمــي الطلبــاتاملســتوفني للــروط وفــق املقتضيــات التعاقديــة بــن قطــاع الثقافــة واملســتفيدين مــن الدعــم،
ويتعــن توقيــع العقــد يف أجــل أقصــاه  7أيــام مــن إشــعار صاحــب الطلــب ،وخــاف ذلــك يتــم
إلغــاء الدعــم ،كــا يتــم اســتبعاد امللفــات الناقصــة.

دعــم النشــر والكتــاب
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المشاركة في المعارض
الدوليــــــة للكتــــــــــاب
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المشاركة في المعارض
الدوليـة للكتـاب

رشوط الرتشح
مقاوالت النرش املغربية؛نرش ما ال يقل عن  5كتب خالل السنة الفارطة؛-الوفاء بالتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة.

املعارض املدعمة
-املعارض الدولية للكتاب التي تأكد تنظيمها خالل موسم .2020

معايري االختيار
تناسب مجال تخصص مقاولة النرش مع طبيعة املعرض؛عدد إصدارات مقاولة النرش خالل السنة السابقة؛القيمة املضافة املتحققة من مشاركات النارش يف معارض دولية سابقة؛-التزام النارش بقوانني امللكية الفكرية والفنية.

دعــم النشــر والكتــاب
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ملف طلب الدعم
تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل:soutienlivre.minculture.gov.ma
بطاقة مفصلة حول املرشوع ،مع تركيبته املالية؛امللف القانوين يتضمن الوثائق التالية:•نسخة مصادق عليها من القانون األسايس؛
•نسخة مصادق عليها من السجل التجاري؛
•نسخة محينة مصادق عليها من شهادة اإلبراء الرضيبي؛
•نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل يف الضامن االجتامعي؛
نسخة من بطاقة التعريف الوطني لصاحب املرشوع؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك لصاحب املرشوع؛ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح.

آخر أجل إليداع طلبات الدعم  3يوليوز .2020
ملحوظــة :النســخ الورقيــة ال تخــص ســوى امللفــات املقبولــة حـرا ،حيــث يتعــن عــى
أصحابهــا إيداعهــا قبــل توقيــع العقــود بالعنــوان التــايل :مديريــة الكتــاب والخزانــات
واملحفوظــات ،17 ،زنقــة ميشــليفن ،أكــدال -الربــاط.
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المشاركة في المعارض
الدوليـة للكتـاب

مبلغ الدعم
يحــدد مبلــغ الدعــم حســب أهميــة املعــرض وقيمتــه ،وســعر املــر املربــع فيــه ،وكــذا أســعار تذاكــرالســفر والفنــادق أو الشــقق ،ويشــمل هــذا املبلــغ نســبة مــن مجمــوع التكاليــف املرتتبــة عــن
العمليــات التاليــة:
•تكاليف شحن الكتب،
•تكاليف بطاقة سفر واحدة للنارش أو من ميثله؛
2
•تكاليف كراء الرواق يف حالة (االقتناء الخاص) ،عىل أال تتجاوز املساحة املدعومة  14م
•تكاليف اإلقامة لشخص واحد.
يتــم رصف الدعــم للمشــاريع املقبولــة وفــق املقتضيــات التعاقديــة بــن قطــاع الثقافــة واملســتفيدمــن الدعــم.
يســتفيد صاحــب املــروع مــن دفعــة أوىل ،متثــل ( )70 %مــن مبلــغ الدعــم املرصــود ،وذلــك بعــدالتأشــر عــى االلتـزام بالنفقــة الخــاص بالعقــد مــن طــرف مصالــح الخزينــة الوزاريــة ،ثــم يســتفيد
مــن الدفعــة الثانيــة( )%30بعــد تقدميــه يف أجــل أقصــاه  15يومــا مــن نهايــة مشــاركته يف املعــرض،
تقريـرا أدبيــا وماليــا مشــفوعا بالوثائــق التاليــة:
•شهادة مشاركة النارش يف املعرض موقعة ومختومة من طرف الجهة املنظمة؛
•نسخة من تذكرة السفر مؤكدة؛
• نسخة من فاتورة الشحن؛
• صور فوتوغرافية توثق بوضوح للمشاركة؛
• نسخ من فواتري اإلقامة أو ما يقوم مقامها من وثائق أخرى؛
• نسخة من جواز السفر تحمل ختم الخروج والدخول؛
يتعــن عــى املســتفيد مــن الدعــم تضمــن الشــعار البــري للــوزارة إىل جانــب جملــة «بدعــم مــنوزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة -قطــاع الثقافــة »-يف املطبوعــات والحوامــل الخاصــة بالتعريــف
مبشــاركتها يف املعــرض.

رصف الدعم
تقــوم لجنــة الفحــص بتحديــد املشــاريع املســتفيدة ،وتخــر بهــا مقدمي الطلبــات املســتوفني للرشوطوفــق املقتضيــات التعاقديــة بــن قطــاع الثقافــة واملســتفيدين مــن الدعــم ،ويتعــن توقيــع العقــد
يف أجــل أقصــاه  7أيــام مــن إشــعار صاحــب الطلــب ،وخــاف ذلــك يتــم إلغــاء الدعــم ،كــا يتــم
اســتبعاد امللفــات الناقصــة.
دعــم النشــر والكتــاب
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رشوط الرتشح
دور النرش واملؤسسات والجمعيات املغربية النارشة للمجالت الثقافية؛نرش عدد واحد عىل األقل من املجلة؛-الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة تجاه قطاع الثقافة.

أصناف املجالت املقبولة
املجالت املتخصصة يف أدب األطفال واليافعني؛املجالت املتخصصة يف األدب والنقد؛املجالت املتخصصة يف الدراسات الفنية؛املجالت املتخصصة يف الرتاث الثقايف؛املجالت املتخصصة يف الدراسات اللغوية؛املجالت املتخصصة يف الرتجمة؛املجالت املتخصصة يف العلوم اإلنسانية واالجتامعية؛املجالت الثقافية ذات الطابع الجهوي؛املجالت املتخصصة يف التعريف بالكتاب املغريب والرتويج له؛-املجالت الثقافية التي تستهدف تبسيط املعارف العلمية لدى الجمهور العريض.

دعــم النشــر والكتــاب
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معايري االختيار
الجودة الفكرية والفنية للمجلة؛انتظام صدور املجلة؛-كمية السحب.

ملف طلب الدعم
تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل:soutienlivre.minculture.gov.ma
بطاقة مفصلة حول املرشوع ،مع تركيبتها ملالية؛السرية الذاتية ألعضاء هيئةالتحرير؛نسخة من عدد سابق للمجلة؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب املرشوع؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك لصاحب املرشوع؛ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح.
بالنسبة ملؤسسات النرش:
نسخة مصادق عليها من القانون األسايس؛نسخة مصادق عليها من السجل التجاري؛نسخة محينة مصادق عليها من شهادة اإلبراء الرضيبي؛نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل يف الضامن االجتامعي.بالنسبة للجمعيات:
نسخة مصادق عليها من القانون األسايس؛-نســخة مصــادق عليهــا مــن وصــل اإليــداع القانــوين ،مرفقــة مبحــر آخــر جمــع عــام والئحــة أعضــاء

املكتب املســر.
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آخر أجل إليداع طلبات الدعم  3يوليوز .2020
ملحوظــة :النســخ الورقيــة ال تخــص ســوى امللفــات املقبولــة حـرا ،حيــث يتعــن عــى
أصحابهــا إيداعهــا قبــل توقيــع العقــود بالعنــوان التــايل :مديريــة الكتــاب والخزانــات
واملحفوظــات ،17 ،زنقــة ميشــليفن ،أكــدال -الربــاط.

رصف الدعم
يتــم رصف الدعــم للمشــاريع املقبولــة وفــق املقتضيــات التعاقديــة بــن قطــاع الثقافــة واملســتفيدينمــن الدعــم ،عــى أن يتــم توقيــع العقــد داخــل أجــل ال يتعــدى  7أيــام مــن إشــعار صاحــب املــروع،
وخــاف ذلــك يتــم إلغــاء الدعــم ،كــا يتــم اســتبعاد امللفــات الناقصــة؛
يســتفيد صاحــب املــروع مــن دفعــة أوىل ،متثــل ( )50%مــن مبلــغ الدعــم املرصــود ،وذلــك بعــدالتأشــر عــى االلتـزام بالنفقــة الخــاص بالعقــد مــن طــرف مصالــح الخزينــة الوزاريــة ،ثــم يســتفيد
مــن الدفعــة الثانيــة بعــد اإلدالء بشــهادة مســلمة مــن املطبعــة تثبــت طبــع العــدد املدعــم حســب
كميــة النســخ املتفــق عليهــا يف العقــد ،باإلضافــة إىل تســليمه  50نســخة لفائــدة قطــاع الثقافــة مــن
كل عــدد مدعــم حامــل لرقــم اإليــداع القانــوين ،والرقــم الــدويل املعيــاري للدوريــات ،وإدالئــه بوصــل
يثبــت وضعــه أربــع نســخ مــن العــدد املدعــم لــدى املكتبــة الوطنيــة للمملكــة املغربيــة؛
يلتــزم صاحــب املــروع بوضــع جملــة « نــر هــذا العــدد بدعــم مــن وزارة الثقافــة والشــبابوالرياضــة – قطــاع الثقافــة» والشــعار البــري للــوزارة ،حســب املواصفــات ا لخاصــة بــكل حجــم،
واملحــددة مــن قبــل الــوزارة وذلــك عــى صفحــة بيانــات املجلــة ،وكــذا عــى الحوامــل الســمعية
والبرصيــة وعــى كل الوثائــق والوســائط اإلعالميــة املســتعملة للتعريــف باملــروع املدعــم.

دعــم النشــر والكتــاب
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معايري الرتشح:
املؤسسات والجمعيات الثقافية النارشة للمجالت الثقافية اإللكرتونية ؛أن يكون صاحب املرشوع من جنسية مغربية ومقيام باملغرب؛-الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة نحو قطاع الثقافة.

أصناف املجالت املقبولة:
املجالت املتخصصة يف أدب األطفال واليافعني؛املجالت املتخصصة يف األدب والنقد؛املجالت املتخصصة يف الدراسات الفنية؛املجالت املتخصصة يف الرتاث الثقايف؛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 التي تستهدف تبسيط املعارف العلمية لدى الجمهور العريض.؛-املجالت الثقافية ذات الطابع الجهوي.

دعــم النشــر والكتــاب
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معايري االختيار
الجودة التقنية والجاملية ملوقع املجلة؛جودة املحتوى األديب والفكري والفني للمجلة؛االرتباط مبحركات البحث وسهولة الولوج إىل املحتوى؛احرتام معايري تيسري ولوج فئة ضعاف البرص إىل موقع املجلة؛احرتام قانون حامية امللكية األدبية والفكرية؛عدد زوار املوقع ؛خاصيات ومكونات الوسائط املتعددة يف املوقع؛ضامن التحيني املستمر للموقع؛-إتاحة الولوج إىل أرشيف األعداد السابقة.

ملف طلب الدعم
تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل:soutienlivre.minculture.gov.ma
بطاقة مفصلة حول املرشوع ،مع تركيبتها ملالية؛السرية الذاتية ألعضاء هيئةالتحرير؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لصاحب املرشوع؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للمؤسسة؛ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح.
بالنسبة ملؤسسات النرش:
نسخة مصادق عليها من القانون األسايس؛نسخة مصادق عليها من السجل التجاري؛نسخة محينة مصادق عليها من شهادة اإلبراء الرضيبي؛-نسخة مصادق عليها من شهادة التسجيل يف الضامن االجتامعي.
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بالنسبة للجمعيات:
نسخة مصادق عليها من القانون األسايس؛-نســخة مصــادق عليهــا مــن وصــل اإليــداع القانــوين ،مرفقــة مبحــر آخــر جمــع عــام والئحــة أعضــاء

املكتب املســر.

آخر أجل إليداع طلبات الدعم  3يوليوز .2020
ملحوظــة :النســخ الورقيــة ال تخــص ســوى امللفــات املقبولــة حـرا ،حيــث يتعــن عــى
أصحابهــا إيداعهــا قبــل توقيــع العقــود بالعنــوان التــايل :مديريــة الكتــاب والخزانــات
واملحفوظــات ،17 ،زنقــة ميشــليفن ،أكــدال -الربــاط.

رصف الدعم
مينــح الدعــم بنــاء عــى املقتضيــات التعاقديــة بــن قطــاع الثقافــة واملســتفيدين مــن الدعــم ،ويوقــعالعقــد داخــل أجــل ال يتعــدى  7أيــام مــن تاريــخ إشــعار أصحــاب املشــاريع املقبولــة ،وخــاف ذلــك
يتــم إلغــاء الدعــم ،كــا ال تقبــل امللفــات الناقصــة؛
يســتفيد صاحــب املــروع مــن دفعــة أوىل ،متثــل  % 50مــن مبلــغ الدعــم بعــد التأشــر عــىااللتـزام بالنفقــة الخــاص بالعقــد مــن طــرف مصالــح الخزينــة الوزاريــة .ويســتفيد صاحــب املــروع
مــن الدفعــة املتبقيــة عنــد اإلدالء بتقريــر مفصــل حــول إحــداث أو تحيــن أو تحديــث املجلــة
الثقافيــة اإللكرتونيــة ،يتضمــن نســخة مــن الصفحــة األوىل للمجلــة والصفحــات الرئيســية ألبوابهــا
واملحتويــات .مــع تبيــان وتــرة تحيــن مضمونهــا واملعــدل اليومــي لعــدد الــزوار؛
يثبــت املســتفيد مــن الدعــم عــى الصفحــة الرئيســية ملوقــع املجلــة جملــة «بدعــم مــن وزارة الثقافةوالشــباب والرياضــة – قطــاع الثقافــة »-والشــعار البــري للــوزارة ،حســب املواصفــات الخاصــة بــكل
حجــم واملحــددة مــن قبــل الــوزارة.

دعــم النشــر والكتــاب
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معايري الرتشح
الجمعيات العاملة يف مجال تنشيط القراءة العمومية؛تنظيم ستة أنشطة مرتبطة بالقراءة خالل السنتني السابقتني؛-الوفاء بااللتزامات والتعهدات السابقة نحو قطاع الثقافة.

أصناف املشاريع املقبولة
التظاهرات واللقاءات واألنشطة الهادفة إىل تعزيز وترسيخ عادات القراءة؛تنشيط املقاهي األدبية؛-أنشطة القراءة العمومية املرتبطة بفعاليات قوافل القراءة.

معايري االختيار
مستوى ومجال تغطية املرشوع وطني ،جهوي ،محيل؛قدرة صاحب املرشوع عىل تدبريه ،سواء من حيث املوارد البرشية أو تراكم التجارب السابقة؛-ضامن استمرارية املرشوع.

دعــم النشــر والكتــاب
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ملف طلب الدعم
تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل:soutienlivre.minculture.gov.ma
ورقة مفصلة حول املرشوع ،مع تركيبته املالية مختومة وموقعة؛امللف القانوين للجمعية:•نسخة مصادق عليها من القانون األسايس؛
•نســخ مصــادق عليهــا مــن وصــل اإليــداع القانــوين ومحــر آخــر جمــع عــام والئحــة أعضــاء
مكتــب الجمعيــة؛
تقريــر حــول ســتة ( )6أنشــطة ،عــى األقــل ،مرتبطــة بالق ـراءة أنجزهــا صاحــب املــروع خــالالســنتني الســابقتني؛
تقديم برنامج مفصل لألنشطة املزمع القيام بها يف مجال التحسيس بأهمية القراءة؛نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية لرئيس الجمعية؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك للجمعية؛ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح.

آخر أجل إليداع طلبات الدعم  3يوليوز .2020
ملحوظــة :النســخ الورقيــة ال تخــص ســوى امللفــات املقبولــة حـرا ،حيــث يتعــن عــى
أصحابهــا إيداعهــا قبــل توقيــع العقــود بالعنــوان التــايل :مديريــة الكتــاب والخزانــات
واملحفوظــات ،17 ،زنقــة ميشــليفن ،أكــدال -الربــاط.
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رصف الدعم
مينح الدعم بناء عىل املقتضيات التعاقدية بني قطاع الثقافة واملستفيد من الدعم؛يوقــع العقــد داخــل أجــل ال يتعــدى  7أيــام مــن تاريــخ إشــعار أصحــاب املشــاريع املقبولــة،وخــاف ذلــك يتــم إلغــاء الدعــم ،كــا ال تقبــل امللفــات الناقصــة؛
يســتفيد صاحــب املــروع مــن دفعــة أوىل ،متثــل  70%مــن مبلــغ الدعــم بعــد التأشــر عــىااللتـزام بالنفقــة الخــاص بالعقــد مــن طــرف مصالــح الخزينــة الوزاريــة .ويســتفيد مــن الدفعــة
املتبقيــة ( )30%بعــد إنجــاز الربنامــج موضــوع عقــد الدعــم ،وموافــاة قطــاع الثقافــة بتقريــر
أديب ومــايل معــزز بالوثائــق املثبتــة إلنجــاز الربنامــج املذكــور؛
يلتــزم صاحــب املــروع بوضــع جملــة «بدعــم مــن وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة –قطــاعالثقافــة -والشــعار البــري للــوزارة ،حســب املواصفــات الخاصــة بــكل حجــم واملحــددة مــن
قبــل الــوزارة.
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مشاركة الكتاب المغاربة
في إقامات المؤلفيـن

معايري الرتشح:
الكتاب املغاربة؛التوفر عىل إصدارين اثنني عىل األقل؛التوفر عىل جوائز أو تنويهات يف مجال الكتابة بالنسبة للكتاب الشباب؛-التوفر عىل دعوة أو موافقة مبدئية من قبل إدارة اإلقامة املراد املشاركة فيها؛

أنواع املشاريع املقبولة
-مشاركة الكتاب املغاربة يف إقامات املؤلفني داخل املغرب.

معايري االختيار
وجاهة املرشوع من ناحية الجودة واإلشعاع؛القيمة العلمية أو األدبية للكتب الصادرة للمترشح؛-أهمية الجوائز املحصل عليها من قبل املؤلفني الشباب.
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ملف طلب الدعم
تودع طلبات الدعم لزوما وحرصا عرب املوقع اإللكرتوين التايل:soutienlivre.minculture.gov.ma
رسالة تفصيلية ملربرات الرتشح؛سرية ذاتية تتضمن املؤهالت العلمية واملنشورات الفكرية أو اإلبداعية والجوائز والتنويهات؛موجز للمؤلف من خمس إىل عرش صفحات لتقديم املرشوع؛وثيقة تثبت املوافقة املبدئية إلدارة اإلقامة املراد املشارك فيها؛بطاقة مفصلة حول املرشوع ،مع تركيبته املالية؛نسخة من البطاقة الوطنية لصاحب املرشوع؛منوذج شيك أو شهادة التعريف البنيك لصاحب املرشوع؛ترصيــح بالــرف مصــادق عليــه يتضمــن االلتــزام باملقتضيــات املنظمــة للدعــم وفــق النمــوذجاملرفــق مبلــف طلــب الرتشــيح؛
-توصيل يثبت التوفر عىل تغطية صحية(يدىل به بعد االستفادة من الدعم).

آخر أجل إليداع طلبات الدعم  3يوليوز .2020
ملحوظــة :النســخ الورقيــة ال تخــص ســوى امللفــات املقبولــة حـرا ،حيــث يتعــن عــى
أصحابهــا إيداعهــا قبــل توقيــع العقــود بالعنــوان التــايل :مديريــة الكتــاب والخزانــات
واملحفوظــات ،17 ،زنقــة ميشــليفن ،أكــدال -الربــاط.
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رصف الدعم
مينح الدعم بناء عىل املقتضيات التعاقدية بني قطاع الثقافة واملستفيد من الدعم؛يوقــع العقــد داخــل أجــل ال يتعــدى  7أيــام مــن تاريــخ إشــعار أصحــاب املشــاريع املقبولــة،وخــاف ذلــك يتــم إلغــاء الدعــم ،كــا ال تقبــل امللفــات الناقصــة؛
يتســلم صاحــب املــروع  % 70مــن مبلــغ الدعــم بعــد التأشــر عــى االلتـزام بالنفقــة الخــاصبالعقــد مــن طــرف مصالــح الخزينــة الوزاريــة ،وتســليم العقــد النهــايئ املوقــع بــن الجمعيــة
ومقــر اإلقامــة بالنســبة للجمعيــات .يتســلم الباقــي % 30بعــد إمتــام اإلقامــة وموافــاة قطــاع
الثقافــة بتقريــر مفصــل حــول األشــغال أو بنتائــج العمــل؛
يلتــزم املســتفيد مــن الدعــم بوضــع جملــة «بدعــم مــن وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة–قطــاع الثقافــة» ،والشــعار البــري للــوزارة ،حســب املواصفــات الخاصــة بــكل حجــم
واملحــددة مــن قبــل وزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة –قطــاع الثقافــة ،-عــى كل املطبوعــات
واملنشــورات والحوامــل الســمعية البرصيــة التــي تعــرف باملــروع أو باإلقامــة.
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مديريــة الكتــاب والخزانــات واملحفوظــات
 17زنقة مشليفن ،أكدال ،الرباط
الهاتف0537274032 33/34/35/36/ :
الفاكس0537274031/43 :

