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غة ُنُاع الثهاقت – في ئَاع اؾتراجُجُت وػاعة الثهاقت والاجهاُ   للمىاص والىهىم اإلاَإ
ً
ؼ الغامُت لضغم مجاُ اليكغ والٌخاب والهغاءة الػمىمُت، وجُبُها صغم اإلاكاَع

ل و30الخأمذ في الكترة ما بحن  ،الثهاقُت والكىُت ُ  :الؿاصةمً الؿُضاث و  لجىت مإلكت 2019 ماي 25 أبٍغ قىػٍت ألابٌُ، ؾىاء و ،عئِؿا بهكخه غبض الغخمً َىٍى

 بهكتهم أغًاء، ، غبضهللا نضًو، زضًجت بىنكُدت، ناؾم بؿكى،بىػِس ى ٌكى  ، زالض بً الهؿحر، أخمض مكُض، مدمض أمحن بىػبض هللا،ؾىاحت، غبض الغخُم الػُغي 

ؼ اإلاغشخت للضغم في نُاع الٌخاب لكدو و وطلَ  .2019بغؾم ؾىت صعاؾت َلباث غغوى اإلاكاَع

 749 البالـ مجمىغها وبػض صعاؾت اإلالكاث اإلاػغويت 
ً
 مكغوغا وطلَ 577صغم ئلى   اللجىتاهتهذ،  واؾدىاصا ئلى مػاًحر الضغم اإلاػخمضةالخدمالث  قغوٍ صقتروقو  ملكا

 : الىخائج الخالُتخؿب 

 . صعهم4.663.000: ، وبمبلـ ئحمالي نضعه%62.6 مكغوغا مهضما، بيؿبت نبُى ونلذ ئلى 372 مكغوغا في مجاُ وكغ الٌخاب مً مجمىع 233صغم  

 . صعهم1.510.000:  ، ومبلـ ئحمالي نضعه%89.6 مكغوغا مهضما، بيؿبت نبُى ونلذ ئلى 125 مكغوغا في مجاُ وكغ اإلاجالث الثهاقُت، مً مجمىع 112صغم  

ىُت والضولُت مً مجمىع 124صغم   :   ومبلـ ئحمالي نضعه%100 مكغوغا مهضما، بيؿبت نبُى 124 مكغوغا في مجاُ اإلاكاعيت في مػاعى الٌخاب الَى

 . صعهم2.292.300

 . صعهم1.060.000:  ، وبمبلـ ئحمالي نضعه%70 مكغوغا مهضما، بيؿبت نبُى 44 مكغوغا في مجاُ ئخضار وجدضًث وجيكُِ مٌخباث البُؼ، مً مجمىع 31صغم  

 . صعهم1.617.000: ، وبمبلـ ئحمالي نضعه%93.6 مكغوغا مهضما، بيؿبت نبُى 79 مكغوغا في مجاُ الخدؿِـ بالهغاءة مً مجمىع 74صغم  

ؼ في مجاُ مكاعيت الٌخاب في ئنامت اإلاإلكحن مً مجمىع 03صغم   ؼ مهضمت، بيؿبت 05 مكاَع  . صعهم72.000:  ومبلـ مالي ئحمالي نضعه%60 مكاَع

اصة 11.214.300، بمبلـ ئحمالي نضعه  %77وبهظه الىخائج ًٍىن ئحمالي الضغم اإلاهضم في نُاع اليكغ والٌخاب نض بلـ مً خُث وؿبت نبُى الُلباث اإلاهضمت   صعهم، بٍؼ

  2018 ملُىن صعهم مهاعهت بؿىت 2أيثر مً 

 

 

 

 



2019                     هتائج دعم اليشز والكتاب كطاع الثلافت/ وسارة الثلافت والاجصال   

3 
 

مجال وشز الكتاب 
 املبلغ املمىوح عذد وسخ السحب اضم الكاجب عىوان الكتاب اضم املؤضطت الزكم

1 EVENTUS Défis de la régionalisation et de la gouvernance au Maroc Moha Ennaji 1000 16 500,00 

2 EVENTUS 
Le système de référentialisation des formations 

professionnelles et techniques 
Hicham El Khalifi 1000 16 500,00 

3 EVENTUS الغحل الػاصي Youssef ABOUALI 1000 13 200,00 

4 EVENTUS ش مضًىت ٌت جاػة نكداث مً جاٍع  300,00 14 1000 غبض الؿالم هٍى

5 EVENTUS ً000,00 22 1000 ؾمحرة التراب جاػة في غهغ بني مٍغ 

6 EVENTUS اث اإلاىعور الكػبي اإلاؿغبت  000,00 22 1000 مدمض عمهُو خكٍغ

7 EVENTUS  ؾلؿلت نههُتLes contes du Palmier 000,00 33 1000 زضًجت اإلاؿُذ 

8 EVENTUS 000,00 11 1000 مدمض مػخهم خىاعاث: في مدغاب الدكٌُل 

9 ORION MEDIAS Amours : Nouvelles Mouad Moutaouakil 1000 11 000,00 

10 ORION MEDIAS Au-delà de Figuig Hicham Aït Almouch 1000 11 000,00 

11 ORION MEDIAS Confessions d'une femme qui sait lire Lahcen Bouguerne 1000 11 000,00 

12 ORION MEDIAS Des cygnes et des caméléons Ahmed BOUCHIKHI 1000 16 500,00 

13 ORION MEDIAS La Dance sur les clous Driss Korchi 1000 16 500,00 

14 ORION MEDIAS Sckizophrénie marocaine Abdelhak NAJIB 1000 22 000,00 

15 Virgule Editions Aime - moi et je te tue Touria Oulehri 1000 16 500,00 
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 املبلغ املمىوح عذد وسخ السحب اضم الكاجب عىوان الكتاب اضم املؤضطت الزكم

16 Virgule Editions Carte de Presse n78 Najib Refaif 1000 22 000,00 

17 Virgule Editions Drôle d'odyssée pour Zazya Fouad SOUIBA 1000 16 500,00 

18 Virgule Editions Du Plomb dans Les ailes Souad Jamal 1000 11 000,00 

19 Virgule Editions Eloge de la politique Alain Badiou 1000 27 500,00 

20 Virgule Editions L'Enfant d'Igoudi Abdelkaleq Jayed 1000 22 000,00 

21 Virgule Editions  000,00 11 1000 وقاء الػمغاوت ابً البلض أو الػاقو مػكىم 

22 Virgule Editions الاغتراف واليؿُان... الؿغص  000,00 11 1000 ًديى بً الىلُض 

هُا الكغم  23  Le mouvement islamique marocain et le pouvoir Mustapha Ezzoubir 1000 27 500,00 أقٍغ

هُا الكغم  24  Littérature Marocaine féminine de langue française Farida Bouhasoune 1000 27 500,00 أقٍغ

هُا الكغم  25  Révolution? Femmes et société Marocaine أقٍغ

Ouvrage collectif, 

dir.Gaëlle GILLOT et Rajaa 

NADIFI 

1000 22 000,00 

هُا الكغم  26  Une forme de nuit Salima LOUAFA 1000 16 500,00 أقٍغ

هُا الكغم  27 ُ -ئغاصة جأنُل الػهل الهغمُىىجُهت  أقٍغ -الجؼء ألاو ٍىع    000,00 33 1000 بُى ٍع

هُا الكغم  28 -الجؼء الثاوت-ئغاصة جأنُل الػهل الهغمُىىجُهت  أقٍغ ٍىع    500,00 27 1000 بُى ٍع

هُا الكغم  29  000,00 22 1000 ئصَعـ زًغاوي  ألاصب و اإلاىاهج الاحخماغُت أقٍغ

هُا الكغم  30  000,00 22 1000 غبض هللا هغهاع الخىىع الثهافي أقٍغ

هُا الكغم  31  500,00 16 1000 مدمض ؾالم قٌغي  اإلاثهل الػغبت بحن الػىإلات الخٌىىلىحُت و جضاغُاث الغبُؼ الػغبت أقٍغ

هُا الكغم  32 الجؼء الخامـ: اإلاىهج  أقٍغ  500,00 27 1000 ئصؾاع مىعان 

هُا الكغم  33  500,00 16 1000 مِكُل ماقحزولي خهت الكُُان أقٍغ
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 املبلغ املمىوح عذد وسخ السحب اضم الكاجب عىوان الكتاب اضم املؤضطت الزكم

هُا الكغم  34  000,00 11 1000 مدمض نىضًل بػاًغ غلى خاقت الؿهٍى أقٍغ

هُا الكغم  35 ل مؿامغاحت اإلاؿغبُت أقٍغ ؿدُان أٍو  000,00 22 1000 يَغ

ني لليكغ و الهغاءة 36  000,00 11 1000 مدمض قىال أقالء طايغة الغانض الَى

ني لليكغ و الهغاءة 37  الغانض الَى
 الخُاب الهىفي في الكػغ اإلالخىن 

 مهاعبت مىيىغاجُت في صًىان الكُش غبض الهاصع الػلمي
 000,00 11 1000 غؼ الضًً اإلاػخهم

ني لليكغ و الهغاءة 38  الغانض الَى
 الههت اإلاؿغبُت و ؾإاُ الخلهت 

"؟... أيها البدغيماطا جدَ"نغاءاث في نهو   
 000,00 11 1000 حماعي

 500,00 16 1000 قلىعاوـ صوبىن  أعؾُى أو مهام صماء اإلاؿغح الؿغبت اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 39

اث الهاعبت اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 40  500,00 16 1000 زالض أمحن اإلاؿغح والهٍى

 800,00 8 1000 بىؾلهام الًػُل عاؽ الخاهىث ومؿغخُاث أزغي  اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 41

 500,00 16 1000   قان ًىر مىخدغ اإلاجخمؼ اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 42

 000,00 11 1000 مدمض ؾُل نغاءاث في اإلاكهض اإلاؿغحي اإلاؿغبت اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 43

مؿغخُت في زالر حىالث: ًاػبالهٍا اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 44  800,00 8 1000 يماُ زالصي 

ىالهض اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 45  800,00 8 1000 أوـ الػانل مىعًو

-الجؼء الثاوت-مسخهغ ؤلاؾخهها  اإلالخهى الجضًض 46  200,00 13 1000 أخمض بً زالض الىانغي  

 Diario inconcluso Mohamed Bouissef Rekab 1000 22 000,00 باب الخٌمت 47

 000,00 22 1000 مدمض عض ى بىقاصع ألاهضلؿُىن الهىعهاحكُىن مً اإلاغانبت ئلى الػهاب باب الخٌمت 48

ؼ الهمام باب الخٌمت 49  الثؿغ البؿام في قًل ألامحر مىالها غبض الػٍؼ

مدمض ناصم بً مدمض ؾلُم بً 

مدمض خامض بً أخمض بً مدمض 

بً مدمض الػُاع الكامت 

 الضمكهت

1000 22 000,00 
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 املبلغ املمىوح عذد وسخ السحب اضم الكاجب عىوان الكتاب اضم املؤضطت الزكم

ت باب الخٌمت 50  500,00 16 1000 التهامت الىػاوت الؼاٍو

ش وؾُاؾت ملىى اإلاؿغب باب الخٌمت 51  اللؿان اإلاػغب غً جاٍع
الػالمت أبت غبض هللا مدمض 

غ  بً مدمض اإلاٍغ
1000 27 500,00 

 باب الخٌمت 52
غ صعاؾت وجدهُو يخاب  اإلاىاماث الهىقُت الخجىِـ والخهٍى

"اإلاغائت"  
 000,00 22 1000 مدمض اإلاػُت الكغناوي 

(14الهغن )الىهىص اإلاؿغبُت في مائت غام  باب الخٌمت 53  500,00 16 1000 مدمض صاوص 

 باب الخٌمت 54
كت في الىهل  جىبُه طوي ألالباب جُىان بحن آُ لىنل وآُ الٍغ

 ألاُو مً الهغن الثامً غكغ

ؼ  مدمض بحن غبض هللا الػٍؼ

 اإلاىقو الثػالبي
1000 8 800,00 

 500,00 27 1000 أبى ئسخام الهابت عؾائل أبت ئسخام الهابت باب الخٌمت 55

 باب الخٌمت 56
ش   عؤي الخاٍع

 نًاًا،هماطج،نغاءاث

زالض َدُذ و مىالي غبض 

 الخٌُم الؼاوي 
1000 16 500,00 

 باب الخٌمت 57
الػاقغ )نىعة اإلاؿغب ألانص ى ختى الهغن الغابؼ الهجغي 

(اإلاُالصي  
 500,00 16 1000 زالض مغاخت

 000,00 11 1000 عقُض اإلاىمني لؿذ مً أي ش يء باب الخٌمت 58

ٍا الالجُيُت "ؾبُت الىخضة واإلاىث في" بِذ الكػغ في اإلاؿغب 59 ٍا الالجُيُت نهائض لكاغغاث أمٍغ  500,00 16 1000 قاغغاث أمٍغ

ت والٌخابت بِذ الكػغ في اإلاؿغب 60 خىاعاث في الكػغ اإلاؿغبت: الظاث، الهٍى  700,00 18 1000 غبض اللُُل الىعاعي  

 الكػغ والتربُت بِذ الكػغ في اإلاؿغب 61
حماعي ئغضاص و جهضًم زالض 

 بلهاؾم
1000 15 400,00 

الخهل و الؿُام: الهاًٍى اإلاؿغبت بِذ الكػغ في اإلاؿغب 62  100,00 12 1000 غبض الهاصع الجمىس ي 

 000,00 22 1000   أهساب البدغ والُابؿت أهُىلىحُا قػغاء ناصؽ بِذ الكػغ في اإلاؿغب 63

 500,00 27 1000 غالُ الدجام جدىالث جمىػ نغاءة في قػغ مدمىص صعوَل بِذ الكػغ في اإلاؿغب 64
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 املبلغ املمىوح عذد وسخ السحب اضم الكاجب عىوان الكتاب اضم املؤضطت الزكم

(مغزاة)حكِذ بٌُغ  بِذ الكػغ في اإلاؿغب 65  Zéno Bianu 1000 16 500,00 

 800,00 19 1000 ؾخكحن يغاًً خل لؿؼي، الههائض الٍاملت بِذ الكػغ في اإلاؿغب 66

ٍله عؾائل ئلى نضًهت مً البىضنُت بِذ الكػغ في اإلاؿغب 67 ا ٍع  200,00 13 1000 عاًجر ماٍع

م الُباُ بِذ الكػغ في اإلاؿغب 68  500,00 27 1000 غبض الجىاص الخىُكت عؤٍا ؤلاوؿان والٍىن في قػغ غبض الٌٍغ

(مىخسباث مً الكػغ ؤلاؾباوت)نىاصًل الغوح  بِذ الكػغ في اإلاؿغب 69    1000 16 500,00 

 500,00 16 1000 هبُل مىهغ يخاب ألاغمى بِذ الكػغ في اإلاؿغب 70

 500,00 16 1000 عقُض اإلاىمني يُمُاء الاؾخدالت بِذ الكػغ في اإلاؿغب 71

 500,00 16 1000 أهُىهُى بىعحكُا لٍت ال ًىحػَ هىي يجىاح بِذ الكػغ في اإلاؿغب 72

ؿُت 73  800,00 8 1000 غلي ابىبٌغ acucf iggi n tayyuvin n tisi جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 74  000,00 11 1000 ػهغة صًٌغ aksil arba جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 75  600,00 6 1000 ًاؾحن مالَ amud i uskka جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 76  800,00 8 1000 الخؿً ػهىع  ibaliln n wawal جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 77  000,00 11 1000 غبض هللا ابغصاػو  igdad n wurv جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 78  500,00 16 1000 حماُ اًذ حضي illis n thrra جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 79  300,00 14 1000 الُُب امٌغوص imkkasan n yiwnnan جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 80  200,00 13 1000 مدمض اصاصؽ irman imdyazann جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 81  kalila d dimna s tamazight   1000 15 400,00 جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 82  500,00 16 1000 نالح اًذ نالح tadla n inttagn جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 83  800,00 8 1000 ًاؾحن مالَ tagat tafuzart جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 84  800,00 19 1000 نالح ايغام tajddigt tasggant جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ
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 املبلغ املمىوح عذد وسخ السحب اضم الكاجب عىوان الكتاب اضم املؤضطت الزكم

ؿُت 85  800,00 8 1000 قاَمت قاًؼ tamayt n uftas n tayri جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 86  000,00 11 1000 مدمض ايىاى tamura n ugani جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 87  000,00 22 1000 غبض الؿالم أمازا tawala n idaggwn جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 88  800,00 8 1000 خؿً اعباهُم امىعي tugga f waggwa جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ

ؿُت 89 ؿُت جحرا، عابُت الٌخاب باألماَػ  400,00 15 1000 عقُض هجُب اإلالخهى ألاُو للغواًت ألاماَػ

90 
حمػُت الكُش ماء الػُىحن للخىمُت 

 والثهاقت

ت وصوعها في جغؾُش الػالناث بحن اإلاؿغب  الػهُضة ألاقػٍغ

هُت  والبلضان ؤلاقٍغ
 000,00 33 1000 حماعي

91 
حمػُت الكُش ماء الػُىحن للخىمُت 

 والثهاقت
هُت  500,00 38 1000 حماعي أوياع اإلاغأة في اإلاؿغب والضُو ؤلاقٍغ

92 
حمػُت الكُش ماء الػُىحن للخىمُت 

 والثهاقت
ؼ  200,00 13 1000   صًىان الكُش ؾُضي مدمض بً غبض الػٍؼ

 صاع الخضًث الٌخاهُت 93
الهاض ي ألاصًب أبى الػؼم غبض ألاخض ابً الخاقظ مدمض غبض 

 الخي الٌخاوت
 500,00 27 1000 أبى الػؼم غبض ألاخض الٌخاوت

 500,00 27 1000 ًىوـ بهُان اإلاضزل ئلى يخاب اإلامهض الٌبحر صاع الخضًث الٌخاهُت 94

 خُاة ابً الىضًم ناخب الكهغؾذ صاع الخضًث الٌخاهُت 95
مدمض غبض الخي بً غبض 

 الٌبحر الٌخاوت الخؿني
1000 27 500,00 

 000,00 55 500 ئبغاهُم ئٌػؼا اإلاىؾىغت اإلاؿغبُت للىباث صاع الؿالم لليكغ 96

ت صاع الؿالم لليكغ 97 باإلاؿغب في ؾُام مخؿحر جضبحر اإلاجاالث الخًٍغ  500,00 38 1000 مإلل حماعي 

ىؾذ ؾٌخاجت ومدُُها صاع الؿالم لليكغ 98  000,00 22 1000 عقُض الخؿحن الُػهىبت جًٌغ

ؿُت صاع الؿالم لليكغ 99  500,00 16 1000 غبض الخو الخاصلي خٍاًاث أماَػ

 000,00 11 1000 غبض الكخاح يُلُُى Ruptures ... صاع جىبهاُ لليكغ 100
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 500,00 16 1000 غبض الؿني قىان Celui qui vient de l'avenir : Abdelkébir Khatibi صاع جىبهاُ لليكغ 101

 500,00 27 1000 حلُل بىاوت الخدلُل الىكس ي في البلضان ؤلاؾالمُت صاع جىبهاُ لليكغ 102

 500,00 16 1000 ًىؾل البهالي الٌخابت و الجؿض في قػغ أمجض هانغ صاع جىبهاُ لليكغ 103

 000,00 11 1000 غبض الؿالم بىػبض الػالي الىو اإلاخػضص صاع جىبهاُ لليكغ 104

ش صاع جىبهاُ لليكغ 105  500,00 38 1000 آالن قاًان غىصة جاٍع

ًاجباث اإلاؿغب 106  600,00 6 1000 عاهُت ػبحري  Délires Narquois : Recueil antipoétique عابُت 

ًاجباث اإلاؿغب 107  500,00 5 1000 وػُمت الغامت اخترام عابُت 

ًاجباث اإلاؿغب 108  700,00 7 1000 أخالم الخُجاوت أخالم بؿُُت عابُت 

ًاجباث اإلاؿغب 109  600,00 6 1000 ػهغة أمهى ألام عابُت 

ًاجباث اإلاؿغب 110  600,00 6 1000 زضًجت يىخاوي  امغأة مً عماُ عابُت 

ًاجباث اإلاؿغب 111 ا ونام زباًا صائغة الخب عابُت   500,00 5 1000 زٍغ

ًاجباث اإلاؿغب 112  500,00 5 1000 الؿػضًت الكاجخي مغاًت الههض عابُت 

ًاجباث اإلاؿغب 113  700,00 7 1000 قاَمت بالال و ال ًؼاُ الجىع مؿخمغا عابُت 

114 ً (2الجؼء)االىظغ الكههي في قلؿكت ابً عقض  ؾلٍُت أزٍى  000,00 22 1000 ئبغاهُم بىعقاقً 

115 ً (1الجؼء)ابً عقض مً الكهه ئلى الكلؿكت  ؾلٍُت أزٍى  000,00 22 1000 ئبغاهُم بىعقاقً 

116 ً بو أخمض أحُاُ خضًثت ؾلٍُت أزٍى  500,00 16 1000 أخمض الٍُغ

117 ً  000,00 11 1000 أخمض بً مُمىن  البىح والٌخمان ؾلٍُت أزٍى

118 ً مً الخضمت الػمىمُت ئلى الىهاف الػمىمت: الؿِىما اإلاؿغبُت ؾلٍُت أزٍى ٌت   500,00 16 1000 مدمض اقٍى

119 ً  700,00 18 1000 خؿً ئؾالن الكلؿكت في اإلاؿغب ئلى أًً؟ ؾلٍُت أزٍى

120 ً ل ئلى  ؾلٍُت أزٍى ل اإلاهضؽ غىض ابً غغبت مً ابِؿدُمىلىحُا الخأٍو  500,00 16 1000 مدمض الىدُلجأٍو
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(1الجؼء)أهُىلىحُا الكهم   

121 ً  ؾلٍُت أزٍى
ل ئلى  ل اإلاهضؽ غىض ابً غغبت مً ابِؿدُمىلىحُا الخأٍو جأٍو

(2الجؼء)أهُىلىحُا الكهم   
 500,00 16 1000 مدمض الىدُل

122 ً تبغبض الٌبحر الخُُبي ونضاناجه ؤلاوؿان ؾلٍُت أزٍى ة والكٌٍغ  500,00 16 1000 مغاص الخُُبي 

123 ً  000,00 11 1000 مدمض اإلاؿػىصي في بالؾت الههت اإلاؿغبُت الههحرة ؾلٍُت أزٍى

يذ 124 ت باإلاؿغب قمـ بٍغ  500,00 16 1000 أخمض هًُل الخضازت الكػٍغ

يذ 125  700,00 7 1000 أمىت بغواض ي حؼاء ؤلازالم قمـ بٍغ

يذ 126  700,00 7 1000 أمىت بغواض ي خٍاًاحت مؼ الػلم قمـ بٍغ

يذ 127 ش قمـ بٍغ ت اؾا و ئقػاغها غبر الخاٍع  000,00 22 1000 حماعي ػاٍو

يذ 128  700,00 7 1000 أمىت بغواض ي قؿب ًاؾحن قمـ بٍغ

 مجمىغت الؼمً 129
نغاءة حضًضة في : ؤلانالح و الخدضًث بمؿغب الهغن الخاؾؼ غكغ 

 ههىم مسخلكت
 500,00 16 1000 مىالي الؼهُض غلىي 

 الخب ههىم مػانغة مجمىغت الؼمً 130

- ًىهذ ؾبىهكُل - آالن باصًى 

َ قغوم  - حاى ؾالىمت - ئٍع

 ؾُلكت ؾاالهض

1000 16 500,00 

ني مجمىغت الؼمً 131  500,00 16 1000 اخمض بىػٍضي الػلماء و الؿلُت و اإلاجخمؼ باإلاؿغب اإلاٍغ

 مجمىغت الؼمً 132
ش اإلاىىؾغافي مً سجلماؾت : الكهه و اإلاجخمؼ باإلاجاُ الىاحي الخاٍع

 ئلى جاقُاللذ
 700,00 7 1000 أخمض الهضًهت

 200,00 13 1000 ؾػُض بىدماصة الهُم بمجخمؼ اإلاؿغب و ألاهضلـ زالُ الػهغ الىؾُِ مجمىغت الؼمً 133

ني في جُىع اإلاؿألت اليؿائُت اإلاؿغبُت مجمىغت الؼمً 134  800,00 19 1000 غبض الخو اإلاٍغ

 500,00 16 1000 مدمض الكٌُغ مىخسباث الخىخُضي أمكاج اللؿت و الػهل و الىكـ و آلازغ مجمىغت الؼمً 135
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ت- الؿػاصة - الىاحب : ههىم قلؿكُت في ألازالم  مجمىغت الؼمً 136 الخٍغ  
غبض هللا هغهاع - مدمض مؼوػ 

مدمض أقغقاع-   
1000 13 200,00 

ةؽههىم قلؿكُت في الؿُا مجمىغت الؼمً 137  
غبض هللا هغهاع - مدمض مؼوػ 

مدمض أقغقاع-   
1000 13 200,00 

 ههىم قلؿكُت مسخاعة في اإلاػغقت مجمىغت الؼمً 138
غبض هللا هغهاع - مدمض مؼوػ 

مدمض أقغقاع-   
1000 13 200,00 

 ههىم قلؿكُت مسخاعة في الىيؼ البكغي  مجمىغت الؼمً 139
غبض هللا هغهاع - مدمض مؼوػ 

مدمض أقغقاع-   
1000 13 200,00 

 مٌخبت صاع ألامان 140
Communication touristique et développement local au 

Maroc 
Fatima zahra Oufara 1000 22 000,00 

 الخبر الىاخض مٌخبت صاع ألامان 141
م الخُُبي  حاى - غبض الٌٍغ

 خؿىن 
1000 16 500,00 

ت والىو مٌخبت صاع ألامان 142  500,00 27 1000 أخمض اإلاضًني الؿغص بحن الٌخابت وألاهىاء والىظٍغ

الضًمهغاَُت اإلاؿخدُلت: بلضان اإلاؿغب مٌخبت صاع ألامان 143  500,00 16 1000 بُحر قحر مىعًٍ 

 500,00 16 1000 ؾػُض غضي زكاًا وئياءاث خُى الهامل واإلاهمل مٌخبت صاع ألامان 144

ً الػابضًً ػعٍىح غالنت الػامت باإلاسؼن زالُ الػهغ الؿػضي مٌخبت صاع ألامان 145  500,00 16 1000 ٍػ

 000,00 11 1000 مدمض يباعة لػبت الخٌُم مٌخبت صاع ألامان 146

 000,00 11 1000 غبض الجلُل الىػاوت أوعام مً ملكاث مإحلت مٌخبت ؾلمى الثهاقُت 147

 500,00 5 1000 مدمض الكخىح ئًما أن جٌخبَ الخُاة مٌخبت ؾلمى الثهاقُت 148

 مٌخبت ؾلمى الثهاقُت 149
بالؾت الػغى اإلاؿغحي مؿغح اإلاىُهت الكغنُت مً اإلاؿغب 

 همىطحا
 000,00 11 1000 خُاة زُابت
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 900,00 9 1000 مدؿً أزٍغل خلم ؾكىة مٌخبت ؾلمى الثهاقُت 150

ُ  مٌخبت ؾلمى الثهاقُت 151  700,00 7 1000 غبض ؤلاله خبُبي ؾحرة الجىضي اإلاجهى

 900,00 9 1000 مدؿً أزٍغل قغاى الهىي  مٌخبت ؾلمى الثهاقُت 152

..نًُت اإلاغأة  مٌخبت ؾلمى الثهاقُت 153  500,00 5 1000 ؾػاص الىانغ 

 25ans dans les geôles de Tindouf Ali Najab 1000 33 000,00 ملخهى الُغم  154

 Centième anniversaire de la ligne Toulouse - Casablanca Max Nicolleau 500 110 000,00 ملخهى الُغم  155

 Dette publique et impérialisme européen au Maroc Adam Barbe 1000 13 200,00 ملخهى الُغم  156

 La question des langues au Maghreb Abdou Filali Ansary 1000 14 300,00 ملخهى الُغم  157

 L'enfant de marbre Mohamed Leftah 1000 14 300,00 ملخهى الُغم  158

 Quand l'islam s'éveillera Mohammed Arkoun 1000 19 800,00 ملخهى الُغم  159

 Rabat Capitale Michel Nachef 500 66 000,00 ملخهى الُغم  160

 Rachel Muyal : mémoires d'une tangéroise Dominic Rousseau 1000 19 800,00 ملخهى الُغم  161

 Socio-anthropologie rurale Hassan Rachik 1000 30 800,00 ملخهى الُغم  162

 300,00 14 1000 أمُىت الخىػاوت الؿُاؾت الثهاقُت في اإلاؿغب ملخهى الُغم  163

 Le Maroc vu par des voyageurs néerlandais ملخهى الُغم  164
Herman Obdeijn - 

Abdelkader Benali 
500 70 000,00 

 Le Coran pour les francophones   1000 100 000,00 ملخهى الُغم  165

ت، ؤلاؾالمىقىبُا و الػلماهُت ملخهى الُغم  166  300,00 14 1000 اإلاػُت نباُ نغاءاث في ؤلاؾالم، ؤلاؾالمٍى

 ميكىعاث أبت عنغام 167
مً )البايؿخاهُت غىض الغخلت الػغب- نىعة قبه الهاعة الهىضًت

(الهغن ألاُو الهجغي ختى  هاًت الهغن الثامً الهجغي   
 000,00 40 1000 ئوػام الخو ؾاػي 
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 هسىة مؿغبُت الكغؽ اإلاؿغبت ألانُل ميكىعاث أبت عنغام 168
ئصَعـ الهغي و اإلاهُكى 

 مؿٌحن
500 50 000,00 

 Œuvres Poétiques complètes Kamel ZEBDI 1000 88 000,00 ميكىعاث أبت عنغام 169

ؼ ميكىعاث أبت عنغام 170  اؾخهالُ الؿلُت الهًائُت وهجاغتها في الكهه والدكَغ
مدمض بً مىالي هاقم 

 الػلىي 
1000 27 500,00 

 700,00 29 1000 زىعٍت الؿػىصي اليؿاء في اإلاؿغب اإلاػانغ ميكىعاث أبت عنغام 171

 ميكىعاث أبت عنغام 172
ت اإلاؿغبُت زالُ الهغن  عخلت الؿُؿائت مً أهم الغخالث الدجاٍػ

(حؼئحن)الخاؾؼ غكغ   
 200,00 24 1000 خؿً أوكاص

 000,00 22 1000 هىض الؿاغضي نىفي وبدحرة الىعص اإلاسخىعة ميكىعاث أبت عنغام 173

 500,00 16 1000 خؿً بدغاوي  غىصة اإلاغخىم ميكىعاث أبت عنغام 174

 قلؿكت ألاهىاع ومؿألت التربُت ميكىعاث أبت عنغام 175
أخمض الػلمي و مدمض 

 اإلادُكُظ
1000 24 200,00 

 000,00 55 500 ملٌُت الػانمي مىؾىغت خًاعة مغايل بحن ػمىحن ميكىعاث أبت عنغام 176

( أحؼاء4)قغوس ي -نت غغبت م ؾلؿلت م،مُىا ومهضي ميكىعاث أبت عنغام 177  000,00 66 1000 غلي آًذ أوقان 

ىمه ألاُو في الخًاهت ميكىعاث أبت عنغام 178  000,00 22 1000 هىض الؿاغضي ًىؾل ٍو

 Enigme à Mogador Mohamed Ouissaden 1000 8 800,00 ميكىعاث مغؾم 179

 La musique juive au Maroc Ahmed Aydoune 500 66 000,00 ميكىعاث مغؾم 180

 La voie du chien M'hammed Mellouki 1000 9 900,00 ميكىعاث مغؾم 181

 Lecture pour tous Zohra Zreyq 1000 66 000,00 ميكىعاث مغؾم 182

 Les Jardins d'Antan ميكىعاث مغؾم 183
Fatma Chraibi et 

mohamed Idali 
500 44 000,00 
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 L'esclave momifié Zahra El Basri Naqrachi 1000 11 000,00 ميكىعاث مغؾم 184

 Ton sourire est plus beau que le drapeau national Taha Adnane 1000 8 800,00 ميكىعاث مغؾم 185

 Une Parure Almohade Hammad Berrada 500 66 000,00 ميكىعاث مغؾم 186

1912الضوع ؤلانخهاصي لليهىص باإلاؿغب مً ألانُى ختى غام  ميكىعاث مغؾم 187  000,00 11 1000 وؾام هاوت 

188 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ

Les politiques culturelles et la norme juridique de la 

diversité culturelle à l'ère du numérique 
Radouane Khoulafa 1000 29 700,00 

189 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ
Marrakech : Une ville d'hier et d'aujourd'hui 800,00 8 1000 جيؿُو هىع الضًً ؾمالم 

190 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ
ل س ي مً الخدلُل ئلى اإلاؿاغضة غلى الخأٍو ضم البالؾت في اإلاهام الخضَع ؼ لخٍى  000,00 11 1000 جيؿُو غبض الػٍؼ

191 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ
كت و أؾئلت الترار اإلاؿغبت ألاهضلس ي  000,00 22 1000 جيؿُو مىالي البكحر الٌػبت الػالمت مدمض بيكٍغ

192 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ

مً الخدلُل ئلى : اإلانهاج الٌمُت و الٌُكُت و جدلُل الخُاب

ل  اإلاؿاغضة غلى الخأٍو
 500,00 16 1000 ئصَعـ أًخلخى

193 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ
ت الخػلُم مؿاع جىمىي ؾحر مٌخمل: حهٍى  000,00 22 1000 جيؿُو اإلاهُكى غِكان 

194 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ
 800,00 8 1000 جيؿُو ؾمحر أًذ أومؿاع مغايل مضًىت ألامـ و الُىم

195 
مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ 

 والاجهاُ
 800,00 8 1000 مجمىغت مإلكحن مغايل مً زالُ بػٌ الٌخاباث الكغوؿُت

 200,00 13 1000 مدمض البىػٍضي الٌخابت و الصخغاء مإؾؿت الههبت للثهاقت والكىىن  196
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نمإؾؿت الههبت للثهاقت والكىى 197 ت و الازخالف   200,00 13 1000 ًىؾل أمكؼع ؾُمُائُاث الهٍى

198 
مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم  

( FONDECS) 
 000,00 22 1000 مهُكى الػغاقي ؤلاغالن الػالمي لخهىم ؤلاوؿان

199 
مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم 

(FONDECS) 
 000,00 33 1000 أخمض الػلىي  الؿِبىيهُت و مكخهاتها

200 
مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم 

(FONDECS) 
 000,00 33 1000 غثمان أقهغا الىعصة و الكاقُت أوعام اجداصًت

201 
مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم 

(FONDECS) 
ً ؾىت مً الخٌم اء أنىىف مىجؼاث اإلالَ مدمض الؿاصؽ في غكٍغ  000,00 44 1000 ػيٍغ

202 
مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم 

(FONDECS) 
 000,00 11 1000 ًاؾحن أبى الهُثم هىامل أصبُت

 800,00 8 1000 ؾػُضة مؿػىصي ألاصب اإلاؿغبت باللؿت ؤلاؾباهُت مإؾؿت مهاعباث 203

 000,00 22 1000 ابدؿام الؼاهغ ؤلاماء في الؿغب ؤلاؾالمت مإؾؿت مهاعباث 204

ش الضًني باإلاؿغب  مإؾؿت مهاعباث 205 ت بحن الغوحي، الاحخماعي والؿُاس ي: الخاٍع ؼ غمىعي الؼاٍو  000,00 22 1000 غبض الػٍؼ

 700,00 29 1000 غبض الؿني الخالضي الدجاج و آلُاث الخىانل مإؾؿت مهاعباث 206

نغاءاث في الؿغص اإلاؿغبت اإلاػانغ: الؿغص و عهان الٌخابت  مإؾؿت مهاعباث 207  800,00 8 1000 ئبغاهُم أولخُان 

ش مإؾؿت مهاعباث 208  800,00 8 1000 َاعم ٌص ي الػلىم اإلاؿاغضة للخاٍع

 000,00 11 1000 غبض الػالي الكضاوي  الكلؿكت الؿُاؾُت مإؾؿت مهاعباث 209

 000,00 22 1000 ؾاعة ػوٍتن الىهض الؿغصي اإلاهاعن  مإؾؿت مهاعباث 210

 500,00 16 1000 مدمض هكاط حمالُت الخُاب الهىفي في الكػغ اإلاؿغبت اإلاػانغ مإؾؿت مهاعباث 211

 500,00 38 1000 ػهحر الهاؾمي  أحؼاء6: ؾلؿلت خٍاًاث جغازُت مؿغبُت  مإؾؿت مهاعباث 212

غغوؽ الثلج: ؾيُؿىعوحكٍا  مإؾؿت مهاعباث 213  800,00 8 1000 ئصَعـ اإلالُاوت 
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 املبلغ املمىوح عذد وسخ السحب اضم الكاجب عىوان الكتاب اضم املؤضطت الزكم

 900,00 9 1000 اإلاهضي لػغج قٍل الههُضة و ئهخاج اإلاػنى في الكػغ اإلاؿغبت مإؾؿت مهاعباث 214

 900,00 9 1000 أخمض قغاى قمىؽ حؿُؼ في اللُل أًًا مإؾؿت مهاعباث 215

غكغ عواًاث للكػغ و الخهىف: يكغاف ٌكغب اإلاهباح  مإؾؿت مهاعباث 216  900,00 9 1000 أخمض بلخاج أًت واعهام 

 900,00 9 1000 نالح بىؾٍغل ال أخض ؾىاي مإؾؿت مهاعباث 217

 900,00 9 1000 مدمض بكٍاع هؼائمي اإلاىخهغة مإؾؿت مهاعباث 218

 600,00 6 1000 مدمض غُُل أقػاع حكبه الهمذ هاصي الهلم اإلاؿغبت 219

 200,00 13 1000 ؾالم الكائضة الثهاقت والغنابت هاصي الهلم اإلاؿغبت 220

له في الضًً  هاصي الهلم اإلاؿغبت 221  200,00 13 1000 ئبغاهُم أػوؽ  وألاصب والػلموألاؾُىعةالخلم وجأٍو

 500,00 16 1000 قاَمت الؼهغاء الهغاػ اللؿت الاهكػالُت في الخُاب الغوائت هاصي الهلم اإلاؿغبت 222

 200,00 13 1000 هانغ لُضًم آلُاث حكٍل اليؿو في الخُاب الثهافي هاصي الهلم اإلاؿغبت 223

م1907 ؾكذ 07 ئلى 01في الضاع البًُاء مً  هاصي الهلم اإلاؿغبت 224  200,00 13 1000 قلٌُـ بغووت 

ُ  هاصي الهلم اإلاؿغبت 225  500,00 16 1000 قػُب خلُكت ال جيـ ماجهى

 Tifirellas : Le secret des signes berbères Christine Dumont Léger 1000 49 500,00 ًيبؼ الٌخاب 226

 Il était une fois des jouets Habib Mazini 1000 49 500,00 (Yomad Editions)ًىماص  227

 Un si long cheveu Halima Hamdane 1000 33 000,00 (Yomad Editions)ًىماص  228

 Descente au ciel Driss Jaydane 1000 16 500,00 ميكىعاث الكىَ 229

 200,00 13 1000 ابغاهُم الخُُب مؼ بىعزِـ ميكىعاث الكىَ 230

 200,00 13 1000 مدمض أمىهىع  في اهخظاع ماعلحن مىهغو  ميكىعاث الكىَ 231

 200,00 13 1000 ؾػُض الباػ بأنل ايترار ممًٌ ميكىعاث الكىَ 232

 500,00 16 1000 ًىؾل أمحن غلمي لم ًمذ بػض ميكىعاث الكىَ 233
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 مجال وشز املجالث الثلافيت

 اضم املجلت اضم املطؤول اضم املؤضطت الزكم

عذد وسخ 

 ركم العذد السحب

 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

1 Chitaouy Affaires/CHITAFF  000,00 5 21 500 ئقغاناث غبض الخٌُم الكخاوي 

2 Chitaouy Affaires/CHITAFF  000,00 5 22 500 ئقغاناث غبض الخٌُم الكخاوي 

3 Chitaouy Affaires/CHITAFF  000,00 5 23 500 ئقغاناث غبض الخٌُم الكخاوي 

4 Chitaouy Affaires/CHITAFF  000,00 5 24 500 ئقغاناث غبض الخٌُم الكخاوي 

5 EVENTUS 000,00 15 6 500 صعاؾاث بُضاؾىحُت هكام الػلىي الىالي 

6 EVENTUS 000,00 15 7 500 صعاؾاث بُضاؾىحُت هكام الػلىي الىالي 

7 EVENTUS 000,00 15 8 500 صعاؾاث بُضاؾىحُت هكام الػلىي الىالي 

8 EVENTUS 000,00 15 9 500 صعاؾاث بُضاؾىحُت هكام الػلىي الىالي 

9 EVENTUS 000,00 20 13 500 اإلاكغوع خبِب اإلاالٍت 

10 EVENTUS 000,00 20 14 500 اإلاكغوع خبِب اإلاالٍت 

11 EVENTUS 000,00 20 15 500 اإلاكغوع خبِب اإلاالٍت 

12 EVENTUS 000,00 15 16 500 اإلاكغوع خبِب اإلاالٍت 

13 Les Editions Art en stock م الؿبتي  Diptyk 500 48 20 000,00 مٍغ

14 Les Editions Art en stock م الؿبتي  Diptyk 500 49 20 000,00 مٍغ

15 Les Editions Art en stock م الؿبتي  Diptyk 500 50 20 000,00 مٍغ

16 Les Editions Art en stock م الؿبتي  Diptyk 500 51 20 000,00 مٍغ

17 Linam solution 000,00 15 21 500 ؾُيُكُلُا ًاؾحن الخلُمي 

18 Linam solution 000,00 15 22 500 ؾُيُكُلُا ًاؾحن الخلُمي 
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 اضم املجلت اضم املطؤول اضم املؤضطت الزكم

عذد وسخ 

 ركم العذد السحب

 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

19 Linam solution 000,00 15 23 500 ؾُيُكُلُا ًاؾحن الخلُمي 

20 Linam solution 000,00 15 24 500 ؾُيُكُلُا ًاؾحن الخلُمي 

ني لليكغ و الهغاءة 21  000,00 10 12 500 الههُلت قاَمت اإلاغابِ الغانض الَى

ني لليكغ و الهغاءة 22  000,00 10 13 500 الههُلت قاَمت اإلاغابِ الغانض الَى

ني لليكغ و الهغاءة 23  000,00 10 14 500 الههُلت قاَمت اإلاغابِ الغانض الَى

ني لليكغ و الهغاءة 24  000,00 10 15 500 الههُلت قاَمت اإلاغابِ الغانض الَى

ىتر 25  000,00 15 51 500 غالماث ؾػُض بىٌغاص اإلاخهت بٍغ

ىتر 26  000,00 15 52 500 غالماث ؾػُض بىٌغاص اإلاخهت بٍغ

 000,00 15 مؼصوج 9/10 500 صعاؾاث الكغحت زالض أمحن اإلاغيؼ الضولي لضعاؾاث الكغحت 27

 000,00 10 49 500 اإلالخهى غبض الهمض بلٌبحر اإلالخهى الجضًض 28

 000,00 10 50 500 اإلالخهى غبض الهمض بلٌبحر اإلالخهى الجضًض 29

 000,00 10 51 500 اإلالخهى غبض الهمض بلٌبحر اإلالخهى الجضًض 30

 000,00 10 52 500 اإلالخهى غبض الهمض بلٌبحر اإلالخهى الجضًض 31

32 

اإلاإؾؿت اإلاؿغبُت للضعاؾاث الهاهىهُت و 

 عقُض غضهان ؤلانخهاصًت

اإلاجلت اإلاؿغبُت للضعاؾاث 

 000,00 10 7 500 الهاهىهُت و ؤلانخهاصًت

33 

اإلاإؾؿت اإلاؿغبُت للضعاؾاث الهاهىهُت و 

 عقُض غضهان ؤلانخهاصًت

اإلاجلت اإلاؿغبُت للضعاؾاث 

 000,00 10 8 500 الهاهىهُت و ؤلانخهاصًت

 000,00 20 35 500 البِذ خؿً هجمي بِذ الكػغ في اإلاؿغب 34

 000,00 20 36 500 البِذ خؿً هجمي بِذ الكػغ في اإلاؿغب 35

ؼ الخضاصي حمػُت أنضناء الكلؿكت 36 غ غٍؼ  000,00 10 8 500 الخىٍى

ؼ الخضاصي حمػُت أنضناء الكلؿكت 37 غ غٍؼ  000,00 10 9 500 الخىٍى
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 اضم املجلت اضم املطؤول اضم املؤضطت الزكم

عذد وسخ 

 ركم العذد السحب

 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

ؼ الخضاصي حمػُت أنضناء الكلؿكت 38 غ غٍؼ  000,00 10 10 500 الخىٍى

ؼ الخضاصي حمػُت أنضناء الكلؿكت 39 غ غٍؼ  000,00 10 11 500 الخىٍى

ل حمػُت الىسُل للثهاقت والكً والتربُت 40  000,00 10 34 500 واصي صعغت مىالي غلي أٍَى

ل حمػُت الىسُل للثهاقت والكً والتربُت 41  000,00 10 35 500 واصي صعغت مىالي غلي أٍَى

ل حمػُت الىسُل للثهاقت والكً والتربُت 42  000,00 10 36 500 واصي صعغت مىالي غلي أٍَى

ل حمػُت الىسُل للثهاقت والكً والتربُت 43  000,00 10 37 500 واصي صعغت مىالي غلي أٍَى

44 

حمػُت واػ للتربُت والثهاقت والخىمُت 

 000,00 15 28 500 واػ اص الُالب غبض هللا اإلاؿخضامت

45 

حمػُت واػ للتربُت والثهاقت والخىمُت 

 000,00 15 29 500 واػ اص الُالب غبض هللا اإلاؿخضامت

46 

حمػُت واػ للتربُت والثهاقت والخىمُت 

 000,00 15 30 500 واػ اص الُالب غبض هللا اإلاؿخضامت

47 

حمػُت واػ للتربُت والثهاقت والخىمُت 

 000,00 15 31 500 واػ اص الُالب غبض هللا اإلاؿخضامت

 000,00 15 5 500 صغاماث ؾػُض الخضوش ي صاع الؿالم لليكغ 48

ل صاع الؿالم لليكغ 49  000,00 10 8 500 الباصًت اإلاؿغبُت مدمض حجاج الٍُى

 000,00 15 39 500 الهاهىن اإلاؿغبت الخاج الٍىعي صاع الؿالم لليكغ 50

ش اإلاؿغب خؿً يجٍى صعا مُضًا 51  000,00 15 10 500 جاٍع

ش اإلاؿغب خؿً يجٍى صعا مُضًا 52  000,00 15 11 500 جاٍع

 EN-BD 500 8 10 000,00 ؾػُض أوملىص ؾػُض أوملىص 53

 EN-BD 500 9 10 000,00 ؾػُض أوملىص ؾػُض أوملىص 54
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 اضم املجلت اضم املطؤول اضم املؤضطت الزكم

عذد وسخ 

 ركم العذد السحب

 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

 EN-BD 500 10 10 000,00 ؾػُض أوملىص ؾػُض أوملىص 55

 EN-BD 500 11 10 000,00 ؾػُض أوملىص ؾػُض أوملىص 56

يذ 57 ُ  قمـ بٍغ ت مهُكى مهبى  000,00 10 11 500 ؤلاصاعة التربٍى

يذ 58 ُ  قمـ بٍغ ت مهُكى مهبى  000,00 10 12 500 ؤلاصاعة التربٍى

يذ 59 ُ  قمـ بٍغ ت مهُكى مهبى  000,00 10 13 500 ؤلاصاعة التربٍى

يذ 60  خؿً َاعم  قمـ بٍغ

اإلاجلت اإلاؿغبُت للؿُاؾاث 

 000,00 15 28 500 الػمىمُت

يذ 61  خؿً َاعم  قمـ بٍغ

اإلاجلت اإلاؿغبُت للؿُاؾاث 

 000,00 15 29 500 الػمىمُت

يذ 62  000,00 10 86 500 الكغنان امدمض َالبت قمـ بٍغ

يذ 63  000,00 10 87 500 الكغنان امدمض َالبت قمـ بٍغ

 000,00 20 3 500 الؼنام عقُض الػكاقي مُابؼ الغباٍ هذ 64

 000,00 20 4 500 الؼنام عقُض الػكاقي مُابؼ الغباٍ هذ 65

ت مدمض الهاللي مُابؼ الغباٍ هذ 66  000,00 7 6 500 الخٍغ

ت مدمض الهاللي مُابؼ الغباٍ هذ 67  000,00 7 7 500 الخٍغ

ان مُابؼ الغباٍ هذ 68 ؼ مٍؼ  000,00 15 7 500 اإلاجاُ و الخىمُت غٍؼ

ان مُابؼ الغباٍ هذ 69 ؼ مٍؼ  000,00 15 8 500 اإلاجاُ و الخىمُت غٍؼ

ت مدمض الهاللي مُابؼ الغباٍ هذ 70  000,00 7 8 500 الخٍغ

ان مُابؼ الغباٍ هذ 71 ؼ مٍؼ  000,00 15 9 500 اإلاجاُ و الخىمُت غٍؼ

ان مُابؼ الغباٍ هذ 72 ؼ مٍؼ  000,00 15 10 500 اإلاجاُ و الخىمُت غٍؼ

 000,00 15 13 500 البالؾت والىهض ألاصبت مدمض غضهاوت مُابؼ الغباٍ هذ 73
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 اضم املجلت اضم املطؤول اضم املؤضطت الزكم

عذد وسخ 

 ركم العذد السحب

 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

 000,00 15 14 500 البالؾت والىهض ألاصبت مدمض غضهاوت مُابؼ الغباٍ هذ 74

 000,00 18 18 500 ألاصب اإلاؿاعبت اإلاهاعن  غبض هللا مضؾغي غلىي  مُابؼ الغباٍ هذ 75

 000,00 18 19 500 ألاصب اإلاؿاعبت اإلاهاعن  غبض هللا مضؾغي غلىي  مُابؼ الغباٍ هذ 76

 000,00 15 53 500 أمل مدمض مػغوف الضقالي مُابؼ الغباٍ هذ 77

 000,00 15 54 500 أمل مدمض مػغوف الضقالي مُابؼ الغباٍ هذ 78

 000,00 15 55 500 أمل مدمض مػغوف الضقالي مُابؼ الغباٍ هذ 79

ىعي مُابؼ الغباٍ هذ 80  V1 33 15 000,00 500 حؿغاقُت اإلاؿغب حماُ الًٌغ

ىعي مُابؼ الغباٍ هذ 81  V1 34 15 000,00 500 حؿغاقُت اإلاؿغب حماُ الًٌغ

ىعي مُابؼ الغباٍ هذ 82  V2 33 15 000,00 500 حؿغاقُت اإلاؿغب حماُ الًٌغ

ىعي مُابؼ الغباٍ هذ 83  V2 34 15 000,00 500 حؿغاقُت اإلاؿغب حماُ الًٌغ

 000,00 15 28 500 أصلِـ أخمض الخىبىبت مُبػت أقىلٍت 84

 000,00 15 29 500 أصلِـ أخمض الخىبىبت مُبػت أقىلٍت 85

 000,00 15 30 500 أصلِـ أخمض الخىبىبت مُبػت أقىلٍت 86

 000,00 15 31 500 أصلِـ أخمض الخىبىبت مُبػت أقىلٍت 87

 000,00 15 2 500 عوابِ عنمُت ػهىع يغام مُبػت ومٌخبت ألامىُت 88

 000,00 15 3 500 عوابِ عنمُت ػهىع يغام مُبػت ومٌخبت ألامىُت 89

 000,00 15 17 500 ألاػمىت الخضًثت غبض هللا البلؿُتي الػلىي  مُبػت ومٌخبت ألامىُت 90

 000,00 15 18 500 ألاػمىت الخضًثت غبض هللا البلؿُتي الػلىي  مُبػت ومٌخبت ألامىُت 91

 000,00 15 19 500 ألاػمىت الخضًثت غبض هللا البلؿُتي الػلىي  مُبػت ومٌخبت ألامىُت 92

 000,00 15 20 500 ألاػمىت الخضًثت غبض هللا البلؿُتي الػلىي  مُبػت ومٌخبت ألامىُت 93

ؼ الغاقضي مإؾؿت الههبت للثهاقت و الكىىن  94  000,00 7 15 500 الثهاقت الجىىبُت غبض الػٍؼ
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 اضم املجلت اضم املطؤول اضم املؤضطت الزكم

عذد وسخ 

 ركم العذد السحب

 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

ؼ الغاقضي مإؾؿت الههبت للثهاقت و الكىىن  95  000,00 7 16 500 الثهاقت الجىىبُت غبض الػٍؼ

ؼ الغاقضي مإؾؿت الههبت للثهاقت و الكىىن  96  000,00 7 17 500 الثهاقت الجىىبُت غبض الػٍؼ

ؼ الغاقضي مإؾؿت الههبت للثهاقت و الكىىن  97  000,00 7 18 500 الثهاقت الجىىبُت غبض الػٍؼ

98 

مإؾؿت باخثىن للضعاؾاث، ألابدار، 

 غُاص أبالُ اليكغ والاؾتراجُجُاث الثهاقُت

باخثىن اإلاجلت اإلاؿغبُت 

للػلىم الاحخماغُت و 

 000,00 15 5 500 الاوؿاهُت

99 

مإؾؿت باخثىن للضعاؾاث، ألابدار، 

 غُاص أبالُ اليكغ والاؾتراجُجُاث الثهاقُت

باخثىن اإلاجلت اإلاؿغبُت 

للػلىم الاحخماغُت و 

 000,00 15 6 500 الاوؿاهُت

100 

مإؾؿت باخثىن للضعاؾاث، ألابدار، 

 غُاص أبالُ اليكغ والاؾتراجُجُاث الثهاقُت

باخثىن اإلاجلت اإلاؿغبُت 

للػلىم الاحخماغُت و 

 000,00 15 7 500 الاوؿاهُت

101 

مإؾؿت باخثىن للضعاؾاث، ألابدار، 

 غُاص أبالُ اليكغ والاؾتراجُجُاث الثهاقُت

باخثىن اإلاجلت اإلاؿغبُت 

للػلىم الاحخماغُت و 

 000,00 15 8 500 الاوؿاهُت

 000,00 15 12 500 البدثُت ؾػُض الخؿً مإؾؿت زالض الخؿً 102

 000,00 15 13 500 البدثُت ؾػُض الخؿً مإؾؿت زالض الخؿً 103

104 

مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم 

(FONDECS) مدمض الضعوَل 

قٌغ الػلىم الانخهاصًت 

 000,00 20 13 500 والهاهىهُت والؿُاؾُت

105 

مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم 

(FONDECS) مدمض الضعوَل 

قٌغ الػلىم الاوؿاهُت و 

 000,00 20 23 500 الاحخماغُت
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 اضم املجلت اضم املطؤول اضم املؤضطت الزكم

عذد وسخ 

 ركم العذد السحب

 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

106 

مإؾؿت قٌغ للخىمُت والثهاقت والػلىم 

(FONDECS) مدمض الضعوَل 

قٌغ الػلىم الاوؿاهُت و 

 000,00 20 24 500 الاحخماغُت

ُب مإؾؿت مهاعباث 107  000,00 15 35 500 مهاعباث حماُ بَى

ُب مإؾؿت مهاعباث 108  000,00 15 36 500 مهاعباث حماُ بَى

ُب مإؾؿت مهاعباث 109  000,00 15 37 500 مهاعباث حماُ بَى

ُب مإؾؿت مهاعباث 110  000,00 15 38 500 مهاعباث حماُ بَى

 000,00 10 2 500 ؾغوص ؾػُض ؾهان هاصي الهلم اإلاؿغبت 111

 000,00 10 3 500 ؾغوص ؾػُض ؾهان هاصي الهلم اإلاؿغبت 112
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 مجال املشاركت في معارض الكتاب الوطىيت والذوليت

 

 دور اليشز جاريخ  املعزض دورة املعارض الذوليت
 مجموع املبلغ   جوصيف الذعم

 املمىوح 

ركم 

 دعم الاكامت دعم التذكزة  دعم الشحً دعم الزواق املشزوع

معزض اللاهزة الذولي للكتاب   

مصز / م 63رواق جبادل   

2019 يىايز 22 50 2019 فبرايز 05    .1 9500 3000 3000 3500 0 باب الحكمت 1 

  

  .2 14000 3000 3000 8000 0 دار الثلافت 2

  .3 14000 3000 3000 8000 0 دار ألامان 3

  .4 9000 3000 3000 3000 0 دار الحذيث الكتاهيت 4

  .5 9000 3000 3000 3000 0 املزكش الثلافي للكتاب 5

معزض مطلط الذولي للكتاب   

ضلطىت / م 18رواق جبادل 

 عمان

2019 فبرايز 21 24  
 مارص 03

2019 
  .6 17000 5000 5000 7000 0 ميشوراث الحلبي 1

  .7 19000 5000 5000 9000 0 دار ألامان 2  

معزض بزوكطل الذولي للكتاب 

  بلجيكا

2019 فبرايز 15   2019 فبرايز 18    .8 12000 5000 3000 4000 0 دار أبي ركزاق 1 

  

  .9 12000 5000 3000 4000 0 ملتلق الطزق  2

  .10 11000 5000 3000 3000 0 ييبع الكتاب 3

معزض الزياض الذولي للكتاب 

الطعوديت/   

2019 مارص 13    
 مارص 23

2019 
  .11 26000 5000 5000 8000 8000 دار ألامان 1

  

جوبلال دار  2  8000 6000 5000 5000 24000 12.  

  .13 22000 5000 5000 4000 8000 املزكش الثلافي للكتاب 3

  .14 26000 5000 5000 8000 8000 افزيليا الشزق  4
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 دور اليشز جاريخ  املعزض دورة املعارض الذوليت
 مجموع املبلغ   جوصيف الذعم

 املمىوح 

ركم 

 دعم الاكامت دعم التذكزة  دعم الشحً دعم الزواق املشزوع

  .15 20000 5000 5000 2000 8000 دار الحذيث الكتاهيت 5

 معزض باريظ الذولي للكتاب 

فزوطا/ م 40رواق   

2019 ماص 15 39  
 مارص 18

2019 
  .16 12000 5000 2000 5000 0 دار أبي ركزاق 1

  

  .17 7900 5000 2000 900 0 ييبع الكتاب 2

  .18 10000 5000 2000 3000 0 ملتلق الطزق  3

  .19 12000 5000 2000 5000 0 افزيليا الشزق  4

/   معزض جووظ الذولي للكتاب

م54رواق جبادل   

2019 ابزيل 05 35 2019 أبزيل 14    .20 17000 4000 3000 10000 0 دار ألامان 1 

  

  .21 10000 4000 3000 3000 0 ضليكي اخويً 2

  .22 11000 4000 3000 4000 0 الشعزاوي  3

  .23 15000 4000 3000 8000 0 دار الثلافت 4

معزض أبو ظبي الذولي للكتاب 

إلاماراث العزبيت املتدذة  /   

م18رواق جبادل   

2019 أبزيل 24 29 2019 أبزيل 30    .24 20000 7000 7000 2000 4000 ييبع الكتاب 1 

  
  .25 16000 6000 7000 3000 0 املزكش الثلافي للكتاب 2

معزض جىيف الذولي للصحافت 

ضويطزا    / والكتاب  

م22رواق   

2019 ماي 01 33 2019 ماي 05    .26 16000 10000 3000 3000 0 دار أبي ركزاق 1 

  

  .27 14500 10000 3000 1500 0 ييبع الكتاب 2

  .28 18000 10000 3000 5000 0 مزضم 3

  .29 16000 10000 3000 3000 0 ملتلق الطزق  4

/ معزض ياوهذي الذولي للكتاب 

م9الكامزون رواق   

2019 يوهيو 01 5 2019 يوهيو 05   1 
Light house 

publishing 
0 8000 5000 10000 23000 30.  

  .31 38000 10000 10000 8000 10000 ملتلق الطزق  2  

 

/ معزض بيجين الذولي للكتاب 

 الصين 

2019 غشت 21 26  
 غشت 25

2019 
  .32 22500 8000 12000 2500 0 باب الحكمت 1

  .33 22500 8000 12000 2500 0 ضليكي اخوان 2  
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 دور اليشز جاريخ  املعزض دورة املعارض الذوليت
 مجموع املبلغ   جوصيف الذعم

 املمىوح 

ركم 

 دعم الاكامت دعم التذكزة  دعم الشحً دعم الزواق املشزوع

م18 رواق جبادل    .34 21000 8000 12000 1000 0 ييبع الكتاب 3 

4 
 ملتلق الطزق 

 

0 1000 12000 8000 21000 
35.  

/ معزض عمان الذولي للكتاب 

 ألاردن

2019 شتىبر 26 19  
 أكتوبز 05

2019 
  .36 30000 6000 7000 7000 10000 ميشوراث الحلبي 1

  

  .37 25000 6000 7000 2000 10000 ضليكي اخوان 2

  .38 33000 6000 7000 10000 10000 دار الثلافت 3

  .39 35000 6000 7000 12000 10000 دار ألامان 4

/ معزض ليبر الذولي للكتاب 

2019مذريذ    

37/

19 
2019 أكتوبز 02  

 أكتوبز  04

2019 
  .40 18000 6000 2500 2500 7000 باب الحكمت 1

  

  .41 18000 6000 2500 2500 7000 ضليكي اخوان 2

  .42 18000 6000 2500 2500 7000 مزضم 3

  .43 18000 6000 2500 2500 7000 دار أبي ركزاق 4

معزض فزاهكفورث الذولي 

م40للكتاب  رواق بمطاخت   

2019 أكتوبز 16 71  
 أكتوبز 20

2019 
  .44 10000 5000 3000 2000 0 الشعزاوي  1

  

  .45 10000 5000 3000 2000 0 دار أبي ركزاق 2

  .46 8700 5000 3000 700 0 ييبع الكتاب 3

  .47 10000 5000 3000 2000 0 فاصلت لليشز 4

  .48 8700 5000 3000 700 0 ملتلق الطزق  5

  .49 9500 5000 3000 1500 0 املزكش الثلافي للكتاب 6

معزض الخزطوم الذولي للكتاب 

الطودان /   
2019 اكتوبز 17 15  

 اكتوبز 29

2019 
  .50 16000 5000 5000 6000 0 ميشوراث الحلبي 1
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 دور اليشز جاريخ  املعزض دورة املعارض الذوليت
 مجموع املبلغ   جوصيف الذعم

 املمىوح 

ركم 

 دعم الاكامت دعم التذكزة  دعم الشحً دعم الزواق املشزوع

2م18رواق جبادل   

 

  .51 13000 5000 5000 3000 0 ضليكي اخوان 2

  .52 20000 5000 5000 10000 0 دار ألامان 3

  .53 14000 5000 5000 4000 0 رمال لليشز 4

/ معزض بلغزاد الذولي للكتاب 

 صزبيا
2019أكتوبز 20 64  

 أكتوبز 27

2019 
  .54 19000 7000 7000 5000 0 ضليكي اخوان 1

الصالون الذولي للكتاب 

  م54بالجشائز رواق  جبادل 

2019 أكتوبز 30 24 2019 هوهبر 09    .55 10000 3000 3000 4000 0 باب الحكمت 1 

  

  .56 24000 3000 3000 8000 10000 الشعزاوي  2

  .57 18000 3000 3000 4000 8000 ميشوراث الحلبي 3

  .58 8500 3000 3000 2500 0 ضليكي اخوان 4

  .59 11000 3000 3000 5000 0 دار الثلافت 5

  .60 26000 3000 3000 10000 10000 دار ألامان 6

  .61 11000 3000 3000 5000 0 دار جوبلال 7

  .62 36000 3000 3000 15000 15000 دار أبي ركزاق 8

  .63 9000 3000 3000 3000 0 فاصلت لليشز 9

  .64 16000 3000 3000 2000 8000 دار الحذيث الكتاهيت 10

  .65 8000 3000 3000 2000 0 الثلافي للكتاب املزكش 11

  .66 13000 3000 3000 7000 0 الشزق  افزيليا 12

2019 أكتوبز 30 38معزض الشاركت الذولي للكتاب  2019 هوهبر 09    .67 20000 4000 5000 4000 7000 باب الحكمت 1 
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 دور اليشز جاريخ  املعزض دورة املعارض الذوليت
 مجموع املبلغ   جوصيف الذعم

 املمىوح 

ركم 

 دعم الاكامت دعم التذكزة  دعم الشحً دعم الزواق املشزوع

18رواق جبادل   

  

  .68 20000 4000 5000 4000 7000 ضليكي اخوان 2

  .69 17000 4000 5000 8000 0 دار الثلافت 3

  .70 24000 4000 5000 8000 7000 دار ألامان 4

  .71 23000 4000 5000 7000 7000 جوبلال دار 5

  .72 19000 4000 5000 3000 7000 رمال لليشز 6

  .73 25000 4000 5000 9000 7000 دار أبي ركزاق 7

  .74 16000 4000 5000 7000 0 ييبع الكتاب 8

  .75 15000 4000 5000 6000 0 فاصلت لليشز 9

  .76 22000 4000 5000 6000 7000 دار الحذيث الكتاهيت 10

  .77 16000 4000 5000 7000 0 ملتلق الطزق  11

  .78 13000 4000 5000 4000 0 املزكش الثلافي للكتاب 12

  .79 24000 4000 5000 8000 7000 افزيليا الشزق  13

معزض الكويت الذولي للكتاب  

م36رواق جبادل   

2019 هوهبر 20 44 2019 هوهبر 30    .80 13000 4000 5000 4000 0 باب الحكمت 1 

  

  .81 25000 4000 5000 8000 8000 ميشوراث الحلبي 2

  .82 13000 4000 5000 4000 0 ضليكي اخوان 3

  .83 17000 4000 5000 8000 0 دار الثلافت 4

  .84 25000 4000 5000 8000 8000 ألامان دار 5

  .85 18000 4000 5000 9000 0 افزيليا الشزق  6

  .86 24000 4000 5000 15000 0 دار أبي ركزاق 7

  .87 15000 4000 5000 6000 0 ييبع الكتاب 8

  .88 15000 4000 5000 6000 0 ملتلق الطزق  9

10 Light house 0 4000 5000 4000 13000 89.  
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 دور اليشز جاريخ  املعزض دورة املعارض الذوليت
 مجموع املبلغ   جوصيف الذعم

 املمىوح 

ركم 

 دعم الاكامت دعم التذكزة  دعم الشحً دعم الزواق املشزوع

publishing 

  .90 21000 4000 5000 4000 8000 دار الحذيث الكتاهيت 11

/ معزض دكار الذولي للكتاب 

 الطيىغال 

2019اكتوبز  17 2019اكتوبز     .91 21000 6000 5000 10000 0 الشعزاوي  1 

  2 
Light house 

publishing 
0 10000 5000 6000 21000 92.  

2019 هوهبر 6 2 معزض كوهاكزي الذولي للكتاب 2019 هوهبر 9    .93 19500 7000 7500 5000 0 يوماد 1 

معزض موهتريال الذولي للكتاب 

كىذا /  

2019 هوهبر 13 42 2019 هوهبر 18    .94 24000 6000 6000 6000 6000 املزكش الثلافي للكتاب 1 

  

  .95 28000 6000 6000 6000 10000 دار أبي ركزاق 2

  .96 21500 6000 3500 6000 6000 مزضم 3

  .97 24000 6000 6000 6000 6000 الشعزاوي  4

  .98 30000 6000 6000 8000 10000 ملتلق الطزق  5

معزض بيروث الذولي للكتاب 

 العزبي 

2019 هوهبر  28 63  
 دجىبر 09

2019 
  .99 22000 5000 4000 7000 6000 دار ألامان 1

  

2 
Light house 

publishing 
4000 3000 4000 5000 16000 100.  

  .101 18000 5000 4000 3000 6000 رمال لليشز 3

  .102 20000 5000 4000 5000 6000 دار أبي ركزاق 4

  .103 18000 5000 4000 3000 6000 فاصلت لليشز 5

  .104 19000 5000 4000 4000 6000 مزضم 6
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 دور اليشز جاريخ  املعزض دورة املعارض الذوليت
 مجموع املبلغ   جوصيف الذعم

 املمىوح 

ركم 

 دعم الاكامت دعم التذكزة  دعم الشحً دعم الزواق املشزوع

  .105 18000 5000 4000 3000 6000 املزكش الثلافي للكتاب 7

  .106 23000 5000 4000 8000 6000 افزيليا الشزق  8

معزض موهتروي الذولي لكتاب 

فزوطا/الىاشئت   
2019 هوهبر 30 35  

 دجىبر 04

2019 
  .107 26000 10000 3000 7000 6000 مزضم 1

 معزض جذة الذولي للكتاب

2019 دجىبر 14 4  
 دجىبر 24

2019 
  .108 24000 5000 5000 7000 7000 دار الثلافت 1

  

  .109 27000 5000 5000 7000 10000 دار ألامان 2

  .110 32000 5000 5000 7000 15000 دار أبي ركزاق 3

  .111 24000 5000 5000 7000 7000 افزيليا الشزق  4

معزض الذوخت الذولي للكتاب 

م24رواق جبادل   

2020 يىايز 09 29 2020 يىايز 18    .112 19000 5000 5000 3000 6000 باب الحكمت 1 

  

  .113 21000 5000 5000 5000 6000 ميشوراث الحلبي 2

  .114 20000 5000 5000 4000 6000 ضليكي اخوان 3

  .115 17000 5000 5000 7000 0 دار الثلافت 4

  .116 24000 5000 5000 8000 6000 دار ألامان 5

  .117 25000 5000 5000 15000 0 دار أبي ركزاق 6

  .118 15000 5000 5000 5000 0 ييبع الكتاب 7

  .119 14000 5000 5000 4000 0 فاصلت لليشز 8

  .120 23000 5000 5000 7000 6000 مزضم 9

  .121 20000 5000 5000 4000 6000 دار الحذيث الكتاهيت 10

  .122 15000 5000 5000 5000 0 ملتلق الطزق  11

  .123 19000 5000 5000 3000 6000 املزكش الثلافي للكتاب 12

  .124 19000 5000 5000 9000 0 افزيليا الشزق  13
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مجال إخذاث وجدذيث وجيشيط مكتباث البيع 

 (بالذرھم)املبلغ املمىوح  صىف املشزوع املذیىت اضم املؤضطت الزكم 

1 Librairie la virgule jaune 000,00 25 جيكُِ مٌخباث البُؼ َىجت 

2 MH PRODIS SARL AU 000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ ؾال 

3 Tema bureau 000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ جماعة 

4 Univers Targa 000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ مغايل 

5  ُ ُ  قغيت اإلاٌخبت الٌبري الًذ مى ًان أًذ ملى  000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ ئهؼ

ا الخضاوت-ًلمت بىى ؾخىع  6  000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ مٌىاؽ -ػيٍغ

ًاصًغ -لخؿً بىخؿحن -STE MSEDمٌخبت  7  000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ أ

ج  8 ً)مٌخبت أيغا أٍع  000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ جاعوصاهذ (مهُكى الٍؼ

ج  9 ً)مٌخبت أيغا أٍع  000,00 20 جيكُِ مٌخباث البُؼ جاعوصاهذ (مهُكى الٍؼ

 000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ جماعة -هكام مغايص ي-مٌخبت ؤلازالم 10

11 ً  000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ الػُىن  (الصخغاوي مدمض)مٌخبت ألازٍى

 000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ مغايل ًاؾحن أبى الهُثم- مٌخبت الخي  12

 000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ وعػاػاث -غبض الغخمان الغنبي-مٌخبت الغقاص  13

 000,00 15 جيكُِ مٌخباث البُؼ وعػاػاث -ئلهام يكمىع -مٌخبت الهالخي 14

 000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ جماعة (قاَمت ألايدل)مٌخبت اإلاؿاع الضعاس ي  15

 000,00 30 جيكُِ مٌخباث البُؼ الجضًضة مٌخبت باَعـ 16
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 (بالذرھم)املبلغ املمىوح  صىف املشزوع املذیىت اضم املؤضطت الزكم 

 000,00 30 جيكُِ مٌخباث البُؼ جُىان (أخمض البهالي )مٌخبت بِذ الخٌمت  17

 000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ الضاع البًُاء -غبض الىاخض حىصاع-مٌخبت خٍاًا  18

 000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ ػاًىعة (غبض الجلُل الغانُبي)مٌخبت طايغة صعغت  19

 000,00 25 جدضًث مٌخباث البُؼ مغايل (غبض هللا عبُعي)مٌخبت عبُعي ناقا 20

اء الؿبُُت)مٌخبت ؾػُض خجي  21  000,00 50 ئخضار مٌخباث البُؼ ؾال (ػيٍغ

 000,00 25 جيكُِ مٌخباث البُؼ جماعة (اإلاىجض)مٌخبت غمغ الؿىؾاوت  22

سُت بً اصَعـ بالىااىع -مٌخبت مهُكى اإلاهضم  23  000,00 30 ئخضار مٌخباث البُؼ الىااىع  -اإلاٌخبت الخاٍع

كت الثهافي 24  000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ َىجت -ًىؾل قبػت الخًغي -مٌخبت مههى الكٍغ

 000,00 20 جدضًث مٌخباث البُؼ ؾال مٌخبت هُثم وحُضاء 25

 000,00 20 جيكُِ مٌخباث البُؼ جاعوصاهذ (مىس ى حىهغي )مٌخبت وعانت اإلاػغقت 26

كجزي -مٌخبت ووعانت جُلُال  27  000,00 20 جدضًث مٌخباث البُؼ مغايل -غبض هللا بٍى

 000,00 60 ئخضار مٌخباث البُؼ جماعة (ألامل)مٌخبت ًىؾل عقاص  28

م- مٌخبتؤلامام مؿلم  29  000,00 20 جدضًث مٌخباث البُؼ مغايل -البىغمغي مٍغ

 000,00 20 جدضًث مٌخباث البُؼ ؾال وعانت الهباح 30

 000,00 30 جيكُِ مٌخباث البُؼ مغايل مإؾؿت آقام للضعاؾاث واليكغ والاجهاُ 31
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 اللزاءة العموميت والتدطيظ بها مجال

(بالذرهم) املبلغ املمىوحعىوان املشزوع املذيىت اضم الجمعيت  الزكم  

ت أخؿً ناعر  ؾال مىخضي الكػغاء للثهاقت والخىمُت والخًامً 1  000,00 22 اإلاؿابهت الجهٍى

ت  ؾال مىخضي الكػغاء للثهاقت والخىمُت والخًامً 2  000,00 22 "الُػؿىب"زؼاهت حمػٍى

 000,00 11 الٍلمت للهاعر  ؾال مىخضي الكػغاء للثهاقت والخىمُت والخًامً 3

 Le "Bibliobus"/ Al Maktaba 22 000,00 ؾال الجمػُت الثهاقُت اإلاؿغح الغخاُ 4

بٌت 5 بٌت حمػُت أحُاُ اإلاؿخهبل للتربُت والخىمُت زٍغ  000,00 22 لهاء ألاحُاُ زٍغ

 Ateliers de lecture et heure de conte 2019 22 000,00 الػغائل حمػُت أنضناء اإلاٌخبت الىؾائُُت غبض الهمض الٌىكاوي  6

 500,00 16 مً اإلاٌخبت ئلى الغيذ الهىُُغة حمػُت أنضناء مؿغح الخكبت للثهاقت والكً 7

 000,00 22 أنضناء الٌخاب الضوعة الثالثت ؾُضي ئًكني حمػُت ألازىة للثهاقت والكً والخىمُت 8

 Littératures itinérantes Marrakech 5 Octobre 2019 33 000,00 مغايل حمػُت آلاصاب اإلاغجدلت 9

 500,00 16 وعقت الهغاءة والخٍت بيؿلُمان حمػُت ألاًاصي البًُاء 10

 500,00 16 الٌخاب نضًو قاؽ حمػُت البضًل للمػانحن قاؽ 11

 500,00 16 لىهغأ في الٌخاب قاؽ حمػُت البضًل للمػانحن قاؽ 12

 500,00 16 الخسُُم والهغاءة قاؽ حمػُت البضًل للمػانحن قاؽ 13

ت للخىمُت ؤلاحخماغُت 14  500,00 16 مكغوع جيهيء وججهحز مٌخبت بمغيؼ الغأقت بخي الغخمت ؾال حمػُت الغأقت اليؿٍى

ت للخىمُت ؤلاحخماغُت 15  500,00 16 ملخهى الهغاءة الخغة ؾال حمػُت الغأقت اليؿٍى
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(بالذرهم) املبلغ املمىوحعىوان املشزوع املذيىت اضم الجمعيت  الزكم  

 500,00 16 الهغاءة مخػت واؾخكاصة مٌىاؽ حمػُت الغقاص للتربُت والثهاقت مٌىاؽ 16

 500,00 16 وعقاث الهغاءة الضاع البًُاء حمػُت الؼاوي للمؿغح والخيكُِ الثهافي والكني 17

 500,00 16 مكغوع ملهى الكٌغ وؤلابضاع الضاع البًُاء حمػُت الؼاوي للمؿغح والخيكُِ الثهافي والكني 18

ت للخىمُت واإلاداقظت غلى البئت 19  قجُج حمػُت الؼاٍو
ججهحز مٌخبت باإلاغيؼ الؿىؾُى جغبىي صاع الكخاة بههغ 

ت الدجىي حماغت بىغىان  الؼاٍو
22 000,00 

20 ً  500,00 16 الهغاءة هبراؽ مىحر قاؽ حمػُت الؼهغاء للتربُت والخىمُت والخٍٍى

21 ً  000,00 22 الهغاءة جأهُل قاؽ حمػُت الؼهغاء للتربُت والخىمُت والخٍٍى

22 ً  000,00 11 اإلاسُم قًاء للهغاءة قاؽ حمػُت الؼهغاء للتربُت والخىمُت والخٍٍى

ًاصًغ حمػُت الصخغاء 23  أ

بي الضولي للهغاءة واإلاغاقػت للكباب  البرهامج الخضٍع

الضوعة الثالثت " الُىهِؿٍى"والُلبت همىطج ألامم اإلاخدضة 

ًاصًغ-  2019- أ

38 500,00 

 500,00 27 هدى حُل ناعر : اإلاهغحان الغابؼ للهغاءة جدذ قػاع أؾا الؼاى حمػُت الهضانت للثهاقت والكً بالؼاى 24

25 ً  000,00 22  للهغاءة والٌخاب2019اإلالخهى الغبُعي  قاؽ حمػُت الُكىلت والكباب للتربُت والخٍٍى

26 ً  500,00 16 مٌخبت اإلاسُم قاؽ حمػُت الُكىلت والكباب للتربُت والخٍٍى

27 ً ني للهغاءة والٌخاب قاؽ حمػُت الُكىلت والكباب للتربُت والخٍٍى  500,00 27 اإلاىخضي الَى

ً قغع جاوهاث 28  جدىاوث حمػُت الُكىلت والكباب للتربُت والخٍٍى
بغهامج جىمُت الهغاءة في اإلاإؾؿاث الخػلُمُت ؤلابخضائُت 

ت بالػالم الهغوي  وؤلاغضاصًت والثاهٍى
33 000,00 

 َاَا حمػُت الػٍاًت للخًامً والخىمُت الاحخماغُت 29
خملت الىقاء للهغاءة وجغبُت الىاقئت غلى قػل الهغاءة 

 الُىمت
33 000,00 

اض ي 30  ؾال حمػُت الػىاًت للػمل ؤلاحخماعي والثهافي والٍغ
هٌخب "مهغحان الهغاءة ومػغى الٌخاب صوعجه الخاؾػت 

 "لىبهى وههغأ لجرجهت
16 500,00 
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(بالذرهم) املبلغ املمىوحعىوان املشزوع املذيىت اضم الجمعيت  الزكم  

اض ي 31  ؾال حمػُت الػىاًت للػمل ؤلاحخماعي والثهافي والٍغ
كاُ والُاقػحن بالخؼاهاث الػمىمُت  وعقاث لكائضة ألَا

 ألاعبؼ
16 500,00 

 000,00 22 أعواح أوؿاع" أجي ههغاو"الهغاءة للجمُؼ  الىااىع  حمػُت اإلاباصعة اإلاؿغبُت للػلىم والكٌغ 32

 500,00 27 البرهامج الثهافي أحُاُ الهغاءة َغقاًت حمػُت اإلاباصعة للخىمُت اإلاؿخضامت 33

34 
حمػُت اإلاىاًَ الغنمي للخىمُت غبر جٌىىلىحُا اإلاػلىماث 

 والاجهاُ
 000,00 33 "ألاهترهذ قًاء للمىاَىت"الهاقلت  الؿماعة

 000,00 33 الهغاءة للجمُؼ الههِبت حمػُت اإلاىاكحن اإلاخهاغضًً بالههِبت 35

 500,00 27 حمُػا مً أحل اإلاهالخت مؼ الٌخاب الههِبت حمػُت اإلاىاكحن اإلاخهاغضًً بالههِبت 36

 000,00 22 2بغهامج الهغاءة للجمُؼ الضوعة  ًلمُم حمػُت الىسُل للثهاقت والكً والتربُت 37

38 
حمػُت أمٍالت للبِئت والخىمُت وخماًت آلازاع والخُىاهاث 

 اإلاػغويت لالههغاى
 000,00 22 الضوعة الخامؿت لألًام الخدؿِؿُت خُى أهمُت الهغاءة الؿماعة

 500,00 16 زهاقت وجسُُم قاؽ حمػُت اهُالم 39

 500,00 16 الٌخاب زحر أهِـ قاؽ حمػُت اهُالم 40

 000,00 11 الهغاءة ؾضاء الكٌغ قاؽ حمػُت اهُالم 41

 000,00 22 "هُا همغح هُا ههغأ"يغايحز  الؿماعة حمػُت بؿمت الغماُ 42

 000,00 22 اخخكاء بٌخاب الكماُ َىجت حمػُت زهاقاث اإلاخىؾِ 43

 000,00 22 اإلالخهى الثاوت خُى اإلاٌخباث اإلاضعؾُت الهىُُغة حمػُت حظوع للثهاقت والترار وآلازاع 44

 000,00 22 2019بغهامج جيكُِ اإلاٌخبت اإلاضعؾُت لؿىت  الهىُُغة حمػُت حظوع للثهاقت والترار وآلازاع 45

ت- زهاقت - قىىن )حمػُت خبُبي ًا مؿغب  46  500,00 16 الهغاءة خهىا حمُػا بغقُض (جىمُت بكٍغ

 500,00 16 اإلالخهى الثاوت للهغاءة والٌخاب بالؿماعة الؿماعة حمػُت حي الػىصة للبِئت والخىمُت 47
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(بالذرهم) املبلغ املمىوحعىوان املشزوع املذيىت اضم الجمعيت  الزكم  

 500,00 16 مباصعة ههغأ لجرجهت الؿماعة حمػُت حي مىالي ئصَعـ ألاُو للخىمُت والػمل ؤلاحخماعي 48

ت للهغاءة ؾال حمػُت صغم للخىمُت ؤلاحخماغُت لػامغ 49  500,00 16 ناقلت حهٍى

 500,00 16 الهغاءة مىهج خُاة ؾال حمػُت صغم للخىمُت ؤلاحخماغُت لػامغ 50

ني الثالث للههت بتزهِذ جؼهِذ حمػُت عابُت أصباء الجىىب 51  000,00 33 اإلالخهى الَى

ًاصًغ حمػُت عابُت أصباء الجىىب 52 ًاصًغ الؿاصؽ للغواًت أ  000,00 33 ملخهى أ

 000,00 22 اليسخت ألاولى مً مػغى الٌخاب اإلاؿخػمل وحضة حمػُت عواص الخؿُحر للخىمُت والثهاقت 53

 000,00 22 2019جيكُِ مٌخباث ألاخُاء بػمالت اإلاًُو الكىُضم  اإلاًُو الكىُضم حمػُت عواص اإلاؿخهل للتربُت والثهاقت 54

 اإلاًُو الكىُضم حمػُت عواص اإلاؿخهل للتربُت والثهاقت 55
الخيكُِ الثهافي والتربىي للخدؿِـ بأهمُت الهغاءة 

 2019بغؾم ؾىت 
22 000,00 

 000,00 33 قاغغ اإلاؿخهبل اإلاًُو الكىُضم حمػُت عواص اإلاؿخهل للتربُت والثهاقت 56

 000,00 22 مؿخهبل مكغم .... َكل ناعر  جماعة حمػُت قباب اإلاضًىت جماعة 57

ت واإلاضًىت  أؾا الؼاى حمػُت قػاع اإلاػغقت للتربُت والثهاقت آؾا الؼاى 58  000,00 22 ًلىا ههغأ... في الهٍغ

 500,00 27 "مٌخبت نغب مىضمجت"مؿالَ الٌخاب  الجضًضة حمػُت نكداث حضًضة 59

 500,00 27 مػغى حائؼة اإلاؿغب للٌخاب الجضًضة حمػُت نكداث حضًضة 60

اٍ للبِئت والخىمُت اإلادلُت 61  000,00 11 يخابت مػُا الخمِؿاث حمػُت قٍغ

اٍ للبِئت والخىمُت اإلادلُت 62  000,00 11 حاها يخاب للضواع الخمِؿاث حمػُت قٍغ

ت الكهُه صاوص الخاهُلُت 63  000,00 33 ملخهى اإلاًُو الضولي للٌخاب واإلاإلل الضوعة الؿابػت اإلاًُو الكىُضم حمػُت نضماء جالمُظ زاهٍى

 بغقُض حمػُت ماما ؾلُاهت لألَكاُ اإلاهملحن واإلاخسلى غنهم 64
غغبت الخيكُِ والخدؿِـ بأهمُت الهغاءة بأواؾِ 

 اإلاإؾؿاث الخػلُمُت بالػلم الهغوي
22 000,00 
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(بالذرهم) املبلغ املمىوحعىوان املشزوع املذيىت اضم الجمعيت  الزكم  

 000,00 22 مهغحان واصهىن للهغاءة وؤلابضاع الضوعة ألاولى ًلمُم حمػُت مباصعة الهغاءة للجمُؼ ًلمُم 65

 000,00 22 اإلاالخل الؿماعة حمػُت مإؾؿت الؿماعة للمغأة والُكل 66

67 
ايت والخًامً  حمػُت هاصي الكباب للثهاقت والكً والٍغ

 والخىمُت الهغوٍت
 مىالي ٌػهىب

الهكلت الهغائُت الػمىمُت والخيكُِ الثهافي بالػالم 

الهغوي ناَغة لترؾُش نُم اإلاىاَىت والدؿامذ لضي 

 الكباب الهغوي

22 000,00 

ًاصًغ حمػُت واػ للتربُت والثهاقت والخىمُت اإلاؿخضامت 68  أ

La troisième édition du Festival international de la 

caricature en Afrique et le troisième concours 

international de caricature Maroc 2019 

33 000,00 

ًاجب ويخاب- مغنض الهغاءة اإلاىاَىت  قاؽ خلهت الكٌغ اإلاؿغبت 69  000,00 22 ؾلؿلت 

ت/مىخضي الكباب اإلاؿغبت لأللكُت الثالثت 70  000,00 22 مخػت الهغاءة والكاَئ بيؿلُمان الكاٍو

 000,00 22 الهغاءة والٌخاب وجثمحن ؤلاهخاج الثهافي جاػة مىخضي الكباب اإلاؿغبت للثهاقت والخىمُت جاػة 71

 000,00 22 مٌخبت اإلاسُم قاؽ مىظمت الُالئؼ أَكاُ اإلاؿغب قغع اإلاكىع قاؽ الجضًض 72

 000,00 22 ناقلت الٌخاب قاؽ مىظمت الُالئؼ أَكاُ اإلاؿغب قغع اإلاكىع قاؽ الجضًض 73

 000,00 22 اإلالخهى الثهافي للهغاءة والٌخاب في وسخخه الثالثت قاؽ مىظمت الُالئؼ أَكاُ اإلاؿغب قغع اإلاكىع قاؽ الجضًض 74
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  املؤلفيناثمشاركت الكتاب املغاربت في إكام

 مذيىت طلب إلاكامت اضم املشزوع صاخب املشزوع الزكم
 املبلغ املمىوح

(بالذرهم)  

ض الخب"عواًت  غائكت بلخاج 1 "بٍغ  000,00 15 هىالهضا 

2  ُ  غبض الغخُم خؼ
جغحمت يخاب مىازُو الغعي لضي بني مؿٌحن مؿاهمت في 

هُا إلاإلكه حاى بحرى  صعاؾت اإلاىازُو بمىُهت قماُ اقٍغ

نُاصة بني مؿٌحن الؿغبُت صائغة 

 البروج ئنلُم ؾُاث
30 000,00 

 غبض الؿالم قؼاػي  3
جدًحر يخاب ؾابؼ ًدىاُو الهجغة والخىمُت اإلاؿخضامت 

 وجهاَػه مؼ الجاهب الاغالمت
 000,00 27 ئًُالُا

 


