تقـــديـــــم
املعرض الدويل للنرش والكتاب بالدار البيضاء تظاهرة ثقافية دولية تنظمها كل سنة وزارة الثقافة ،باعتبارها قطاعا حكوميا يسطر وينفذ سياسة الدولة يف املجال الثقايف عموما ومن
ضمنه قطاع الكتاب والشؤون املرتبطة به ،بتعاون مع مكتب معارض وأسواق الدار البيضاء.
يتمحور املعرض الدويل للنرش والكتاب حول النرش والكتاب ،ويهم بالدرجة األوىل املقاوالت الوطنية والدولية التي تعنى بصناعة الكتاب وترويجه ،وتكنولوجيات الطباعة والنرش
اإللكرتوين وما يتصل بذلك ،ويبقى الطابع التجاري للتظاهرة محفوظا يف حدود ما ينص عليه هذا القانون.
البند األول  :أهداف المعرض
 1-1خلق فرصة للتواصل فيام بني املهنيني من مختلف شعب صناعة الكتاب يف املغرب
والخارج،
 2-1التحفيز عىل القراءة وتقريب الكتاب من املواطنني.
 3-1خلق فرص اللقاء والحوار بني النارش والكاتب والقارئ.
 4-1تيسري تداول الكتاب واألوعية املرتبطة به مبختلف اللغات.
 5-1تنمية التعاون بني البلدان عن طريق إنعاش نرش وتسويق الكتاب.
 6-1تشجيع اإلنتاج املشرتك وتيسري تداول حقوق التأليف والرتجمة بني املهنيني
املغاربة واألجانب.
 7-1حث االستثامر الوطني واألجنبي عىل االهتامم مبيدان النرش وتداول الكتاب.
البند الثاني  :المشاركون
يشارك يف املعرض :
 1-2النارشون املغاربة واألجانب الذين :
* ال تقل إصداراتهم عن  20عنوانا.
* ال تقل إصداراتهم خالل الخمس سنوات األخرية عن  % 50من مجموع
اإلصدارات املعروضة.
 2-2املكتبات املغربية حرصيا ،رشط أن تتوفر عىل توكيل رسمي يخص الدورة الحالية
للمعرض صادر لها من خمسة نارشين أجانب عىل األقل ،مع إرفاق طلباتهم
برسالة تفويض أصلية عن كل نارش.
كام يسمح للمكتبات املغربية التي لديها متثيل حرصي دائم ألحد النارشين األجانب
باملشاركة بعد موافقة لجنة دراسة امللفات.
البند الثالث  :طلب المشاركة
 1-3يعترب ملء وتوقيع طلب املشاركة مبثابة التعهد باحرتام بنود هذا القانون ،وملديرية
الكتاب والخزانات واملحفوظات بوزارة الثقافة كامل الصالحية للفصل يف الحاالت
غري الواردة يف قانون املعرض.
 2-3تبعث طلبات املشاركة مرفقة بلوائح املعروضات مرقونة ومتضمنة لجميع
املعلومات املنصوص عليها يف البطاقتني رقم  1و 2من ملف العارض.
 3-3تعترب طلبات املشاركة الغية إذا مل تتوفر يف لوائح املعروضات الرشوط املطلوبة،
وإذا مل تتضمن البطاقتان  1و 2جميع املعلومات الالزمة لهذا الغرض ،وهذا يخص
العارضني املغاربة واألجانب عىل حد سواء.
 4-3توجه طلبات املشاركة خالل أجل أقصاه  30نونرب  2014إىل العنوان اآليت :
وزارة الثقافة
مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات
 ،17شارع ميشليفن – أكدال – الرباط 10080
اململكة املغربية
الربيد اإللكرتوين siel.casa@yahoo.com :
 5-3تسجل الطلبات التي تصل بعد هذا األجل يف الئحة االنتظار .ويتم البت فيها يف
أجل أقصاه عرشون يوما قبل انطالق املعرض.
البند الرابع :دراسة الملفات
 1-4تشكل لجنة مختصة من ممثلني اثنني (عن كل من وزارة الثقافة ،ووزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،ووزارة االتصال) ،وكذا ممثلني اثنني عن النارشين وموزع
نارش ،وتقوم هذه اللجنة بدراسة ملفات العارضني وقوائم املعروضات ،وتبت فيها
طبقا للمساطر التنظيمية.

 2-4يتم إشعار العارض بقرار هذه اللجنة من خالل مديرية الكتاب والخزانات
واملحفوظات ،وتعترب قرارات اللجنة نهائية وهي غري مطالبة بتربيرها.
البند الخامس  :شروط المشاركة
 1-5ال يسمح للعارض باملشاركة إال بعد توصله مبوافقة اللجنة وأدائه  % 50من
مستحقات كراء الرواق ،عىل أن يستكمل  % 50املتبقية من املستحقات املذكورة
قبل بداية املعرض وذلك لفائدة إدارة مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء.
 2-5ال يسمح باستقدام أي كتاب مل يرد ذكره يف الالئحة املؤرش عليها من طرف لجنة
القراءة ومن طرف وزارة االتصال املغربية ،وذلك طبقا للقوانني املغربية املعمول
بها.
َ
الحصول املسبق عىل ترخيص من
 3-5يقتيض عرض املصحف الرشيف يف أروقة املعرض
مؤسسة محمد السادس لنرش املصحف الرشيف ،الكائنة ب :
زاوية شارع عبدالله بن ياسني وزنقة ابن زيدون – املحمدية – املغرب
هاتف  212 + 523 318 510 :فاكس 212 + 523 318 511 :
الربيد اإللكرتوين fondMed6@gmail.com :
وكل معروض من املصاحف ال يستجيب لهذا الرشط يتعرض للحجز.
 4-5يتعني عىل العارضني االلتزام بالقوانني املغربية املعمول بها يف ميدان حقوق التأليف
ويف مجال توزيع الكتب والصحف واملطبوعات.
 5-5ال يحق ألي مشارك أن يبيع كتبا أو مؤلفات بدون توكيل خاص باملشاركة يف
املعرض مقدم له من نارشها األصيل.
 6-5يجب أال تخل الكتب واملنشورات املعروضة باآلداب العامة ،وأال تتعارض مع
سيادة اململكة املغربية ونسيجها الديني والعقائدي واملذهبي واملبادئ العامة
املؤسسة لدولتها.
 7-5ميكن عرض وبيع الوسائط السمعية والبرصية والرقمية رشيطة أن يكون مضمونها
ثقافيا رصفا ،وفق مقتضيات البند الرابع من هذا القانون.
البند السادس  :األروقة
 1-6يضع مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء رهن إشارة العارضني بالكراء أروقة
مكونة من ركائز األملنيوم ومأطوراته مجهزة بستة ( )6رفوف عن كل 9م،2
باإلضافة إىل اإلنارة وطاولة وثالثة كرايس وفراش اصطناعي (موكيت) ،وتتكلف
إدارة املعرض بنظافة املمرات.
 2-6اللجنة املشرتكة بني وزارة الثقافة ومكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء هي
الجهة الوحيدة التي تعود إليها مسؤولية وضع تصميم املعرض وتوزيع األروقة،
وصالحية التدخل من أجل تغيري مواقع وأشكال األروقة ،مبا يخدم وظيفية التهيئة
وجامليتها.
 3-6عىل العارضني الراغبني يف اقتناء أرض عراء وتركيب أروقة مشخصة عرض تصاميمهم
عىل اللجنة املشرتكة قصد املصادقة عليها ،ومينع عليهم خالل إنشاء أروقتهم تلك
استعامل مكونات تدخل يف تركيب األروقة املجهزة ،وكل تغيري الحق يرغبون
يف إدخاله عىل أروقتهم يجب أن يقدم بشأنه طلب إىل اللجنة املشرتكة ويكون
مصحوبا بتصميم يوضح التعديالت املرغوبة.
 4-6تعطى األولوية يف املمرات الرئيسية لألروقة املشخصة.
 5-6ال يسمح ببناء أي رواق يف عني املكان ،وال يكون تركيب األروقة إال داخل فضاء
مكتب معارض الدار البيضاء.
 6-6ال ميكن القيام بتغيري شكل الرواق أو بأشغال تجهيز وتزيني إال بعد التأشري
واملصادقة عليها من طرف اللجنة املشرتكة بني وزارة الثقافة ومكتب معارض
الدار البيضاء.

 7-6مينع عىل العارضني تقسيم الرواق أو كراؤه أو التنازل عنه للغري .ويف حالة تراجع
العارض عن املشاركة أو عدم حيازة الرواق لسبب ما ،فإنه ال يحق له املطالبة
باستعادة املستحقات املذكورة يف البند الخامس.
 8-6يف حالة تأخر املعروضات يف الوصول إىل املعرض يحق ملديرية الكتاب والخزانات
واملحفوظات أن تقفل األروقة املعنية أو تغري مواقعها حسب ما تراه مناسبا للسري
العادي للمعرض ومقتضياته الجاملية.
 9-6يضع مكتب معارض الدار البيضاء تحت ترصف العارضني لوازم إضافية للكراء ،وال
ميكن إدخال تجهيزات أخرى إال بعد موافقة اللجنة املنظمة.
 10-6مينع إخالء الرواق من محتوياته قبل نهاية املعرض.
 11-6يجب أن تكون األروقة جاهزة بالكامل واملنتوجات معروضة بشكل نهايئ يوما
قبل افتتاح املعرض ،وذلك عند حدود الساعة السادسة مساء.
 12-6يتم تفريغ وتفكيك األروقة يوم  23فرباير ابتداء من الساعة العارشة صباحا.
البند السابع  :مستودعات التخزين
 1-7تضع إدارة مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء رهن إشارة العارضني مستودعات
مقابل أداء تكاليف الخزن.
 2-7ال تودع أو تسحب من املخزن أية بضاعة دون موافقة لجنة دراسة امللفات
عليها.
البند الثامن  :المعروضات
 1-8يتحدد عدد النسخ املشارك بها من كل عنوان  -باعتبار تاريخ صدورها األول  -كام
ييل :
*  100نسخة للعناوين الصادرة خالل سنة .2014
*  50نسخة للعناوين الصادرة خالل الفرتة ما بني . 2013 - 2008
*  5نسخ للعناوين الصادرة قبل سنة .2008
 2-8ال يجب أن تتجاوز املعروضات ما يعادل سعة 1,5م 3عن كل 9م ،2ويرسي هذا
املقدار عىل كل مرة يتم فيها سحب الكتب من املخازن.
البند التاسع  :شارات العارضين
 1-9حمل الشارات الشخصية إجباري داخل املعرض.
 2-9تسلم شارات العارضني من طرف مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات بعني
املكان ،وبناء عىل الئحة بأسامء املعنيني باألمر ،ويجب أن تتوصل مديرية الكتاب
والخزانات واملحفوظات بهذه الالئحة قبل  31يناير  ،2015وال يقبل أي طلب يرد
بعد هذا األجل.
البند العاشر  :البيع ورقم المعامالت
 1-10يتعني عىل العارضني الحضور إىل أروقتهم ساعة عىل األقل قبل االفتتاح .
 2-10عىل جميع العارضني وضع سعر الكتب عىل أغلفتها بالدرهم املغريب.
 3-10ميكن للنارشين املغاربة واألجانب منح تخفيض عن كل كتاب موجه للبيع بنسبة
 %20من السعر املنصوص عليه يف الغالف.
 4-10مينع البيع بالجملة طيلة مدة املعرض.
 5-10يجب عىل العارضني تسليم وصل خروج لكل زبون عن مشرتياته ،من الوصوالت
التي تزودهم بها مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات باملجان.
 6-10يتعني عىل العارضني موافاة اللجنة املنظمة بإحصائيات يومية عن عدد مبيعاتهم
وقيمتها طبقا الستامرة خاصة يتم توزيعها عليهم.
البند الحادي عشر :الممارسات واألنشطة الممنوعة
مينع تحت طائلة إجراءات زجرية ما ييل :

 1-11تجاوز العارضني للمساحات املخصصة لهم والتسبب يف إعاقة املرور باملمرات.
 2-11استعامل مكرب الصوت أو جهاز آخر يحدث صخبا ،وعىل العارضني الراغبني يف
تنظيم أنشطة موسيقية داخل أروقتهم أخذ إذن مسبق بذلك من اللجنة املشرتكة
بعد بيان نوعية النشاط املوسيقي وطبيعة الوسائل الصوتية املستعملة ،مع التقيد
برشط عدم تجاوز قـــوة الصوت لـ  70ديسبل ،وكل مخالفة لهذه الرشوط من
شأنها أن تعرض العارض املخالف لقطع الكهرباء عن الرواق بشكل فوري ودون
تعويض له عن أي رضر يلحق بسبب ذلك.
 3-11اإلقدام داخل الرواق أو يف املمرات عىل تخزين املواد التي تشكل خطرا أو تفسد
جاملية املعرض ( ورق ،أو صناديق من الورق املقوى أو نفايات.) ...
 4-11عرض أو بيع األدوات أو التجهيزات املكتبية.
 5-11توزيع منشورات أو دالئل أو مطبوعات من أي نوع كان مبدخل أو ممرات املعرض
أو داخل األروقة دون إذن سابق من مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات.
 6-11إخالء الرواق قبل صباح اليوم املوايل لالختتام إال بإذن من مديرية الكتاب
والخزانات واملحفوظات.
البند الثاني عشر :التأشيرات
 1-12يتعني عىل املشاركني وزوار املعرض األجانب طلب تأشرية الدخول إىل املغرب من
سفارات اململكة املغربية ببلدانهم .وتيسريا لهذا اإلجراء ،يتعني عليهم إرفاق طلب
املشاركة بصورة للصفحتني األوىل والثانية من جواز سفرهم وال تقبل الطلبات
الواردة بعد تاريخ  15دجنرب.2014
 2-12يتعني عىل العارضني إرسال قوائم الكتب إىل مديرية الكتاب والخزانات
واملحفوظات مطبوعة عىل الورق وعىل قرص مدمج أو بالربيد اإللكرتوين (بطاقة
رقم  ) 2قبل  30نونرب  2014إىل :
وزارة الثقافة
مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات
 ،17شارع ميشليفن – أكدال – الرباط
الربيد اإللكرتوين siel.casa@yahoo . com :
الفاكس 212 + 537 274 031 / 212 + 537 274 043 :
حتى تتمكن املصالح املختصة بوزارة االتصال املغربية من اإلطالع والتأشري عليها ،يجب
أن تتضمن القوائم املعلومات التالية :
اسم املؤلف  /عنوان الكتاب  /تاريخ النرش  /دار النرش  /مثن النسخة  /عدد النسخ من
كل عنوان  /التخصص.
البند الثالث عشر :التأمين اإلجباري وشروط السالمة
 1-13يجب عىل العارضني املشاركني يف املعرض االنخراط يف بوليصة التأمني بواسطة
الرشكة املنظمة.
 2-13يلتزم كل عارض باحرتام مواصفات السالمة املتعارف عليها يف الورشة قبل
املعرض وخالله وأثناء تفكيك األروقة املشخصة ،فيام يتصل باإلنشاءات واملواد
املستعملة ،ويعترب مسؤوال عن الجهة املنفذة لورشة الرواق املشخص ،وللجهة
املنظمة للمعرض حق إجراء زيارات معاينة ومراقبة لورشة الرواق.
 3-13عىل العارضني االلتزام باحرتام التعليامت التقنية املتعلقة بالسالمة والسيام الوقاية
من الحريق ،والتعهد بأن املنتوجات أو الخدمات املقدمة من طرفهم هي مطابقة
ملعايري السالمة ويتحملون املسؤولية عن أي رضر قد ينشأ عنها ،وال يتحمل
املنظمون أية مسؤولية ترتتب عنها.
 4-13إن أي إتالف يتسبب فيه العارض ويلحق رضرا بأرضية املعرض أو مبواد الرواق
واألمكنة املوضوعة رهن إشارته أو إشارة غريه يتم تقوميه من طرف إدارة املعرض
ويتحمل العارض مسؤولية تعويضه ،وذلك وفق منصوص التزام يوقعه العارض
لفائدة إدارة مكتب معارض الدار البيضاء.
البند الرابع عشر  :الشحن والتعشير
 1-14تشحن املواد املوجهة للعرض برا وبحرا وجوا ،وال تقبل املواد املرسلة عرب الربيد.
 2-14توجه الكتب املخصصة للمعرض يف دفعة واحدة ويف أجل أقصاه فاتح فرباير
 2015إىل مستودعات مكتب معارض الدار البيضاء عىل العنوان التايل :

مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء
املعرض الدويل للنرش والكتاب
شارع تزنيت ،الدار البيضاء – املغرب
 3-14يتحمل العارض جميع نفقات شحن ونقل كتبه وتعشريها من بلدها األصيل إىل مقر املعرض.
 4-14يوضع داخل كل طرد كشف تعبئة مبحتوياته.
 5-14ترسل وجوبا – مبجرد شحن الكتب  -بالربيد املضمون والرسيع نسخة ورقية ،أو بالربيد اإللكرتوين صورة رقمية ،من بوليصة الشحن والفواتري
وكشوف التعبئة إىل مديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات.
 6-14ال ترتتب عىل مديرية الكتاب أية مسؤولية يف حال قام العارض بإرسال شحنة كتبه قبل حصوله عىل موافقة لجنة القراءة عىل مشاركته يف
املعرض.
 7-14يلتزم جميع العارضني األجانب كتابة (البطاقة  )3بإرجاع الكتب التي مل تبع خالل أيام املعرض إىل بلدها األصيل يف أجل أقصاه عرشة أيام بعد
انتهاء املعرض ،وبعد انقضاء هذا األجل يحق ملديرية الكتاب والخزانات واملحفوظات حجز تلك الكتب.
 8-14تسهيال لعمليات تخليص الكتب واملواد املوجهة للعرض من الجامرك وضامنا لوصولها إىل املعرض يف املوعد املحدد وإعادة املرجوعات إىل بلدها
األصيل طبقا ملقتضيات قانون املعرض ،يجب عىل العارضني اعتامد خدمات املعرشين املقرتحة أسامؤهم ضمن ملف املشاركة.
البند الخامس عشر  :حقوق الصورة والتسجيل
يأذن العارضون للمنظمني والرشكات التابعة لهم ،باالستخدام مجانا ألغراض إعالمية أو إشهارية عرب مختلف الوسائط داخل املغرب وخارجه للصور
أو األرشطة املصورة التي تظهر فيها أروقتهم وعالماتهم التجارية واملعروضات التي تحتوي عليها.
البند السادس عشر  :الجزاءات
إن أي إخالل بأحد بنود هذا القانون يعرض صاحبه ألحد الجزاءات التالية :
أ -اإلنذار الشفوي.
ب -اإلنذار الكتايب.
ج  -حجز الكتب التالية :
.1ج  -التي مل ترد يف القوائم.
.2ج  -التي تتوصل اللجنة املنظمة بشكاية تتعلق بتزويرها أو بإخاللها بالقانون.
.3ج  -التي ال يتوفر عارضها عىل توكيل خاص لدورة املعرض من طرف نارشها.
.4ج  -التي مل يرجعها عارضها إىل بلدها األصيل بعد انتهاء املعرض بعرشة أيام.
د  -اإلغالق املؤقت للرواق.
هـ  -اإلغالق النهايئ للرواق.
و -الحرمان من املشاركة يف الدورات القادمة.

