ظهير شريف رقم  1.09.198صادر في  8ربيع األول
 23( 1431فبراير )2010
بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف.

الحمد هلل وحده

الطابع الرشيف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

االضطالع مبهمة العناية بكتاب اهلل ،تسجيال وطبعا ،ونشرا وتوزيعا مع كل
ما يقتضيه ذلك من السهر على ضمان استمرا ضبطه ورمسه وقراءته بكامل
الدقة واألمانة؛
وصونا لسالمة املصاحف الرائحة داخل مملكتنا الشريفة من كل خطإ
أو حتريف ،أسندنا االختصاص إىل هذه املؤسسة من أجل منح الرتخيص بطبعها
وتوزيعها؛

دبــــــــــــاجـــــــــــــــة
يعلم من ظهرينا الشريف هذا ،أمساه اهلل وأعز أمره ،أننا:
نهوضا من لدن جاللتنا الشريفة بأمانه من صون محى امللة والدين اليت
تطوقنا بها مسؤولية إمارة املؤمنني ،ويف صدارتها إيالء كتاب اهلل العزيز سابغ
عنايتنا؛
ومواصلة من جنابنا الشضريف للعناية الفائقة اليت حظي بها –وال
يزال كتاب اهلل العزيز ومعجزة اإلسالم اخلالدة من لدن أسالفنا املنعمني ،حتفيظا
للناشئة ،وتدريسا يف املدارس واملعاهد ،وقراءة يف بيوت اهلل ،ونسخا وطباعة
وتوزيعا يف خمتلف األمصار واآلفاق؛
وحرصا منا على جعل هذه العناية وذلك االهتمام ،قائمني على نظام
متكامل ،ووسائل مناسبة ،ويف مقدمتها بنية تنظيمية متوفرة على كل
املقومات الضرورية ،قررنا إحداث مؤسسة حتظى بالرعاية السامية جلاللتنا،
توضع حتت سلطة وزيرنا يف األوقاف والشؤون اإلسالمية ،أوكلنا إليها حصرا،
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وبناء على الفصل  19من الدستور ،أصدرنا أمرنا الشريف بنا يلي:

الفصل األول
اإلحداث واملهام
املادة 1
حتدث حتت الرعاية السامية جلاللتنا الشريفة ،بصفتنا أمري املؤمنني ،ال تسعى إىل
احلصول على الربح تتمتع بالشخصية املعنوية واالستقالل املالي ،تسمى «مؤسسة
حممد السادس لنشر املصحف الشريف».ويشار إليها يف ظهرينا الشريف هذا بإسم
املؤسسة.
توضع املؤسسة حتت وصاية وزيرنا يف األوقاف والشؤون اإلسالمية.
يكون مقر املؤسسة مبدينة احملمدية.

املادة 2
تعترب املؤسسة هيئة وطنية مرجعية عليا يف جمال اإلعداد العلمي
واملادي والفين لنسخ املصحف الشريف ونشره ،وتسجيله عن طريق خمتلف
الدعائم املتعددة الوسائط.

 - 2اإلشراف على طبع املصحف الشريف ،والعمل على نشره وتوزيعه؛
 - 3اإلشراف على تسجيل تالوة املصحف الشريف والسيما برواية ورش عن نافع
عن طريق استعمال خمتلف أنواع الدعائم املعتمدة الوسائط؛
 - 4الرتخيص لألشخاص الذاتيني واالعتباريني الراغبني يف طبع املصحف الشريف
أو و توزيعه؛
 - 5القيام بأعمال املراقبة والتدقيق للنسخ املطبوعة أو املسجلة من املصحف
الشريف ،لضمان سالمتها من األخطاء ،وللتأكد من حصوهلا على الرتخيص
املشار إليه يف البند 4أعاله ،واختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة حلجزها ومنعها
من التداول عند االقتضاء ،عالوة على حفظ حق املؤسسة يف اختاذ اإلجراءات
القضائية الالزمة تطبيقا للقوانني اجلاري بها العمل؛
 - 6إقامة عالقات تعاون مع املؤسسات واهليئات العامة واخلاصة على
الصعيدين الوطين والدولي قصد مساعدة املؤسسة على حتقيق أهدافها.

الفصل الثاني
التنظيم اإلداري للمؤسسة
املادة 3
يدير املؤسسة جملس لإلدارة ويسريها مدير.
جملس إدارة املؤسسة

 - 1القيام ،بأمر من جاللتنا الشريفة ،بإعادة نسخ املصحف الشريف برواية ورش
عن نافع وفق القواعد املعتمدة يف علوم الرسوم والوقف والضبط والقراءات؛
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املادة 4

يتمتع اجمللس جبميع السلط واالختصاصات الالزمة إلدارة املؤسسة ،وينظر يف
مجيع القضايا املتعلقة مبهامها وضمان وحسن سريها.
وهلذه الغاية ،يتوىل جملس اإلدارة ،على وجه اخلصوص ،االضطالع باألعمال
التالية:
• حتديد التوجهات العامة للمؤسسة ،واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها؛
• املصادقة على مشروع اهليكلة التنظيمية للمؤسسة؛
• املصادقة على الربنامج السنوي ألنشطة املؤسسة ،وحتديد اإلجراءات الالزمة
لتطبيقه؛
• حصر ميزانية املؤسسة واملصادقة على حساباتها السنوية؛
• حتديد القواعد املطبقة على الصفاقات اليت تربمها املؤسسة؛
• املصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون اليت تعتزم املؤسسة إبرامه؛
• املصادقة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير املؤسسة حول حصيلة
نشاطها،
• التداول بشأن قبول اهلبات والوصايا؛
• البت يف طلبات الرتخيص بطبع املصحف الشريف وبنشره وبتوزيعه بناء على
نتائج الدراسة اليت تنجزها من أجل ذلك اهليئة العلمية املشار إليها يف املادة 7
بعده؛
• القيام أو طلب القيام جبميع أعمال مراقبة نسخ املصحف الشريف الرائجة.
ميكن للمؤسسة أن تفوض ملؤسسات عامة أو خاصة عن طريق التعاقد وبعد
موافقة جملس اإلدارة جزءا من مهامها يف جمال الطبع والنشر والتسجيل والتوزيع
حتت مراقبتها ومسؤوليتها.
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املادة 5
يتألف جمل اإلدارة من :
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أو ممثله ،رئيسا؛
الكاتب العام للمجلس العلمي األعلى أو من ميثله؛
مدير الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
ثالثة رؤساء جمالس علمية حملية؛
رئيس قسم القرآن الكريم بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية؛
رئيس اهليئة العلمية املشار إليها يف املادة السابعة من ظهرينا الشريف

هذا؛
ثالث شخصيات علمية من املتخصصني يف علوم القرآن؛
ثالثة خرباء من املتخصصني يف املعلوميات ،وفن اخلطوط ،وفن الطباعة،
بنسبة خبري واحد يف كل جمال.
يعني رؤساء اجملالس العلمية والشخصيات واخلرباء املشار إليهم أعاله ،من لدن
وزيرنا يف األوقاف والشؤون اإلسالمية.
يقوم مدير املؤسسة مبهام مقرر اجمللس ،وإذا عاقه عائق قام مقامه الكاتب
العام للمؤسسة.
جيوز لرئيس اجمللس أن يدعو للمشاركة يف اجتماعاته على سبيل االستشارة ،كل
شخص يرى فائدة يف حضوره.
وميكن للمجلس إحداث جلنة لديه ملساعدته على القيام مبهامه ،وحتديد
اختصاصها وتأليفها.
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املادة 6
جيتمع جملس اإلدارة بدعوة من رئيسه مرتني يف السنة على األقل ،وكلما دعت
الضرورة إىل ذلك.
ويشرتط لصحة مداوالته حضور ثلثي أعضائه على األقل.
ويف حالة عدم توافر النصاب يف االجتماع األول ،توجه الدعوة حلضور اجتماع ثان
خالل مخسة عشر يوما املوالية .ويف هذه احلالة ،يتداول اجمللس دون التقيد
بشرط النصاب ما مل يقل عدد احلاضرين عن النصف.
يتخذ اجمللس مقرراته بالتوافق أو بأغلبية أصوات األعضاء احلاضرين أو
املمثلني عند االقتضاء .ويف حالة تعادل األصوات يعترب صوت الرئيس مرجحا.
وحترر حماضر يف شأن مداوالته.

اهليئة العلمية
املادة 7
حتدث لدى اجمللس اإلداري هيئة علمية ملساعداته على القيام مبهامه.
وهلذا الغرض تضطلع اهليئة املذكورة باملهام ذات الطابع العلمي والفين والسيما
منها:
• اإلشراف ،من الواجهة العلمية والفنية ،على إجناز العمليات املتعلقة
بنسخ املصحف الشريف وطبعه وتسجيله على خمتلف الدعائم املتعددة الوسائط،
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والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها؛
• دراسة طلبات الرتخيص بطبع املصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه املقدمة
من قبل األشخاص الذاتيني أو االعتباريني طبقا للشروط واإلجراءات احملددة مبوجب
نص تنظيمي ،والتحقق من توافر أصحابها على الشروط املذكورة ،وعرض نتائج
الدارسة على جملس اإلدارة قصد البت يف هذه الطلبات؛
• القيام ،وفق توصيات جملس اإلدارة ،بأعمال املراقبة والتدقيق املشار إليها
يف املادتني  2و 4أعاله ،وإعداد تقارير خاصة بذلك ترفع إىل علم اجمللس املذكور،
قصد اختاذ اإلجراءات املناسبة عند االقتضاء.

املادة 8
ترأس اهليئة العلمية شخصية يعينها وزيرنا يف األوقاف والشؤون اإلسالمية،
من بني الشخصيات املشهود هلا بالكفاءة يف جمال علوم القرآن.
تتألف اهليئة العلمية عالوة على رئيسها من الشخصيات العلمية املتخصصة
يف عوم القرآن ،ومن اخلرباء يف املعلوميات وفن اخلطوط والطباعة ،الذين هلم
صفة العضوية يف جملس اإلدارة ،املشار إليهم يف املادة 5من ظهرينا الشريف
هذا.

املادة 9
تعمل اهليئة العلمية حتت إشراف مدير املؤسسة ،وتسهر على تنفيذ قرارات
جملس اإلدارة اليت تدخل يف نطاق مهامها .وترفع إىل اجمللس املذكور تقارير دورية
عن حصيلة أشغاهلا.
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إدارة املؤسسة
املادة 10
يدير املؤسسة مدير يعني وفق إجراءات التعيني املقررة بالنسبة للمناصب
السامية.

املادة 11
يقوم املدير بتسيري شؤون وتنسيق أنشطتها والسهر على حسن سريها ومباشرة
مجيع األعمال والعمليات اهلادفة إىل حتقيق أغراضها.
وهلذه الغاية يقوم باملهام التالية:
• اقرتاح جدول أعمال اجتماعات اجمللس؛
• إعداد الربنامج السنوي ألنشطة املؤسسة والعمل على تنفيذه بعد املصادقة
لعيه من قبل جملس اإلدارة؛
• السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات جملس اإلدارة؛
• تسيري مصاحل املؤسسة وموظفيها اإلداريني والتقنيني واملتعاقدين؛
• إبرام مجيع العقود واالتفاقات الالزمة لتحقيق ألغراضها بتفويض من جملس
اإلدارة؛
• إعداد اتفاقيات التعاون املشار إليها يف املادة الثانية أعاله ،وإبرامها بعد
مصادقة جملس اإلدارة؛
• إعداد اتفاقيات التعاون املشار إليها يف املادة الثانية أعاله؛ وإبرامها بعد
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مصادقة جملس اإلدارة عليها؛
• إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط املؤسسة وعرضه على جملس اإلدارة
للمصادقة عليه؛
• إعداد مشروع اهليكلة التنظيمية للمؤسسة وعرضه على مصادقة جملس
اإلدارة؛
• إعداد مشروع النظام الداخلي وعرضه على مصادقة جملس اإلدارة.
ميثل املدير املؤسسة أمام القضاء وإزاء الدولة وكل اإلدارات العامة واخلاصة،
ويقوم باإلجراءات التحفظية الالزمة.
ويعترب املدير أمرا بصرف نفقات املؤسسة وقبض مواردها وجيوز له أن يعني
الكاتب العام للمؤسسة أمرا بالصرف مساعدا.

املادة 12
يساعد املدير يف أداء مهامه كاتب عام للمؤسسة يعني بقرار لوزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية من بني األطر العليا املرتبة على األقل يف سلم األجور رقم
 11ويف درجة مماثلة.
وجيوز ملدير املؤسسة أن يفوض ،حتت مسؤوليته ،جزءا من سلطته وصالحياته
إىل الكاتب العام واملوظفني العاملني حتت إمرته.
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الفصل الثالث
التنظيم املالي
املادة 13
تتألف موارد املؤسسة من
• مساهمة الدولة؛
• عوائق األمالك احملبسة لفائدة املؤسسة؛
• اإلعانات اليت تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية خاصة كانت أو عامة؛
• العائدات املتأتية من حمصول خدماتها؛
• اهلبات والوصايا؛
كل العوائد األخرى.
•
وتشتمل نفقات املؤسسة على:
نفقات التسيري؛
•
نفقات التجهيز واالستثمار.
•

املادة 15
جيوز للمؤسسة أن متتلك املنقوالت والعقارات الالزمة للقيام باملهام املوطة
بها مبوجب ظهرينا الشريف هذا.

املادة 16
يتوىل مندوب للحكومة املراقبة املالية للدولة على املؤسسة ،يعني
مبرسوم يتخذ باقرتاح من الوزير املكلف باملالية ،وحتدد مهامه يف املرسوم
املذكور.

املادة 17
تستخلص الديون املستحقة للمؤسسة وفق أحكام مدونة حتصيل الديون
العمومية.

املادة 14
ختضع املؤسسة ومواردها للنظام الضرييب املطبق على اجلمعيات املعرتف
هلا بصفة املنفعة العامة.
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املادة 18

الفصل الرابع
هيئة موظفي وأعوان املؤسسة

تتألف هيئة موظفي وأعوان املؤسسة من فئات األطر اإلدارية والتقنية
واألعوال التالية:
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أ) فئة األطر واألعوان املوضوعني رهن إشارة املؤسسة من قبل وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية وباقي اإلدارات العمومية األخرى؛
ب) فئة األطر املتعاقدة مع املؤسسة مبوجب عقود خاصة.

املادة 19

الفصل اخلامس
أحكام ختامية

يتحدد التنظيم املالي واحملاسيب للمؤسسة بقرار مشرتك لوزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية ووزير االقتصاد واملالية.

املادة 20
يرفع وزيرنا يف األوقاف والشؤون اإلسالمية سنويا إىل علم جاللتنا الشريفة تقريرا
عن األنشطة اليت تقوم بها املؤسسة.

املادة 21

ينشر ظهرينا الشريف ،هذا ،يف اجلريدة الرمسية ،ويسند تنفيذ أحكامه إىل وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد واملالية كل واحد منهما فيما
خيصه.
وحرر بتطوان يف  8ربيع األول  23( 1431فرباير .)2010
		
وقعه بالعطف :
الوزير األول،
اإلمضاء  :عباس الفاسي
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