
 2020الدعم االستثنائي للنشر والكتاب برسم سنة نتائج 

 مجال اقتناء الكتب من طرف الناشرين 

مبلغ الدعم 

 بالدرهم
 دار النشر

137 000,00 AL KARRAOUINE Editions Distrubition KENITRA 

 AL YASSER EDITIONالياسر للنشر    250,00 5

50 450,00 AL MOLTAQA AL JADID 

156 750,00 Editions Al Halabi 

20 580,00 Editions du Sirocco 

177 150,00 Editions Le Fennec 

139 700,00 Editions Marsam 

29 000,00 DomiqueBergaud /ÉDITIONS NOUIGA 

154 250,00 
Ets afaq pour Etudes edition et comunication (sarl)               مؤسسة آفاق للدراسات

 والنشر واالتصال 

15 000,00 Kulte 

249 980,00 La Croisée des Chemins  

250 000,00 LANGAGES DU SUD 

59 000,00 LE MANIFESTE 

46 700,00 LES EDITIONS AQUILA (SARL) 

108 470,00 Lighthousepublishing 

139 500,00 Yomad éditions 

 الراصد الوطني للنشر والقراءة  600,00 24

 الثقافة الشركة الجديدة دار   040,00 61

 الفاصلة  000,00 161

 املركز الدولي لدراسات الفرجة  000,00 19

 املركز املتوسطي للدراسات واألبحاث املعاصرة  000,00 141

 ايدسيون بلوس 450,00 69

 تيرا، رابطة الكتاب باألمازيغية.  150,00 77

 جمعية إبردان  000,00 12



 جمعية تطاون أسمير  600,00 65

 حلقة الفكر املغربي 250,00 30

 دار أبي رقراق  450,00 246

 دار األفاق املغربية  000,00 218

 (DAFMED SARLدار التوحيدي )  250,00 75

 دار السالم للنشر  000,00 211

 دار توبقال للنشر  990,00 201

 DAR NACHREL MAARIFAدار نشر املعرفة    990,00 249

 أخوين للطباعة والنشر سليكي  650,00 179

 مركز اكلو للبحث والتوثيق  900,00 48

 مركز املستقبل للثقافة والتنمية     500,00 13

 مكتبة السالم الجديدة 300,00 95

 مكتبة دار االمان للنشر  100,00 249

 مكتبة سلمى الثقافية  610,00 96

 منشورات الشعراوي  000,00 45

 الحكمة منشورات باب   600,00 162

 Editions Al GHANI SARLمؤسسة الغني للنشر     000,00 8

 مؤسسة مقاربات  500,00 61

 ينبع الكتاب  500,00 149

 املجموع  210,00 712 4

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الكتيبين قتناء الكتب من طرف امجال 

 مكتبات البيع مبلغ الدعم بالدرهم

11 405,00 AL MOGGAR-LIVRES 

161 530,00 Comptoir Marocain du Livre  

4 224,00 edition al khiyam 

14 490,00 DomiqueBergaud /ÉDITIONS NOUIGA 

197 330,00 
Ets afaq pour Etudes edition et comunication (sarl)               مؤسسة آفاق

 للدراسات والنشر واالتصال 

190 948,00 KALILA WA DIMNA 

28 100,00 LIBRAIRIE AL MAARIF 

27 175,00 LIBRAIRIE KHLIFA HANAN 

19 666,00 LIBRAIRIE LIVRE SERVICE FRANCAIS 

101 500,00 Lighthousepublishing 

42 860,00 M & M STRATEGY 

16 650,00 MANSOURI SAMIRA 

61 000,00 SKAOU NEGOCE 

15 280,00 SO-ME PRINT 

30 525,00 YACOUBI SERVICE 

 STE LA VIRGULE JAUNE SARLالفاصلة الصفراء  595,00 53

 املكتبة الباريزية  892,00 35

 MAISON DU SOUSS D'EDITION ET DIFFUSIONدار سوس للنشر و التوزيع  667,00 36

 عالم الصحافة   590,00 25

 عالم الفكر  700,00 203

 )سابقا أكاديميا لخدمات املكتب(  لبيبوك 400,00 2

 مكتبة الشيخ ماء العينين  525,00 84

 مكتبة املنارة كتب   715,00 57

 مكتبة بيت الحكمة  918,00 53



 مكتبة دار االمان للنشر  369,00 197

 مكتبة دار الجنوب  865,00 16

 مكتبة سلمى الثقافية  300,00 44

 مكتبة و وراقة جليز  125,00 1

 مكتبة وراقة املعرفة   120,00 3

 مكتبة وراقة وجدة   900,00 25

 مكتبة ووراقة الروائع  145,00 3

 املجموع  509,00 768 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجال التحسيس بأهمية القراءة

 اسم المشروع الجمعية 
مبلغ الدعم 

 بالدرهم

 000,00 12 (3النسخة )برنامج القراءة للجميع  النخيل للثقافة والفن والتربية 

 000,00 60 مشاريع التحسيس بأهمية القراءة  بيت الشعر في المغرب   

تربية،ثقافة ،فنون  / األيادي البيضاء 

 وعلوم
 000,00 11 ملتقى القراءة الممتعة وفن الحكي ومسرح العرائس 

 000,00 36 استارا الجامعة الصيفية اكادير 

 Bibliobus 24 000,00 الجمعية الثقافية المسرح الرحال 

 000,00 24 المعرض الوطني السابع لالبداع والكتاب  الراصد الوطني للنشر والقراءة 

 000,00 24 2021_ 2020الجائزة الوطنية للقراءة  شبكة القراءة بالمغرب 

 شبكة القراءة بالمغرب 
جائزة القراء الشباب للكتاب المغربي صنف الرواية  

 2021_ 2020(6النسخة  )والقصة والشعر 
60 000,00 

الكواليس للتربية و التخييم و الثقافة  

 القنيطرة 
 000,00 12 أقرأ وألعب 

 000,00 10 البرنامج الثقافي أجيال القراءة  المبادرة للتنمية المستدامة أحفير 

 000,00 12 القراءة غارة  جمعية أبعاد 

جمعية أصدقاء مسرح الخشبة للثقافة  

 والفن  
 000,00 12 القراءة في الحدائق والمنتزهات العمومية

 000,00 10 " أجي نقراو"أسبوع القراءة  جمعية إكودارللتربيةوالثقافةوالفن 



 000,00 12 الكتاب صديق جمعية البديل للمعوقين فاس

 000,00 18 التعريف بالمؤلفين الشباب داخل دور الشباب التنمية جمعية الثقافة و 

 000,00 18 الملتقى الجهوي للشعراء الشباب جمعية الثقافة و التنمية 

جمعية الزهراء للتربية و التنمية و 

 التكوين
 000,00 18 القراءة استثمار 

للتربية و  جمعية الطفولة و الشباب

 التكوين فاس
برنامج تنمية القراءة بالمؤسسات التعليمية في المجال 

 الحضري والقروي
30 000,00 

جمعية العكاية للتضامن والتنمية  

 طاطا  -أقا-اإلجتماعية
حملة تحسيسية لدعم وتشجيع القراءة في العالمين 

 الحضري والقروي
18 000,00 

 000,00 24 التحسيس بالقراءة في المدينة والباديةمشروع  جمعية القلم المغربي

 000,00 10 مشروع مهرجان القراءة للجميع جمعية الكشف المنير  

 000,00 18 جميعا من أجل المصالحة مع الكتاب جمعية الموظفين المتقاعدين بالقصيبة

 000,00 10 من أجل جيل قارئ  جمعية الوفاق النسوي

 000,00 12 القراءة غذاء الروح جمعية انطالق فاس 

 000,00 24 (2النسخة)كراكيز جمعية بسمة الرمال ـ السمارة ـ 

 000,00 16 ملتقى القراء واالبداع  جمعية تمواستبويزكارن 

 000,00 18 ملتقى تمونت لالبداع واألدب األمازيغي  جمعية تمونت إفران األطلس الصغير



 جمعية جذور للثقافة والتراث واآلثار 
برنامج تنشيط القراءة حول المواقع التاريخية والمعالم 

 األثرية بجهة الرباط سال القنيطرة
18 000,00 

 000,00 10 القراءة أسلوب حياة جمعية جذورللفنون الدرامية والثقافة 

 000,00 12 الكتاب أنيس  جمعية دعم للتتمية االجتماعية لعامر 

جمعية شروق األصيل للتنمية 

 االجتماعية والبشرية
 000,00 18 العائلة في خضم الكتاب المغربي

 000,00 60 بيبليو نت  جمعية صفحات جديدة 

جمعية قدماء تالميذ ثانوية الفقيه داود  

 المضيق
 000,00 18 (6الدورة)ملتقى المضيق الدولي للكتاب والمؤلف 

 000,00 12 (  3النسخة )برنامج القراءة في العالم القروي و الحضري  للثقافة والتنمية جمعية كلميم 

 جمعية ماما سلطانة لالطفال
عربة التنشيط والتحسيس بأهمية القراءة  بأوساط  

 مؤسسات التعليم بالعالم القروي
36 000,00 

 000,00 12 مشروع محترفات القراءة في الوسط القروي جمعية مسرح الخميسات  

 000,00 12 سلسلة كاتب وكتاب  حلقة الفكر المغربي

 000,00 36 الملتقى الرابع ألدب الطفل بتيزنيت رابطة أدباء الجنوب

 رابطة الكتاب الشباب بالريف 
إرساء ثقافة القراءة والكتاب داخل المدارس العمومية  

 النمودجية
36 000,00 



 000,00 35 النسخة الثانية من معرض الكتاب المستعمل  رواد التغيير للتنمية والثقافة 

 000,00 18 األبواب المفتوحة لمكتبة الحي عزفة بن باجة  رواد المستقبل للتربية والثقافة

 000,00 31 مقهى ثقافي 25 -كاتب 25 شبكة المقاهي الثقافية بالمغرب 

 Plus 30 000,00إحراز  القياديةفريق تنمية المهارات 

 000,00 30 ( 3النسخة )مسابقة أحسن قارئ  منتدى الشعراء للثقافة

 000,00 30 الملتقى الوطني لالبداع األدبي األمازيغي والقراءة  منظمة تاماينوت فرع أيت ملول 

منندى الشباب المغربي للثقافة و 

 التنمية  تازة 
 000,00 35 القرية الثقافية للقرب 

 000,00 12 مشروع التحسيس بأهمية القراءة مؤسسة الكلمة للثقافة والفنون بأسفي

 000,00 24 قافلة المغرب القارئ  مؤسسة مقاربات 

 000,00 078 1 المجموع 

 

 

 

 

 



 مجال دعم املجالت الثقافية 

 مبلغ الدعم الممنوح   األعداد المدعمة  اسم المجلة 

 000,00 20 38 وادي درعة 

 000,00 20 39 وادي درعة 

 000,00 20 53 عالمات  

 000,00 20 54 عالمات  

 000,00 8 3 فضاءات 

 000,00 25 37 البيت 

 000,00 25 38 البيت 

 000,00 25 72 طنجة األدبية 

 000,00 25 73 طنجة األدبية 

 000,00 25 25 سينفيليا 

 000,00 25 26 سينفيليا 

 000,00 25 10 الربيع 

 000,00 25 11 الربيع 

 واحات المغرب 
7 20 000,00 

 500,00 12 12 التنوير 

 000,00 20 32 أدليس 

 000,00 20 33 أدليس 

ي النقد واإلبداع
 000,00 20 16 الصقيلة ف 

ي النقد واإلبداع
 000,00 20 17 الصقيلة ف 

ي   000,00 20 44 مجلة القانون المغرب 

 000,00 20 9 المغربية مجلة البادية 

 000,00 15 28 مجلة المذهب المالكي 

diptyk 55 20 000,00 

 000,00 20 25 مجلة اإلستهالل

 000,00 20 26 مجلة اإلستهالل

 000,00 20 8 نبض المجتمع 

 000,00 20 9 نبض المجتمع 

 000,00 20 39 مقاربات 

 000,00 20 40 مقاربات 

 000,00 10 53 مجلة الملتق  



 000,00 15 عدد واحد  الخزامة للدراسات القانونية واإلجتماعية 

 000,00 25 9 مجلة باحثون  

 000,00 25 10 مجلة باحثون  

 000,00 25 10 مجلة دراسات بيداغوجية 

 000,00 25 11 مجلة دراسات بيداغوجية 

 000,00 25 1 مجلة الثقافة الجنوبية 

 000,00 20 10 مجلة تاري    خ المغرب 

 000,00 20 11 مجلة تاري    خ المغرب 

بية   000,00 25 73 مجلة علوم الت 

بية   000,00 25 74 مجلة علوم الت 

 000,00 20 4 مجلة رسود 

 000,00 15 2 المجلة المغربية للدراسات اإلسالمية  

 000,00 25 9 تدغي   

 000,00 25 11 دراسات الفرجة 

 000,00 30 32 مجلة واز 

 000,00 30 33 واز مجلة 

EN- BD magazine jeunesse 12 30 000,00 

 500,00 010 1 المجموع 

 

 

 

 

 



 2020 مجال دعم املشاركة في معارض الكتاب الدولية

 مبلغ الدعم بالدرهم   دور النشر  التاريخ  المعارض الدولية  

معرض فرانكفورت 

  / / الدولي للكتاب ألمانيا
salon 

international du 
livrede Francfort 

/Allemagne 

 2020أكتوبر  14-18

 laملتقى الطرق 
croisée des 

chemins 
16 000,00 

الفاصلة للنشر  

Virgule editions 
14 000,00 

les Editions 
Aquila 

9 000,00 

ينبع الكتاب  

Yanbow Al Kitab 
10 000,00 

معرض بلغراد الدولي  

 / / صربيا / للكتاب 
saloninternational 

du livre de 
Belgrade/ Serbie 

نوفمبر  01-أكتوبر 25

2020 
سليكي أخوين  

SlaikiAkhawayne 
25 000,00 

معرض الشارقة الدولي  

 / / للكتاب االمارات 
salon 

international du 
livre de Charjah / 

E,A,U 

 
 2020نوفمبر 04-14

 
 
 
 
 
 
  

مكتبة دار األمان  

 librairieم   ,م,ش
dar alamane 

S,A,R,L 

29 500,00 

سليكي أخوين  

SlaikiAkhawayne 
26 500,00 

 lesدار توبقال للنشر  
éditions Toubkal 

26 500,00 



 laملتقى الطرق 
croisée des 

chemins 
20 500,00 

الفاصلة للنشر   

Virguleeditions 
22 500,00 

أفريقيا الشرق  

للطباعة والنشر  

Afrique orient 
Edition 

impression 

29 500,00 

دار التوحيدي   

DAFMED sarl 
26 500,00 

ينبع الكتاب  

Yanbow Al Kitab 
26 500,00 

دار الحديث الكتانية 

Dar Alhadit El 
Kitania 

14 200,00 

منشورات مرسم  

Editions 
Marsam 

26 500,00 

معرض مونتريال  

 / / كندا / الدولي للكتاب 
salon 

international du 
livre de Montrial/ 

Canada 

 
  نوفمبر 15

 laملتقى الطرق 
croisée des 

chemins 
49 000,00 

منشورات مرسم  

Editions 
Marsam 

37 000,00 

DOMINIQUE 
BERGEAUD 

37 000,00 



معرض مونتروي  

الدولي لكتاب الناشئة  

 salon / / فرنسا / 
international du 

livre de jeunesse/ 
France 

 2020دجنبر2

ينبع الكتاب  

Yanbow Al Kitab 
26 000,00 

منشورات مرسم  

Editions 
Marsam 

26 000,00 

DOMINIQUE 
BERGEAUD 

25 000,00 

 700,00 522 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجال مشاركة الكتاب في إقامة املؤلفين

 مبلغ الدعم  بالدرهم  المشروع اإلسم الشخصي  اإلسم العائلي

 رشيد خالص  
L’Eden de Grand-mère 

(roman) 
20 000,00 

 صالح  اعمر
أنا لسان أخي حتى يتكلم 

 ( سلسلة بين قوسين"
25 000,00 

 000,00 25 كتابة نص مسرحي  محسين زروال 

 أحمد مسعية
Lettre à mon éditeur 

(essai) 
19 000,00 

 عبد الرحيم حزل 
ترجمة كتاب جاك بيرك البنيات 

 االجتماعية في األطلس الكبير 
20 000,00 

 عبد المجيد شكير
كتابة سيناريو بناء على قصة  

 صغيرة
19 000,00 

 000,00 25 ( رواية )األنثروبولوجي الشقي   سفيان الهاني

 000,00 153 المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مجال دعم املجالت الثقافية اإللكترونية 

 بالدرهم مبلغ الدعم  اسم المجلة االلكترونية

 000,00 40 طنجة األدبية 

 000,00 40 رباط الكتب 

 000,00 80 المجموع 

 

 


