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2022املشاريع املقبولة في مجال نشر الكتاب برسم سنة   

وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

ي المغرب  
 
ي شارع سوريالي   بيت الشعر ف

 
 ظالل ضاحكة ف

]المساوي عبد  
 السالم[

8 000 

ي المغرب  
 
 000 8 ابراهيم[  ]الكراوي أمسية قرب البئ   بيت الشعر ف

ي المغرب  
 
 000 8 ]األخض  أمل[  عتبة تشايكوفسكي  بيت الشعر ف

ي المغرب  
 
 000 10 ]بوحمالة  بنعيىس[ آرثور رامبو مقاربات.. شهادات.. إضاءات  بيت الشعر ف

ي المغرب  
افات تحت التعذيب   بيت الشعر ف  ي رشيد[  اعئر

 000 7 ]نين 

ي المغرب  
 الشعر و السينما   بيت الشعر ف 

]المساوي عبد  
 السالم[

10 000 

ي المغرب  
 000 7 ]العلوي المعتصم[  ديوان األبيل  بيت الشعر ف 

ي المغرب  
 000 7 ]الصابر محمد[ يغنون وهم يفكون القمر من شباك الصيد  بيت الشعر ف 

ي المغرب  
 000 7 ]عنكر حكيم[  مدارج الدائرة  بيت الشعر ف 

ي المغرب  
 000 7 ]فخري دليلة[  يوم ميالدك نور اللوز   بيت الشعر ف 

ي المغرب  
 000 7 ]بشكار محمد[  حلم أعىل الوسادة   بيت الشعر ف 

ي المغرب  
 000 7 ]بلبدلوي  أحمد[  حي   فّر يوم االثني    بيت الشعر ف 

ي المغرب  
ي مبارك[ ال تقصص رؤياك عىل إخوتك   بيت الشعر ف 

 000 7 ]الرسيف 

ي المغرب  
 000 7 ]الفارسي حفيظة [  خودة بنصف رأس  بيت الشعر ف 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

ي المغرب  
 
ي البياض  بيت الشعر ف

 
ي النهر... يدي ف

 
 وجهي ف

حمون عبد   ]بئ 
 الحق[ 

7 000 

ي المغرب  
 
ي الرساب   بيت الشعر ف

 
 000 7 ]منسوم رشيد[ اتقرى اشه ما ف

ي المغرب  
 
ي  عبد الحق[  أنفاس الكينونة  بيت الشعر ف

 000 7 ]ميفران 

ي المغرب  
 
 000 7 ]أنور محمد[  كل ما تراه ليس ألحد  بيت الشعر ف

ي المغرب  
 
[  لم نكن هناك   بيت الشعر ف  000 7 ]مودي سمئ 

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

 المرايا ) نظرات 
ُ
 الظالِل.. ُرعاة

ُ
اة
َ
ُحد

ي الشعر واألدب ( 
 وقراءات ف 

]بودويك بنعمرو  
 محمد [ 

10 000 

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

 8000 ]اشويكة محمد[  اإلبداع بي   الصورة والكلمة 

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

 اليوم الذي انهار فيه كل شن   
ي عبد  

]الحمدوس 
 اإلله[

8 000 

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

المناهج النقدية والخطاب الشعري   
 دراسة تطبيقية، قضايا ونماذج  

]  000 8 ]بنهشوم الغالي

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

ي بي   الحداثة السياسية  
المجتمع المدن 

 ومسألة األخالق 
]الخمىسي عبد  
 اللطيف[ 

9 000 

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

ي محمد[  زاينة 
ين   000 17 ]الئر

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

ي زينب[  مالئكة الليل 
 000 8 ]الفرنين 

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

ي من القرن 
ي الشعر االسبان 

حضور الروح ف 
ين  16  إل القرن العرس 

 000 11 ]الزعيم عالل[ 

DAFMED (  دار
 (التوحيدي

 000 8 ]العسولي رشيدة[  هفوات ذكورية 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

edition al khiyam 
ين قضايا سوسيولوجية   عزلة المحتض 

 حول الموت والشيخوخة 
 000 9 ]مرجان محمد[ 

Editions Le Fennec  )ي والنساء ) الننر  الحريم السياسي

[Sahban El 
houssine , 
Mernissi 
Fatéma] 

12 000 

Editions Le Fennec  ي
 بالنيابة عن 

[Chaui 
Abdelkader] 

10 000 

Editions Le Fennec  واغا إل 

[ Bourkia 
Hassan,  

Belhassan 
Alaoui 

Abdelaziz ] 

10 000 

Editions Le Fennec  األخ الشبح 
[ Sakhakhane 
Taoufiq, Mahi 

Binebine] 
15 000 

Editions Le Fennec    1األعمال الروائية الكاملة الجزء 
[Berrada 

Mohamed] 
10 000 

Editions Le Fennec  3الروائية الكاملة الجزء  األعمال 
[Berrada 

Mohamed] 
10 000 

Editions Le Fennec   2األعمال الروائية الكاملة الجزء 
[Berrada 

Mohamed] 
10 000 

Editions Le Fennec   4األعمال الروائية الكاملة الجزء 
[Berrada 

Mohamed] 
10 000 

eventus   بوي و المفكر  000 15 ]مصدق الجليدي[  الئر

eventus   مدارج التيه  ]  000 8 ]محسن مصطف 

eventus  
Marqueurs de discours et 

cohérence 
 000 12 ]جدير محمد[

Kulte 
Osfour, une passion nommée 

cinéma 
[Fertat Ahmed] 30 000 

La Croisée des 
Chemins  

MARIAGES PRÉCOCES : DE 
L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS 

Anthropologie marocaine et 
enjeux universels 

[Guessous 
Chakib] 

15 000 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

La Croisée des 
Chemins  

 30 000 [ Pruvost  Jean] أسالفنا العرب 

La Croisée des 
Chemins  

 000 30 محمد كرو  مؤرخ المملكة 

La Croisée des 
Chemins  

Identités inachevées 
[MAHMOUDI 

Zouhair] 
14 000 

La Croisée des 
Chemins  

ي الفلسفة اإلسالمية 
 
 000 10 ]بورشاشن ابراهيم [  ٕاشكاالت و سٔواالت ف

La Croisée des 
Chemins  

LE MAROC RURAL. 
DICTIONNAIRE CRITIQUE 

[Rachik Hassan 
] 

25 000 

La Croisée des 
Chemins  

ي الحب  
 غرباء ف 

[Toufik 
Hamdani 

Youness seddik] 
13 000 

La Croisée des 
Chemins  

MOÏSE DANS LE CORAN [Lazrek Rachid ] 14 000 

La Croisée des 
Chemins  

NEFERTITI LAVE PLUS BLANC [Tazi Ahmed] 14 000 

La Croisée des 
Chemins  

PETITES MYTHOLOGIES 
MAROCAINES 

[Réfaïf Najib] 10 000 

La Croisée des 
Chemins  

LES CHÂTRÉS 
[Kohen  

Mohamed] 
10 000 

La Croisée des 
Chemins  

قي     اآلخُر بيننا: حوارات مع مسترس 
جمي   وأجانب من العالم 

 ومئر
[El Ouazzani 

Hassan ] 
10 000 

La Croisée des 
Chemins  

SPORT AU MAROC Mode de 
gouvernance et perspectives de 

développement 

[ELAKARI 
Abderrazak] 

12 000 

La Croisée des 
Chemins  

L’écriture, la parole Suivi de 
l’interviewer interviewé 

Entretiens  

[Bensmaïn 
Abdallah] 

15 000 

La Croisée des 
Chemins  

ÉLOGE DE L’INVERSION ESSAI 
SUR LES RITES DE 

TRANSGRESSION AU MAROC 
[Mouna Khalid] 14 000 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

La Croisée des 
Chemins  

ي صفية عمران عام  
 لك خالنر

َ
هيت

 الماريكان 
[Zaoui Amine ] 9 000 

La Croisée des 
Chemins  

LA QUESTION DU SAHARA 
Chronique d’une invention 

coloniale 

[BOUBRIK 
RAHAL] 

12 000 

La Croisée des 
Chemins  

L’ISLAM EST-IL SÉCULARISABLE ? 
[MOUAQIT 

Mohammed] 
8 000 

La Croisée des 
Chemins  

ÊTRE JEUNE AUJOURD’HUI 
RÉVOLTES DU PRÉSENT ET 

REGARDS SUR L’AVENIR 

[guerraoui  
Driss] 

11 000 

La Croisée des 
Chemins  

L’HYDRE DE L’ISLAMISME 
RADICAL 

[Aourid  Hassan 
] 

12 000 

La Croisée des 
Chemins  

LA RAZZIA SEPTENTRIONALE 
L’HISTOIRE DES RAIDS 

CORSAIRES BARBARESQUES DE 
SALE SUR L’ISLANDE EN 1627 

[SMÁRI 
HREINSSON 

KARL, NICHOLS 
ADAM, 

CARAMEAUX-
JUREWICZ 

JADE] 

20 000 

La Croisée des 
Chemins  

LETTRE À MON ÉDITEUR 
RÉFLEXIONS SUR L’ÉDITION 

FRANCOPHONE AU MAGHREB 

[Massaia 
Ahmed] 

9 000 

NEXT ART SARL AU Awsman a Tamuda 
[Machmour 

Bilal] 
20 000 

NEXT ART SARL AU YIM 
[SAOURI 

HAMMOU] 
21 000 

NEXT ART SARL AU Deux Balles [Khiri Ahmed] 14 000 

NEXT ART SARL AU Le défi 
[ENNACIRI 

Omar] 
18 000 

NEXT ART SARL AU  الهاوية 
[ENNACIRI 

Omar] 
18 000 

NEXT ART SARL AU Bleu 
[ENNACIRI 

Omar] 
20 000 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

NEXT ART SARL AU Vessels: A New Era Begins 
[FARHI 

Elmehdi] 
10 000 

Rabat Net Maroc 
ي الذاكرة المغربية 

 
الثقافة الصوفية ف

 التشكالت والذهنيات 
ي نفيسة[   000 8 ]الذهنر

Rabat Net Maroc  000 10 ]عباسي عبد الكريم[  ملحمة روسيو 

Rabat Net Maroc 
روما وتنظيم االستغالل الفالحي بالمغرب  

 القديم 
 000 12 ]البوزيدي سعيد[ 

Rabat Net Maroc  000 15 ]السعديي   محمد[  1822-1666المجتمع السالوي 

Rabat Net Maroc 
ي إفريقيا 

أسلمة أفريقيا الشمالية ماض 
 الشمالية القرون المظلمة 

 000 30 ]الغرايب محمد[ 

Rabat Net Maroc 
ي عض األمئ  عىلي بن يوسف  

االندلس ف 
 المرابطي 

 000 12 ]عزاوي أحمد[ 

Rabat Net Maroc 
الهندي  وقفات مع تاري    خ القنب 

ومستخلصه من الكيف بالمغرب إل 
 حدود االستقالل 

 ]  000 7 ]نشاط مصطف 

Rabat Net Maroc  ي محمد[  نوستالجيا
 000 7 ]العرجون 

Rabat Net Maroc 
ي  
فر ي تاري    خ مقاومات الجنوب الرس 

أبحاث ف 
 واألطلس وجيش التحرير 

 000 15 ]بوكبوط محمد[ 

Rabat Net Maroc 
ال  السلطان موالي عبد الحفيظ والجئ 
. سياسة شد الحبل ومعركة كرس   ليوطي

 ( 1937 - 1912العظام )
 000 7 ]بوكبوط محمد[ 

Rabat Net Maroc 
ي   ي الفكر العرنر

الدرس المصطلحي ف 
اث اإلسالمي 

 والئر
 000 8 ]المطاد عبد العزيز[ 

Rabat Net Maroc  000 7 ]الهاللي محمد[  أسواق الحقيقة 

Rabat Net Maroc  بية السياسية للمواطن [  الئر  000 14 ]كاك مصطف 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

Rabat Net Maroc  ا
َ
ن
َ
َساِئُل َحَيات

ُ
 ت
ٌ
ات

َ
َسف

ْ
ل
َ
 000 13 ]الهاللي محمد[  ف

Rabat Net Maroc  ي الجاللي [ ليفز من هو أفضل
 000 7 ]عىس 

Rabat Net Maroc 
عبد الكريم المانيا،   الغازات السامة  ضد 

ي  
إسبانيا وحرب الغاز المغرب    اإلسبان 

1922  -1927 
 000 20 ]الجاي إدريس [ 

Rabat Net Maroc 
اإلنتاج الفكري بالمغرب لمحمد عزيز  

ي   الحبانر
 000 7 ]أيت فرحي حميد[ 

somagram  غمة الكمامة  ] ي
 000 10 ]ادريس المليان 

somagram   000 7 اللطيف[ ]ندير عبد  نذالة و عدالة 

somagram   ي أو الديسليكسيا
 000 7 ] بوتوت حسن[  العرس القران 

somagram  نفحات عاشق االدب  ]  000 7 ]عمارة يحن 

ق   أفريقيا الرس 
ين  ي القرن العرس 

  - I -الوطنيون المغاربة ف 
 جائزة المغرب للكتاب 

 ]  000 20 ]بوعزيز المصطف 

ق   أفريقيا الرس 
ين  ي القرن العرس 

  - II -الوطنيون المغاربة ف 
 جائزة المغرب للكتاب 

 ]  000 18 ]بوعزيز المصطف 

الجمعية المغربية للباحثي    
ي الرحلة 

 ف 
ي مدن أوربية 

 مثل لقالق.. سائح ف 
ي عبد  

]المومن 
 المالك[

7 000 

الجمعية المغربية للباحثي    
ي الرحلة 

 ف 
وكسيل   000 7 ]عطران بوشعيب [  أيام بئر

الجمعية المغربية للباحثي    
ي الرحلة 

 ف 
ي شارع طويل رحلة إل بالد 

ة ف  تنانئ  قصئ 
 البوذيي   والهندوس

ي الحبيب[   000 7 ]الدايم رنر

الجمعية المغربية للباحثي    
ي الرحلة 

 ف 
ي المغرب ما  

العمالء والرحالة الفرنسيون ف 
 1660إل  1530بي   

]العافية محمد  
 ]  العروسي

12 000 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

الجمعية المغربية للباحثي    
ي الرحلة 

 
 ف

ي النص الرحىلي 
 
.. قراءات  ف  النص والمعن 

]الساوري بوشعيب  
] 

7 000 

الجمعية المغربية للباحثي    
ي الرحلة 

 
 ف

المغرب اآلرس بعيون أرسى ومغامرين  
 أوربيي   

 000 7 ]الساوري بوشعيب[ 

الجمعية المغربية للباحثي    
ي الرحلة 

 
 ف

 000 7 ]الغروسي المبارك[  الرحلة األندلسية الفيشية 

ي للنرس   
الراصد الوطن 
 والقراءة 

 المأثور الشفهي وأشكال الفرجة بالمغرب 
]المعتصم عز  

 الدين[ 
9 000 

ي للنرس   
الراصد الوطن 
 والقراءة 

ي الدراماتورجيا المغربية  
 
الرسد المرسحي ف

 المعارصة 
 000 7 ]موزون سعيد[ 

ي للنرس   الراصد 
الوطن 
 والقراءة 

 000 7 ]الشايب محمد[ كماء قليل 

ي للنرس   
الراصد الوطن 
 والقراءة 

ة   000 12 ]أنفلوس محمد[  سحابة وبحئ 

ي للنرس   
الراصد الوطن 
 والقراءة 

ي 
ي محمد[ لست سعيدا بما يكف 

 000 7 ]الحفيض 

ي للنرس   
الراصد الوطن 
 والقراءة 

ي قصص  
ي الذاكرة مقاربات نقدية ف 

سفر ف 
 الذين رحلوا 

]المعتصم عز الدين,  
صولة محمد,  
بنسالم محمد  

, موزون  زكرياء 
سعيد, المرابط  
شيماء, لكحال  
محمد, بن زين  
عادل, يعىل  

, الشاعري   مصطف 
, نوالي حسام  

ياسي  
الدين, الجابري عبد  
الحكيم, مرسار  
محمد, أمديون  
رشيد, اخليفة  

, أوعرسي   الحسي  
]  الحسي  

12 000 

 الفاصلة للنرس  
ي الدينامية و اإلنتاجية و   نقد النقد األدنر

 الفاعلية  
عبد  ]التمارة  

 الرحمن[ 
12 000 
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 الفاصلة للنرس  
ي قصيدة 

 
تحوالت النص و الخطاب ف

: من التأري    خ إل التجنيس   النئر
 000 10 ]عمور عائشة[ 

ي حدود الكتابة الرسدية  الفاصلة للنرس  
ي و التاريح 

[  الروان   000 10 ]النحال  مصطف 

 000 10 ]أمي   خالد[  هوامش دراسات الفرجة  الفاصلة للنرس  

 أطياف األمكنة  الفاصلة للنرس  
]محفوظ عبد  
 اللطيف[ 

7 000 

 الفاصلة للنرس  
Question de littérature 

l'écriture,la voix, le silence 
[BERREZOUK 

MOHAMMED] 
12 000 

 A plein nez الفاصلة للنرس  
[ECHIGUER 

Zineb] 
12 000 

 000 8 ]الراوي نسيمة[  عىل حافة سطح  الفاصلة للنرس  

ي تظام الفاصلة للنرس  
 000 8 ]بنموس وداد[  ف 

 الفاصلة للنرس  
Introduction à la poésie de 
Mohammed khair eddine 

[bousfiha  
nourreddine] 

12 000 

 الفاصلة للنرس  
ي   ي العرنر

ميشال فوكو اليوم راهنيته و التلفر
 لفكره 

]  000 7 ]معزوز  عبد العالي

 عريس الموت  الفاصلة للنرس  
ي عبد  ]

البجوفر
 الحميد[ 

7 000 

[  الموسيفر التقليدية بالمغرب  الفاصلة للنرس    000 10 ]ابن الوليد يحن 

 000 12 ]كثئ  ادريس[  قصارى القول  الفاصلة للنرس  

 ماتيلدا تغئ  قميصها  الفاصلة للنرس  
]الحمداوي  
 ]  مصطف 

9 000 
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سوا من المظليي     الفاصلة للنرس  
ش[  احئر    الحئ 

 000 18 ]هيبير

ي المعارص الفاصلة للنرس   ي المرسح المغرنر
 
 000 10 ]أمحجور رشيد[  الكوميديا ف

 ضارب الدف  الفاصلة للنرس  
[IDRISSI 

ABDELHADI] 
18 000 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

izrgan d tguliwin  ]000 7 ]ديكر زهرة 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

kkuẓ imirn d yan [ ]000 7 بودهاير زينة 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

azuzzr i tayri gh uskrf  ]000 8 ]لكناسي حبيب 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

 alvwm bu snat tuyya  ]000 8 ]ديكر زهرة 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

tifassin lggwavnin n tnfusin ]  000 7 ]والون عىلي

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

nnan willi d uckanin 
]فؤاد كوغلت هشام 

] 
8 000 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

bavrar n tayri  ]000 8 ]ماهو محمد 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

tirgit n tdiklt 
]ايت مسعود  
 ابراهيم[ 

7 000 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

tilffivin ]000 15 ]فاراس فاضمة 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

timmvatin n tiswin  ]000 7 ]يزان ليىل 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

gr tawwunt d wassarg ]000 7 ]العقيىلي محمد 
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ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

gr twargit d ufafa  000 8 صالح[ ]ايت صالح 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

aḍṛṣ n wawal  ]000 7 ]الهواري عبد هللا 

ا، رابطة الكتاب   تئ 
 باالمازيغية 

tifvult  ] ي  000 15 ]موموش العرنر

جمعية أوديسا للثقافة  
 والفن  

 حسنات الشيطان 
وك محمد   ]بئ 

 النعمة[ 
7 000 

ي   000 16 ]مجدوب رشيد[  قصة(  12لألطفال )   سلسلة النبغاء  حلقة الفكر المغرنر

ي   حلقة الفكر المغرنر
ي سوسيولوجيا الهجرة:  

مقدمات ف 
اتيجيات المهاجرين   مسارات واسئر

 000 8 ]بوكطاية حنان[ 

ي  ي نقد المعرفة المستعارة  حلقة الفكر المغرنر
 000 7 ]بازي محمد[  ف 

ي   000 7 ]ساسيوي سعيد[  اللون وما إليه  حلقة الفكر المغرنر

ي   المناهج وتكامل المعارف  حلقة الفكر المغرنر
]العطري عبد  
اك   الرحيم, رس 

 احمد[
14 000 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

ي مدينة األنوار ) 
-1936حك المعمار ف 

1912 ) 
 000 15 ]أميىلي  حسن[ 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

ي جال قطرة ماء  
 ف 

ي  عبد 
  ]المرين 

 السالم [
15 000 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

 000 9 ]بلحسن فؤاد[ الجايحة او حي   جن العالم 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

اليهود و التحوالت االقتصادية و  
 1967- 1912االجتماعية بالمغرب  

ي وسام[
 000 17 ]هان 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

قة الفجر   [  نصوص شعرية من رس   000 8 ]محسن مصطف 
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ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

 الرباط وجهتها  
]العرسي عبد  

 الرزاق, اميىلي حسن[ 
20 000 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

 الذاكرة و التاري    خ
]الطاهري عبد  

 العزيز[ 
17 000 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

 شباك
ي رشيد,

  ]المومن 
 االشعري خالد[ 

20 000 

ي رقراق للطباعة و   دار أنر
 النرس   

Le régime international de 
protection des réfugiés au 
prisme de la gouvernance 

mondiale 

[bikarden 
samira] 

8 000 

 دار األفاق المغربية 
ي 
 
المنازعة اإلدارية بالمغرب مساهمة ف
إحياء النقاش حول مؤسسة القضاء 

 اإلداري  
 000 12 ]الحميدي لحسن[ 

ي محمد[  العدالة اإلدارية بالمغرب  دار األفاق المغربية 
 000 11 ]الشامح 

 دار السالم للنرس  
ي الفكر وقضايا  

دراسات وأبحاث ف 
ي   المجتمع المغرنر

ي 
 000 7 عبدالصادق[  ] بطن 

 Le délire du balancier [zaki abdellatif ] 7 000 دار السالم للنرس  

ي منظور الشعراء األمازي    غ دار السالم للنرس  
 000 15 ]مستاوي محمد[ االنتخابات ف 

 000 10 ]إيعزا إبراهيم[  تيضلزي ن يزلي   دار السالم للنرس  

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

 000 8 ]الفراوي نزار[ ذاكرة الروح وأنفاس المكان فاس 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

[  رحيل يهود المغرب قضايا ومسارات   000 18 ]الكوهن أمي  

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي العالء   عذب المواريد  ي رفع األسانيد ألنر
ف 

 إدريس بن محمد المنجرة 
 000 18 ]آيت بابا صالح[

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي والمعماري  
اث العمران  مدينة فاس الئر
 اإلسالمي 

 000 15 ]السائحي رضوان[ 
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 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ة الذاتية النوع وأسئلة الكتابة   السئ 
]الوراري عبد  
 اللطيف[ 

18 000 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي تدريسية األدب 
 
[  ف  000 15 ]ابن الوليد يحن 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

 000 15 ]آثار محمد[ قضاة سبتة اإلسالمية 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي يحقق نجاحه   
[  نحو درس فلسف   000 8 ]الزمي سمئ 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي رشيد[  بيوتات أهل األندلس بنو الشيخ المالقيون 
ر
 000 15 ]العفاف

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

أبو الفضل يوسف ابن النحوي غزالي أهل  
 فاس

ي   ]مرون الوهانر
 عدنان[ 

15 000 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

كتب الرحلة بي   الهوية االثنوغرافية  
 والحساسية األدبية 

]شداد الحراق 
 محمد[ 

10 000 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي   أصول إخفاق التحديث الحض 
 بالمغرب ماقبل الحماية 

 000 12 ]أكدال سعيد[ 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

جثمان السلطان المول عبد  رحلة نقل 
م  1943العزيز من طنجة إل فاس 

 ه 1362
 000 10 ]السباح  يونس[ 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي عبد هللا[  التواصل الدبلوماسي    000 12 ]بن ناحر

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

اكم إل    السينما المغربية من الئر
 الحساسية الجمالية 

 000 10 ]اشويكة محمد[ 

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

 000 13 ]إغالن حسن[  فيما بي   الفلسفة واالدب من االتصال

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي العالم المعارص 
[ الفلسفة ف   000 10 ]معزوز عبد العىلي

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي تاري    خ طنجة 
 محطات ف 

]حمان عبد  
 الحفيظ[ 

15 000 
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 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

 000 7 ]المجدوب عزيز[  عبد الحليم حافظ.. حكايات مغربية

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

ي نصوص  - النص وُممكنات التأويل 
 
قراءة ف

 -رسدية مغربية
 000 12 البوعزاوي خديجة[ ]

 slaiki - سليكي أخوين 
Akhawayne 

Le Leadership Transformation 
L'Algorithme Performant du 

Changement 
[Drafat naima] 14 000 

كة النرس  والتوزي    ع  رس 
 المدارس

[  أجزاء  6سلسلة قصص أطفال  ي
ي عبد الغن 

 000 30 ]الورض 

كة النرس  والتوزي    ع  رس 
 المدارس

ي أحمد[  أجزاء  3سلسلة ندى والعطلة الصيفية  
 000 25 ]الحمدان 

كة باب الحكمة   رس 
ي االقتصاد 

تجارة الخمور وأثرها ف 
   19والمجتمع بمغرب القرن 

 000 20 ]الزواق حميد[ 

كة باب الحكمة   000 18 ]األندلىسي محمد[ الرحلة والتاري    خ رس 

كة باب الحكمة   رس 
ي 
ي الذات والمعرفة ف 

الخطاب الصوف 
ي   المغرنر

 000 25 ]بنعىلي عبد الرحيم[ 

كة باب الحكمة   000 30 ]أنقار محمد[  قصص األطفال بالمغرب  رس 

كة باب الحكمة   000 12 ]الحجام عالل[  مثل التفاتة ثكىل ال الوراء  رس 

كة باب الحكمة  ي  رس 
ة حيانر يفة وزان سئ   000 25 ]الزكري حسن[  رس 

كة باب الحكمة   000 14 ]داود حسناء[  الرحلة الروسية  رس 

كة باب الحكمة  ي  رس  ي التصوف المغرنر
اث المغيب ف   000 22 ]طابش فريدة[  الئر

كة باب الحكمة  ي  رس   000 30 ]داود حسناء[  شذرات من أدبنا الشعنر
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كة باب الحكمة   رس 
ي  
 
ها ف الهجرة من غرناطة ال تطوان وتأثئ 

 مضيق جبل طارق 
]السعود عبد  

 العزيز[ 
25 000 

كة باب الحكمة   000 24 ]يعىل مصطفن[  األعمال القصصية لمصطف  يعىل  رس 

كة باب الحكمة   000 10 ]منض نبيل[  ديوان من األزل ال األبد  رس 

كة باب الحكمة  ي عمر[  يهود سبتة  رس 
 000 25 ]لمغيبىس 

كة باب الحكمة  ي طبقات األعيان  رس 
 
 000 40 اعتماد[ ]الخراز  أزهار البستان ف

كة باب الحكمة   رس 
ي صناعة البديع  

العقد النفيس ف 
 والتجنيس 

 000 8 ]أفيالل محمد[ 

كة باب الحكمة   000 10 ]ساعف حسن[  بربر يهود  رس 

كة باب الحكمة   000 8 ]خديد رضوان[ الصيد بالصقور رس 

كة باب الحكمة   000 45 ]داود محمد[  مجلة السالم  رس 

كة باب الحكمة  ا  رس  يفة[  سئ   000 30 ]الدحروش رس 

كة باب الحكمة  ي رشيد[ شعرية الكتابة باالمتناهي  رس 
 000 12 ]المومن 

كة باب الحكمة  كي بوعبيد[  قبائل غمارة تاري    خ وأعالم   رس 
 000 20 ]الئر

كة باب الحكمة   رس 
للعالقات    األصول السياسية واإلجتماعية
 المغربية اإلسبانية 

 000 16 ]أكمئ  يوسف[ 

كة باب الحكمة   مورو عجوز متذكرا إسبانيا   رس 
]بويسف الركاب  

 إدريس[ 
12 000 
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كة باب الحكمة  ي عمر[  شعر أهل الريف عىل عهد الحماية  رس 
 000 9 ]القاض 

مركز األبحاث والدراسات  
 األمازيغية بالريف 

leghlayeg 
عبد   ]الحجيوي 
 الخالق[ 

7 000 

مركز األبحاث والدراسات  
 األمازيغية بالريف 

Abrid ɣer ujenna  ]000 7 ]بنيوسف  محمد 

مركز األبحاث والدراسات  
 األمازيغية بالريف 

 شوق 
]كنون كوثر,  
ي محمد[ 

 
 الصوف

8 000 

مركز األبحاث والدراسات  
 األمازيغية بالريف 

وقرى  الحياة االجتماعية لليهود بحوارص   
قبل   - أنموذجا -شمال المغرب الحسيمة 

ي 
 وبعد االستعمار االسبان 

 000 7 ]الزناكي فكري[ 

مركز األبحاث والدراسات  
 األمازيغية بالريف 

ي أمازيغية  
ي للمجهول ف 

صيغ الفعل المبن 
 - دراسة صوتية رصفية- الريف  

 000 9 ]الزوب  ع جواد[ 

مركز األبحاث والدراسات  
 بالريف األمازيغية  

ي 
ي الريف 

ي الشعر األمازيغ 
 000 10 ]خباش عبد الكريم[  التثاقف ف 

مركز الجنوب للدراسات  
 الصحراوية واالفريقية 

ي الثقافة والمجتمع  
ي ف 
الموروث األفريفر

 المغربيي   
 000 10 ]بوزنكاض محمد [ 

ي  
مرسح الخميسات  سين 

 تياتر 
ي مواجهة 

أسواق وجوامع االطلس ف 
 االستعمار الفرنىسي  

 000 8 ]واعزيز المصطف  [ 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ي حداثة الرواية العربية 
ي أحمد[ ف 

 000 12 ]المدين 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ي تاري    خ 
مهمشو السلطة وثوراتهم ف 
 المغرب الحديث 

زريوح زين  ]
 العابدين[ 

18 000 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ديوان عبد العزيز عبد الواحد بن محمد  
ـه( شاعر ومؤرخ 697الملزوزي )ت 

 الدولة المرينية الرسمي 
 000 17 ]قارة حياة[

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ق   نماذج نقدية وابداعية من المرس 
 والغرب االسالمي 

 000 12 ]الحجوي محمد[ 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ي   ي الرسد المغرنر
الكتابة بالضمئ  االنثوي ف 
 الحديث 

 000 18 ]مليح وفاء[ 
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مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

 أصحاب المقصورة 
]بريكي بلقايد  
 محمد[ 

12 000 

للطباعة  مكتبة دار االمان 
 والنرس  والتوزي    ع

ي الزمن 
 
 أوشام ف

ي عبد  
]مديون 

 الحفيظ[ 
12 000 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

دراسة مصطلحية   - مصطلح الرواية 
ي نموذجا 

 أعمال د.حميد لحمدان 
ي سعيدة[ 

 000 16 ]الرجان 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

 000 7 ]أرحيلة عباس[ االحتالل إل التحرير مدن مغربية من 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ي المسألة الشبابية 
 
[  ف  000 12 ]محسن مصطف 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ي 
ى[  العيطة المرساوية والمرسح الوطن   000 8 ]الخالص برس 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والتوزي    عوالنرس  

[  من النص إل الفعل   000 26 ]أزرقان عبد الحي

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

 000 7 ]زكورى الطاهرة[  المنبوذ  مجموعة قصصية 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ي رحلة   -الوطن 
االمة وأوروبا المسيحية ف 

 ابن بطوطة 
 000 7 ]الطايب فاتحة[ 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

 القيم االبراهيمية ونهاية التاري    خ
]الصغئ  عبد  
 المجيد[ 

13 000 

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والنرس  والتوزي    ع

ي التعريف بالشيخ ابن  
الروض الزاهر ف 

 حسي   وأتباعه 
ي صالح[ 

 000 15 ]التمكرونر

مكتبة دار االمان للطباعة  
 والتوزي    عوالنرس  

 000 7 ]فهمي كمال[  الفلسفة والفن تفاعل الفنون 

 شفشاون حواس المكان  مكتبة سلم الثقافية 
ي عبد  

]الخنيف 
 الجواد[

8 000 

 ماذا لو  مكتبة سلم الثقافية 
] بنحساين محمد  

 نور[
7 000 
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 ما كنت أراه من النافذة  مكتبة سلم الثقافية 
ي التهامي  

]الوزان 
 فضيلة[ 

7 000 

ي أحمد[  الصحافة األدبية بالمغرب  مكتبة سلم الثقافية 
 000 15 ]المرين 

 000 7 ]قزيز أمامة[  سحر ومعلمة جدها  مكتبة سلم الثقافية 

 صدق أبريل وكذبت كل الشهور  مكتبة سلم الثقافية 
ي التهامي عبد  

]الوزان 
 الجليل[ 

15 000 

 رحلة بي   تطوان وجبل العلم  مكتبة سلم الثقافية 
ي   ي الطينر

]الوزان 
 لطيفة[ 

18 000 

ي مغالق الخزرجية  مكتبة سلم الثقافية 
 000 12 ]الفهري محمد[  فتح الرمزية ف 

ي تطوان  مكتبة سلم الثقافية 
 000 15 ]النارص سعاد[  الحركة األدبية ف 

ة جدا  مكتبة سلم الثقافية   000 9 ]الفهري يوسف[  إشكاالت القصة القصئ 

 000 8 ]القشتول الحسن[  نور وحكاية مدينة  الثقافية مكتبة سلم 

 000 7 ]بروحو محمد[  كويصالدي  مكتبة سلم الثقافية 

 مكتبة عقول الثقافة 
وع  محمد عابد الجابري:  أسئلة المرس 

 وآفاق التجديد 
 000 12 ]بونعمان سلمان[ 

 مكتبة عقول الثقافة 
وع عىلي عزت  

ي مرس 
قراءات متقاطعة  ف 

 بيغوفيتش 
]اإلدريىسي عبد  

 العزيز[ 
8 000 

  L’astre de l’Orient منشورات مرسم 
[Saoudi Amina 

Mtiri] 
12 000 

 Nuits de braise à Tripoli [Tazi Ahmed] 12 000 منشورات مرسم 
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 Une femme sur la balançoire [charaf dounia] 7 000 منشورات مرسم 

 Onze et Une [Ayoub Nadia ] 12 000 منشورات مرسم 

 La vérité inattendue [El Idrissi Fatin] 9 000 منشورات مرسم 

 Immuable destin منشورات مرسم 
[Messari Sbaï 

Nadia] 
12 000 

 Marrakech, riad zitoun Jdid منشورات مرسم 
[Jazouli 

Abdellatif] 
10 000 

 Le porte-poisse [Souiba Fouad] 12 000 منشورات مرسم 

 منشورات مرسم 
Je te donne la lune et tu me 

donnes le soleil 
[Benjelloun 
Abdelmajid] 

10 000 

 000 13 ]الزدكي يوسف[  حكايات مائة يوم ويوم منشورات مرسم 

 Trois voix pour un crash [collectif] 8 000 منشورات مرسم 

ي حياة  منشورات مرسم 
 000 7 ]الحرار نعيمة[  اآلنسة نجوى يوم آخر ف 

 Les Diamants de Sang منشورات مرسم 
[Bensaïd El 
Montacir] 

12 000 

 Le Cheval Conteur [Mazini Habib] 8 000 منشورات مرسم 

 La colère du Poney [Mazini Habib] 8 000 منشورات مرسم 

 Le Mulet, héritier du Cheval [Mazini Habib] 8 000 منشورات مرسم 
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 Le péché du Cheval [Mazini Habib] 8 000 منشورات مرسم 

منظمة تاماينوت فرع أيت  
 ملول  

 IGGURA IMGGURA  I 
DRARAZAD 

 000 8 ]ألحيان عياد [ 

منظمة تاماينوت فرع أيت  
 ملول  

 tinitin ɣ uhyyaḍ ]000 12 ]بوحمدي محمد 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 واالتصالوالنرس  

نظريات المعرفة السوسيومجالية: الرسد  
ي 
كيب الثالنر  والئر

  , ]عيشان المصطف 
ي نزيه[   حاجنر

12 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي ذكر مناقب السادات سبعة  
 
بلوغ اآلمال ف

رجال للعالمة محمد بن عبد السالم 
 بوستة 

 000 15 ]متفكر أحمد[

مؤسسة آفاق للدراسات  
  واالتصالوالنرس  

من تاري    خ العالقات الخارجية للدولة  
 المغربية أيام المرابطي   والموحدين 

 000 15 ]قدوري الطاهر[ 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي اإلسالم من منظور  
الهوية والمقدس ف 

 العلوم االجتماعية 
 000 12 ]مدون عبد الكريم[ 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 واالتصالوالنرس  

ية: قواعد   000 15 ]الكتبية سعاد[  نصوص   -تطبيقات   -اللغة العئر

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

قضايا تدبئ  الماء بزاوية تامصلوحت من  
 التأسيس إل أواخر القرن التاسع عرس  

 000 10 ]حيدرة هشام[

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي تاري    خ 
 مراكش وأحوازها التصوف ف 

]أصبان أنوار,  
  , حدادي عبد الئر
 شحمي رشيد[ 

15 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي تاري    خ الماء بمراكش وأحوازها 
 000 17 ]شحمي رشيد[  أبحاث ف 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي  
ي المغرب: بحث ف 

تاري    خ الزمن الراهن ف 
 سياق الميالد 

 000 10 ]العفاس محمد[ 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

صناعة الكتاب المخطوط باألندلس  
 والمغرب األقض الوسيط 

ي أحمد[ 
 000 12 ]الصديفر

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

م
َّ
م  والمعل

ِّ
  رساج الظلم فيما ينفع المعل

للشيخ أحمد الهيبة ماء العيني   )ت 
 ـه(   1336

 000 12 ]أمي   أنس[
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مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي سوسيولوجية األديان: مقاربات  
 
ف

 معارصة 
ي عبد هللا[   000 15 ]القرطنر

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي الفكر اللغوي  
 
ي نظرية الداللة ف

 
تأمالت ف

ي   العرنر
 000 30 هشام[ ]فتح 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي البن باجة عىل  
 
وحات السماع الصوف رس 

ي  
كتاب الطبيعة ألرسطو عىل ضوء نسخنر

 برلي   وأكسفورد 
 000 15 ]راشق جمال[

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي العلوم االجتماعية:  
 
البحث الرسدي ف

 نظريات وتطبيقات 
 000 7 حسن[   ]أحجيج

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي البالغة الجديدة 
 
 بحوث ف

]لحويدق عبد  
 العزيز[ 

14 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ة مراكش: مقاربة   الحمامات بحارص 
 تاريخية وأركيولوجية 

 000 20 ]الحداوي حسناء[ 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي مراكش والنواحي زمن  
التدبئ  الصحي ف 

 الحماية الفرنسية 
 000 12 ]أمري    غ عبد المجيد[ 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

 مليكة  العاصمي نخلة مراكش إذ تحكي 
]الوراري عبد  
 اللطيف[ 

7 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

 سوسيولوجيا البيئة: أسس ومقاربات 
]اإلبراهيمي زكرياء,  
 أمغار مولود[ 

8 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي   حميد الزاهر رائد مدرسة الغناء الشعنر
ي 
 المراكىس 

 000 12 ]الغضبان أحمد[

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي الخطاب 
ي ف   االشتغال الحجاحر

]لحوديق عبد  
عادل عبد   العزيز, 

اللطيف, عاصيم  
 إدريس[ 

10 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

: وصل   ي ي والشعر العرنر
الشعر الحسان 

 الفصل.. نسب األدب 
 000 7 ]ولد آدب أدي[ 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

The women Siants of Marrakesh 
[ El Ouali Alami 

Malika] 
8 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي من حل مراكش وأحوازها من  
المكمول ف 

أعالم المعسول للمختار السوسي )الجزء  
 ) ي
 الثان 

]  000 13 ]مختار مصطف 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

ي من 
 
حل مراكش وأحوازها من   المكمول ف

كتاب أعالم المعسول للمختار السوسي 
 )الجزء األول( 

]  000 13 ]مختار مصطف 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

مسجد الكتبيي   بمراكش: دراسات، 
 نصوص ووثائق تاريخية 

ي عبد القادر[  000 13 ]عرانر

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

اجم نساء المغرب األعالماإلعالم   بئر
]الزهراوي زهراء  

 ناجية[ 
15 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

سيدي قدور العلمي شاعر مكناسة  
الجانب   - الزيتون: حياته من خالل شعره 
ي 
 
 االجتماعي والصوف

ي عبد  
]الملحون 

 الرحمان[
20 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

سلسلة حومات مدينة مراكش: رصد 
حومتا أزبزط   -وتوثيق )حومة بن صالح 

 -حومة المواسي     - وسيدي إسحاق 
 حومة القصور( 

]صفاء الفياللي  
 إبراهيم[ 

20 000 

مؤسسة آفاق للدراسات  
 والنرس  واالتصال

Identité et politique des cadres 
sociaux à la socialisation 

[El Anbi Adil ] 8 000 

مؤسسة القصبة للثقافة  
 والفنون 

 هناك أشياء تدق 
]شكيب عبد  
 الحميد[ 

14 000 

مؤسسة القصبة للثقافة  
 والفنون 

 الخرسان
]سمكان عبد  
 الوهاب[

7 000 

مؤسسة القصبة للثقافة  
 والفنون 

 000 7 ]اكويندي محمد[  الليل والفيل 

مؤسسة القصبة للثقافة  
 والفنون 

tullisin d tnfusin  ] ي  000 30 ]مموش العرنر

مؤسسة القصبة للثقافة  
 والفنون 

مقارِنّية األلفية الثالثة: نحَو تجديد  
 اإلشكاليات والمناهج 

 ] ي  000 18 ]ذاكر عبد الننر

 يتام الخذالن  مؤسسة الموجة الثقافية 
]جعفري عبد  

 السالم[
8 000 

ي   مؤسسة الموجة الثقافية 
ي الفن األمازيغ 

اث ف  ي لحسن[  جمالية الئر
 000 7 ]ملوان 

ي الِغّياب    مؤسسة الموجة الثقافية  ِ
اِعُن ف 

َّ
بَياُض الط

َ
ي رشيد[  ال  000 7 ]طلنر
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وُر  مؤسسة الموجة الثقافية 
ُ
ْرد
ُّ
ي جمال[ الد  000 10 ]خئ 

ي الخريف  مؤسسة الموجة الثقافية 
 
 000 7 ]مقصيدي محمد[  تزهر أشجاري ف

ي محمد[ مواويل  مؤسسة الموجة الثقافية 
 000 7 ]العياس 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

ي  ي الشعر العرنر
 
 000 15 ]إملوان الصديق[  تحوالت صورة المرأة ف

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

صورة الكتابة، آليات االنتاج الداللي 
 والجمالي  

ي بوجمعة[ 
 
 000 8 ]العوف

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

ي 
ي المعرف  ي علم النفس العصنر

[ التقويم ف   000 14 ]أحرشاو الغالي

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

ي الرواية المغربية الحديثة 
 000 12 ]بزازي مهدي[ مقولة الزمن ف 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

ي  ي الفكر السياسي للفارانر
 000 12 ]علوش نور الدين[  مكانة الدين ف 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

التنميةالمفقودة، النموذج التنموي  
 بالمغرب بي   إرادة التغيئ  وإدارة التنمية 

 000 10 ]أبالل عياد[ 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

مدينة تازة العتيقة من التدهور إل رد  
 االعتبار

 000 17 ]العزوزي محمد[ 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

Zen  ]000 7 ]الحاكم عزيز 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

 000 10 ]الحاكم عزيز[  رغم أنف كافكا 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

ي    االرتجال والمرتجلة من المرسح الغرنر
ي   إل المرسح العرنر

ي خديجة[   000 10 ]اليعكونر

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

ي المكتوب بأمازيغية الريف  
الشعر األمازيغ 

 مقاربة تناصية 
 000 15 ]زباير كمال[ 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

مؤسسة باحثون  
النرس   للدراسات، األبحاث، 

اتيجيات الثقافية   واالسئر
 روح الحوليات وتجديد صنعة المؤرخ

مجموعة من  
 الباحثي   

11 000 

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

منطلقات وأفاق قراءة محمد شحرور  
 للذكر 

 ]  000 7 ]بلجراف عىلي

مؤسسة باحثون  
للدراسات، األبحاث، النرس   
اتيجيات الثقافية   واالسئر

ي الرواية العربية من  
 
جمالية الضحك ف

ي  ي إل النسق األدنر
 
 النسق الثقاف

 000 8 ]الموساوي هشام[

 الرسد والتنشئة االجتماعية  مؤسسة مقاربات 
]عبد الرحمان   

 ] ي
 النواينر

7 000 

 000 11 ]بنمليح  عبد االله[  قطوف دانية من تاري    خ فاس العالية مؤسسة مقاربات 

ي تاري    خ المغرب  مؤسسة مقاربات 
يدي  محمد[ األسواق ف   000 8 ]الئ  

 000 8 ]أمحدوك محمد[  التداخالت اللغوية وتعليم اللغة العربية  مؤسسة مقاربات 

ي الثقافة الشعبية  مؤسسة مقاربات 
ي  ف 

 المصطلح الصوف 
]الطاهري عبد  

 القادر[
8 000 

بوي  الإلبداعي  مؤسسة مقاربات   والئر
ي فاطمة  

]الزوالنر
 الزهراء[ 

7 000 

يق  عبد هللا[  البنية والداللة  مؤسسة مقاربات   000 12 ]رس 

ي أدب األطفال  مؤسسة مقاربات 
 000 7 ]بوطيب جمال[  مناهج البحث ف 

ي الحيوان  مؤسسة مقاربات   000 7 ]بنفرحي  سعيد[  أحاحر

ي  ي اللغة   نادي القلم المغرنر
ي االشهار: قضايا ف 

 000 8 ]شكربة عبد هللا[ والحجاج والتلفر

ي   نادي القلم المغرنر
ي رواي ة التخ ي ي  ل الع لم ي  

ي ف 
ال ب ن  اء ال حكان 

 الع  رب ي ة 
 000 12 ] محي الدين محمد[ 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  اسم الكاتب  عنوان الكتاب  صاحب المشر

ي   نادي القلم المغرنر
الضوابط القانونية لإلعالم  وتكنولوجيا  

 االتصال 
ي الزهرة[   000 12 ]الغلنر

ي نادي القلم   اْمزاب: القبيلة والمقاومة الشعبية  المغرنر
فردي نور الدين,  
 شكاك صالح

10 000 

ي  ي شعيب[  سبع رسائل إل بويا صالح بن طريف  نادي القلم المغرنر
 000 10 ]حليف 

ي   000 8 ]عطيف محمد[  وصايا مغربية لهذا الزمان  نادي القلم المغرنر

 الوسط... الوسط...  ينبع الكتاب 
فرانسواز,  شابوت   

الهاشمي أمينة  
 العلوي[ 

10 000 

 أرض الحكمة  ينبع الكتاب 
يوسف عبد هللا    

ي   
سحر, الحارنر

 عبدهللا عائشة[ 
10 000 
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  2022املشاريع املقبولة في مجال نشر املجالت الثقافية الورقية برسم سنة 

وع   اسم المجلة   صاحب المشر
األعداد 
 المدعمة 

 مبلغ الدعم الممنوح 

بية   النخيل للثقافة والفن والئر
 000,00 20 41 مجلة وادي درعة 

ي المغرب 
 
 بيت الشعر ف

 000,00 18 40 البيت   

ي 
 
 المغرب بيت الشعر ف

 000,00 18 41 البيت   

AL MOLTAQA AL JADID 
 000,00 16 54 الملتفر 

eventus 
بية    000,00 20 75 مجلة علوم الئر

eventus 
بية    000,00 20 76 مجلة علوم الئر

eventus 
 000,00 10 12 مجلة دراسات بيداغوجية  

 مطبعة األمنية 
بوية   000,00 10 10 مجلة اإلدارة الئر

eventus 
 000,00 10 13 مجلة دراسات بيداغوجية  

LINAM SOLUTION 
 000,00 10 29 مجلة سينفيليا 

LINAM SOLUTION 
 000,00 10 30 مجلة سينفيليا 

LINAM SOLUTION 
 000,00 15 76 مجلة طنجة األدبية 

LINAM SOLUTION 
 000,00 15 77 مجلة طنجة األدبية 

Rabat Net Maroc 
 000,00 7 10 الحرية 

Rabat Net Maroc 
 000,00 7 11 الحرية 
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وع   اسم المجلة   صاحب المشر
األعداد 
 المدعمة 

 مبلغ الدعم الممنوح 

Rabat Net Maroc 
 000,00 10 56 مجلة أمل 

Rabat Net Maroc 
 000,00 10 57 مجلة أمل 

STE DRA PROD SARL 
 000,00 13 12 مجلة تاري    خ المغرب 

STE DRA PROD SARL 
 000,00 13 13 مجلة تاري    خ المغرب 

 المعجمية الجمعية المغربية للدراسات 
 000,00 10 12 الدراسات المعجمية 

ي للنرس  والقراءة 
 الراصد الوطن 

ي النقد واإلبداع
 000,00 12 20 الصقيلة ف 

ي للنرس  والقراءة 
 الراصد الوطن 

ي النقد واإلبداع
 000,00 12 21 الصقيلة ف 

ي برينئر 
 المتفر

 000,00 20 57 عالمات 

ي برينئر 
 المتفر

 000,00 20 58 عالمات 

 المركز الدولي لدراسات الفرجة 
 000,00 20 13 مجلة دراسات الفرجة 

المركز المتوسطي للدراسات واألبحاث 
 المعارصة

سلسلة    -مجلة العلوم القانونية  
 الدراسات الدستورية والسياسية 

16 15 000,00 

المركز المتوسطي للدراسات واألبحاث 
 المعارصة

فقه  سلسلة    -مجلة العلوم القانونية 
 القضاء االداري 

9 15 000,00 

المؤسسة المغربية للدراسات القانونية  
 واالقتصادية 

المجلة المغربية للدراسات القانونية  
 واالقتصادية 

9 12 000,00 

المؤسسة المغربية للدراسات القانونية  
 واالقتصادية 

المجلة المغربية للدراسات القانونية  
 واالقتصادية 

10 12 000,00 

 جمعية أصدقاء الفلسفة 
 000,00 15 13 التنوير 
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وع   اسم المجلة   صاحب المشر
األعداد 
 المدعمة 

 مبلغ الدعم الممنوح 

 جمعية أصدقاء الفلسفة 
 000,00 15 14 التنوير 

ائط المرسومة   جمعية شوف للرس 
طة المرسومة و   مجلة شوف لألرس 

 الفنون الرسدية 
7 30 000,00 

ائط المرسومة   جمعية شوف للرس 
طة المرسومة و   مجلة شوف لألرس 

 الفنون الرسدية 
8 30 000,00 

اث والدراسات   جمعية مركز الريف للئر
 000,00 9 7 مجلة الذاكرة  واألبحاث 

بية والثقافة والتنمية  جمعية واز للئر
 000,00 22 34 واز المستدامة 

بية والثقافة والتنمية  جمعية واز للئر
 000,00 22 35 واز المستدامة 

ي   حلقة الفكر المغرنر
 000,00 10 33 االستهالل

ي حلقة الفكر   المغرنر
 000,00 10 34 االستهالل

 دار السالم للنرس  
 000,00 10 10 مجلة البادية المغربية  

 دار السالم للنرس  
 000,00 10 2 دعامات 

 دار السالم للنرس  
 000,00 18 3 المجلة المغربية للدراسات اإلسالمية  

 سعيد أوملود 
EN-BD magazine  000,00 15 13 بسيم وبسمة 

كة مطبعة أفولكي 
 رس 

 000,00 15 36 أدليس 

كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف  
 للتنمية 

مجلة تيدغي   لالبحاث االمازيغية  
 والتنمية  

11 20 000,00 

مركز األبحاث والدراسات األمازيغية 
 000,00 7 3 توسنيوين  بالريف 
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وع   اسم المجلة   صاحب المشر
األعداد 
 المدعمة 

 مبلغ الدعم الممنوح 

مركز األبحاث والدراسات األمازيغية 
 000,00 7 4 توسنيوين  بالريف 

 مركز موكادور للدراسات واألبحاث 
ي التاري    خ والعلوم  

 
مجلة ليكسوس:ف

 اإلنسانية 
42 10 000,00 

 مطبعة األمنية 
 000,00 28 21 األزمنة الحديثة 

 مطبعة األمنية 
 000,00 28 22 األزمنة الحديثة 

ي 
 
ي الفلسفة والعلوم ف

 
مؤسسة البحث ف

 السياقات اإلسالمية 
ي السياقات  مجلة الفلسفة  

 
والعلوم ف
 اإلسالمية 

3/4 30 000,00 

 مؤسسة القصبة للثقافة والفنون 
 000,00 10 20 مجلة الثقافة الجنوبية 

 مؤسسة القصبة للثقافة والفنون 
 000,00 10 21 مجلة الثقافة الجنوبية 

مؤسسة باحثون للدراسات، األبحاث،  
اتيجيات الثقافية   000,00 21 17 مجلة باحثون  النرس  واالسئر

مؤسسة باحثون للدراسات، األبحاث،  
اتيجيات الثقافية   000,00 21 18 مجلة باحثون  النرس  واالسئر

 مؤسسة مقاربات 
 000,00 20 44 مقاربات 

 مؤسسة مقاربات 
 000,00 20 45 مقاربات 

ي   نادي القلم المغرنر
 SOROUD 6 15 000,00رسود 

ي   نادي القلم المغرنر
 SOROUD 7 15 000,00رسود 

مركز محمد بنسعيد أيت إيدر لألبحاث 
 والدراسات

 000,00 20 14 الربيع 

مركز محمد بنسعيد أيت إيدر لألبحاث 
 والدراسات

 000,00 20 15 الربيع 
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   2022املشاريع املقبولة في مجال نشر املجالت اإللكترونية برسم سنة  

وع  وع  صاحب المشر  مبلغ الدعم الممنوح  اسم المشر

LINAM SOLUTION  األدبية نت- aladabia.net 20 000,00 

LINAM SOLUTION  موقع سينفيليا-  cine-philia.com 15 000,00 

 https://.ribatalkoutoub.com 40 000,00 رباط الكتب 

ي 
ي الفلسفة والعلوم ف 

مؤسسة البحث ف 
 السياقات اإلسالمية 

ي السياقات  
مجلة الفلسفة والعلوم ف 
 اإلسالمية 

30 000,00 
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  2022املشاريع املقبولة في مجال املشاركة في املعارض الدولية للكتاب برسم سنة 

وع   مبلغ الدعم الممنوح  الدولية  ارضالمع صاحب المشر

  AL KARRAOUINE EDITIONS DISTRIBUTION 
KENITRA 

Salon Charjah 34 000 

  AL KARRAOUINE EDITIONS DISTRIBUTION 
KENITRA 

Salon Istanbol 27 000 

  AL KARRAOUINE EDITIONS DISTRIBUTION 
KENITRA 

Salon Khartoum 29 000 

  AL KARRAOUINE EDITIONS DISTRIBUTION 
KENITRA 

Salon Riad 31 000 

  AL KARRAOUINE EDITIONS DISTRIBUTION 
KENITRA 

Salon Tunis 29 000 

Axions Communication Salon Charjah 29 000 

Axions Communication Salon Montreal 29 000 

DAFMED (دار التوحيدي) Salon Pekin 20 000 

DAFMED (دار التوحيدي) Salon Charjah 19 000 

DAFMED (دار التوحيدي) Salon Riad 21 000 

DAFMED (دار التوحيدي) Salon Khartoum 13 000 

La Croisée des Chemins  Salon Charjah 26 000 

La Croisée des Chemins  Salon Francfort 17 000 

La Croisée des Chemins  Salon Montreal 23 000 

La Croisée des Chemins  Salon Tunis 15 000 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  الدولية  ارضالمع صاحب المشر

La Croisée des Chemins  Salon Conakry 18 000 

La Croisée des Chemins  Salon Dakar 19 000 

La Croisée des Chemins  Salon Istanbol 19 000 

La Croisée des Chemins  Salon Liber 15 000 

La Croisée des Chemins  Salon Koweit 22 000 

La Croisée des Chemins  Salon Jacarta 28 000 

La Croisée des Chemins  Salon Prague 12 000 

LE MANIFESTE Salon Francfort 10 000 

ق   Salon Charjah 41 000 أفريقيا الرس 

ق   Salon Koweit 32 000 أفريقيا الرس 

ق   Salon Riad 51 000 أفريقيا الرس 

 Salon Beirut 27 000 الفاصلة للنرس  

 Salon Francfort 17 000 الفاصلة للنرس  

 Salon Amman 27 000 الفاصلة للنرس  

 Salon Charjah 34 000 الفاصلة للنرس  

 Salon Tunis 14 000 الفاصلة للنرس  
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  الدولية  ارضالمع صاحب المشر

 Salon Khartoum 19 000 الفاصلة للنرس  

 Salon Riad 33 000 الفاصلة للنرس  

 Salon Koweit 33 000 الفاصلة للنرس  

 Salon Charjah 41 000 النارس  األطلىسي 

 Salon Riad 52 000 النارس  األطلىسي 

 Salon Koweit 32000 النارس  األطلىسي 

ي رقراق للطباعة و النرس     Salon Riad 50 000 دار أنر

ي رقراق للطباعة و النرس     Salon Liber 15 000 دار أنر

ي رقراق للطباعة و النرس     Salon Francfort 26 000 دار أنر

ي رقراق للطباعة و النرس     Salon Charjah 30 000 دار أنر

ي رقراق للطباعة و النرس     Salon Koweit 25 000 دار أنر

ي رقراق للطباعة و النرس     Salon Montreal 20 000 دار أنر

 slaiki Akhawayne Salon Khartoum 36 000 - سليكي أخوين 

 slaiki Akhawayne Salon Charjah 44 000 - سليكي أخوين 

 slaiki Akhawayne Salon Pekin 36 000 - سليكي أخوين 

 slaiki Akhawayne Salon Tunis 19 000 - سليكي أخوين 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  الدولية  ارضالمع صاحب المشر

 slaiki Akhawayne Salon Riad 54 000 - سليكي أخوين 

 slaiki Akhawayne Salon Belgrade 29 000 - سليكي أخوين 

 slaiki Akhawayne Salon Istanbol 33 000 - سليكي أخوين 

 slaiki Akhawayne Salon Amman 62 000 - سليكي أخوين 

 slaiki Akhawayne Salon Prague 38 000 - سليكي أخوين 

كة باب الحكمة   Salon Charjah 31 000 رس 

كة باب الحكمة   Salon Riad 43 000 رس 

كة باب الحكمة   Salon Koweit 30 000 رس 

كة   Salon Tunis 21 000 باب الحكمة رس 

كة باب الحكمة   Salon Khartoum 39 000 رس 

كة باب الحكمة   Salon Istanbol 36 000 رس 

 Salon Charjah 46 000 مكتبة دار االمان للطباعة والنرس  والتوزي    ع

 Salon Koweit 39 000 مكتبة دار االمان للطباعة والنرس  والتوزي    ع

 Salon Riad 63 000 للطباعة والنرس  والتوزي    عمكتبة دار االمان 

 Salon Jeddah 58 000 مكتبة دار االمان للطباعة والنرس  والتوزي    ع

 Salon Tunis 23 000 مكتبة دار االمان للطباعة والنرس  والتوزي    ع
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  الدولية  ارضالمع صاحب المشر

 Salon Amman 48 000 مكتبة دار االمان للطباعة والنرس  والتوزي    ع

 Salon Palestine 31 000 للطباعة والنرس  والتوزي    عمكتبة دار االمان 

 Salon Khartoum 41 000 مكتبة دار االمان للطباعة والنرس  والتوزي    ع

 Salon Montreal 28 000 منشورات مرسم 

 Salon Montreuil 31 000 منشورات مرسم 

 Salon Charjah 27 000 منشورات مرسم 

 Festival de lecture Sharjah 20 000 منشورات مرسم 

 Salon Charjah 44 000 مؤسسة آفاق للدراسات والنرس  واالتصال

 Salon Tunis 17 000 مؤسسة آفاق للدراسات والنرس  واالتصال

 Salon Istanbol 28 000 مؤسسة آفاق للدراسات والنرس  واالتصال

 Salon Riad 53 000 مؤسسة آفاق للدراسات والنرس  واالتصال

 Salon Francfort 11 000 ينبع الكتاب 

 Festival de lecture Sharjah 20 000 ينبع الكتاب 

 Salon Riad 16 000 ينبع الكتاب 

 Salon Amman 11 000 ينبع الكتاب 

 Salon Charjah 25 000 ينبع الكتاب 
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وع   مبلغ الدعم الممنوح  الدولية  ارضالمع صاحب المشر

 Salon Koweit 15 000 ينبع الكتاب 

 Salon Montreuil 16 000 ينبع الكتاب 

 Salon Tunis 7 000 ينبع الكتاب 
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   2022تحديث، إحداث وتنشيط برسم سنة   البيع:املشاريع املقبولة في مجال دعم مكتبات 

وع  وع   صاحب المشر  مبلغ الدعم الممنوح  طبيعة المشر

AACHARI EL HASSAN Modernisation de librairie 35 000,00 

AACHARI EL HASSAN Animation de librairie 7 000,00 

soussani omar Modernisation de librairie 40 000,00 

B2M BOX Modernisation de librairie 15 000,00 

soussani omar Animation de librairie 20 000,00 

Mekouar Mohammed Modernisation de librairie 25 000,00 

SOCIETE UNIVERS TARGA SARL AU Modernisation de librairie 30 000,00 

PLANET H LIBRAIRIE Modernisation de librairie 20 000,00 

FOR ALL Modernisation de librairie 10 000,00 

ELouad HAYATE Modernisation de librairie 20 000,00 

 Modernisation de librairie 20 000,00 فري طرانسفئ   ) عالم الربيع( 

ZINE MUSTAPHA Modernisation de librairie 15 000,00 

 Modernisation de librairie 50 000,00 مكتبة الشيخ ماء العيني   

bakali ahmed Modernisation de librairie 50 000,00 

papeterie haytam et jaidae Modernisation de librairie 30 000,00 

KALIMA MULTISERVICES SARL AU Modernisation de librairie 20 000,00 
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وع  وع   صاحب المشر  مبلغ الدعم الممنوح  طبيعة المشر

JEDDOUBI SABAH Modernisation de librairie 15 000,00 

LIBRAIRIE PLANET-S Création de librairie 80 000,00 

OUARDI HAFIDA Modernisation de librairie 20 000,00 

FARRAH NAIMA Modernisation de librairie 20 000,00 

TILILA INFO Animation de librairie 15 000,00 

ste elkabir negoce sarl au Modernisation de librairie 20 000,00 

ESSAKHI ABDELLAH Modernisation de librairie 30 000,00 

Librairie papeterie bensaoud 
&associés.sarl 

Modernisation de librairie 25 000,00 

Addi Anouar Modernisation de librairie 25 000,00 

  AL KARRAOUINE EDITIONS 
DISTRIBUTION KENITRA 

Création de librairie 100 000,00 

kada abdelhakim Création de librairie 70 000,00 

AIBI BRAHIM Modernisation de librairie 25 000,00 

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 

edition al khiyam Modernisation de librairie 10 000,00 

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 
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وع  وع   صاحب المشر  مبلغ الدعم الممنوح  طبيعة المشر

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 

bakali ahmed Animation de librairie 3 500,00 

ste sada icherak prive  sarl Modernisation de librairie 20 000,00 

AJAOUI MOHAMMED Création de librairie 100 000,00 

 Animation de librairie 15 000,00 مكتبة الشيخ ماء العيني   

SOCIETE UNIVERS TARGA SARL AU Animation de librairie 7 000,00 

BELOUED  KASSEM Modernisation de librairie 10 000,00 

ESPACE ALCARASS S.A.R.L Modernisation de librairie 40 000,00 

tadjid aressala Modernisation de librairie 20 000,00 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

RADOUANE MOHAMMED  Création de librairie 70 000,00 

OUJOUGGAR AHMED Modernisation de librairie 40 000,00 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 
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وع  وع   صاحب المشر  مبلغ الدعم الممنوح  طبيعة المشر

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

كة التجارية المغربية الجديدة   Modernisation de librairie 30 000,00 الرس 

 Animation de librairie 3 000,00 مكتبة الفاصلة الصفراء 

BEN BOUBKER  KHALID Création de librairie 50 000,00 

El bouamri Meriam Animation de librairie 7 000,00 

 Animation de librairie 30 000,00 المكتبة الباريزية 

Amadyoune Abdelghani Modernisation de librairie 25 000,00 

El bouamri Meriam Modernisation de librairie 25 000,00 

marrakchi hicham Modernisation de librairie 25 000,00 
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وع  وع   صاحب المشر  مبلغ الدعم الممنوح  طبيعة المشر

marrakchi hicham Animation de librairie 7 000,00 

OUATIYA YOUSSEF Création de librairie 50 000,00 

LAABOUDY ANASS  Création de librairie 50 000,00 

Boost Marketing Modernisation de librairie 20 000,00 

 Modernisation de librairie 40 000,00 الباريزية المكتبة 

HAMMA  MOHAMED FADEL Animation de librairie 10 000,00 

Libraie Alfia Modernisation de librairie 30 000,00 

PAPETRIE ET CO Modernisation de librairie 20 000,00 

SARTI KHALID Modernisation de librairie 35 000,00 

GREAT SERVICES Modernisation de librairie 15 000,00 

SARTI KHALID Animation de librairie 10 000,00 

souha youssef Création de librairie 70 000,00 

idabdellah Abdellah Création de librairie 50 000,00 

wakrim belaid Modernisation de librairie 20 000,00 

SERVICE MAGHRIB ARABI Modernisation de librairie 30 000,00 

EL HEBRI HAFIDA Création de librairie 70 000,00 
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  2022املشاريع املقبولة في مجال التحسيس بالقراءة العمومية برسم سنة 

وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

 النخيل للثقافة والفن 
بية   والئر

القراءة للجمیع النسخة   برنامج
 الرابعة 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

35 000,00 

AFICAP   جمعية
المهرجان الدولي للحكاية  
 بزاكورة  والفنون الشعبية 

ي ألصوات رسدية بزاكورا  الملتفر 
 الثان 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

20 000,00 

L’association 
culturelle théâtre 

nomade 

ي بالدارس العمومية   التحسيس
 
الثقاف

 والمراكز االجتماعية 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

20 000,00 

 الجامعة الصيفية اكادير 
المشاري    ع الثقافية والفنية   دعم 

2022برسم سنة   

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

15 000,00 

الجمعية الجهوية لمدرسي  
اللغة األمازيغية كلميم واد 

 نون 

الكتاب:  " الثالث للكتاب  المهرجان
 "بوابة نحو مستقبل أفضل

Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

10 000,00 

الجمعية المغربية  
إلبداعات المكفوفي    
 وضعاف البض 

القراءة  "الخامس للقراءة المهرجان
 "مهد العظماء

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

الجمعية المغربية ألساتذة  
بية  االسالمية الئر  

 L'animation des cafés littéraires 15 000,00 قارئ  أنا طفل

الشبكة المغربية لتنمية  
القراءة واختصارا شبكة  

 بالمغرب  القراءة 
 وارقص وإقرأ  ابتسم

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

30 000,00 

الصداقة للثقافة والفن  
  بالزاك

ي الرفع من مؤهالت  أهمية 
القراءة ف 

 رائدات األندية النسوية 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

20 000,00 

الصداقة للثقافة والفن  
  بالزاك

نامج ي  الئر
أجيال القراءة  الثقاف 

 )النسخة الرابعة( 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

20 000,00 

 الفضائل للدعم المدرسي 
نامج ي  الئر

 "أبطال القراءة " الثقاف 
 بإقليم بركان 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

بية    والتخييم الكواليس للئر
 و الثقافة القنيطرة 

الصيفية للقراءة والمعرفة   المخيمات
 والمتعة 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 
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وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

بية الكوالي   والتخييم س للئر
 و الثقافة القنيطرة 

 القراءة والكتابة واإلبداع تشجيع 
 "صناعة المبدع الصغئ  "

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

المبادرة للتنمية  
 المستدامة أحفئ  

أهمية القراءة والتمكي    نشاط حول
الرقمي لدى الشباب واليافعي    

 واألطفال

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

المبادرة للتنمية  
 المستدامة أحفئ  

سلوب حياة أ القراءة   
Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

20 000,00 

المبادرة للتنمية  
 المستدامة أحفئ  

  IQ’raa إقرأ

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

25 000,00 

ي للتواصل   المنتدى المغرنر
 والتنمية 

: اإلمتاع   أنشطة ي
المقه الثقاف 

 والمؤانسة 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

30 000,00 

المنظمة المغربية لحماية  
حقوق الطفل بجهة كلميم  

 وادنون 

: مساءات  المقه الثق أنشطة ي
اف 

 اإلبداع

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

جذور للفنون الدرامية  
 والثقافة 

 القراءة  غارة
Lembuscade de la lecture 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

10 000,00 

 الثانية   األجيال الدورة لقاء  جسور القراءة 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

  جمعية أبعاد
وع ي قرية" مرس 

تحت   "كتاب ف 
ين  اف جمعية أجيال تنغئ   ارس 

L'animation des cafés littéraires 10 000,00 

  جمعية أبعاد

وع برنامج الدورة الرابعة   مرس 
لفعليات اإليام الثقافية والتحسيس 
وثقافة: واقع،   قراءة"القراءة بأهمية 

 "وتوقعات إيقاع

L'animation des cafés littéraires 10 000,00 

  جمعية أبعاد
الطفال بأهمية القراءة   تحسيس
 بواسطة مرسح العرائس/كراكئ   

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

20 000,00 

جمعية أجيال المستقبل  
بية والتنمية   للئر

 L'animation des cafés littéraires 10 000,00 والقراءة ثم القراءة للجميع  القراءة 
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وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

وع  جمعية اجيال تنغرين  مقامات القراءة  مرس 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

جمعية أحيدوس للتنمية  
اث والبيئةالقروية  و الئر   

عادات القراءة لدى األطفال  ترسيخ
ي " واليافعي   

تفر   "نقرأ لئ 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

20 000,00 

جمعية أصدقاء مرسح  
الخشبة للثقافة والفن  

 بالقنيطرة 
 الجهوي للكتابات النسائية  الملتفر 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

25 000,00 

جمعية أصدقاء مرسح  
الخشبة للثقافة والفن  

 بالقنيطرة 

وع برنامج التعريفبالمؤلفي     مرس 
 الشباب داخل دور الشباب 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

 تحسيسية حول القراءة  أيام  جمعية اعالم الشباب

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

بية   جمعية اكودار للئر
 والثقافةوالفن 

وع القراءة جيل  مرس   

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

ي 
  جمعية االشعاع الثقاف 

تحسيسية بالقراءة بجماعة   محطات 
 بوعنان 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

ي  جمعية الثقافة والتنمية  ي الكتاب  نحن 
 القراءة ف 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

10 000,00 

 جمعية الثقافة والتنمية 
جرس ينقلنا من البؤس ال   القراءة 

2022أبريل  19إل   11األمل)من   

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

7 000,00 

جمعية الرأفة النسوية  
  للتنمية اإلجتماعية 

نامج الطاطوي اإلقليمي   الئر
للتحٌسس بأهٌمة القراءة. تحت  

  *شعار* : طاطا تقرأ

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

جمعية الرحمة لألشخاص  
 المعاقي   تلوين اسكا 

فيه المخيم   فضاء للقراءة والئر

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

بية   جمعية الرشاد للئر
 والثقافة 

ي نقراو، أرواح أنغار  قافلة،   أحر
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

30 000,00 
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وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

جمعية الزاوية للتنمية  
 والمحافظة عىل البيئة 

 نكراو  كومو

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

بية   جمعية الزهراء للئر
 والتنمية والتكوين 

وتوسيع فضاء المكتبة   تنشيط
  القروية أوالد أحمد بن عىلي 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

بية   جمعية الزهراء للئر
 والتنمية والتكوين 

 القراءة بالدوار قافلة
Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

10 000,00 

وق للتنمية   جمعية الرس 
 الثقافة والبيئة 

القراءةبلعالم القروي تنمية  مهارات  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

  والشبابجمعية الطفولة 
بية والتكوين   للئر

ي نسخته الثالثة تحت   الكراكئ   
ف 

 شعار هيا نقرأ هيا نمرح 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

20 000,00 

  والشبابجمعية الطفولة 
بية والتكوين   للئر

شعار: ال  ق  راي  ة    ال   ق   راءة تحتق   اف   ل   ة 
 ف  الدوار 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

20 000,00 

جمعية العكاية للتضامن  
  -أقا -والتنمية اإلجتماعية 

 طاطا 

  واألدبتمونت لإلبداع  ملتفر 
ي 
 األمازيغ 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

30 000,00 

جمعية الفضاء التواصىلي  
بية    والتنمية والثقافةللئر

  طانطان فرع
 تأهيل وتنشيط الخزانة الجمعوية  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

جمعية المبادرة المغربية  
بالناظور للعلوم والفكر    

 القراءة  سفراء
Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

20 000,00 

 أنيس  الكتاب جمعية الوفاق النسوي 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

أوديسا للثقافة  جمعية 
  والفن

وع تجهئ   خزانة الجمعوية   مرس 
 المعرفة 

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

30 000,00 

جمعية أوالد أحمد بن عىلي  
 للتنمية الرياضية والثقافية 

ي 
... كلنا نقرأ والمدينةالقرية  ف   

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

20 000,00 



 

46 

وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

جمعية أوالد أحمد بن عىلي  
 للتنمية الرياضية والثقافية 

  نقرأ
ر
 نرف

Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

20 000,00 

للتنمية   جمعية إيمال
بية   والفن والثقافة والئر

وع فات القراءة  مرس   محئر
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

10 000,00 

 جمعية بسمة الرمال 
المضيق الدولي للكتاب و   ملتفر 

 المؤلف الدورة التاسعة 
Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

7 000,00 

جمعية تاسليت للمرسح  
ي  
والثقافة والسينما بن 

 بوعياش 

القراءة بالعلم القروي   برنامج
ي نسخته الرابعة 

 
ي ف  والحض 

Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

7 000,00 

جمعية تمونت إفران  
 األطلس الصغئ  

جعلاقرأ,,,وا   لحياتك مبدأ 
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

15 000,00 

جمعية تمونت إفران  
 األطلس الصغئ  

 رفيق دائم  ..الكتاب

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

جمعية جذور للثقافة  
اث والفنون الحية   والئر

 إقرأ

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

ي يا مغرب   جمعية حبينر
سالمة   -ثقافة  -فنون 

 طرقية 
 همنا  القراءة 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

20 000,00 

جمعية دعم للتنمية  
  االجتماعية لعامر 

 أكادير السابع للرواية  ملتفر 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

جمعية دعم للتنمية  
  االجتماعية لعامر 

نيت  الملتفر   الرابع ألدب الطفل بئر 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

جمعية دعم للتنمية  
  االجتماعية لعامر 

ثقافة القراءة والكتاب داخل   إرساء
 :المدرسة العمومية ثحت شعار

 "وانفتاح القراءة، غرتقاء"

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

جمعية دعم مدرسة  
النجاح المدرسة  

 الجماعاتية إفران أ.ص 

وع األبواب المفتوحة ل مك  تبة   مرس 
 الحي عزفة إبن باجة 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 
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وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

جمعية شعاع المعرفة  
بية  اسا  والثقافةللئر   

تنشيط مكتبات األحياء   برنامج
 بعمالة المضيق الفنيدق 

Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

10 000,00 

جمعية طموح للطفولة  
 والشباب 

 Let’s Read برنامج

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

 "الطفل المبادر" قافلة  جمعية فضاءات للتنمية

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

  القراءة أنشطة جمعية فنون طانطان 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

جمعية قدماء تالميذ  
 ثانوية الفقيه داود المضيق 

  ال  ثقافية للقرب النسخة الثالثة الق  رية
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

10 000,00 

كلميم للثقافة  جمعية  
 والتنمية 

ي االدب   ملتفر 
ربيع الق راءة ف 

ي الدورة الرابعة 
 االمازيغ 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

30 000,00 

جمعية ماما سلطانة  
لألطفال المهملي    
  والمتخىل عنهم

والكتابمن أجل القراءة  بودكاستات    

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

40 000,00 

جمعية ملتفر ْبالدي  
 للمواطنة 

L'animation des cafés 
littéraires 

Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

15 000,00 

  -جمعية ىيت سغروشن 
الجيل الجديد للتنمية  

 القروية 
  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

  -جمعية ىيت سغروشن 
الجيل الجديد للتنمية  

 القروية 
  

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

10 000,00 

   رابطة أدباء الجنوب 
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

15 000,00 

الجنوب رابطة أدباء     
Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la lecture 
chez les enfants et les jeunes 

20 000,00 



 

48 

وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

تاب الشباب  
ُ
رابطة الك

 بالريف 
  

Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

25 000,00 

بية  رواد  المستقبل للئر
 والثقافة 

  
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

20 000,00 

بية   رواد المستقبل للئر
 والثقافة 

  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

15 000,00 

   رياض الطفولة والمستقبل 

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

7 000,00 

شبكة الجمعيات النسائية  
 والتنموية بدائرة أقا 

  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

20 000,00 

الثقافية    شبكة المقاهي 
 بالمغرب 

  
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

30 000,00 

فريق تنمية المهارات  
 القيادية 

  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

مبادرة القراءة للجميع  
 كلميم 

  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

ي   مرسح الخميسات
 سين 

 تياتر 
  

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

10 000,00 

ي   منتدى الشباب المغرنر
 للثقافة والتنمية تازة 

  
Les activités culturelles en rapport 
avec les caravanes de lecture 

15 000,00 

الشعراء للثقافة منتدى     

Les activités destinées à renforcer 
et ancrer l’habitude de la 
lecture chez les enfants et les 
jeunes 

30 000,00 

   منظمة تاماينوت اكادير 
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

30 000,00 
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وع  صاحب وع  المشر وع عنوان المشر   طبيعة المشر
مبلغ الدعم  

 الممنوح 

ع أيت  منظمة تاماينوت فر 
  ملول

  
Les manifestations et rencontres 
en lien avec la promotion de la 
lecture 

30 000,00 

نادي الشباب للثقافة  
 والفن والرياضة   

  L'animation des cafés littéraires 7 000,00 
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  2022املشاريع املقبولة في مجال مشاركة الكتاب املغاربة في إقامات املؤلفين برسم سنة 

وع  وع  صاحب المشر  مبلغ الدعم الممنوح  اإلقامة طلب  مدينة اسم المشر

Ammor Aicha 

ات والتباس  ح
ّ
ضور الذ

  ّ ي
ي الخطاِب الروان 

 
خييل ف

ّ
الت

ها  
ُ
 وخطابات

ُ
ي الرواية العرنر

 الُموازية 

 000,00 7 تحناوت 

Bahir Abderrahim  ء يستحق ي
 000,00 7 واد الو ال س 

BENSABER ABDESSAMIA  آزرو  الغائبون 
 

15 000,00 

BOUNAAMANE SALMANE 

العلمانية المؤمنة: الجابري  
ي مقاربة جديدة   والمسئ 
إلشكال العالقة بي   الدين  

 والسياسة 

 المدينة القديمة فاس
 

15 000,00 

CHAKIR Abdelamjid  000,00 10 الجديدة  مونتيف   : سيناريو تلفزي 

EL HAISSAN Brahim 
التشكيل والمرسح، إستتيقا  

 متبادلة 
 000,00 15 الصويرة 

Farisi Mohammed 

Une lettre d'une 

inconnue/ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ 

ⵣⴳ ⵉⵊⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ 

 000,00 10 تازة 

FIZAZI ABDESLAM 
الحاج مسعود بي   المطرقة  
ي زمن الجائحة 

 والسندان ف 
 

فرنسا  -باريس   15 000,00 

Hozal Abderrahim 

سطات : قطب الشاوية  
ي 
 Settat : Centre التاريح 

historique de la  
Chaouia 

 000,00 15 سطات 

maoulainin namaa 
ثقافة الصحراء قضايا  

 ودالالت 
 000,00 10 الصويرة 

Rigalma Ratiba 
المالحات القروية باقليم  

نيت   تئ  
نيت   000,00 20 تئ  

 


