
 
 

دفتر التحمالت املتعلق بنشر  

 الكتب 
 ديباجة 

تحقيق في  املساهمة  الى  سعيها  إطار   ثقافية  تنمية  في 

  مؤسسة ، تعمل  واملجال  والساكنة  الفرد  لفائدة  دائمة

 :على  ،الخصوص على ،والفنون  للثقافة سل 

  ابداعية،   وأعمال  ثقافية  مطبوعات  واقتناء  نشر

والفنون،    للثقافة  تفاعلية  الكترونية  منصة  وإحداث

 والفني  الثقافي  املجال  في  االنسان  حقوق   ثقافة  ونشر

  األوجه   وإبراز االبداع،  وحرية   التعبير  حرية   وخاصة

 والوطنية   الجهوية  املستويات  علىسل    دينةمل  املشرقة

  خلل  من وفني  ثقافي كقطب صورتها وإنعاش  والدولية

  مفكرين   من  ورجاالتها  ونسائها،  بتراثها  التعريف 

 ومبدعين. ومثقفين

من هذا املنطلق، قررت املؤسسة إطلق مباراة وطنية  

لهذه  امليزانية حدود في كتب أربعة لنشر املرصودة 

 الغاية، وفقا للمواد التالية:

 

 : شروط الترشح   1املادة 

 ؛ يكون املؤلف مغربيا أن 

 يكون املؤلف مغربيا؛  أن 1.1

يكون    2.1 اللغتين أن  بإحدى  املشروع 

أو   باإلنجليزية  أو  بالفرنسية  أو  الرسميتين 

 باإلسبانية؛ 

و   120أن تتحدد صفحات املشروع ما بين    3.1

 صفحة؛  280

 لم يسبق نشر املشروع؛ 4.1

 أن يتناول املؤلف أحد التيمات التالية: 5.1

 قضايا الثقافة والفنون؛ - 

 السياسات الثقافية؛  - 

)تر   -  سل  أعلمها،  مدينة  اثها، 

 تاريخها، قضاياها، الخ(؛

 الكتب الجميلة غير معنية بهذه املباراة. 6.1

 

 وأجل وضعه النشر  طلب ملف :2املادة 

 من: النشر طلب يتكون ملف 

 استمارة الترشيح املرفقة؛  1. 2

حامل الكتروني يتضمن تسجيل املخطوط   2.2

 بتطبيق وورد؛ 

بخط   3.2 مرقونة  املخطوط  من  نسخ  ثلث 

 ؛ 12التايمز البنط 

على    4.2 واحدة  صفحة  في  تركيبي  ملخص 

 األقص ى ملضمون مشروع الكتاب في أربع نسخ؛

. 

 معايير االختيار  :3املادة 

 : التالية عايير للم املرشحة الكتب ملءمة

مطابقة موضوع املخطوط إلحدى التيمات   1.3

 ؛ 5.1املحددة في الفقرة 

 جودة اللغة وتماسك املعنى؛ 2.3

 صلبة املنهج؛ التمكن من املفاهيم و  3.3

 التفرد في املقاربة؛ 4.3

 توفر عنصر الجدة؛ 5.3

 الجمهور املستهدف.  كثافة 6.3

 

 



 االختيار مسطرة :4املادة 

لجنة    1.4 املؤسسة  في  تحدث  مهامها  تتحدد 

 ما يلي:

النشر   - طلب  بملفات  التوصل   متابعة 

 وضبط الئحة الكتب املرشحة للنشر؛ 

 تعيين املحكمين بالنسبة لكل مشروع؛  -

املؤلف   - الى  املحكمين  تقريري  توجيه 

 وطلب تقرير جوابي؛

تقارير    - على  بناء  املشاريع  ترتيب 

 ؛املؤلفين وجواب املحكمين

 ؛ترتيب املشاريع حسب تكلفة اإلنتاج -

التنفيذي    - للمكتب  مفصل  تقرير  رفع 

املشاريع الجاهزة واملشاريع    ترتيب  حول   للمؤسسة

املراجعة تستدعي  زالت  ال  كل التي  انجاز  ،وتكلفة 

 ؛واحد منها

 تتبع تصويبات املشاريع ما قبل النهائية؛ -

جاهزية    - حول  تقرير  املشاريع رفع 

بشكل قب  املقبولة  نهائيما  عدمها، ل  من  للنشر   ،

أشهر بعد  ثلثة  األقص ى   املكتب   لنإع  على 

 النتائج. نع للمؤسسة التنفيذي

 للمؤسسة ب:  التنفيذي قوم املكتبي 2.4

 ؛املشاريع اختيار في النهائي البت -

النتائج  - عن  بالنسبة    اإلعلن  النهائية 

وما قبل النهائية بالنسبة   للمشاريع الجاهزة للنشر

مللحظات   االستجابة  تتطلب  التي  للمشاريع 

 . املحكمين

إخبار حاملي املشاريع املقبولة بصفة ما    -

جاهزية  حول  اللجنة  تقرير  على  بناء  نهائية،  قبل 

النسخة الجديدة للنشر من عدمها، بنشر الكتاب  

 أو عدم نشره.

 

 مسطرة النشر : 5املادة 

بناء  للنشر  الجاهزة  املشاريع  نشر  املؤسسة  تباشر 

، وبعد التوقيع   4اليه في املادة    على تقرير اللجنة املومأ

التأليف   حقوق  عقد  على  املؤلف  يضمن  مع  الذي 

تسلم   الطبعة   100للمؤلف  عن  الكتاب  من  نسخة 

طبعة كل  وعن  حقوق  األولى  تفويت  مقابل   جديدة 

للنسختين  والفنون  للثقافة  سل  ملؤسسة  التأليف 

 الورقية وااللكترونية للكتاب. 

 : اإلعالن عن املباراة6املادة 

املباراة  ي هذه  عن  اإلعلن  الورقية    فيتم  الجرائد 

على   وااللكترونية  للمؤسسة  االلكتروني  املوقع  وعبر 

  www.salaculture.ma : الرابط

افقة :7املادة  على مقتضيات دفتر التحمالت املو

صريح  إقرار  بمثابة  املباراة  هذه  في  املشاركة  تعتبر 

 بقبول مقتضيات دفتر التحملت هذا. 

 : وضع الترشيحات وأجل وضعها 8املادة 

النشر   طلب  ملف  املترشحون  املضمون  يرسل  بالبريد 

بسل،   الكائنة  املؤسسة  بكتابة  يضعونه   مكرر، 1أو 

مقابل    ،11060  ملريسة، سل  الغرابلية، الخير، تجزئة

 . 2020ونبر ن 10في أجل أقصاه  وصل،

http://www.salaculture.ma/

