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»نهوضا من لدن جاللتنا الشريفة بأمانة صون حمى امللة والدين التي تطوقنا بها 
مسؤولية إمارة املؤمنني، وفي صدارتها إيالء كتاب الله العزيز سابغ عنايتنا؛

كتاب  ــ  يزال  وال  ــ  بها  حظي  التي  الفائقة  للعناية  الشريف  جنابنا  من  ومواصلة 
للناشئة،  املنعمني، حتفيظا  العزيز ومعجزة اإلسالم اخلالدة من لدن أسالفنا  الله 
وتدريسا في املدارس واملعاهد، وقراءة في بيوت الله، ونسخا وطباعة وتوزيعا في 

مختلف األمصار واآلفاق؛
وحرصا منا على جعل هذه العناية وذلك االهتمام، قائمني على نظام متكامل، 
ووسائل مناسبة، وفي مقدمتها بنية تنظيمية متوفرة على كل املقومات الضرورية، 
وزيرنا  سلطة  حتت  توضع  جلاللتنا،  السامية  بالرعاية  حتظى  مؤسسة  إحداث  قررنا 
في األوقاف والشؤون اإلسالمية، أوكلنا إليها حصرا، االضطالع مبهمة العناية بكتاب 
الله، تسجيال وطبعا، ونشرا وتوزيعا، مع كل ما يقتضيه ذلك من السهر على ضمان 

استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة واألمانة؛
حتريف،  أو  خطأ  كل  من  الشريفة  مملكتنا  داخل  الرائجة  املصاحف  لسالمة  وصونا 

أسندنا االختصاص إلى هذه املؤسسة من أجل منح الترخيص بطبعها وتوزيعها«.

 1431 األول  ربيع   8 في  الصادر   1.09.198 رقم  الشريف  الظهير  ديباجة  من   مقتطف 
)23 فبراير 2010( بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف.

مقتطف من ديباجة الظهير احملدث للمؤسسة
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الظهير  مقتضيات  إلى  باململكة  الشريف  املصحف  لنشر  املؤطرة  القانونية  املرجعية  تستند 
مؤسسة  بإحداث   )2010 فبراير   23(1431 األول  ربيع   8 في  صادر   1.09.198 رقم  الشريف 

محمد السادس لنشر املصحف الشريف، وال سيما في مواده الثانية والرابعة واحلادية عشرة.

فبمقتضى املادة الثانية أناط املشرع باملؤسسة مهام »إعادة نسخ املصحف الشريف برواية ورش 
على  واإلشراف  والقراءات،  والضبط  والوقف  الرسم  علوم  في  املعتمدة  القواعد  وفق  نافع  عن 
طبعه، والعمل على نشره وتوزيعه، وكذا اإلشراف على تسجيل تالوته وال سيما برواية ورش عن 
نافع، كما خولها مهمة الترخيص لألشخاص الذاتيني واالعتباريني الراغبني في طبع املصحف 
الشريف أو توزيعه، ثم القيام بأعمال املراقبة والتدقيق للنسخ املطبوعة أو املسجلة من املصحف 
املنصوص عليه  الترخيص  وللتأكد من حصولها على  الشريف لضمان سالمتها من األخطاء، 
في البند الرابع من املادة الثانية من الظهير  سالف الذكر، واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة 
حلجزها ومنعها من التداول عند االقتضاء، عالوة على حفظ حق املؤسسة في اتخاذ اإلجراءات 
القضائية الالزمة تطبيقا للقوانني اجلاري بها العمل. يضاف إلى كل هذه االختصاصات واملهام 
الواسعة إمكانية إقامة عالقات تعاون مع املؤسسات والهيئات العامة واخلاصة على الصعيدين 

الوطني والدولي قصد مساعدة املؤسسة على حتقيق أهدافها.

وأما املادة الرابعة فقد جاء فيها ما نصه: »املصادقة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير 
املؤسسة حول حصيلة نشاطها«.

وأخيرا املادة احلادية عشرة من الظهير الشريف التي نصت في معرض بيان مهام املدير على: 
»إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط املؤسسة وعرضه على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه«.

 )2013 مارس   6(  1434 اآلخر  ربيع  من   23 في  الصادر   2.12.239 رقم  املرسوم  ومبوجب   
أو  أو نشره  أو تسجيله  أو طبعه  الشريف  املصحف  بنسخ  الترخيص  وإجراءات  بتحديد شروط 

توزيعه والسيما املواد األولى والثانية والثالثة منه التي نصت على ما يلي:

- املادة األولى: »حتدد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله 
أو نشره أو توزيعه طبقا للمقتضيات املنصوص عليها في هذا املرسوم«.

- املادة الثانية: »لتطبيق هذا املرسوم، يقصد بــ:

< »املصحف الشريف«: كل القرآن الكرمي أو أي جزء أو سورة أو آية منه؛

»نسخ املصحف الشريف«: إعادة طباعة القرآن نقال عن مصحف آخر؛ >

»طبع املصحف الشريف«: عملية طباعة املصحف املخطوط على ورق مبواصفات فنية خاصة؛  >

املرجعية القانونية
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< »تسجيل املصحف الشريف«: عملية تسجيل تالوة القرآن الكرمي على أشرطة مغناطيسية أو 
دعائم إلكترونية؛

< »نشر املصحف الشريف وتوزيعه«: عرض املصحف على العموم وترويجه عبر مختلف وسائل 
االتصال وأماكن العرض والنشر«.

املادة الثالثة: »يشترط للحصول على الترخيص املنصوص عليه في املادة األولى أعاله صنفان 
من الشروط:

<  شروط يستوفيها الراغب في الترخيص؛

<  شروط خاصة بكل عملية من عمليات النسخ والطبع والتسجيل والنشر والتوزيع«.
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      بالنظر إلى ما ترومه البنية القانونية الناظمة لنشاط املؤسسة، وما يعززها من مقومات 
الله  بكتاب  العناية  »االضطالع مبهمة  املقاصد وهي  وأنبل  الغايات  لبلوغ  مرام أشرف  ضرورية 
تسجيال وطبعا ونشرا وتوزيعا، مع كل ما يقتضيه ذلك من السهر على ضمان استمرار ضبطه 

ورسمه وقراءته بكامل الدقة واألمانة«.

انسجاما مع فحوى   2014 برسم سنة  املؤسسة  أهم منجزات  إلى بسط  التقرير  هذا  يرمي   
ومركز  محيطها،  في  مندمجة  كمؤسسة  ملهامها  املفصلة  والتطبيقية  القانونية  النصوص  
استقبال بامتياز منفتحة  على هذا احمليط بكل مكوناته، ورافعة لتنمية قطاع املصحف الشريف 
عبر هيكلته وتنظيمه... ثم اإلشارة إلى البرنامج املسطر برسم سنة 2015، فاملشاريع املستقبلية.

متت  فقد  للمؤسسة،  احملوري  النشاط  باعتباره  الشريف  املصحف  طبع  مستوى  فعلى   
تعبئة اجلهود املشتركة لكل من املؤسسة واملطبعة للسير قدما في مضمار الوفاء مبا كان موضوع 
التزامات متبادلة في إطار اتفاقية موقعة في هذا الصدد، طبقت بنودها وفقا لروح قرارات مجلس 
اإلدارة القاضية بالتعامل الناظم للعالقة في إطار الصفقات التفاوضية، فبلغ العدد اإلجمالي 
ألعمال الطبع: 000 005 1 نسخة من مختلف األحجام، استأثر فيها مصحف املساجد حجم 
17x24 بـ 1 مليون )000 000 1( نسخة. على أن أعمال الطبع لم تقتصر على مصحف املساجد 
20x27 و ثالثة آالف  2000 نسخة، من مصحف الهدايا حجم  فقط، بل شملت أيضا  ألفني 
% مقارنة   12.60 3000 نسخة من سورة يس، وبذلك حتققت زيادة في أعمال الطبع بنسبة 

بسنة 2013 التي بلغ العدد اإلجمالي للكميات املطبوعة خاللها 500 892 نسخة.

وبهذا يكون العدد اإلجمالي للكميات املطبوعة خالل سنة 2014 هو 000 005 1 نسخة بتكلفة 
الشريك  فضالة  مطبعة  لفائدة  كلها  درهم، سددت   44  367  000.00 قدرها:   إجمالية  مالية 

الرئيسي للمؤسسة على مستوى أعمال الطبع. 

واحدة،  بوتقة  في  الطبع  مع  يندرج  الذي  النشاط  التوزيع،  نشاط  بضبط  يتعلق  وفيما 
والذي تشوبه في الواقع العملي بعض الشوائب، فقد اتسم بنوع من التطور في الكمية املوزعة، 
وذلك نتيجة تظافر جهود الوزارة واملؤسسة في تطبيق برنامج التوزيع السنوي، املتخذ له نظام 
ينضوي  وما  جهوية  مندوبية  لكل  املخصصة  الكميات  احتساب  في  قياسية  كوحدة  »الدفعات« 
حتتها من مندوبيات إقليمية، فضال عن اجلهات األخرى التي استفادت من حصص ال يستهان 
بها من املصحف احملمدي، يأتي في طليعتها مصحف املساجد حجم 17x24 حيث وزع منه 522 
963 نسخة، وفي مضمار ضبط أعمال التوزيع دائما استمرت املؤسسة في توزيع الكميات املتبقية 
من مصحف حجم 15x21 الذي سبق طبعه سنة 2012، حيث وزع منه 8030 نسخة، على أكثر 

من ستني 60 مجلسا علميا، وجهات أخرى. 

 فكانت حصيلة توزيع املصحف اخلاص باملساجد مصدر ارتياح، إذ متثلت على وجه التحديد 
في: 552 971 نسخة استوعبتها 119 عملية شحن وتفريغ. 
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  وفيما يتعلق مبعطيات ضبط توزيع األحجام واألجزاء األخرى، فقد همت جزء احلزبني )عم 
وسبح( الذي وزع منه 8831 نسخة؛ ثم جزء خمسة أحزاب )يسبح، تبارك، قل أوحي، عم ، سبح( 
الذي وزع منه كذلك 8860 نسخة؛ كما وزع من املصحف ذي حجم 10x13  ما مجموعه 234 
)4( نسخ من  وأربع  ؛  27x20 مامجموعه  نسخة  وزع من مصحف حجم  نسخة، في حني 

املصحف املترجم، وأخيرا وزع من املصحف املطبوع بشراكة مع الناشرين  4321 نسخة.

واجلدير بالذكر، أن اجلهات املستفيدة من الكميات املطبوعة مبختلف أحجامها وأجزائها، متثلت 
على التوالي في  املندوبيات اجلهوية واإلقليمية واملجالس العلمية املنتشرة عبر تراب اململكة، وعلى 
العاج وغينيا كوناكري  ، ودول صديقة مثل مالي وساحل  واملؤسسات واجلمعيات  الوصية  الوزارة 

والكابون والسنيغال.

وبذلك انحصر العدد اإلجمالي للكميات املوزعة من املصحف املطبوع بكل أحجامه وأجزائه على 
امتداد سنة 2014 في: 667 994 نسخة. 

وعلى مستوى تسجيل املصحف احملمدي املرتل ، فقد دأبت املؤسسة كل سنة على تطبيق 
املساطر القانونية املعمول بها في نطاق طلب عروض األثمان، الختيار من يعهد إليه من الشركات 
بتسجيل املصحف املرتل على مختلف الدعائم املتعددة الوسائط وخاصة اإللكترونية منها، بعد 
عملية انتقاء من حظي بشرف تسجيله من القراء من قبل الهيئة العلمية للمؤسسة، في إطار 
مباراة وطنية تفتح في وجه كل من آنس في نفسه القدرة والكفاءة من القراء املعنيني، وهو النهج 
الذي سلكته املؤسسة برسم سنة 2014 إذ سجلت املصحف على دعامتني: أقراص الليزر وأقراص 

MP3 مبجموع: 000 40 قرص مدمج بتكلفة مالية بلغت: )00 .000 395( درهم.

املرتل  املصحف  توزيع  نهج  املؤسسة  سلكت  املطبوع،  املصحف  توزيع  ضبط  سياسة  غرار  وعلى 
MP3 على عدة جهات  CD Audio وقرص  بكميات ال يستهان بها، جمعت بني دعامتي علب 
في أفق الزيادة في كميات أقراص MP3 خاصة، وكذا الزيادة في وتيرة تسجيل القراء من حيث 
الكم باعتماد قارئني اثنني كل سنة كحد أدنى كما هو احلال هذه السنة 2014، فتوزعت حصص 
 CD و307 علبة مبعدل 30 قرص MP3 تسجيالت تالوة املصحف املرتل املوزعة بني 505 قرص
 CD Audio و 450 علبة من أقراص MP3 في كل علبة برسم سنة 2011، و610 قرص  Audio
أيضا برسم سنة 2012، و987 قرص MP3 و 454 علبة من أقراص CD Audio  أيضا برسم 
سنة  2013 ، و246 قرص MP3 و 215 علبة من أقراص CD Audio  أيضا برسم سنة 2014، 
لتبلغ الكمية اإلجمالية لألقراص املدمجة احلاملة للتسجيالت برسم السنوات األربع آنفة الذكر 
ما مجموعه : 128 45 قرص مدمج، وذلك بتكلفة مالية إجمالية قدرها: )00. 079 427( درهم، 

استفادت منها الوزارة الوصية واملجالس العلمية واملؤسسات واجلمعيات وجهات أخرى.

من  الشريف  املصحف  الستيراد  الناظمة  النصوص  مضامني  تطبيق  مستوى  وعلى 
2014 بانخفاض ملحوظ في عدد املصاحف  قبل قطاع الناشرين املغاربة، فقد متيزت سنة 
املستوردة من اخلارج، بلغت في مجموعها 256 519 نسخة مقارنة بسنة 2013 التي عرفت استيراد
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 370 019 1 نسخة. بتكلفة مالية إجمالية ناهزت: )46. 963 024 1( دوالر أمريكي، أي ما 
( درهم. يعادل تقريبا )

ويعزى االنخفاض امللحوظ على مستوى استيراد املصحف الشريف إلى العوامل التالية:

1( إعادة طبع املصحف احملمدي الشريف الذي تنشره املؤسسة من قبل الناشرين املغاربة 
بتفويض منها وحتت مسؤوليتها ومراقبتها بغاية تسويقه وترويجه.

2( التزام املرتفقني باملعايير والضوابط التي حددتها املؤسسة وخاصة العمل مبقتضيات 
2013( بتحديد  )6 مارس   1434 ربيع اآلخر  23 من  2.12.239 صادر في  رقم  املرسوم 
شروط وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.

3( مباردة الناشرين اخلاصة إلى طبع مصاحف خاصة بهم، حتمل العالمات الفارقة لكل 
دار نشر على حدة بغرض التسويق.

العام نحو هيكلة وتنظيم قطاع نشر املصحف الشريف في ضوء النصوص  التوجه   )4
اجلاري بها العمل، وذلك في إطار الشفافية واملرونة في املساطير.

وبذلك يكون العدد اإلجمالي للكميات املستوردة من املصحف الشريف من قبل الناشرين املغاربة 
على امتداد سنة 2014، بعد أعمال الدراسة والفحص والترخيص من قبل املؤسسة هو: 256 

519 نسخة بتكلفة مالية إجمالية قدرها: )88. 807 297 10( درهم.

 أما عن الشق املتعلق مبنجزات املؤسسة وقطاع الناشرين على مستوى الشراكة اجلامعة 
وعقد منوذجي  تفاهم  برتوكول  وفق  الشريف،  املصحف احملمدي  إعادة طبع  بينهما في مجال 
ناظمني للعالقة التشاركية بينهما في جميع عناصرها وجزئياتها، وذلك بهدف جعل املصحف 
احملمدي رهن إشارة الراغبني في احلصول عليه، وإمكانية تسويقه داخليا وخارجيا، فقد أثمرت 
هذه الشراكة وأتت أكلها، فأسفرت عن إعادة طبع 5000 نسخة من مصحف حجم 24x17، إضافة 
إلى ما سبق طبعه سنة 2013 من كميات بلغت 416 91 نسخة. كما بلغ عدد املصاحف املطبوعة 
في اخلارج من قبل جملة من دور النشر املغربية وحلسابها بعد مراجعة وتدقيق وترخيص املؤسسة 

119 192 نسخة.

غير أنه من اجلدير بالذكر، أن هذه النتائج ما كان لها أن تتحقق لوال التجند الدائم واالنخراط 
اجلماعي لكل املكونات اإلدارية والتسيرية للمؤسسة الفردية منها واجلماعية في مسلسل نشر 
وتعاهد خدمة كتاب الله العزيز، من منطلق القناعة الراسخة بهذا الشرف الباذخ واملنة العظمى، 
أال وهي تعاهد وخدمة القرآن الكرمي حبل الله املتني، من قبل السيد الوزير رئيس مجلس إدارة 
املؤسسة وأعضاء الهيئة العلمية مشكورين وطاقم اإلدارة، فأسفر التأطير املتسم بالدقة والفعالية 
في اإلجناز على نتائج مشجعة مبا واكبها من إجراءات ووسائل وقرارات لعل أبرز مالمحها كما 

يلي:
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 أوال: النشاط اإلداري:
العمومية: فقد أعلنت املؤسسة عن تلقي أربع طلبات عروض في  الصفقات  مستوى  • على 

أفق إبرام صفقات ويتعلق األمر بـــ:

من  نسخة  مليون  بطبع  تتعلق  فضالة،  مطبعة  مع   2014/01 رقم  تفاوضية  صفقة   - أ 
مصحف املساجد؛

ب - صفقة رقم 2014/02 تتعلق بتسجيل تالوة املصحف املرتل برسم سنة 2014؛
ج - صفقة رقم 2014/03 تتعلق بحراسة مقر املؤسسة؛

د- صفقة رقم 2014/04 تتعلق بتسجيل املصحف املرتل برسم سنة 2015 إال أنها كانت 
عدمية اجلدوى.

فيما يخص  للمؤسسة  تطورا مهما   2014 للمؤسسة: عرفت سنة  التقني  املستوى  على   •
اجلانب التقني كان من مظاهره:

أ - إجناز املصحف املضبوط باأللوان املأثورة تقنيا؛
ب - حتيني وحتسني املوقع اإللكتروني للمؤسسة؛

ج -  وضع تصور لنشر املصحف احملمدي عبر وسائل التكنولوجيا احلديثة؛
د - إعداد وتصميم مشروع شاشة ذكية لتخزين املصاحف املغربية األثرية.

• على مستوى تكوين املوارد البشرية:

أ -  تنظيم دورة تكوينية في مجال املعلوميات؛
ب - إحداث خلية ملراقبة املصحف الشريف.

• على مستوى إصدارات ومنشورات املؤسسة:

أ - نشر العددين الرابع واخلامس من النشرة التواصلية للمؤسسة بالعربية والفرنسية؛
ب -  إصدار تقرير حصيلة أنشطة املؤسسة سنة 2013؛

ج - إصدار كتيب »ذيل مورد الضمآن في فن ضبط مرسوم القرآن«.

• على مستوى تفاعل املؤسسة مع احمليط:

القرآن  ونشر  بطباعة  للعناية  العامة  الهيئة  وفد  قبل  من  واملطبعة  املؤسسة  ملقر  زيارة   )1
الكرمي والسنة النبوية وعلومهما من دولة الكويت ؛

2( زيارة ملقر املؤسسة واملطبعة من قبل البعثة الطالبية من جامعة مرمرة التركية؛
3( زيارة ملقر املؤسسة واملطبعة من قبل وفد جمهورية غينيا؛

التاسعة جلائزة محمد  الدورة  في  املشارك  الوفد  قبل  واملطبعة من  املؤسسة  ملقر  زيارة   )4
السادس الدولية في حفظ القرآن الكرمي، وترتيله وجتويده وتفسيره لعام 1435 هــ/2014م؛



12

5( زيارة ملقر املؤسسة واملطبعة من قبل الوفد املشارك في الدورة العاشرة جلائزة محمد 
السادس الدولية في حفظ القرآن الكرمي، وترتيله وجتويده وتفسيره 1436 هــ/2015م؛

6( مشاركة املؤسسة في الندوة العلمية »طباعة القرآن الكرمي ونشره بني الواقع واملأمول« 
من تنظيم مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف خالل الفترة 2014/11/27-25.

ثانيا: نشاط الهيئة العلمية:
للمصحف  استيراد  ترخيص  وعشرين  أربعة   )24( منح  عن  أسفرت  اجتماعات  ست  عقد   -

الشريف من قبل األشخاص االعتباريني؛
- تأطير أعمال تسجيل تالوة املصحف املرتل؛

- منح تراخيص خاصة بطبع املصحف الشريف من قبل الناشرين املغاربة ولفائدتهم.

ثالثا: أنشطة مجلس إدارة المؤسسة:
1 - عقد الدورة الثامنة ملجلس إدارة املؤسسة يوم 21 مايو 2014: وقد أسفرت أشغالها 

عن املصادقة على ست مقررات تتمثل في ما يلي:

1  - املصادقة على التقرير السنوي حلصيلة أنشطة املؤسسة؛
2 -  املصادقة على التقرير املالي واحملاسبي ومنح اإلبراء الكامل والنهائي للسيد خبير 

احلسابات؛
نظام  إطار  في  فضالة  ملطبعة  احملمدي  املصحف  طبع  امتياز  منح  على  املصادقة   -  3

الصفقات التفاوضية ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد؛
4 - املصادقة على اقتناء املؤسسة من مديرية األوقاف للجزء املفرز من البقعة األرضية 

املخصص لبناء مقرها؛
5 -  املصادقة على اعتماد خريطة جديدة لتوزيع املصحف احملمدي الشريف بعد إعدادها 

من قبل األطراف املتدخلة؛
6 - املصادقة على رفع كل التحفظات التي أبداها السيد خبير احلسابات في تقريره بشأن 

الذمة املالية للمؤسسة واعتبارها قد سويت بصفة نهائية.

2 - عقد الدورة التاسعة ملجلس إدارة املؤسسة يوم 10 نونبر 2014: وقد سفرت أشغالها 
أيضا على املصادقة على ست مقررات تتمثل في مايلي:

1 - مشروع ميزانية املؤسسة معدال برسم سنة 2015؛
2 - مشروع البرنامج السنوي لنشاط املؤسسة املكون من املشاريع الفرعية التالية:

أ - مشروع طبع مليون 000 000 1 نسخة من مصحف املساجد حجم 24x17؛
ب - مشروع طبع سورة يس بكميات محدودة ألف 000 1 نسخة؛
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ج - مشروع تسجيل املصحف املرتل على دعامتني ومواصلة نشر التسجيالت السابقة على املوقع 
اإللكتروني للمؤسسة؛

د - االستمرار في تبني خطة توزيع املصحف احملمدي املعتمدة من قبل الوزارة مبوجب محضر 
اجتماع 31/08/ 2010 وضرورة حتيينها؛

هـ -  مشروع األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية، مع التزام الدقة واملردودية في كل عمل وما 
يقابله من نفقات.

و - جتماع السيد الوزير مع احتاد الناشرين املغاربة يوم 10 نونبر 2014 : وعلى هامش انعقاد 
هذه الدورة كان للسيد الوزير لقاء مع احتاد الناشرين املغاربة متت خالله مدارسة عدة قضايا من 

جملتها تفويضهم لطبع املصحف املفرق وغيره من املشاريع.

هذا، ومسك اخلتام في تذييل هذا التقدمي، التوجه إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ موالنا 
أمير املؤمنني جاللة امللك محد السادس بالسبع املثاني والقرآن املجيد، الذي شحن وجدان األمة 
بدفقة حية من اإلميان بشرف خدمة كتاب الله العزيز وإيالئه سابغ العناية، من خالل تشييد هذا 
املعلم الديني الرائد الذي يحمل اسم جاللته الشريفة، والذي يرمز إلى جملة من القيم اإليجابية 
واملعاني السامية والدالالت العميقة، ما يبعث على االعتزاز بحميد مآثر جاللته وأثيل مكرماته، 

أبقاه الله لهذه املكارم، وجعله عني جمالها وصانه بسر جاللها.
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األجزاء الناظمة لمضامين 
التقرير السنوي:

  

سنة  برسم  الشريف  املصحف  لنشر  السادس  محمد  مؤسسة  عرفت 
2014 نشاطا دؤوبا، شمل عدة جوانب في إطار املهام املنوطة بها قانونيا 
وتنظيميا، وميكن الوقوف بامللموس على حصيلة هذه األنشطة واملنجزات 

من خالل األجزاء التالية: 

الجزء األول: طبع المصحف المحمدي الشريف؛  >

الجزء الثانـي: ضبط أعمال توزيع المصحف المحمدي الشريف ؛  >

الجزء الثالـث: تسجيل وتوزيع المصحف المرتل؛  >

الجزء الرابـع: استيراد وطبع المصحف الشريف؛  >

الجزء الخامـس: حصيلة أنشطة هيئات المؤسسة  >
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    الجزء األول: طبع المصحف المحمدي الشريف

   متيزت سنة 2014 بطبع مليون 000 000 1 نسخة من املصحف احملمدي الشريف اخلاص باملساجد حجم 
17x24 بتكلفة مالية إجمالية قدرها )000.00 000 44(  درهم، كما أجنزت املؤسسة طبع ألفني 2000 نسخة 

من املصحف الشريف حجم 20x27، وثالثة آالف 3000 نسخة من سورة يس، )أنظر امللحق رقم1(.
 وقد حرصت املؤسسة على بلوغ كمية مليون نسخة من مصحف املساجد لتلبية حاجيات مساجد اململكة جتسيدا 
للرغبة السامية ملوالنا أمير املؤمنني جاللة امللك محمد السادس أعزه الله، وذلك باتباع أسلوب تدريجي ابتداء من 
سنة 2011 التي مت خاللها طبع كمية 000 515 نسخة موجهة للمساجد، ثم طبع كمية 000 820 نسخة برسم 
سنة 2012، فطبع كمية 000 800 نسخة من نفس احلجم برسم سنة 2013 ، ليتوج كل ذلك ببلوغ 000 1000 
نسخة برسم سنة 2014 كما سبقت اإلشارة، وكل ذلك مت مبوجب عقود صفقات تفاوضية جمعت بني املؤسسة 

ومطبعة فضالة، ثمرة تطبيق قرارات مجلس إدارة املؤسسة اتخذها في دوراته املنعقدة في حينها. 

 2014 1 - حصيلة طبع املصحف احملمدي الشريف باألرقام برسم سنة 
      جم املساجد 17/24 حجم الهدايا 27/20؛ سورة يس حجم 20/27:
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2014 2011 إلى سنة  تطور طبع املصحف احملمدي الشريف من سنة   - 2

أ- جدول مفصل حسب أحجام املصحف املطبوع:  

التكلفة بالدرهمالكمية املطبوعةنوع املصحفالسنة

2011

000.00 240 22 درهم000 515 نسخةمصحف املساجد حجم 17/24

000.00 692 درهم000 4 نسخةمصحف الهدايا حجم 20/27

000.00 7 درهم000 1 نسخةسورة يــــس حجم 20/27

000.00 939 22 درهم000 520 نسخةاملجمـــــــــــوع

2012

000.00 360 3 درهم000 120 نسخةمصحف املساجد حجم 21/15

000.00 500 31 درهم000 700 نسخةمصحف املساجد حجم 24/17

000.00 692 درهم000 2 نسخةترجمة معاني القرآن)عربي/فرنسي(

000.00 400 درهم500 نسخةترجمة معاني القرآن عربي/إجنليزي

000.00 7 درهم           000 1 نسخة        سورة يس حجم 27/20

000.00 959 35 درهم500 823  نسخةاملجمــــــــوع

2013

000.00 000 36 درهم000 800 نسخةمصحف املساجد حجم24/17

00 000 236  درهم000 40 نسخةجزء خمسة أحزاب حجم 20/27

000.00 126  درهم000 40 نسخةجزء حزبني »عم وسبح« حجم 20/27

000.00 865  درهم000 5 نسخةمصحف الهدايا حجم 20/27

00.000 240  درهم000 5 نسخةاملصحف الصغير حجم 13.5/10.5

500.00 17  درهم2500 نسخةسورة يس حجم 27/20

500.00 484 37 درهم500 892 نسخةاملجمـــــوع

2014

  000.00 000 44 درهم000 000 1 نسخةمصحف املساجد حجم 24 /17
 000.00 346 درهم     2000 نسخةمصحف الهدايا حجم 20/27

000.00 21 درهم3000 نسخةسورة يس حجم 20/27

000.00 367 44 درهم000 005 1 نسخةاملجمـــــــــــوع

املجموع والتكلفة اإلجماليني
ملا مت طبعه خالل سنوات

2011، 2012، 2013 و2014
 500.00 749 140  درهم000.00 241 3 نسخة
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2014 2013 2012 2011

000 005 1 نسخة 500 892 نسخة الكمية املطبوعة نسخة  000 520 500 823 نسخة

44 367 000،00 37 484 500،00 35 959 000،00 22 939 000،00 التكلفة املالية 
بالدرهم

ب- جدول طبع املصحف احملمدي الشريف حسب السنوات: 

رسم مبياني لتطور الكميات املطبوعة من املصحف احملمدي الشريف
 بني سنوات 2011 و2014
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نسب تطور طبع املصحف احملمدي الشريف
 ونسب تطور تكلفة طبعه في الفترة ما بني 2011 و 2014 

نسب تطور نفقات طبع املصحف احملمدي الشريف بالدرهم 
بني سنوات 2011 و2014

نسبة ارتفاع التكلفة املاليةنسبة ارتفاع الكمية املطبوعةالفترة

%56،75%58،36بني سنتي 2011 و2012

%4،2%8،37بني سنتي 2012 و2013

%18،36%12،60بني سنتي 2013 و2014
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رسم مبياني لنسب تطور طبع املصحف احملمدي الشريف ونسب تطور تكلفة طبعه املالية 
خالل الفترة ما بني 2011 و 2014 وذلك من سنة إلى أخرى

      ج - تطور طبع املصحف احملمدي الشريف مع اعتماد سنة 2011 كمرجع للمقياس:

نسبة ارتفاع التكلفة املاليةنسبة ارتفاع الكمية املطبوعةالفترة

%56،75%58،36بني سنتي 2011 و2012

%63،40%71،63بني سنتي 2011 و2013

%93،41%93،26بني سنتي 2011 و2014
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من خالل كل ما سبق يتضح جليا أن املؤسسة بذلت مجهودا كبيرا من أجل الرفع من مستوى إنتاجيتها، 
حيث انتقلت كمية املصاحف املطبوعة من 000 520 نسخة سنة 2011 إلى 000 005 1 نسخة سنة 
2014، وذلك بنسبة زيادة بلغت %93،26، وهو مؤشر جيد يدل على جناعة خطة التدرج االستراتيجية 
التي نهجتها املؤسسة. إذ أن الكميات املطبوعة من املصحف احملمدي الشريف انتقلت من 000 520 
بـ500 892 نسخة سنة 2013 وانتهاء  نسخة سنة 2011 إلى 500 823 نسخة سنة 2012 مــرورا 

بــ000 005 1 نسخة سنة 2014.

وبتمكن املؤسسة من طبع  000 005 1 نسخة سنة 2014 تكون قد متكنت من بلوغ الهدف املنشود 
الذي سطرته منذ الشروع في مزاولة نشاطها، أال وهو طبع مليون نسخة من املصحف احملمدي الشريف 

املخصص للمساجد.

وجتدر اإلشارة إلى أن طبع مليون نسخة جاء في إطار صفقة تفاوضية أبرمتها املؤسسة مع مطبعة 
فضالة حتت عدد 2014/01 بتاريخ 2014/12/10، حيث مت حتديد غالف زمني لبرمجة الطبع مت 

مبقتضاه تقسيم كمية مليون نسخة إلى عشر دفعات مبعدل 000 100 نسخة في كل دفعة . 

وقد أسفرت هذه اخلطة عن نتائج مرضية مما جعل املؤسسة تعتمدها خالل سنة 2015، حيث إنه 
2014  مبناسبة  نونبر   1436/10 16 محرم  الصادر في   38 اإلدارة رقم  إلى مقرر مجلس  استنادا 
انعقاد الدورة التاسعة ملجلس اإلدارة عملت املؤسسة على إبرام صفقة تفاوضية قابلة للتجديد مدة ثالث 

سنوات. 

جوانب من مراحل طبع املصحف الشريف داخل املطبعة
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جوانب من مراحل طبع املصحف الشريف داخل املطبعة
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الجزء الثاني: ضبط أعمال توزيع المصحف المحمدي الشريف
 من بني االختصاصات املوكولة للمؤسسة حسب منطوق نص الظهير الشريف احملدث لها »اإلشراف على طبع 
املصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه« ونظرا ملا تتطلبه عملية التوزيع من تكاليف مالية ولوجيستيكية، فقد 
تولت مهمة التوزيع الوزارة الوصية وذلك من خالل تعاقدها مع إحدى شركات النقل اخلاصة، ويبقى دور املؤسسة 
منحصرا في ضبط أعمال توزيع الكميات املطبوعة من مصحف املساجد حجم 17/24، وإعداد الكميات احملددة 
واملخصصة لكل مندوبية جهوية أو إقليمية طبقا للبرنامج املعد من قبل الوزارة حسب نظام الدفعات، والذي يغطي 

على امتداد السنة جميع جهات اململكة بحسب حاجياتها.
  وقد أشرفت املؤسسة خالل سنة 2014 على إجناز مائة وتسعة عشر 119 عملية شحن وإفراغ في نطاق ضبط 
أعمال التوزيــــع، بلـــــغ فيهـا مجموع املــوزع تسعمائة وواحد وسبعني ألــــــف وخمسمـــائة واثنني وخمسني نسخــــــة 
)552 971( نسخة من املصحف الشريف اخلاص باملساجد، من أصل كمية )000 000 1( مليون نسخة املطبوعة 
برسم نفس سنة، وشمــل التوزيـــع الـــوزارة و16 ست عشــرة مندوبية جهويـــة، وخمس وستون مندوبية إقليميــة، 
وأكثر من ستني )60( مجلسا علميا، ودول إفريقية صديقة همت كل من: مالي، ساحل العاج، غنيا كوناكري، الغابون 

والسنغال، وجهات أخرى.

وبعقد موازنة بني الكميات املوزعة برسم السنوات املنصرمة ابتداء من سنة 2011 التي عرفت توزيع 000 515  
نسخة من مصحف املساجد، ثم سنة 2012 التي وزع خاللها 556 751 نسخة، فمرورا بسنة 2013 التي شهدت 
توزيع 996 847 نسخة وانتهاء بسنة 2014 التي - كما أسلفنا -  متيزت بتوزيع 552 971 نسخة، ينتظم اخلط 
التصاعدي لنشاط املؤسسة على  مستوى أعمال الطبع والتوزيع الواعدة لتلبية حاجيات مساجد اململكة في املقام 

األول، ثم االنصراف بعدئد إلى االستجابة حلاجيات جهات أخرى وطنيا ودوليا في مرحلة الحقة.
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أوال: حصة املندوبيات اجلهوية من مصحف املساجد برسم سنة 2014 :

التوزيع على املندوبيات اجلهوية باألرقام

النسبة املئوية ر ت       املندوبيات اجلهوية           مجموع احلصص
17.77% 159 515 املندوبية اجلهوية جلهة أكادير 1

12.39% 111 260 املندوبية اجلهوية جلهة مراكش 2

11.89% 106 734 املندوبية اجلهوية جلهة مكناس 3

9.70% 87097 املندوبية اجلهوية جلهة طنجة 4

7.54% 67 710 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء 5

7،08% 63 519 املندوبية اجلهوية جلهة آسفي 6

6.95% 62 405 املندوبية اجلهوية جلهة وجدة 7

6.63% 59 496 املندوبية اجلهوية جلهة احلسيمة 8

6.03% 54 130 املندوبية اجلهوية جلهة سطات 9

4.84% 43 447 املندوبية اجلهوية جلهة القنيطرة 10

3.25% 29 141 املندوبية اجلهوية جلهة بني مالل 11

2،70% 24 227 املندوبية اجلهوية جلهة فاس 12

2،60% 23 300 املندوبية اجلهوية جلهة كلميم 13

0،42% 3751 املندوبية اجلهوية جلهة الرباط 14

0،22% 2008 املندوبية اجلهوية جلهة العيون 15

0% 00 املندوبية اجلهوية جلهة الداخلة 16
      100%      897 740 نسخةاملجمـــــــــــوع
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نسب حصيلة التوزيع على املندوبيات اجلهوية للمملكة 

     ثانيا: طلبات مختلف اجلهات للحصول على املصحف احملمدي الشريف:

الكمية املطلوبة تاريخ تقدمي 
الطلب

اجلهة الطالبة  الرقم
الترتيبي

60 نسخة 2013/11/19 املندوبية اإلقليمية بالراشيدية 001

30 نسخة 2013/11/25 الكتاب القرآني رياض جتويد القرآن بتطوان 002

_ 2013/11/25 الثانوية اإلعدادية عبد القادر املازني مديونة 003

200 نسخة 2013/11/26 املجلس العلمي احمللي باجلديدة 004

20 نسخة 2013/12/10 املشرف على نادي القرآن الكرمي والسيرة النبوية العطرة بثانوية علي 
ابن أبي طالب اإلعدادية أزال

005

_ 2013/12/31 جمعية إقاللن للتنمية 006

40 مصحف 2014/01/10 الثانوية اإلعدادية خالد ابن الوليد سال 007

_ 2014/01/29 جمعية أبي بن كعب للقرآن الكرمي طنجة 008

200 نسخة 2014/01/29 جمعية اإلمام األصيلي لتحفيظ القرآن الكرمي وتدريس علومه بسيدي قاسم 009

_ 2014/02/03 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 010

_ 2014/02/14 السيد إبراهيم التاقي عن مسجد دوار تكموت مراكش 011

_ 2014/02/17 الرابطة احملمدية جلماعات دالئل اخليرات باملغرب مراكش 012
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60 نسخة  2014/02/19 جمعية أفا للتنمية االجتماعية بجماعة آيت بوفلن كلميم 013

1 نسخة  2014/02/19 السيد بكرمي أحماد بكلميم 014

300 نسخة 2014/02/20 املندوبية اإلقليمية بآسا الزاك 015

150 نسخة 2014/02/27 مؤسسة سوس للمدارس العتيقة تارودانت 016

_ 2014/03/04 جمعية النخلة الذهبية للتراث احلساني والتنمية االجتماعية والبيئة الرباط 017

_ 2014/03/07 املركب الثقافي البلدي ببلدية أوالد تامية 018

25 نسخة 2014/03/10 جمعية تغوني للتنمية والتواصل بتركى مايت كلميم 019

32 نسخة 2014/03/10 املركب  التأهيل االجتماعي طابولة بتطوان 020

10 نسخ من 
مصحف الهدايا

2014/03/12 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 021

500 نسخة 2014/03/17 النائب اإلقليمي لوزارة التربية الوطنية سيدي قاسم 022

1000 نسخة 2014/03/21 النادي االجتماعي باملدرسة احلسنية لألشغال العمومية مبديونة 023

_ 2014/03/25 رئيس احملكمة االبتدائية الزجرية بالدار البيضاء 024

_ 2014/03/17 مدير السجن احمللي ببرشيد 025

_ 2014/03/18 الثانوية التأهيلية جابر ابن حيان أنفا 026

_ 2014/03/21 جمعية فجر املولى إدريس األكبر للقرآن الكرمي مكناس 027

200 نسخة 2014/03/27 مدرسة خديجة أم املؤمنني للتعليم العتيق طنجة 028

_ 2014/04/03 جمعية اقرأ للتعليم األولي والتنمية االجتماعية الدار البيضاء 029

_ 2014/04/09 جمعية شباب املستقبل للتنمية والتضامن
جمعية الفجر للتنمية االجتماعية والثقافية والرياضية مكناس

030

30 نسخة 2014/04/09 جمعية آباء وأولياء تالميذ الثانوية التأهيلية عمر املختار سيدي موسى املجدوب 031

100 نسخة 2014/04/14 املدرسة احلسنية لألشغال العمومية بالدار البيضاء 032

_ 2014/04/14 جمعية عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن الدار البيضاء 033

_ 2014/04/14 جمعية آباء وأولياء ثانوية محمد اخلامس سيدي قاسم 034

_ 2014/04/14 جمعية حي الكوش للتربية والتنمية سيدي قاسم 035

_ 2014/04/14 جمعية أمهات وآباء وأولياء تالميذ مدرسة سهام 2  036

_ 2014/04/22 جمعية عبور للجالية املغربية املقيمة واألعمال االجتماعية الرباط 037

_ 2014/05/09 جمعية بابوزيد لألعمال االجتماعية الداخلة 038

_ 2014/05/15 جمعية أنصار اإلسالم املتحدة غانا 039

_ 2014/05/19 التجمع الوطني ألسر املفقودين واحملتجزين املغاربة مبعتقالت تندوف 040
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_ 2014/05/26 املجلس العلمي احمللي بعمالة مقاطعات عني السبع احلي احملمدي 041

30 نسخة  2014/05/27 املندوبية اإلفليمية بتاونات 042

300 نسخة 2014/05/28 املجلس العلمي احمللي إلقليم النواصر 043

_ 2014/05/28 املجلس العلمي احمللي بقلعة السراغنة 044

_ 2014/05/29 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمني الدينيني 045

_ 2014/06/04 جمعية مواهب املنصور للتنمية االجتماعية والثقافية والرياضية الرباط 046

_ 2014/06/04 املجلس العلمي احمللي بآسفي 047

300 نسخة 2014/06/04 املجلس العلمي احمللي بسال 048

_ 2014/06/10 املندوبية اإلقليمية بجرسيف 049

30 نسخة 2014/06/12 جمعية الفتح للتنمية والتضامن جمعية فيتناس للرياضات احملمدية 050

_ 2014/06/12 محمدية بريس 051

48 نسخة 2014/06/27 جمعية جنة الصغار للتربية والتعليم اخلميسات 052

_ 2014/07/04 جمعية شباب السويسي للتنمية االجتماعية 053

_ 2014/07/04 جمعية بيان للتنمية االجتماعية والرياضية الرباط 054

300 نسخة 2014/07/04 جمعية عبور للجالية املغربية املقيمة في اخلارج واألعمال االجتماعية الرباط 055

_ 2014/07/08 مدير السجن احمللي باحملمدية 056

_ 2014/07/08 املجلس اجلمعوي لزناتة اجلديدة 057

_ 2014/07/09 جمعية حياة لإلبداع والفن احملمدية 058

_ 2014/07/10 جمعية النسمة للتنمية البشرية واألعمال االجتماعية البيضاء 059

_ 2014/07/11 جمعية ملتقى التربية على حقوق اإلنسان واملواطنة الرباط 060

_ 2014/07/11 جمعية اقرأ للتعليم األولي والتنمية االجتماعية البيضاء 061

60 نسخة 2014/07/14 جمعية آباء وأولياء تالميذ وتلميذات مدرسة البيروني االبتدائية احملمدية 062

_ 2014/07/14 مدرسة زيد بن ثابت اخلاصة للتعليم العتيق مبكناس 063

_ 2014/07/14 جمعية احلكمة والتنمية مكناس 064

_ 2014/07/14 جمعية اجلسر لألهداف النبيلة والتنمية التشاركية مبكناس 065

32 نسخة 2014/07/18 جمعية بالدي للتنمية الشاملة ميدلت 066

26 نسخة 2014/07/21 املجلس اجلماعي إلفران األطلس الصغير كلميم 067

_ 2014/07/21 املنتدى املغربي للشباب والتنمية املستدامة الرباط 068
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_ 2014/07/21 جمعية منابت اخلير الرباط 069

_ 2014/07/21 جمعية املرأة للنجود العليا ببوعرفة 070

_ 2014/07/21 جمعية آفاق للعمل االجتماعي والتنمية املستدامة الرباط 071

_ 2014/07/21 جمعية األوائل للتربية والتنمية االجتماعية بوسكورة 072

_ 2014/07/22 جمعية الشباب املبادر احملمدية  073

_ 2014/07/22 جمعية حي القدس للتكافل والتنمية احملمدية 074

_ 2014/07/22 جمعية أمهات وأباء وأولياء تالميذ مدرسة البرادعة احملمدية 075

_ 2014/07/24 جمعية االحتاد الرياضي زناتة 076

24 نسخة 2014/07/31 جمعية الهداية للتنمية والتكافل االجتماعي بوعرفة 077

200 نسخة 2014/08/08 جمعية صوت مكناس للتضامن 078

100 نسخة 2014/09/03 مدير السجن احمللي برشيد 079

_ 2014/09/03 السيد اجللدة أحمد القنيطرة 080

2014/09/03 السيد علي أجانف 081

50 نسخة 2014/09/03 جمعية الوعي الثقافي مكناس 082

_ 2014/09/09 السيد محمد كروم احملمدية 083

نسخة واحدة  2014/09/16 السيدة أمل القادري احلسني اليمني 084

نسخة واحدة 2014/09/17 السيد جاكوب ميكايل بالسكو أمريكا 085

_ 2014/10/09 جمعية بيت احلكمة للمتقاعد واملسن الرباط 086

نسخة واحدة 2014/10/20 السيد علي احلليب الدار البيضاء 087

1000 نسخة 2014/10/22 جمعية املبادرة للتضامن االجتماعي القنيطرة 088

_ 2014/10/30 جمعية النهضة للتنمية والتضامن احملمدية 089

40 نسخة 2014/11/03 جمعية صحراؤنا وطننا أزمور 090

_ 2014/11/14 جمعية النور سيدي سليمان 091

_ 2014/11/14 جمعية كوثر للتمنية سيدي إيفني 092

_ 2014/12/04 منظمة التجديد الطالبي فرع الرباط 093

_ 2014/12/22 الرابطة الوطنية للشرفاء األدارسة باملغرب 094

100 نسخة من 
احلجم العادي

100 نسخة من 
مصحف الهدايا

2014/12/25 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية
 للقيمني الدينيني

095

_ 2014/26/ 12 املندوبية اإلقليمية اشتوكة آيت باها 096
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إذا كان مصحف املساجد حجم )24x17( ميثل احلصة األوفر في نسبة الكمية املطبوعة مبختلف أحجامها، 
فإنه يحتل كذلك مكان الصدارة في نشاط التوزيع السنوي للمصحف بنفس النسبة واألهمية، غير أنه وأمام ضغط 
الطلب عليه املقدم من جهات مختلفة من مؤسسات وجمعيات املجتمع املدني وغيرها، فإن املؤسسة تراعي سلم 

األولويات في تلبية هذه الطلبات.
1 - املندوبيات اجلهوية واإلقليمية للشؤون اإلسالمية:

متثلت احلصة اإلجمالية املوزعة على املندوبيات اجلهوية واإلقليمية للشؤون اإلسالمية في 740 897 نسخة 
طبقا ملا تبقى من برنامج الدفعة 18 وجزء من برنامج الدفعة 19 املعدين من قبل الوزارة الوصية كما يتبني ذلك 

بتفصيل في )امللحق رقم 2(.
2 - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:

املناسبات  توزيعها خالل  بها، بهدف  باملخزن اخلاص  إيداعها  ثم  10 نسخة   964 الوزارة من كمية  استفادت 
الدينية والوطنية كما هو احلال في مناسبة انعقاد الدورة التيجانية...

3 - املجالس العلمية احمللية:

والندوات  احملاضرات  في  املتمثل  العلمي  النشاط  في  أساسية  دعامة  الشريف  احملمدي  املصحف  يعتبر 
واملسابقات... التي تنظمها هذه املجالس، ولذلك فهي حترص كل سنة على االستفادة من احلصص املتوفرة، وقد 

حظيت برسم سنة 2014 مبا مجموعه 2606 نسخة كما هو مفصل في )امللحق رقم 3(.
4 - الدول اإلفريقية الصديقة:

كانت الزيارة امليمونة ألمير املؤمنني صاحب اجلاللة امللك محمد السادس أعزه الله إلفريقيا في مارس سنة 
2014 مناسبة سانحة لتزويد بعض دول إفريقيا الغربية بكميات من املصحف احملمدي الشريف، وهكذا تفضل 
موالنا اإلمام حفظه الله بتوزيع 000 50 نسخة من مصحف املساجد استفادت منها دولة مالي، ودولة ساحل 

العاج، ودولة غينيا كوناكري ودولة الكابون، ودولة السنيغال الحقا كما هو مبني في)امللحق رقم 4(.
5 - جهات أخرى:

املسابقات  في  املشاركة  الوفود  الدينيون،  والقيمون  واملؤسسات،  اجلمعيات  في:  األخرى  اجلهات  هذه  تتمثل 
واجلوائز الدولية الوفود الزائرة للمؤسسة، وقد استفادت هذه اجلهات مبا مجموعه 2212 نسخة كما يعكس ذلك 

)امللحق رقم 5(.

وبذلك تصل الكمية اإلجمالية املوزعة من املصحف احملمدي اخلاص باملساجد حجم 17x24 برسم سنة 2014 
هي: 522 963 نسخة من أصل 000 000 1 نسخة.

ثالثا: توزيع املصحف اخلاص باملساجد حجم 17/24   
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إن املصحف احملمدي الشريف حجم 21x15 هو أيضا مصحف متت برمجته وإعداد طبعه ليوزع على املساجد 
أصال، وحتى تلبي املؤسسة احلاجيات املعبر عنها من قبل بعض مؤسسات احلقل الديني ببالدنا لدورها احليوي 
ونشاطها املرتبط باملصحف عملت على توزيع الفائض املتبقى منه، ومن بني اجلهات التي استفادت بكميات منه:

1 - املجالس العلمية احمللية:
والندوات  احملاضرات  في  املتمثل  العلمي  النشاط  في  أساسية  دعامة  الشريف  احملمدي  املصحف  يعتبر 
واملسابقات... التي تنظمها هذه املجالس، ولذلك فهي حترص كل سنة على االستفادة من احلصص املتوفرة، وقد 
حظيت برسم سنة 2014 مبا مجموعه 7930 نسخة مبعدل 130 نسخة لكل مجلس علمي  كما هو مفصل في 

)امللحق رقم 6(.
2 - مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمني الدينيني:

     في إطار العناية من هذه املؤسسة بالقيميني الدينيني وأطفالهم وتشجيعهم على حفظ كتاب الله العزيز في 
إطار مسابقات أو مناسبات نهاية السنة، استفادت املؤسسة من 100 نسخة من املصحف املذكور.

 وبذلك يكون العدد اإلجمالي املوزع من كمية املصحف احملمدي احلجم 21x15 هو 8030 نسخة.
واحلصة اإلجمالية املوزعة من مصحف املساجد هي: 552 971 نسخة.

   : 15x21 رابعا : توزيع املصحف اخلاص باملساجد حجم

خامسا: تطور أعمال الطبع والتوزيع لكميات املصحف احملمدي الشريف اخلاص باملساجد:

الكمية املوزعةالكمية املطبوعة
نسبة ما مت توزيعه من 

مصحف املساجد

100%000 515 نسخة000 515 نسخة2011

91،26 %556 751 نسخة000 820 نسخة2012

105،99%996 847 نسخة000 800 نسخة2013

97،15%552 971 نسخة000 000 1 نسخة2014

98،44% 086 104 3 نسخة000 135 3 نسخةاملجمــــــوع

إن مجموع ما مت طبعه من كميات املصحف احملمدي الشريف على امتداد سنوات 2011، 2012، 2013 
و2014  بلغ 000 135 3 نسخة، وزعت منها خالل السنوات األربع سالفة الذكر ما مجموعه 086 104 3 
نسخة أي بنسبة %98،44، حيث متكنت مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف من تغطية جزء من 
حاجيات مساجد اململكة، كما متكنت في حدود من تلبية رغبة العديد من اجلهات الرسمية اخلارجية والداخلية 

وكذا جمعيات املجتمع املدني.
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من انتقلت  حيث  ملحوظا  ارتفاعا  الشريف  احملمدي  املصحف  نسخ  من  املوزعة  الكميات  عرفت   وبذلك 
>000 515 نسخة سنة2011  إلى 556 751 نسخة سنة 2012، ثم 996 847 نسخة سنة 2013 لتصل إلى 

 552 971 نسخة سنة 2014 .
الشريف  املصحف احملمدي  أن  باملساجد  الشريف اخلاص  املصحف احملمدي  توزيع  نسب  من خالل  ويتبني 
يوزع كليا خالل السنة، وإذا تبقى جزء من الكمية املطبوعة يوزع في السنة املوالية، حيث إنه في سنة 2011 وزع 
ليوزع ما تبقى خالل سنة 2013 وذلك  وفي سنة 2012 وزعت نسبة91،26 %  املصحف كليا بنسبة 100 % 
بنسبة 105،99%،وكذلك احلال بالنسبة لسنة 2014 حيث مت توزيع  97،15 % وسيبرمج توزيع الباقي برسم 

سنة 2015.

هذا املصحف ذي احلجم الكبير نسبيا،  يعود أمر توزيعه إلى الوزارة الوصية أساسا أثناء املناسبات الدينية 
والوطنية على سبيل اإلهداء، ولذلك عملت املؤسسة على طبع كميات محدودة منه ابتداء من سنة 2011 لتكلفته 
املالية املرتفعة نسبيا، وذلك بسبب طبيعة أوراقه وسائر املكونات الداخلة في تصميمه وإخراجه النهائي، األمر 

الذي يجعل من توزيعه االقتصار على اجلهات التي ال منصرف عنها كما هو شأن.
1 - وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:

كان نصيب الوزارة الوصية من مصحف الهدايا 700 نسخة على دفعات، الدفعة األولى وعددها 200 نسخة 
توصلت بها الوزارة بتاريخ 17 يناير 2014، أما الدفعة الثانية وعددها 200 نسخة كذلك فتوصلت بها في 10 

يونيو 2014 وأخيرا الدفعة الثالثة ومجموع نسخها 300،  فقد توصلت بها الوزارة بتاريخ 02 يوليوز 2014.
2 - بعض املندوبيات اجلهوية واإلقليمية للشؤون اإلسالمية:

متثلت النسخ املوزعة عل املندوبيات في سبع )7( نسخ فقط، إذ اقتصر األمر على بعض املندوبيات التي عبرت 
عن رغبتها في ذلك.

3 - جهات أخرى:
   يتعلق األمر بطلبات صدرت عن جهات مختلفة كاملؤسسات واجلمعيات، وقد حظيت هذه اجلهات بــ 158 

نسخة من املصحف احملمدي احلجم 20x27 كما هو مبني في )امللحق رقم 7(.
 وبذلك تصل احلصة اإلجمالية املوزعة من مصحف الهدايا حجم 20x 27 إلى 865 نسخة.

 20x27 سادسا: توزيع مصحف حجم
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  أمام الطلبات التي ترد على املؤسسة من مختلف اجلهات بغية احلصول على املصحف احملمدي الشريف، والتي 
التكلفة املالية للنسخة الواحدة من مصحف املساجد  إليها بشكل كامل، بسبب  يتعذر على املؤسسة االستجابة 
التي تصل إلى )44( درهم، فكرت املؤسسة في طبع جزء حزبني لتمكينها من التعامل اإليجابي مع الراغبني في 
احلصول على نسخة املصحف وخاصة بالنسبة لفئات تالميذ املدارس والفئات العمرية الصغيرة في تعاملها مع 

املجالس العمية احمللية أو جهات أخرى لها نفس االهتمام، فكانت أن استفادت من احلصة املوزعة جهتان هما:
72 مجلسا علميا: 1 - املجالس العلمية احمللية عددها 

نظرا لكون جزء خمسة أحزاب دعامة ذات أهمية بالنسبة للمجالس العلمية  احمللية في أنشطتها املختلفة، ومبا 
يسهم به هذا اجلزء في تيسير أسباب التشجيع والتحفيز للناشئة على حفظ كتاب الله العزيز، فقد بلغ  العدد 
اإلجمالي من النسخ املوزعة عليها 7200 نسخة مبعدل 100 نسخة لكل مجلس علمي كما هو مبني في )امللحق 

رقم 8(.  
2 - جهات أخرى:

   يتعلق األمر بطلبات صدرت عن جهات مختلفة كاملؤسسات واجلمعيات، وقد بلغت الكمية املرصودة لها 1660 
نسخة من جزء خمسة أحزاب كما هي مفصلة في  )امللحق رقم 9(.

 وبذلك تكون احلصة اإلجمالية املوزعة من جزء خمسة أحزاب هي: 8860 نسخة.

     أمام الطلبات التي ترد على املؤسسة من مختلف اجلهات بغية احلصول على املصحف احملمدي الشريف، 
والتي يتعذر على املؤسسة االستجابة لرغبتها بشكل كامل، بسبب التكلفة املالية للنسخة الواحدة من مصحف 
مع  اإليجابي  التعامل  من  لتمكينها  املؤسسة في طبع جزء حزبني  درهم، فكرت   )44( إلى  التي تصل  املساجد 
الراغبني في احلصول على نسخة املصحف وبخاصة بالنسبة للفئات تالميذ املدارس وللفئات العمرية الصغيرة 
في تعاملها مع املجالس العلمية احمللية أو جهات أخرى لها نفس االهتمام، فكان أن مت تصريف حصة من هذا 

اجلزء لفائدة جهتني اثنتني هما:
72 مجلسا علميا: 1 - املجالس العلمية احمللية عددها 

   يعتبر جزء احلزبني دعامة ذات أهمية بالنسبة للمجالس العلمية احمللية في أنشطتها املختلفة، وقد أسهم هذا 
اجلزء في تيسير أسباب أنشطتها وبلغ العدد اإلجمالي من النسخ املوزعة عليها 7200 نسخة مبعدل 100 نسخة 

لكل مجلس علمي كما هو مبني في )امللحق رقم 10(.  
2 - جهات أخرى:

   يتعلق األمر بطلبات صادرة عن جهات مختلفة كاملؤسسات واجلمعيات، وقد بلغت احلصة املخصصة لها 
1631 نسخة من جزء حزبني كما هي مفصلة في )امللحق رقم 11(.

وبذلك تكون احلصة اإلجمالية املوزعة من جزء حزبني )عم وسبح( 8831 نسخة.

سابعا: توزيع جزء خمسة أحزاب ) يسبح، تبارك، قل أوحي، عم ، سبح(  

ثامنا: توزيع جزء حزبني )عم وسبح(   
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   أقدمت املؤسسة على طبع ترجمة معاني القرآن الكرمي إلى اللغتني الفرنسية واإلجنليزية وقد مكنت الوزارة 
املؤسسة مجوعة نسخ ضمن  املاضية، وبقي مبخزن  السنوات  إليها وزعتها برسم  الوصية من كمية ال يستهان 
األرشيف، تعرض باملناسبات، كما حصل أثناء مشاركة املؤسسة من فعاليات معرض النشر الكتاب في دورته 21 

بالدار البيضاء مؤخرا.
    كما بلغ عدد النسخ املوزعة أربع )4( نسخ في املجموع، استفاد منها بعض األشخاص من ذوي االختصاص.

مصحف حجم 10x13 يدخل في عداد مصاحف اجليب نظرا إليجابياته املتمثلة في سهولة حمله حيثما حل 
وارحتل املستفيد منه، وألجل ذلك سبق للمؤسسة أن طبعت منه كمية 5000 نسخة برسم سنة 2013، وذلك بغية 
االستجابة للطلبات الواردة بشأنه، وكذا إسعاف الواردين من الزوار على املؤسسة بنسخ منه على سبيل الهدية، 

ومن بني اجلهات التي استفادت من توزيعه:
املشاركون في املسابقة الدولية حلفظ القرآن وترتيله وجتويده وتفسيره املنظمة كل سنة من قبل الوزارة برحاب 
املدرسة القرآنية امللحقة مبسجد احلسن الثاني، وذلك ضمن برنامج زيارة الوفود املشاركة إلى املؤسسة، وبهذه 

املناسبة مت توزيع 133 نسخة من أصل 234 استفادت منها جهات أخرى كما هو مفصل في )امللحق رقم 12(.
وبذلك تكون احلصة اإلجمالية املوزعة من مصحف حجم )10x13(: هي 234 نسخة.

تاسعا: توزيع املصحف املترجم

 : 10x13 عاشرا: توزيع مصحف حجم

24x17 مصحف املساجد حجم 21x15  مصحف املساجد حجم
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 جوانب من شحن مصحف املساجد حجم 24x17 بغاية التوزيع

27x20 مصحف الهدايا حجم
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 جزء خمسة أحزاب 
27x20 حجم

 جزء حزبني 
 27x20 حجم

27x20 املصحف املترجم حجم

مصحف اجليب 
10x13 حجم
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طبع هذا املصحف في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون بني املؤسسة وقطاع الناشرين املغاربة، وتنفيذا ملقتضيات 
بنود االتفاقية زود الناشرون املؤسسة بنسبة %5  من الكميات املطبوعة، وقد أسهمت هذه الكميات في تخفيف 
الضغط عن املؤسسة املتعلق بطلبات املهتمني بالتزود باملصحف احملمدي الذي هو مرصود أصال ملساجد اململكة، 

وقد عملت املؤسسة على توزيع كميات من مصحف الناشرين على جهات عدة من بينها أساسا اجلهات التالية:
1 - املندوبيـــــات:

 استفادت مبا مجموعه 157 مصحفا كما هو مفصل في )امللحق رقم 13(.
2 - املجالس العلمية احمللية: 

علميا مبا مجموعه  58 مجلسا  ثمانية وخمسون  املستفيدة  العلمية  للمجالس  املخصص  اإلجمالي  العدد  بلغ 
2900 نسخة من املصحف الشريف مبعدل 50 نسخة لكل مجلس علمي كما هو مفصل في )امللحق رقم 13(.

3 - اجلمعيـــــــات: 
حظيت اجلمعيات الراغبة في احلصول على املصحف احملمدي مبا مجموعه 415 نسخة كما هي مفصلة في 

)امللحق رقم 13(.
4 - جهات أخرى: 

أما نصيب اجلهات املختلفة التي أعربت عن رغبتها في احلصول على كميات من املصحف احملمدي، فبلغ 849 
نسخة كما هي مفصلة في )امللحق رقم 13(.

   وعليه فيكون مجموع نسخ مصاحف الناشرين املوزع على مختلف اجلهات محصورا في: 4321 نسخة.

وبذلك يكون العدد اإلجمالي للمصاحف التي أشرفت المؤسسة على توزيعها برسم 
سنة 2014 بمختلف أحجامها وأجزائها ومصادرها هو: 667 994 نسخة.

حادي عشر: توزيع املصحف املطبوع من طرف الناشرين:

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف شركة الرسالة

املصحف احملمدي الطبوع  من 
طرف مكتبة املبادرة
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املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف دار التجديد

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف شركة إديسوفت

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف دار الرشاد احلديثة

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف مكتبة التراث العربي

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف دار سال للكتاب

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف دار الثقافة

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف مكتبة السالم اجلديدة

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف دار السلمي احلديثة

املصحف احملمدي املطبوع من 
طرف دار األمان
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الجزء الثالث: تسجيل وتوزيع المصحف المرتل

I - تسجيل تالوة املصحف املرتل برسم سنة 2014:

أصبح الدور الذي تضطلع به تالوة املصحف عن طريق التسجيل على مختلف الدعائم املتعددة الوسائط دورا 
فاعال ال يقل قيمة عن القراءة في كتاب الله العزيز املجموع بني دفتي املصحف، وبهذه الطريقة املثلى صار القرآن 

الكرمي يزداد شيوعا وانتشارا عن طريق تيسير أسباب ووسائل توفيره غضا طريا.
وطبقا ملقتضيات الظهير الشريف احملدث للمؤسسة التي أولت عناية لهذا اجلانب، دأبت املؤسسة منذ سنة 
ألف أربعني  كمية  إنتاج  على  أشرفت   2014 سنة  وخالل  سنة،  كل  املرتل  املصحف  تالوة  >2011 على تسجيل 
 000 40  قرص مدمج من املصحف املرتل برواية ورش عن نافع من طريق األزرق، بصوت القارئ محمد سايد 

والقارئ توفيق النوري.

الثمن الكميةالغرضالقارئ
املجموع )بالدرهم()بالدرهم(

محمد السايد

 CD تسجيل على أقراص
AUDIO

MP3 تسجيل على أقراص

500 حقيبة حتتوي كل 
واحدة على 30 قرص 
مبعدل حزبني في كل 

قرص
MP3 5000 قرص

297.00

9.80

148 500 .00

49 000 .00

توفيق النوري

 CD تسجيل على أقراص
AUDIO

MP3 تسجيل على أقراص

500 حقيبة حتتوي كل 
واحدة على 30 قرص 
مبعدل حزبني في كل 

قرص
MP3 5000 قرص

297.00

9.80

500 148 .00

49 000.00

مجموع الكمية اإلجمالية:
 MP3000 10 قرص + CD AUDIO 1000( = 000 30 قرصx30( 

=
000 40 قرص مدمج 

395 درهم مجموع التكلفة املالية اإلجمالية: 00. 000 
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وميكن اعتبار سنة 2014 سنة حتول في مسار تسجيل املصحف املرتل إذ تعتبر سنة االنطالقة في زيادة عدد 
القراء واخلروج عما كان مألوفا من اعتماد قارئ واحد كل سنة.

2013 و2014:  ،2012  ،2011 II - توزيع املصحف املرتل واملسجل برسم سنوات 

عرفت سنة 2014 نشاطا مكثفا على مستوى توزيع كميات تسجيالت تالوة املصحف املرتل برسم السنوات آنفة 
الذكر،  وذلك بتوسيع دائرة املستفيدين من دعائم التسجيل املوزعة بني أقراص MP3 و CD AUDIO، يتعلق 

األمر باجلهات التالية:

 أ -  توزيع تسجيالت المصحف المرتل على المجالس العلمية:

حصلت املجالس العلمية احمللية من تسجيالت سنوات 2011-2014 على حصة 14440 قرص في املجموع 
)امللحق رقم 14(.

 ب  - توزيع المصحف المرتل على الهيئات المختلفة:

:)15  توزيع تسجيالت تالوة املصحف املرتل برسم سنة 2011 )أنظر امللحق رقم 
الوزارة الوصية واملؤسسات وبعض الوحدات اإلدارية التابعة لها، وذلك بحصة 5345 قرص من تسجيالت سنة 

.2011
توزيع تسجيالت تالوة املصحف املرتل برسم سنة 2012  )أنظر امللحق رقم 16(:

الوزارة الوصية وبعض املؤسسات والوحدات اإلدارية التابعة لها، وذلك بحصة 9740 قرص من تسجيالت سنة 
.2012

توزيع تسجيالت تالوة املصحف املرتل برسم سنة 2013 )أنظر امللحق رقم17(:
الوزارة الوصية وبعض املؤسسات والوحدات اإلدارية التابعة لها وغيرها من املؤسسات التابعة لقطاعات أخرى 

وذلك بحصة 10617 قرص من تسجيالت سنة 2013.
:)18 توزيع تسجيالت تالوة املصحف املرتل برسم سنة 2014 )أنظر امللحق رقم 

بحصة  وذلك  القرآن  وجتويد  الدولية حلفظ  اجلائزة  في  واملشاركون  املؤسسة  وأعوان  وأطر  الوصية  الوزارة 
4986 قرص من تسجيالت سنة 2014.

وبذلك تكون الكمية اإلجمالية لألقراص المدمجة الحاملة لتسجيالت تالوة المصحف 
قرصا   45  128 بلغت:  قد   2014 سنة  خالل  الموزعة   2014-2011 سنوات  برسم  المرتل 

مدمجا.
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MP3 أقراص

CD AUDIO علب أقراص
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الجزء الرابـع: استيراد وطبع المصحف الشريف
التي جتمع بني  العالقة  األهمية من حيث  كبير من  األنشطة على قدر  أنواع من  يتوزع هذا اجلزء بني ثالثة 

املؤسسة واحتاد الناشرين املغاربة في مجال استيراد وطبع وتسجيل تالوة املصحف الشريف.

I- استيراد املصحف الشريف:
منذ سنة 2013 لوحظ ارتفاع وتيرة نشاط استيراد املصحف من الدول العربية وخاصة لبنان ومصر وسوريا 
بحدة أقل ، وهي مصاحف تتوزعها من حيث الرواية:  رواية ورش ورواية حفص، ويتولى نشاط االستيراد دور 
النشر املغربية خاصة واألشخاص الذاتيني الذين يصطحبون معهم كميات إما لالستعمال الشخصي أو كهدايا 

مبناسبة أداء مناسك احلج أو العمرة.
نسخة،   519  256 الغربية(  )وأحيانا  العربية  الدول  من مختلف  استيرادها  التي مت  املصاحف  بلغ عدد  وقد 

بروايتي ورش وحفص.

1 - العدد اإلجمالي للمصاحف التي مت استيرادها:

أ – المصاحف المستوردة من طرف األشخاص الذاتيين:
ما يالحظ على الكميات التي يدخلها األشخاص الذاتيون إلى أرض الوطن أنها برواية حفص، وتتراوح كمياتها 
بني ثمانية نسخ كحد أدنى و220 نسخة كحد أقصى، وقد بلغ العدد اإلجمالي لهذه النسخ 700 نسخة مبا فيها 

ملحقا يشتمل على آيات بينات من القرآن الكرمي وذلك كما هو مفصل في )امللحق رقم 19(.

ب- المصاحف المستوردة من طرف األشخاص االعتباريين 
ينصرف مفهوم االستيراد عند اإلطالق إلى النشاط االستيرادي الذي متارسه دور النشر املغربية املنضوية حتت 
النشر والتوزيع ،هذا  باعتباره نشاطا يدخل في دائرة أعمال  الذي مت تأسيسه مؤخرا  املغاربة  الناشرين  احتاد 

النشاط الذي تتسع دائرته سنة بعد أخرى تزداد معها أهمية دوره الديني واالقتصادي...
ومن بني جتليات  هذا النشاط ما بلغه العدد االجمالي للمصاحف التي مت استيرادها من قبل دور النشر املغربية 
التي سماها الظهير احملدث للمؤسسة باألشخاص االعتباريني ما مجموعه 556 518 نسخة، عالوة على 700 
نسخة أخرى حملها معهم األشخاص الذاتيون متثل نسبة %54 منها تلك الصادرة عن مجمع امللك فهد باململكة 
العربية السعودية، ونسبة %94 منها برواية حفص، بينما املصاحف املستوردة من قبل األشخاص االعتباريني، هي 

في غالبيتها برواية ورش عن نافع  )أنظر امللحق رقم 20(.
وملقاربة الكميات املستوردة من قبل دور النشر املغربية تالمس جوانبها من خالل الوقوف على أصناف املصاحف، 
ذات  النقاط  من  وغيرها  املستوردة  للمصاحف  ترخص  التي  الرسمية  واجلهات  للمصاحف،  املصدرة  واملطابع 

االرتباط الوثيق باملوضوع.

2 - أصناف املصاحف املستوردة:
تتوزع هذه األصناف بني مختلف األحجام واملقاسات، منها مصاحف كاملة أي مشتملة على ستني حزبا، ومنها 
األجزاء، حسب ما متليه طبيعة التعامل مع رغبة املستهلك املقتني لنسخة املصحف كما يعكس ذلك اجلدول أدناه:
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النسب املئوية العدد صنف ومقاس املصحف

32،70% 169772 مصحف النصف )17/24 و 20/28(

30،62% 159013 مصحف الثمن )8/12 و 9/13(

24،45% 126946 مصحف الربع 14/20

7،89% 40944 مصحف اجليب )10/14 و 12/17(

2،33% 12096 مصحف جوامعي )24/34 و 25/35(

1،94% 10062 أجزاء املصحف )جزء عم، جزء تبارك ...(

0،08% 423 مصاحف أخرى )ملصقات، تسجيالت…(

100،00% 519256 املجمــــــوع

كما هو واضح من املبيان ، فإن مصحف النصف هو األكثر استيرادا هذه السنة بنسبة %33 أي بزيادة %9 عن 
السنة املاضية %24 سنة 2013.

احتل مصحف الثمن املرتبة الثانية بنسبة %31 أي بزيادة %24 عن سنة 2013 6.5%.
باقي األحجام تبقى نسبها قليلة، وتشكل كلها مجتمعة نسبة ما يقارب %36 من مجموع املصاحف.
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3 - استيراد املصحف الشريف حسب الشهور

النسب املئوية الكمية املستوردة الفترة الزمنية

0،03% 158 يناير

4x10-5% 21 فبراير

0،01% 54 مارس

4،43% 23008 أبريل

18،33% 95171 ماي

18،84% 97823 يونيو

33،12% 171975 يوليوز

0،00% 0 غشت

11،96% 62092 شتنبر

4،88% 25335 أكتوبر

4،55% 23619 نونبر

3،85% 20000 دجنبر

100،00% 519256 املجمـــــوع
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الفترة املمتدة من شهر مايو إلى شهر يوليوز ارتفاعا  البياني أعاله أنه وككل سنة، تعرف  يوضح الرسم 
ملحوظا في استيراد املصحف، بسبب ارتفاع نسبة اإلقبال على شراء  املصاحف مبناسبة شهر رمضان الكرمي.

ويبقى استيراد املصاحف في صعود وهبوط حسب استراتيجية كل دار نشر وطريقة تدبيرها. 

4 - دور النشر التي حصلت على املوافقة ولم ُتَتمم بعد عملية االستيراد:
حرصا من الناشرين على احترام القانون، بإيعاز وتوجيه من املؤسسة بضرورة االلتزام مبقتضيات مواد 
املرسوم رقم 2.12.239  الصادر في 23 من ربيع اآلخر1434هـ )06 مارس 2013( بتحديد شروط وإجراءات 
الترخيص بنسخ املصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه، صارت عادة كل الناشرين وضع 
طلباتهم لدى املؤسسة داخل غالف زمني معقول قبل استيراد املصاحف، ضمانا لسير عملية االستيراد دون 
مشاكل، وأيضا للحصول على الوقت الكافي إلدخال التصحيحات املطلوبة بعد عملية التصحيح والدراسة 

والتدقيق  من طرف الهيئة العلمية في حالة وجودها داخل اآلجال القانونية.)أنظر امللحق رقم21(.

5 - املطابع املصدرة للمصاحف

النسب املئوية الكمية املصدرة اسم املطبعة

34،22% 177674 شركة أبناء شريف األنصاري - لبنان

21،41% 111180 دار ابن كثير - لبنان

23،55% 122305 دار التقوى - مصر

9،29% 48232 شركة اإلحسان - لبنان

4،89% 25380 دار املغرب العربي - لبنان

4،55% 23619 دار الفكر - لبنان

1،93% 10000 املجموعة الطباعية - لبنان

0،06% 300 األهرام - مصر

0،05% 244 مجمع امللك فهد - السعودية

3x10-5% 20  SODIS- فرنسا

0،06% 302 مطابع أخرى

100،00% 519256 املجمــــوع
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تضل املطابع اللبنانية األكثر تصديرا للمصاحف إلى املغرب، حيث تصل نسبتها لوحدها 76%.
حتتل مصر املرتبة الثانية بنسبة %24 وذلك راجع للجهود التي بذلتها بعض املطابع املصرية إلدخال جميع 

املالحظات التي أبدتها الهيئة العلمية للمؤسسة؛ في إطار الترخيص بإدخال مصاحف مقبولة إلى املغرب.

6 - اجلهات الرسمية في الدول اإلسالمية التي رخصت للمصاحف املعروضة 
على املؤسسة سنة  2014

تضطلع الهيئة العلمية املشرفة على املراجعة والتدقيق للمصحف الشريف بدور هام في ضبط قواعد القراءة 
والرسم والضبط وعد اآلي والوقوف وعلوم التجويد والتفسير والفقه واللغة...وذلك بغرض إخراج املصحف 
الشريف خاليا من كل حتريف أو عيب، وإميانا من املؤسسة بهذا الدور احملوري في تخطيط املصحف سعت 
ما وسعها األمر ومنذ بداية مزاولة نشاطها إلى السهر على إلزام الناشرين بضرورة مراعاة مقتضيات القانون 
في هذه املسألة بالذات، ملا لوحظ من خلو بعض املصاحف من ذكر الهيئة العلمية كما هو مفروض في آخر 

كل مصحف يقدم إلى املؤسسة بغرض القراءة والفحص.
وقد أتت هذه اإلجراءات أكلها مع مرور الوقت، إذ أصبح الناشرون مقتنعني بضرورة تطبيق هذا اإلجراء، 
ولم يعد مسموحا بقبول املصاحف اخلالية من ذكر الهيئة العلمية مع شيء من التحفظ على بعض احلاالت 
التي تبقى مناط شك وهو ما تعمل املؤسسة على تداركه حسب الظروف واملالبسات وذلك ما يالحظ من 

خالل )امللحق رقم 22(.
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املصحف املستورد من قبل 
مكتبة السالم اجلديدة

املصحف املستورد من قبل 
فضاء الفن والثقافة

املصحف املستورد من قبل دار 
املعرفة

مناذج من املصاحف املستوردة من قبل األشخاص االعتباريني

مناذج من 
املصاحف 
املستوردة 
من قبل 

األشخاص 
الذاتيني

املصحف املستورد من قبل دار 
الصفاء احلديثة

املصحف املستورد من قبل دار 
السلمي احلديثة
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املصحف 
املستورد من قبل شركة شالة

املصحف املستورد من قبل 
املكتبة السلفية

املصحف املستورد من قبل 
مكتبة التراث العربي

املصحف املستورد من قبل دار 
الرشاد احلديثة
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وتوزيعها  نشرها  للمؤسسة  العلمية  الهيئة  رفضت  التي  املصاحف    -  7
خالل سنة 2014 

تتوزع أسباب رفض التصريح لهذه املصاحف بني أسباب موضوعية ذات طبيعة علمية وأخرى شكلية تتعلق 
بإضافة أشياء تضر وال تنفع القارئ، يعتقد أنها من املصحف وهي ليس كذلك كالدعاء في آخر املصحف.

وقد مت رفض أربعة عشر )14( طلبا لنشر وتوزيع املصحف خالل سنة 2014، وذلك ألسباب متعددة تتمحور 
غالبيتها حول استعمال األلوان في كتابة أسماء الله احلسنى؛ ومخالفة العد املدني األخير؛ ومخالفات أخرى 

في الرسم والضبط. )أنظر امللحق رقم 23(
 

II - طبع املصحف الشريف

مت  والتي  املغربية  النشر  دور  قبل  من  اخلارج  في  املطبوعة  املصاحف   -  1
إدخالها إلى املغرب 

شرعت املؤسسة فعال في تشجيع وحث الناشرين على اتباع هذا النهج القومي واملسلك السليم، فأسفرت 
التفهم واملسؤولية، حيث  أبان فيها أصحابها، على قدر كبير من  التجربة عن مشاريع جادة وجد مشجعة، 
ورش عن  برواية  الشريف  املصحف  بكتابة  تتعلق  من مشاريع  بنماذج خطية  املؤسسة  بتزويد  بالفعل  قاموا 
بلغت  وتقوميا  قراءة مشاريعهم  باملؤسسة على  العلمية  الهيئة  وأشرفت  األزرق،  يعقوب  أبي  نافع من طريق 
في مجموعها 119 192 نسخة وتصحيح أخطائها، دفعت أصحابها عمليا إلى طبعها، ليزداد رصيد بالدنا، 
باإلضافة إلى املصحف احملمدي الذي تسهر عليه املؤسسة، بنماذج مصحفية أخرى، مغربية أصيلة، رسما 
ومراجعة وتقوميا، مما يدفع إلى االطمئنان على مستقبل هذه الصناعة مبملكتنا الشريفة، مستقبل الحت في 
األفق أولى طالئعه، مبيالد مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف، على يد موالنا أمير املؤمنني أعزه 

الله )امللحق رقم 24(.
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املصاحف املطبوعة من طرف الدار العاملية للكتاب 
برواية ورش حجم: 17/24 
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املصاحف املطبوعة من طرف دار نشر املعرفة برواية 
ورش حجم: 24/34 – 17/24 – 14/20 - 8/12
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2 - دور النشر التي حصلت على املوافقة على الطبع: 
إن التجربة التي أشرفت املؤسسة على احتضانها وتشجيعها، كانت ناجحة على مختلف املستويات، بحيث 
املعتمدة، وكميات مهمة بأحجام  املغربية  القطاع اخلاص طبع مصاحف مراجعة وسليمة، وبالرواية  استطاع 
مختلفة، وذلك خالل سنة 2014 ، ولنا أن نتساءل إذن، لو مت العمل على تعميم هذا اإلجراء على العديد من 
الناشرين، كم ستكون احملصلة النهائية، ألجل هذا، فإن كل احملفزات التي أتينا على ذكرها في الفقرة السابقة، 
هي محفزات قابلة للتطبيق على املدى القصير، ونتائجها مضمونة بنسب أعلى على املديني املتوسط والطويل، 
وقد مت استقاؤها من طرف املؤسسة، انطالقا من واقع جتربتها ومن احتكاكها اليومي وامليداني بالقطاع وما 

تعترضه من رهانات وحتديات )امللحق رقم 25(.

صور من لوزاليد مصحف مكتبة السالم اجلديدة الذي هو قيد الطبع
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صور من املصحف احملمدي املطبوع من طرف دار سال للكتاب
 )جزء تبارك( )جز عم( )جزء قد سمع(

رواية: ورش  حجم:17/24 

III - تسجيل تالوة  املصحف الشريف مببادرة األشخاص الذاتيني.

أسباب الرفض
الهيئة التي 

أجازت تسجيل 
املصحف 

اسم شركة 
التسجيل  صاحب الطلب

 - إمالة أكثر األلفات في التالوة سواء كانت ممالة 
أو غير ممالة؛

- اخلروج على قواعد املد السيما عند الوقف؛
ابــتــداء مــن ســورة  - اخلـــروج على وقــف الهبطي 

الفاحتة
- مخالفة ما صح عن نافع في مثل »الكتب ال ريب« 

حيث ترك الوقف فيه ووقف على مابعده؛
- وقوفه في مواضع ال يجوز الوقف فيها؛

ــه الــعــمــل فــي تقسيم  - عـــدم مــراعــاة مــا جـــرى ب
األحزاب.....

- استوديو سمير طيب املقرئ رشيد بلعشية

IV - إعادة طبع املصحف احملمدي الشريف

ثمن 
املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجمالية الرواية اسم 

املطبعة
كمية 
كل 
صنف

أصناف 
املصحف

تاريخ احلصول 
على الترخيص 
بالنشر والتوزيع

تاريخ احلصول 
على التصريح 

بالتداول

اسم 
دار 
النشر

الفترة 
الزمنية

250،00 16 5000 ورش
مطبعة 
املجلد 

العربي- 
مصر

5000 24/17 2014/02/17 2013/10/01
دار 
سال 
للكتاب اير

فبر
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الجزء الخامس: حصيلة أنشطة هيئات المؤسسة
يقوم على إدارة وتسيير شؤون املؤسسة كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف احملدث لها هيئات جماعية 

وفردية، فالهيئات اجلماعية تتمثل في: 
املجلس اإلداري الذي يضطلع مبجموعة من األعمال نذكر منها: حتديد التوجهات العامة للمؤسسة، واعتماد 
القرارات الضرورية لتنفيذها، املصادقة على مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة، املصادقة على البرنامج السنوي 
ألنشطة املؤسسة وحتديد اإلجراءات الالزمة لتطبيقه، حصر ميزانية املؤسسة واملصادقة على حساباتها السنوية، 
حتديد القواعد املطبقة على الصفقات التي تبرمها املؤسسة، املصادقة على التقرير السنوي الذي يقدمه مدير 

املؤسسة حول حصيلة نشاطها... 
الهيئة العلمية احملدثة لدى املجلس اإلداري ملساعدته على القيام مبهامه، والتي تعمل في نفس الوقت حتت 
إشراف مدير املؤسسة، وتتولى مبوجب املادة السابعة من الظهير الشريف االضطالع مبهام ذات الطابع العلمي 
والفني والسيما ما تعلق منها: اإلشراف من الوجهة العلمية والفنية على إجناز العمليات املتعلقة بنسخ املصحف 
ومراقبة  العمليات  هذه  تتبع  على  والعمل  الوسائط،  واملتعددة  الدعائم  مختلف  على  وتسجيله  وطبعه  الشريف 
تنفيذها. دراسة طلبات الترخيص بطبع املصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه املقدمة من قبل األشخاص الذاتيني 

او االعتباريني...
أما الهيئات الفردية فتتجلى في املدير الذي يقوم بتسيير شؤون املؤسسة وتنسيق أنشطتها، والسهر على حسن 
سيرها، ومباشرة جميع األعمال والعمليات الهادفة إلى حتقيق أغراضها، ولهذه الغاية فهو يقوم بإعداد البرنامج 
السنوي ألنشطة املؤسسة والعمل على تنفيذه واملصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة، إعداد تقرير سنوي حول 
حصيلة نشاط املؤسسة وعرضه على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه، إعداد مشروع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة 

وعرضه على مصادقة مجلس اإلدارة، إعداد مشروع النظام الداخلي وعرضه على مصادقة مجلس اإلدارة...
فما هي إذن حصيلة نشاط هذه الهيئات املختلفة للمؤسسة برسم سنة 2014؟

أوال: النشاط اإلداري: 
استنادا إلى االختصاصات الواسعة التي حددها الظهير احملدث للمؤسسة في املادة 11 املتعلقة مبهام اإلدارة 
أهمها بوجه عام: التسيير اليومي ألعمال املؤسسة وتنسيق أنشطتها والسهر على حسن سيرها ومباشرة جميع 
األعمال والعمليات الهادفة إلى حتقيق أغراضها ميكن استعراض في إيجاز غير مخل حصيلة نشاط اإلدارة سنة 

2014، وذلك من خالل اجلوانب التالية:

1 - على مستوى إبرام الصفقات العمومية:

فضال عما تقوم به اإلدارة من إعداد املشاريع املقدمة إلى الهيئة العلمية ومجلس اإلدارة في دوراته السنوية 
العمل إن على مستوى  القوانني واألنظمة اجلاري بها  العمل والسير املنضبط في إطار  اليومي على  واإلشراف 
طلبات   )04( أربع  تلقي  عن  الشريف  املصحف  لنشر  السادس  محمد  مؤسسة  أعلنت  فقد  التدبير  أو  التسيير 
عروض تطبيقا ملقتضيات القرار املشترك بني وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد واملالية املتعلق 
بالتنظيم املالي واحملاسبي للمؤسسة، خاصة املادة 24 منه، وعمال مبقتضيات املرسوم رقم 2 - 12-349 الصادر 

بتاريخ 8 جمادى األولى 1434 املوافق لـ 20 مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية، تلخصت فيما يلي:
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رقم ر.ت
الشركة تاريخ إبرامهاموضوعهاالصفقة

املتعاقدة
ثمن الصفقة 
)DH )HT ب

تاريخ 
انتهائها

طبع مليون نسخة 012014/01
من مصحف املساجد 

24/17

مطبعة 2014/12/10
فضالة

44 000 000،002014/12/31

تسجيل تالوة 022014/02
املصحف الشريف

000،002014/07/08 395ميديا طرب2014/01/30

500،002017/12/05 109صودوما2014/12/05حراسة مقر املؤسسة032014/03

04  2014/03
ELSC

تسجيل تالوة 
املصحف الشريف

مت فتح األظرفة بتاريخ 18 دجنبر 2014 وتطبيقا ملقتضيات املادة 42 من 
 20(  1434 األولــى  جمادى   08 بتاريخ  الصادر   349-12-2 رقم  املرسوم 
مارس 2013( و املتعلق بالصفقات العمومية مت إعالن طلب العروض رقم 
2014/04 عدمي اجلدوى )offre infractueuse( وقد متت إعادة برمجة 

هذه الصفقة بتاريخ 2015/02/03 حتت عدد 2015/02 .

أ - صفقة تفاوضية رقم 2014/01 تتعلق بطبع مليون نسخة من مصحف املساجد 

17x24، واستنادا إلى رسالة السيد  سعيا وراء حتقيق هدف طبع مليون نسخة من مصحف املساجد حجم 
الوزير األول عدد 1079 املؤرخة بتاريخ 2011/05/06 التي حتيل على رأي جلنة الصفقات عدد 393/11 ص.م 
املؤرخ في 2011/04/27 بشأن إمكانية إدراج التعامل احلصري مع مطبعة فضالة في إطار الصفقات التفاوضية 
طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 388.06.2 الصادر في 16 محرم 1428 )5 فبراير2007( املتعلق بتحديد شروط 
وبناء على مقرر رئيس مجلس  بتدبيرها ومراقبتها،  املتعلقة  القواعد  الدولة وكذا بعض  إبرام صفقات  وأشكال 
إدارة املؤسسة عدد 24 املؤرخ في 13 مايو 2013 بشأن املصادقة على اقتراح منح االمتياز ملطبعة فضالة من 
قبل أعضاء مجلس إدارة املؤسسة في اجتماعه برسم الدورة السادسة، ونظرا لتوفر مطبعة فضالة على جميع 
لها حتقيق هدف  ليتسنى  اجلهود  كل  املؤسسة  بذلت  الالزمة.  والبشرية  والتدبيرية  والتقنية  املهنية  الضمانات 
تفاوضية مع مطبعة  2013/12/10 صفقة  بتاريخ  17x24، فأبرمت  املساجد  طبع مليون نسخة من مصحف 
عقد  التفاهم،  بروتوكول   ،)CPS( اخلاصة  الشروط  دفتر  إلى  التفاوضية  الصفقة  هذه  استندت  وقد  فضالة. 
الصفقة التفاوضية وامللف اإلداري والتقني واملالي ملطبعة فضالة كما نص على ذلك مرسوم الصفقات العمومية 
السالف الذكر. كما أنه وزيادة في تأكيد رغبة املؤسسة في كسب رهان طبع مليون نسخة من مصحف املساجد، 
جلأت املؤسسة باعتبارها صاحبة املشروع )Maître d’ouvrage( إلى إضافة ملحق لعقد الصفقة التفاوضية، 
حددت من خالله جدوال زمنيا دقيقا حلصص الطبع وتواريخ األمر باخلدمة والتسليم وذلك من أجل احلرص التام 
والشديد على بلوغ الهدف املنشود. وقد جاء اجلدول الزمني حلصص طبع مصحف املساجد مقسما على عشر 

حصص مبعدل 000 100 نسخة في كل حصة وذلك على النحو التالي:
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تاريخ التسليممدة الطبعتاريخ األمر باخلدمةالكمية
2014/02/26شهر و نصف2014/01/02 000 100 نسخة

2014/03/28شهر2014/02/27  000 100نسخة

2014/05/02شهر2014/04/01 000 100نسخة

2014/06/06شهر2014/05/05 000 100نسخة

2014/07/10شهر2014/06/09 000 100نسخة

2014/08/12شهر2014/07/11 000 100نسخة

2014/09/15شهر2014/08/13 000 100نسخة

2014/10/20شهر2014/09/17 000 100نسخة

2014/11/27شهر2014/10/21 000 100نسخة

2014/12/31شهر2014/11/28 000 100نسخة

 

إلى جانب ذلك، فقد تطرق هذا امللحق إلى إضافة مقتضى جاء فيه ما يلي: 
صاحبة  املطبعة  قبل  من  احملمدي  املصحف  مراقبة  جهود  تكثيف  على  واملطبعة(  )املؤسسة  الطرفان  يتفق 
االختصاص على أن تسهم املؤسسة بأربعة مستخدمني على حسابها لذات الغرض طبقا للمقرر رقم 30 الصادر 
عن مجلس اإلدارة في دورته السابعة املنعقدة بتاريخ 11 نونبر 2013 وبذلك مت إحداث خلية للمراقبة البعدية 

لنسخ املصحف احملمدي الشريف وذلك بدءا من فاحت يوليوز 2014.

ب - صفقة رقم 2014/02  تتعلق بتسجيل تالوة املصحف الشريف املرتل 

بتاريخ 16 دجنبر2013، أعلنت مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف بجريدة أخبار اليوم عن طلب 
باللغتني  اإلعالن  نفس  املؤسسة  نشرت  كما  الشريف،  املصحف  تالوة  بتسجيل  متعلق   2014/02 رقم  عروض 
العربية والفرنسية بجريدتي املساء وlibération وذلك بتاريخ 18 دجنبر 2013، ووضعت ملف الترشيح )املتكون 
 Règlement de  ونظام االستشارة  Cahier des Préscriptions Spéciales من دفتر الشروط اخلاصة
Consultation  ومنوذج عقد االلتزام Modèle d’Acte d’engagement وكذلك منوذج التصريح بالشرف 
Modèle de la déclaration sur l’honneur( ببوابة الصفقات العمومية وباملوقع الرسمي للمؤسسة، وذلك 

ليتسنى للعموم حتميله كما ينص على ذلك القانون املنظم للصفقات العمومية باملغرب.
وبتاريخ 16 يناير 2014 مت فتح األظرفة في جلسة عمومية ترأسها السيد مدير املؤسسة، وقد متثل الضمان 
املؤقت للصفقة في  )DH 20 000،00( الكلفة التقديرية للصفقة فقد قدرت بـ   وقد 
رست الصفقة على شركة »ميديا طرب« بكلفة إجمالية قدرها  وبذلك مت التسجيل في 

إطار هذه الصفقة على النحو التالي:
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ج- صفقة رقم 2014/03 تتعلق بحراسة مقر املؤسسة: 

تطبيقا ملقتضيات املادة 7 ومللحقها رقم 3 من املرسوم رقم 2-12-349 الصادر بتاريخ 8 جمادى األولى 1434 
لنشر املصحف  السادس  العمومية، وضمانا ألمن مؤسسة محمد  بالصفقات  املتعلق   2013 لـ20 مارس  املوافق 
الشريف وسير عملها بالشكل املطلوب، قررت املؤسسة إبرام صفقة، قابلة للتجديد داخل مدة ثالث سنوات، تتعلق 

بحراسة مقر املؤسسة.
مت اإلعالن عن تلقي طلب العروض اخلاص بهذه الصفقة في جريدتني بالعربية والفرنسية كما ينص القانون 
على ذلك، وقد عرفت هذه الصفقة جتاوبا كبيرا من لدن املقاولني املبدين الهتمامهم، حيث وصل عدد الشركات 
اللواتي سحنب ملف املشاركة من بوابة الصفقات العمومية إلى ما يفوق املئة شركة. وتقدم للمشاركة ثالث عشرة 
شركة مت اختيار شركة صودوما من بينهم وذلك لكون عرضها املالي كان األقل من بني كل املشاركني استنادا ملا جاء 

في محضر فتح األظرفة الذي حررته جلنة فتح األظرفة بتاريخ 14 نونبر 2014. 
مت نشر نتيجة طلب العروض على سبورة إعالنات املؤسسة مبقرها، ومت إخبار نائل الصفقة بالنتيجة ثم استدعي 

الستكمال املساطر اإلدارية وكذلك من أجل تسلمه األمر باخلدمة. 

د- صفقة رقم 2014/04 تتعلق بتسجيل تالوة املصحف الشريف:

عرفت سنة 2014 انفتاحا جديدا على احمليط في مجال تسجيل املصحف الشريف، حيث إنها سلكت نهجا 
جديدا في طريقة اختيار القارئني اللذين سيحظيان بشرف تسجيل املصحف الشريف، فراسلت املؤسسة جميع 
املجالس العلمية جلهة الدار البيضاء الكبرى وعددها أحد عشرة )11( مجلسا علميا راجية منهم اقتراح ثالثة 
مت  العلمية،  املجالس  باقتراحات  املؤسسة  توصلت  أن  وبعد  القارئني،  انتقاء  مسابقة  في  للمشاركة  قراء   )03(

االتصال بهم إلحضار أقراص مدمجة تشتمل على تسجيالت للقراء املترشحني.
 وفي يوم 04 نونبر 2014، اجتمع أعضاء الهيئة العلمية للمؤسسة بغية االستماع للتسجيالت املتوصل بها، فتم 
اختيار ثمانية )08( قراء في مرحلة االنتقاء األولي، ثم استدعت املؤسسة املرشحني الثمانية الذين مت اختيارهم 
الهيئة  أعضاء  اختيار  فوقع  الثمانية  للقراء  لتستمع   2014/11/11 بتاريخ  ثانية  مرة  العلمية  الهيئة  واجتمعت 

العلمية على قارئني اثنني ليحظيا بشرف تسجيل تالوة املصحف الشريف.
وبعد ذلك انتقلت املؤسسة إلى إجراءات التحضير للصفقة العمومية باإلعالن عن طلب العروض، فنشر اإلعالن 
بجريدتني باللغة الفرنسية واللغة العربية كما مت نشر ملف الترشيح املتكون من: )دفتر الشروط اخلاصة، ونظام 

الثمن اإلجماليالثمن الفرديالكميةالدعامة املسجلةالقارئ

CD MP35 0009،8049 000،00محمد السايد

 30 CD AUDIO
يحتوي كل واحد على 

حزبني

500،00 500297،00148 علبة

CD MP35 0009،8049 000،00توفيق النوري
 30 CD AUDIO

يحتوي كل واحد على 
حزبني

500،00 500297،00148 علبة

40 قرص مدمجاملجموع  000395 000،00 DH )HT(
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االستشارة، ومنوذج عقد االلتزام وكذلك منوذج التصريح بالشرف( ببوابة الصفقات العمومية وباملوقع اإللكتروني 
الرسمي للمؤسسة ليتسنى للراغبني في املشاركة حتميل امللف.

وبتاريخ 18 دجنبر 2014، اجتمع أعضاء جلنة فتح األظرفة الختيار نائل الصفقة، فتبني أن الشركات التي 
سحبت ملفات الترشيح لم تتقدم بوضع عروضها باستثناء عرض وحيد لشركة ميديا طرب التي ألغي عرضها 
نظرا لعدم احترامه ملقتضيات املواد 25 و27 من املرسوم رقم 2-12-349 الصادر بتاريخ 8 جمادى األولى 
1434 املوافق ل20 مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية التي حتدد محتوى وكيفية وضع امللف من طرف 

املترشح.
 349-12-2 رقم  املرسوم  42 من  املادة  ملقتضيات  تطبيقا  وذلك  العروض عدمي اجلدوى  إعالن طلب  فتم 
الصادر بتاريخ 8 جمادى األولى 1434 املوافق لـ20 مارس 2013 املتعلق بالصفقات العمومية. فتقرر اللجوء 
إلى إعادة اإلعالن من جديد. وزيادة في تأكيد رغبة املؤسسة في املضي قدما مبستوى جودة عملها أبت إال 
أن تستدعي عددا كبيرا من الشركات املهتمة باملجال وذلك من أجل استفسارها عن سبب عدم الترشح، وبعد 
حوارات ومشاورات تبني أن األمر كان يتعلق فقط بالفترة التي أعلن فيها عن طلب العروض حيث إنهم كانوا 
منشغلني مبشاريع أخرى مما منعهم من املشاركة نظرا اللتزاماتهم. وعلى هذا األساس مت اإلعالن عن طلب 

العروض من جديد وذلك في غضون مستهل شهر فبراير 2015.

2 -  على المستوى التقني للمؤسسة:

عرفت سنة 2014 تطورا مهما للمؤسسة من الناحية التقنية، حيث إنها سطرت أهدافا كبرى لبلوغها، أهمها:
أ- إجناز املصحف املضبوط باأللوان املأثورة تقنيا إذ جتندت املؤسسة تقنيا لهذه املهمة من خالل إدخال 
التصحيحات والتحسينات الالزمة ملخطوط اخلطاطني ليتم إخراج املصحف األثري في أحسن حلة وذلك حتت 

إشراف الهيئة العلمية وإدارة املؤسسة. 
ب - حتيني وحتسني املوقع اإللكتروني للمؤسسة حظي موقع املؤسسة باألنترنت باهتمام كبير، حيث 
عرف بشكل يومي حتيينا في الشكل وفي احملتوى من خالل اإلعالنات عن طلبات العروض وعن األنشطة التي 

تقوم بها املؤسسة. وقد قام تقنيو املؤسسة بتوجيه من السيد مدير املؤسسة بوضع تصور خاص مبشروعني:
األول ويتعلق بتدبير أرشيف مختلف نسخ املصحف الشريف

أما الثاني فموجه للمرتفقني باملؤسسة حيث سيصبح بإمكان الناشرين والشركات التي تضع باملؤسسة ملفات 
طلب الترخيص بإدخال املصحف الشريف أو بطبعه وكذلك تسجيل تالوته على دعامات وسائطية تتبع ملفاتهم 

من خالل موقع املؤسسة.
منتوج  تطوير  في  وزيادة  ج- وضع تصور لنشر املصحف احملمدي عبر وسائل التكنولوجيا احلديثة 
املؤسسة باعتماد وسائل التكنولوجيا احلديثة في مجال التواصل، ينكب تقنيو املؤسسة حاليا وبأشراف من إدارة 
املؤسسة على إجناز تطبيقني معلوماتيني خاصني بالهواتف الذكية واللوحات اإللكترونية؛ األولى تسمح بقراءة 
املصحف احملمدي الشريف على شكل flipbook،  والثانية تسمح باالستماع لتالوة املصحف احملمدي الشريف 

برواية ورش عن نافع بأصوات مختلف القراء املغاربة.
حاليا  املؤسسة  املغربية األثرية حتضر  د- إعداد وتصميم مشروع شاشة ذكية لتخزين املصاحف 
مشروع شاشة ذكية توضع مبدخل املؤسسة وتسمح لزوارها بتصفح مصاحف مغربية أثرية على شكل مخطوطات 

أثيلة.
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3 - على مستوى تكوين الموارد البشرية:

عرفت سنة 2014 على مستوى مصلحة املوارد البشرية والتكوين إجناز تكوينات لفائدة أطرها وفق االحتياجات 
التي حتددها املؤسسة، وتشكيل خلية ملراقبة املصحف احملمدي الشريف، تفعيال لتوصيات مجلس إدارتها. 

إلى  تهدف  عامة  أو  خاصة  مؤسسة  أو  ادارة  أي  في  األساسية  الوسائل  إحدى  املستمر  التكوين  وباعتبار 
تيسير التدبير اإلداري ومواكبة التحديات التي يفرضها حتديث وتطوير اإلدارة، تسعـى املؤسسة جاهدًة لتطوير 
خدماتها من خالل سعيها الدؤوب لتبسيط اإلجراءات وصوالً لألهداف املرجوة مستعينة في ذلك بالتقنيات 
احلـديثة وخاصة في مجال احلاسب اآللي و نظم املعلـومات والبرامج املساعدة التي ساهمت بشكل كبير في 

إحداث نقلة نـوعية في اخلـدمات املقدمة.

أ -  تنظيم دورة تكوينية في مجال املعلوميات:
وعلى هذا األساس متت برمجة دورة تكوينية برسم سنة 2014 في مجال اإلعالميات لفائدة أطر ومستخدمي 

املؤسسة. 
وعليه وبعد االتصال مبجموعة من املدارس العليا ذات التخصص، وبعد تدارس كل االمكانيات ال من حيث مواد 
التكوين وجودتها أو عروض األثمان التي  قدمت، مت االتفاق مع مدرسة عليا MWBS  يوجد مقرها مبدينة 

احملمدية.
حرصت املؤسسة على أن يجري التكوين مبقر املؤسسة، العتبارات عديدة يأتي على رأس أولوياتها عدم املس 
بالسير العادي لعمل ونشاط املؤسسة ذلك أن التنقل إلى مقر آخر من شأنه أن يكون له تأثير سلبي على مستوى 

استمرارية العمل بالوتيرة والشكل املطلوبني.
كما أن وجود قاعة مجهزة مبا يلزم من العتاد التقني واملعلوماتي، شكل أحد النقط املهمة في حسم اختيار 
مكان التكوين، ذلك أن القاعة مزودة بالعدد الكافي من احلواسب، سواء الثابتة أو احملمولة، ومسالط ضوئي 

)Projecteur( وسبورة بيضاء مغناطيسية، ناهيكم عن ارتباطها بشبكة األنترنيت.

صور إحدى حصص الدورة التكوينية في مجال املعلوميات
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ب- إحداث خلية ملراقبة املصحف الشريف:

تفعيال للمقترح الذي تقدمت به إدارة املؤسسة وصادق عليه مجلس اإلدارة في دورته السابعة املنعقدة يومه 
للمصحف  البعدية  املراقبة  يتعلق مبشروع  فيما  هـ   1435 07 محرم  ل  املوافق  م/   2014 نونبر   11 االثنني 
احملمدي الشريف، مت إنشاء خلية ملراقبة املصحف احملمدي الشريف، ابتداء من فاحت يوليوز 2014 يضطلع 
مبهمة مراقبة املصحف احملمدي الشريف، للتأكد من سالمته عبر تدقيق خلو نسخ املصحف احملمدي الشريف 
من األخطاء املادية احملتملة، التي حتدث على مستوى جمع وتصفيف املالزم والصفحات، وغيرها حتى يكون 

مطابقا للمواصفات الفنية املطلوبة، وفي انتظار استكمال خلية املراقبة 
وتعزيزها بالعدد الكافي من املراقبني وفق ما تسمح به امكانيات وموارد املؤسسة املالية، مت االستعانة بأعوان  

اخلدمة املتعاقدين مع املؤسسة للقيام مبهام املراقبة.

4 - على مستوى إصدارات ومنشورات المؤسسة:
أ - إصدار العدد الرابع واخلامس من النشرة التواصلية للمؤسسة )بالعربية والفرنسية(

تزامن صدور هذا العدد مع الزيارة امليمونة ألمير املؤمنني جاللة امللك محمد السادس أعزه الله إلى بعض 
دول إفريقيا الغربية في إطار زيارة النماء وخلق املشاريع الكبرى مبباركة جاللته بهذه الدول والتي كان هدفها 

بعث الروح والفعالية في ما عرف من عالقات تاريخية وروحية باململكة املغربية وهذه الدول.

خلية مراقبة املصحف الشريف أثناء العمل
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العدد الرابع من النشرة التواصلية للمؤسسة باللغتني العربية والفرنسية

العدد اخلامس من النشرة التواصلية للمؤسسة باللغتني العربية والفرنسية
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ب - إصدار تقرير حصيلة  األنشطة برسم سنة 2013
جريا على عادتها، في االنفتاح على محيطها، عملت املؤسسة على طبع ونشر التقرير السنوي الذي أعدته 
برسم سنة 2013، تستعرض من خالله مختلف األنشطة التي أجنزتها طيلة السنة، موثقة باملعطيات والبيانات 

املفصلة، املنصبة على كل مجاالت نشاط املؤسسة ومهامها 
الرئيسة.

 1.09.198 رقم  الشريف  الظهير  مبقتضيات  فعمال 
صادر في 08 ربيع األول 1431 هـ )23 فبراير 2010م( 
بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف 
وال سيما في فصله 11 الذي نص في بنده 7 على »إعداد 
على  وعرضه  املؤسسة  نشاط  تقرير سنوي حول حصيلة 
مجلس اإلدارة للمصادقة عليه« أتى إعداد تقرير حصيلة 

أنشطة املؤسسة برسم سنة 2013.

وهو تقرير أعد ليكون مدار مناقشة ومصادقة في إطار 
انعقاد الدورة الثامنة )الربيعية( برسم سنة 2014، ضمن 
سياق اجلهود احلثيثة إلغناء وضبط قطاع نشر املصحف 
امللحة  االنتظارات  مع  متفاعل  سياق  ببالدنا،  الشريف 
على  رائد  كمرفق  املؤسسة  على  املعلقة  العريضة  واآلمال 
لنشر  املقاولتية  األوضاع  تدبير  حيث  من  املستوى،  هذا 
املصحف، وكذا إخصاب التجربة الوطنية ووصلها بالتراكم 

الدولي.

ج - إصدار كتاب »ذيل مورد الظمآن في فن ضبط مرسوم القرآن«  
دشنت مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف أول إصداراتها، مبؤلف علمي رفيع لألستاذ العالمة 

عضو الهيئة العلمية مبؤسسة محمد السادس  السيد “مصطفى البحياوي” 
بتقدمي  فيه  قام  الذي  الشريف،  لنشر املصحف 
الظمآن”  مورد  على  “الذيل  أرجوزة  وتقريب 
إبراهيم  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  ألبي 
الشريشي، نزيل فاس الشهير باخلراز )ت718 

هـ( في صدر دولة بني مرين.
وقد بذل األستاذ في كتابه هذا املوسوم بــ»ذيل 
القرآن«  مرسوم  ضبط  فن  في  الظمآن  مورد 
كما  األرجوزة،  هذه  إعداد  في  كبيرا  جهدا 
أبياتها وحترير  بذل جهدا مضاعفا في حتقيق 
ألفاظها وضبطها بالشكل التام، مساعدة للقارئ 
والطالب على تصحيح روايتها اعتمادا على أصح 
النسخ املعتمدة فيها وعلى بعض شروحها كـ»فتح 
للمارغني  احليران«  و»دليل  عاشر  البن  املنان« 

وغيرها.
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5 - على مستوى تفاعل المؤسسة مع المحيط: 
الداخلي واخلارجي حرصت املؤسسة  العلمي والثقافي  التعاون واالنفتاح على احمليط  بهدف نسج عالقات 
على استقبال عدة وفود أجنبية أسيوية وإفريقية في إطار زيارات وفودها بقصد اإلطالع والوقوف عن كثب على 

اجلهود التي تبذلها اململكة املغربية في طباعة ونشر املصحف الشريف ويتعلق األمر بــ:

1 - وفد الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما 
من دولة الكويت:

وقد ترأس الوفد الدكتور فهد صياح الديحاني نائب املدير العام للبحوث والدراسات في اللقاء الذي جمعه مع 
مدير املؤسسة مبقرها باحملمدية يوم 17 مارس 2014، وقد استعرض اجلانبان سبل التعاون املشترك في مجال 
خدمة كتاب الله العزيز وآليات تبادل اخلبرات والتجارب الكفيلة لبلوغ األهداف املرجوة في التعاون املنشود 

بينهما. 

زيارة وفد الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكرمي والسنة النبوية وعلومهما من دولة الكويت للمؤسسة بتاريخ 17 مارس 2014
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2 - البعثة الطالبية من جامعة مرمرة التركية:

 في إطار برنامج دعم اللغة العربية للناطقني بغيرها الذي تنظمه مؤسسة دار احلديث احلسنية لفائدة 
بعثة جامعة مرمرة التركية ووفقا لبرنامج الرحالت والزيارات املقترحة نهاية كل أسبوع استقبلت مؤسسة 
محمد السادس لنشر املصحف الشريف بطلب من مؤسسة دار احلديث احلسنية البعثة املذكورة ومرافقتهم 
يوم األحد 10 غشت 2014 قصد االطالع على جهود املؤسسة املبذولة للعناية باملصحف الشريف، وباملناسبة 

قدمت للوفد املذكور نسخ من املصحف احملمدي الشريف املطبوع واملرتل.
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3  - وفد جمهورية غينيا:

اعتبارا للمكانة التي أصبحت حتتلها املؤسسة كمرجعية عليا في مجال اإلعداد العلمي واملادي والفني 
لنسخ املصحف الشريف ونشره وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم املتعددة الوسائط باعتماد رواية ورش 
عن نافع وفق القواعد املعتمدة في الرسم والضبط والوقف والقراءات، وفي أعقاب الزيارة امللكية امليمونة 
التاريخية  العالقات  تعزيزا ألواصر   2014 الغربية خالل سنة  إفريقيا  دول  بعض  بها جاللته  التي خص 
التي جتمعها بهذه البلدان، والتي خلفت صدى طيبا من خالل متتيع بعض دولها بكميات من نسخ املصحف 
احملمدي الشريف، خاصة تلك التي تتبنى رواية ورش عن نافع، تأتي  زيارة وفد من جمهورية غينيا للمؤسسة 

بتاريخ 19 نونبر 2014. 
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وقد ضم الوفد الغيني كال من السيد األمني العام للشؤون الدينية بجمهورية غينيا والسيد مستشار املهمات 
والسيد مدير الشؤون اإلسالمية، وكان في استقبالهم مدير املؤسسة الذي قدم عرضا مسهبا حول نشاط 
املؤسسة ومهامها اجلليلة انطالقا من مضامني  الظهير الشريف احملدث لها وبخاصة ما تعلق بإجنازاتها 

على مستوى أعمال الطبع والتوزيع وتسجيل تالوة املصحف املرتل كما تطرق آلفاقها الواعدة. 
الله على  التي يبذلها أمير املؤمنني أعزه  املباركة،  العام على اجلهود  أثنى السيد األمني  املناسبة  وبهذه 
مستوى الشأن الديني بإفريقيا عموما ودولة غينيا خصوصا، وال أدل على هذا من اإلشعاع الذي حتظى به 
املؤسسة على الصعيدين احمللي و الدولي. وفي ختام الزيارة قدم مدير املؤسسة هدايا للوفد الغيني عبارة 
عن مصاحف مطبوعة ومجموعة من تسجيالت املصحف املرتل على مختلف الدائم املتعددة الوسائط وكذا 
منشورات املؤسسة، وقام رفقة أعضاء الوفد الغيني بزيارة مطبعة فضالة التي تتولى طبع املصحف احملمدي 
املطبعة عبر جولة  مدير  أطلعهم  بينهما، حيث  املبرمة  الطبع  أعمال  وعقود  الصفقات  إطار  في  الشريف 

مبختلف مرافقها على مختلف املراحل التي تعرفها طباعة املصحف احملمدي الشريف.

الوفد املشارك في الدورة التاسعة جلائزة محمد السادس الدولية في حفظ   4-
القرآن الكرمي، وترتيله وجتويده وتفسيره لعام 1435 هــ/2014م

ومبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف لعام 1435 هـ، وإبرازا لالهتمام الكبير الذي توليه وزارة األوقاف 
للمسابقة  العاشرة  الدورة  تنظيم  ثم  ومفسريه  ومجوديه  وحفاظه  العزيز  الله  لكتاب  اإلسالمية  والشؤون 

النهائية جلائزة محمد السادس الدولية.
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وبهذه املناسبة قام املشاركون في املسابقة الدولية املذكورة بزيارة استطالعية مبقر املؤسسة باحملمدية 
وذلك يوم 02 يناير 2014م، حيث كان في استقبالهم مدير املؤسسة، الذي ألقى كلمة باملناسبة، عبر من 
خاللها عن ترحيبه باملشاركني البالغ عددهم حوالي 72 شخص ميثلون مختلف الدول اإلسالمية املشاركة، 

كما قدم عرضا مفصال فيه اختصاصات املؤسسة وأهدافها وبرامجها املستقبلية وطرق اشتغالها. 
وفي ختام الزيارة التي دامت زهاء الساعتني، سلمت هدايا مجاملة للضيوف، عبارة عن نسخ من املصحف 

احملمدي املكتوب ومناذج من التسجيالت املصحفية التي تسهر على إجنازها املؤسسة.
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الوفد املشارك في الدورة العاشرة جلائزة محمد السادس الدولية في حفظ   - 5
القرآن الكرمي، وترتيله وجتويده وتفسيره 1436 هــ/2015م.

ومبناسبة ذكرى املولد النبوي 
هـ،   1436 لعام  الشريف 
الذي  الكبير  وإبرازا لالهتمام 
توليه وزارة األوقاف والشؤون 
العزيز  الله  لكتاب  اإلسالمية 
ومفسريه  ومجوديه  وحفاظه 
العاشرة  الدورة  تنظيم  ثم 
جلائزة  النهائية  للمسابقة 

محمد السادس الدولية.
وبهذه املناسبة قام املشاركون 
املذكورة  الدولية  املسابقة  في 
ملقر  استطالعية  بزيارة 
يوم  وذلك  باحملمدية  املؤسسة 
26 دجنبر 2014م، حيث كان 
في استقبالهم مدير املؤسسة، 
باملناسبة،  كلمة  ألقى  الذي 
ترحيبه  عن  خاللها  من  عبر 
عددهم  البالغ  باملشاركني 
ميثلون  شخص   72 حوالي 
اإلسالمية  الدول  مختلف 
عرضا  قدم  كما  املشاركة، 
اختصاصات  فيه  مفصال 
وبرامجها  وأهدافها  املؤسسة 

املستقبلية وطرق اشتغالها. 
التي  الزيارة  ختام  وفي 
الساعتني، سلمت  زهاء  دامت 
للضيوف،  مجاملة  هدايا 
املصحف  من  نسخ  عن  عبارة 
من  ومناذج  املكتوب  احملمدي 
التي  املصحفية  التسجيالت 
تسهر على إجنازها املؤسسة.
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6 - مشاركة املؤسسة في الندوة العلمية »طباعة القرآن الكرمي ونشره بني الواقع 
واملأمول« بتنظيم من مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف .



69

على إثر دعوة من مجمع امللك 
الشريف  املصحف  لطباعة  فهد 
باملدينة املنورة، شاركت املؤسسة 
لندوة  املصاحب  املعرض  في 
ضمن  الكرمي  القرآن  طباعة 
املعنيني  واألفراد  املؤسسات 
الشريف  املصحف  بطباعة 
باململكة  املنورة  باملدينة  ونشره 
العربية السعودية، ما بني الفترة 
وذلك   ،2014 نونبر   -27  25
العلمية  الندوة  مع  باملوازاة 
الدولية التي نظمها املجمع حول 
ونشره  الكرمي  القرآن  »طباعة 
بهدف  واملأمول«  الواقع  بني 
املبذولة  اجلهود  على  االطالع 
ونشره،  الكرمي  القرآن  لطباعة 
في  املتخذة  الوسائل  وإبراز 
إلخراج  والنشر  الطباعة  انتقاء 

املصحف بالشكل الالئق به.
فضاء  املعرض  وباعتبار 
املصاحف  من  مناذج  لعرض 
تاريخي  تطور  من  عرفته  وما 
للمصاحف  وعرض  لنسخها، 
واملطبوعة  يدوياً  املنسوخة 
قدمياً وكذلك تلك املعتمدة على 
التقنيات احلديثة والرقمية، فقد 

متيزت مشاركة املؤسسة بعرض 
الشريف  احملمدي  املصحف 
وكذلك  أحجامه،  مبختلف 
بأحجام  القرآن  معاني  ترجمة 
الفرنسية  باللغتني  مختلفة 
عرضت  كما  واالجنليزية، 
املسبع  احلسني  املصحف 
واملكتوب  املختلفة   بأحجامه 
إضافة  برايل،  بطريقة  كذلك 
احلسن  ألبي  األثري  للمصحف 
املعروضات  القت  وقد  املريني. 
الزوار  لدن  من  بينا  استحسانا 
الرواق  على  توافدوا  الذين 
واستوقفتهم  باملؤسسة  اخلاص 

حدا  مما  املعروضة،  املصاحف 
سور  وقراءة  تصفحها  إلى  بهم 
منها وبخاصة املصحف احلسني 

املطبوع بطريقة برايل.
املؤسسة  مشاركة  تركت  وقد 
الزوار  لدى  إيجابيا  انطباعا 
أثنوا  الذين  املشاركني،  وباقي 
من  املبذولة  املجهودات  على 
إلخراج  املؤسسة،  طرف 
املصحف احملمدي الشريف في 
املستوى  إلى  ترقى  أنيقة،  طبعة 
الله  بكتاب  العناية  في  املطلوب 
العزيز، واملكانة التي يحتلها في 

وجدان املسلمني قاطبة.
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ثانيا – نشاط الهيئة العلمية للمؤسسة: 
نهوضا باملهام اجلليلة التي أنيطت بالهيئة العلمية مبقتضى الظهير الشريف رقم 1.09.198 الصادر في 8 
ربيع األول 1431 املوافق ل23 فبراير 2010 احملدث للمؤسسة والسيما املادة السابعة منه، واعتبارا لتوصيات 
مجلس االدارة في جميع دوراته يسجل حضور الهيئة العلمية الدائم فضال عن اجتماعاتها املتتالية للبت في كل 
ما يتعلق باملصحف الشريف في جانبيه العلمي والفني، والبت في التراخيص املتعلقة بطلبات االستيراد املقدمة 
من قبل االشخاص الذاتيني أو االعتباريني ناهيكم عن اإلشراف على تسجيل املصحف على مختلف الدعائم 

املتعددة الوسائط وغيرها من املهام األخرى.  
وبلغة األرقام ميكن اإلشارة إجماال إلى أن الهيئة عقدت ست )06( اجتماعات من اجتماعاتها العادية؛ وميكن 

تصنيف هذه االجتماعات حسب الترتيب الكرونولوجي التالي:

2014: وقد خصص لدراسة عدد من القضايا من بينها: مراجعة املشاريع املقدمة  14 أبريل  • اجتماع 
إلى املؤسسة، االخبار باالنتهاء من املصحف احملمدي املضبوط باأللوان املأثورة، توقيع تقريري تسجيل املصحف 

احملمدي املرتل بصوت القارئني محمد السايد وتوفيق النوري.

• اجتماع 05 ماي 2014: وقد خصص لدراسة القضايا التالية: تتبع مراحل تسجيل املصحف احملمدي 
بصوت القارئ توفيق نوري ، التداول بشأن املصحف احملمدي املأثور باأللوان، إعداد جواب ملراسلة مندوبية 
الشؤون اإلسالمية مبيدلت حول االختالف احلاصل في املصحف احملمدي واملصحف احلسني بخصوص عد 

اآلي..

مراحل  تتبع  املؤسسة،  إلى  املقدمة  اجلديدة  املشاريع  ومراجعة  فحص   :2014 يونيو   09 اجتماع   •
املصحف احملمدي املرتل بصوت القارئ توفيق نوري، التنسيق مع القارئ واالستوديو إلصالح األخطاء املسجلة، 
التسجيالت  حول  تقرير  إعداد  املأثورة،  باأللوان  املضبوط  احملمدي  املصحف  إلخراج  النهائية  املراحل  تتبع 

السابقة مبا هو صالح لالستنساخ من عدمه.

• اجتماع 23 شتنبر 2014: فحص ومراجعة املشاريع اجلديدة املقدمة إلى املؤسسة من أجل استصدار  
اإلذن بإدخالها إلى املغرب، دراسة إجراءات تسجيل املصحف احملمدي املرتل برسم سنة 2015، دراسة مشروع 
تنظيم ندوة علمية واختيار موضوعها برسم سنة 2015، إعداد األجوبة العلمية عن املالحظات املتعلقة بنشر 
املصحف احملمدي وباملصحف املطبوع من قبل دار الثقافة، إطالع الهيئة العلمية على مشروع اإلطار اجلديد 
اخلاص باملصحف األثري تنفيذا لتعليمات السيد الوزير، احلسم في طبع املصحف األثري املضبوط باأللوان 
املأثورة مع بداية سنة 2015، إطالع الهيئة العلمية على التصحيحات التي قام بها السيد »محمد السحابي« بعد 

مراجعة نسخة املصحف األثري.

• اجتماع 04 نونبر 2014: فحص ومراجعة املشاريع اجلديدة املقدمة إلى املؤسسة من أجل استصدار  
اإلذن بإدخالها إلى املغرب، االنصات إلى أقراص القراء املشاركني في عملية انتقاء املرشحني لتسجيل املصحف 
برسم سنتي 2016 و2017، احلسم في املشاركني من العلماء في ندوة »جهود املغاربة في خدمة علوم املصحف« 

التي ستنظمها املؤسسة برسم سنة 2015.

أجل  من  املؤسسة  إلى  املقدمة  اجلديدة  املشاريع  ومراجعة  فحص   :2014 دجنبر   08 اجتماع    •
استصدار اإلذن بإدخالها إلى املغرب، املصادقة النهائية على مشروع املصحف األثري، حتديد تاريخ الشروع في 
تسجيل املصحف املرتل، مناقشة ضم عضوين جديدين إلى الهيئة العلمية، اإلخبار بالشروع في تخطيط مشروع 
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املصحف اخلاص بضعاف البصر.
فحص ومراجعة املشاريع اجلديدة املقدمة الى املؤسسة وإعداد تقارير بكل مشروع على حدة ؛  -

منح 24 ترخيص استيراد للمصحف الشريف من قبل الناشرين املغاربة.  -
تأطير أعمال تسجيل املصحف املرتل برسم سنة 2015؛  -

منح تراخيص طبع املصحف الشريف من قبل الناشرين ولفائدتهم؛  -
دراسة مشروع تنظيم ندوة علمية برسم سنة 2015 يتمحور موضوعها حول »جهود املغاربة في خدمة   -

املصحف الشريف«.
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ثالثا : أنشطة مجلس إدارة المؤسسة 

• الدورة الثامنة لمجلس إدارة المؤسسة 21 مايو 2014 :

استهل االجتماع بكلمة السيد الوزير الذي أشاد بجهود املؤسسة والتي أصبحت ثمرتها ظاهرة جلية، أال وهي 
ثمرة إخراج املصحف على الوجه الصحيح بإشراف أهل العلم ذوي االختصاص، فأصبح املصحف احملمدي 
يصل اليوم إلى كافة مساجد املغرب ومساجد دول أخرى منها على اخلصوص اإلفريقية وغيرها، وهو أمر يثلج 
الصدر ويزيد في حماسنا. ومبعث هذه احلماسة أنه خالل الزيارة امليمونة ألمير املؤمنني أعزه الله كلما قدم 
لرئيس دولة إفريقية هذا املصحف إال وجاء على لسانه ذكر هذه املؤسسة، ويعده بالزيادة في الكمية املمنوحة، 
واليوم توصلت الوزارة بطلب من دولة السنيغال يرمي إلى منحها كمية 000 10 نسخة وذلك قبل شهر رمضان 
األبرك، باإلضافة إلى دول أخرى عبرت عن هذه الرغبة، فالرجاء في  الله كبير أن يبارك إعمالنا، ويجازي 

اجلميع خيرا.
ثم انتقل السيد الوزير بعد ذلك ليهنئ مدير املؤسسة على جهوده املوصولة واملتمثلة في هذه الدورة الثامنة  
ملجلس اإلدارة، والتي تأتي لتجعل من عمر املؤسسة ثمان سنوات بدل أربع، كما أبدى إعجابه بإصدارات املؤسسة 
في شكل تقارير، برسم حصيلة األنشطة خالل ثالث سنوات في شكل أليق وما تضمنته من معطيات وبيانات 
مفصلة تناولت كل مجاالت نشاط املؤسسة ومهامها الرئيسية مما يعطي ملضمونها قيمة، ودعا السادة أعضاء 

املجلس إلى اإلدالء بآرائهم في وثائق السنوات املقبلة إن شاء الله ملزيد من التحسني وحتقيق مسعى اجلودة.
كما ذكر السيد الوزير بجداول أعمال دورة الربيع ودورة اخلريف عادة كما هي معمول بها في املؤسسات. 

ولذلك جاء تخصيص هذه الدورة ملناقشة واملصادقة على جدول األعمال املسطر في البرنامج وهو كما يلي:

؛   2013، واملصادقة عليها  I. تقدمي حصيلة نشاط املؤسسة برسم سنة 
2013 واملصادقة عليه؛ II. تقدمي التقرير املالي للمؤسسة برسم سنة 

 III. االطالع على مشروع املصحف األثري املصحح في أفق إعداده للطبع؛
IV. التقدمي  واملصادقة على مشاريع التوصيات التالية: 

توصية مبنح امتياز طبع املصحف احملمدي الشريف ملطبعة فضالة بكيفية دائمة.  - 1
توصية اعتماد تقرير حول خريطة توزيع املصحف الشريف املعد من قبل مديرية الشؤون اإلسالمية   - 2

بتكليف من السيد الوزير.
توصية بتخصيص مائة ألف 000 100 نسخة من مصحف املساجد 24x17 ملساجد الدول اإلفريقية   - 3

واألوروبية وغيرها.
توصية التعويض املالي عن كميات املصحف املوزعة على الوزارة واملؤسسات واجلمعيات التي حتظى   - 4

بتزكية مندوبيات الوزارة الوصية.
بشأن حتفظات السيد خبير احلسابات على موجب استغالل مقر املؤسسة واملعدات واألدوات واألجهزة   - 5

املعلوماتية اململوكة للوزارة.
توصية بإقامة شراكة بني املؤسسة وعمالة احملمدية.  - 6

إلى  إذا كانت هناك نقطة أخرى يريدون إضافتها  الوزير احلاضرين عما  السيد    وبعد أن استفسر 
جدول األعمال صادق اجلميع على اجلدول املقترح ثم أعطى الكلمة ملدير املؤسسة لتقدمي:
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I. التقرير السنوي حول حصيلة نشاط املؤسسة من أجل املصادقة عليه.
ركز مدير املؤسسة عرضه على احملاور اخلمسة التي كانت مدار تدخله باعتبارها ذات ارتباط وثيق باملهام 

املنوطة باملؤسسة وهي:

المحور األول: طبع المصحف المحمدي الشريف
   ذكر مدير املؤسسة في مستهل حديثه بالكميات املطبوعة برسم سنة 2013 والبالغ عددها 500.00 892 
نسخة إلى حدود منتصف شهر دجنبر، في حني لم يكن العدد املطبوع في نفس الفترة من سنة 2012 ليتجاوز 
ما مجموعه  500 823 نسخة يعني بزيادة قدرها 69000 نسخة، أي ما يوازي زيادة بنسبة %8.37 وهي نسبة 

مهمة جدا كما يالحظ، وذلك بتكلفة مالية إجمالية قدرها 500.00 484 37 درهم.
وعلى مستوى أعمال الطبع دائما اقترح السيد الوزير في تدخله تخصيص مصحف حجم 25x35 يكون خطه 
كبيرا نسبيا تيسيرا للقراءة على ضعاف البصر من مرتادي املساجد من املصلني، وذلك بكميات محدودة توزع 
على مساجد اململكة، كما ذكر بضرورة إجناز مشروع طبع 1 مليون نسخة املبرمج برسم سنة 2014، واستفسر 
السيد مدير مطبعة فضالة عن عملية أشغال الطبع وعن املراحل التي قطعتها، فأكد هذا األخير أن أعمال 
الطبع جتري في ظروف جيدة، وأن املطبعة ستعمل على إجناز الطلبية إن شاء مع نهاية السنة اجلارية بوتيرة 

000 100 ألف نسخة كل شهر كما هو مضمن في الوثائق.
وبشأن العيوب التي تشوب الغالف أو التصفيف اعتبر املجلس أنها من األمور التي حتصل دائما ويجب بذل 
مزيد من اجلهد للتغلب عليها من قبل املؤسسة واملطبعة  إن على مستوى الصفحات املقلوبة أو تسلسل أرقامها 
التنسيق بشأنها بني  إلخ...أو على مستوى التذهيب في الغالف أو عناصر اجلودة بصفة عامة، والتي يجب 

املؤسسة والوزارة واملطبعة.

المحور الثاني: توزيع المصحف المحمدي الشريف
تطرق مدير املؤسسة إلى احملور املتعلق بتوزيع املصحف الشريف مستعرضا اجلهات املستفيدة من أعمال 
قدرها  مالية  بقيمة  نسخة   824  238 وهو  أال  املوزع  بالعدد  مذكرا  التقرير  في  مفصلة  وردت  كما   التوزيع 
)00. 710 090 37( درهم  اعتمادا على البرنامج املسطر من قبل الوزارة، والذي تسلمته املندوبيات اجلهوية 
واإلقليمية للوزارة دون احتساب الكميات التي استفادت منها املصالح املركزية للوزارة الوصية واملجالس العلمية، 
29 نسخة من مختلف األحجــــــام بقيمية   409 واملؤسسات واجلمعيات، والتي حددت كمياتها اإلجمالية في 

)00. 731 631 2 ( درهم.
الشؤون  مديرية  إلى  وطلب  سبق  التي  املصحف  توزيع  خريطة  عن  أخرى  مرة  الوزير  السيد  تساءل  وقد   
املعنية  املصالح  أن  أجاب  الذي  العمراوي  السيد عمر  إلى  باخلطاب  وتوجه  بشأنها،  تقرير  إعداد  اإلسالمية 
بصدد إعدادها، ثم اقترح السيد الوزير  أن يكون التوزيع من قبل الوزارة وليس من قبل املؤسسة تخفيفا عن 

املؤسسة، إال إذا رغبت املؤسسة في القيام بهذه املهمة فيمكن عندئذ أن توكل إليها. 
 ورفعا لكل لبس حول محور التوزيع والذي يطرح عدة إشكاالت، ــ يقول مدير املؤسسة ــ فإن املؤسسة في 
الواقع العملي ال متارس التوزيع، وإمنا تكتفي بتسليم الكميات املخصصة لكل مندوبية على حدة وفق مضامني 
البرنامج املسطر من قبل الوزارة عبر وسائل نقل الشركة املتعاقدة مع الوزارة أيضا في هذا الصدد وأن دور 
املعد من قبل  التوزيع  برنامج  املسلمة ومعرفة وجهتها تطبيقا ملضامني  الكميات  املؤسسة ينحصر في ضبط 

الوزارة سلفا.
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المحور الثالث: تسجيل المصحف المرتل 
 أما فيما يتعلق بتسجيل املصحف املرتل فقد تطرق مدير املؤسسة إلى الكميات املسجلة برسم سنة 2013 
 CD AUDIO بتكلفة مالية قدرها )00. 000 52( درهم، و1500 حقيبة MP3 وحصرها في 6500 قرص

بتكلفة مالية بلغت )500.00 397( درهم، أي ما مجموعه)500.00 449( درهم.

الكميات وضبطها عن طريق حصر  تقليص  بالدفع في اجتاه  املعطيات  الوزير على هذه  السيد  وقد عقب 
اجلهات التي تستفيد من الكميات املسجلة على شكل الئحة تتضمن بالتفصيل اجلهات املعنية، وعل ضوء هذا 
احلصر يجب تقدمي امليزانية اخلاصة بالتسجيل والتي يجب بالضرورة أن تتالفى أخطاء الوزارة في السابق 
على هذا املستوى، إذ املؤسسة جاءت لتقترح بدائل ترمي إلى حتقيق الفعالية واجلدوى ولذلك فإن التقليل من 
الكميات املسجلة يبقى حال مقبوال وفي نفس الوقت يحقق الترشيد في النفقات، وعليه فإنه سيكون من  األليق 
اللجوء إلى االقتصار على إنتاج كميات محدودة من املصحف املرتل ونشرها مبوقع املؤسسة ليتم حتميلها من 

قبل من كانت له الرغبة.
المحور الرابع: توزيع تسجيالت المصحف المرتل

  أما على مستوى التوزيع فقد ركز مدير املؤسسة على توزيع تسجيالت سنتي 2011 و2012 التي مت حصرها 
  CD AUDIO بتكلفة إجمالية قدرها)920.00 12( درهم، و1689 علبة MP3 في 1240 نسخة من قرص
الوصية، واملؤسسات واجلمعيات،  الوزارة  508( درهم، استفادت منها  بلغت )424.00  بتكلفة مالية إجمالية 

واألشخاص الذاتيون واملعنويون.
وقد ذكر مدير املؤسسة بالتوجه الذي سلكته املؤسسة منذ سنة 2011 والقاضي بتقليص الكميات املسجلة 
بكيفية تدريجية، و كمثال على ذلك نسبة التقليص في التسجيل التي بلغت سنة   2013 )500.00 449( درهما 
مقارنة بتكلفة سنة 2012 التي بلغت )750.00 743( درهما، وبذلك تكون نسبة االنخفاض39.56 % وذلك 

ترشيدا للنفقات.
وأثناء تدخله مرة أخرى اقترح السيد الوزير على مدير املؤسسة في االجتماع املقبل العمل على بيان املعطيات 
الضرورية التالية منها: حصر الكميات املنتجة وكم سيخصص منها للتوزيع؟ وكم سيخصص منها للبيع إذا  أريد 
سلوك هذه املسطرة؟ وكم سيتم رصده إما للتبادل، أو الهدية وغيرها من العناصر التي من شأنها أن تسهم في 

انتهاج خطة جديدة في مجال تسجيل املصحف املرتل وتوزيعه.
المحور الخامس: استيراد المصحف الشريف وإعادة طبع المصحف المحمدي الشريف

تطـــرق مــــدير املؤسسة إلى االرتفــــــاع في حـــجم استيراد املصحف الــــــذي ميز سنة 2013، واملتمــــثل في 
370 019 1 نسخة شكلت فيها املصاحف املستوردة من قبل األشخاص املعنويني حصة اأّلسد برواية ورش، دون 
منع باقي الروايات باستصدار تراخيص الهيئة العلمية للمؤسسة، التي تتولى مهمة الدراسة والفحص للمشاريع 
املستوردة  للكميات  املقابل  املالي  باملبلغ  املؤسسة  مدير  ذكر   وقد  املغربية،  النشر  دور  من  للمؤسسة  املقدمة 

واملتمثل في )36. 000 525 1( دوالر أي ما يقابل )00. 616 496 12( درهم.
 وقد توقف السيد الوزير عند قراءة هذا املبلغ الذي يصرف بالعملة الصعبة ودعا إلى التفكير في إمكانية 
توفيره على بالدنا وذلك بالدخول مع الناشرين في مشاريع نشر املصحف وطبعه داخليا، في أفق التأسيس 

لصناعة مصحفية وطنية.
 أما على مستوى حصيلة إعادة طبع املصحف احملمدي الشريف بشراكة بني دور النشر املغربية واملؤسسة 
حتت مراقبتها ومسؤوليتها، فقد ذكر مدير املؤسسة بعدد الدور التي انخرطت في هذا املشروع إذ بلغت )11( 
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إحدى عشرة دار نشر أقدمت على طبع كميات تتراوح بني 5000 نسخة كحد أدنى و 10734 نسخة كحد 
أقصى في إطار عقد شراكة وبروتوكول اتفاق بني الطرفني، وقد بلغ العدد اإلجمالي للنسخ املطبوعة باخلارج 
)لبنان على اخلصوص( من قبل الناشرين املغاربة 416 96 نسخة، حصلت منها املؤسسة على نسبة %5 أي ما 
يعادل 820 4 نسخة، هذه الكمية التي تعمل املؤسسة على توزيعها على جمعيات املجتمع املدني التي تتقاطر 
على املؤسسة وتتعذر تلبية طلباتها من املصحف املخصص للمساجد والذي يكلف املؤسسة )45( درهما للنسخة 

الواحدة عند طبعه.
  وبعد هذا تدخل السيد الوزير ليقترح التعامل مع الناشرين باملرونة املطلوبة وإلغاء نسبة %5 من املصاحف 
املخصصة للمؤسسة تشجيعا لهم على مضاعفة جهود العناية باملصحف احملمدي والعمل على برمجة اجتماع 

معهم مستقبال ملناقشة مختلف القضايا ذات الصلة بإعادة طبع املصحف احملمدي الشريف.
وبعد املناقشة املستفيضة لتقرير احلصيلة السنوية مبختلف محاوره صادق املجلس على التقرير املعروض 

على أنظاره برمته.

2013 تقدمي التقرير املالي للمؤسسة برسم سنة   .II
 تطرق السيد خبير االفتحاص املالي واحملاسبي، إلى ما جاء في خالصة تقريره تنفيذا للمهمة التي أنيطت 
به، والتي أقرها مجلس اإلدارة في دورة 30 أبريل 2012 املتعلقة بفحص البيانات التنظيمية والوثائق احملاسبية 

برسم الفترة الزمنية املمتدة من فاحت يناير إلى 31 دجنبر 2013.
وقد ذكر أن إجناز مهمة االفتحاص املالي واحملاسبي السنوي قد مت  طبقا ملقتضيات القرار املشترك بني 
واحملاسبي  املالي  بالتنظيم  املتعلق  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزير  والسيد  واملالية  االقتصاد  وزير  السيد 
للمؤسسة، وطبقا لضوابط ممارسة املهنة باملغرب واعتبارا للمقتضيات القانونية والتشريعية اجلاري بها العمل.

وقد ثبت لدينا ـــ يقول السيد اخلبير االفتحاص املالي واحملاسبي ــ أن كل العمليات املسجلة محاسبيا أفضت 
إلى اعتماد وثيقة أساسية ناجتة عن أمر اإلدراج وأمر األداء أعدا تطبيقا ملقتضيات القرار املشترك املتعلق 

بالتنظيم املالي واحملاسبي للمؤسسة.

وقد قام بافتحاص البيانات التوليفية والوثائق احملاسبية املتعلقة بالسنة املالية املقفلة في 31 دجنبر 2013 
البيانات  هذه  املكملة.  املعلومات  بيان  وكذا  والتكاليف،  العائدات  وحساب  احملاسبة،  حصيلة  على  املشتملة 
التوليفية التي تضمنت مجموع األصول الصافي بقيمة )96. 629 535 13( درهم وذلك بفائض استغالل بلغ 

)74. 979 162 8 درهم(.

يقول السيد اخلبير: إن البيانات التوليفية املذكورة أعاله هي بيانات قانونية وصادقة، تعطي صورة حقيقية 
عن الوضعية والذمة املاليتني للمؤسسة.

غير أن التحفظات ــ يقول السيد اخلبير ـــ التي أثارها في تقريره املؤرخ بتاريخ 02 أبريل 2012 الزالت قائمة 
إلى يومنا هذا، باستثناء تلك املتعلقة بطلبات العروض للصفقات العمومية والتي تبنى مجلس إدارتكم قرارا 
بإسناد صفقة 2013 ملطبعة فضالة. وقد مددت إدارة املؤسسة العمل بهذا القرار لسنة 2014 بتوقيع صفقة 

بتاريخ نونبر 2013 وعلى مجلسكم املوقر املصادقة على هذه الصفقة خالل هذا اجلمع.
  كذلك التحفظ املتعلق بذمة املؤسسة الزال لم يتم حله رغم كل التحقيقات والتوصيات املقترحة على مجلسكم 
بتاريخ 13 ماي 2013. لهذا أبقينا على نفس التحفظات على أمل إتخاذ القرارات املالئمة واملتماشية مع هذا 

التحفظ.
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وأعرب عن أمنيته في أن يكون قد أدى املهمة التي أنيطت به، و طلب تبعا لذلك من حضرات السادة أعضاء 
مجلس اإلدارة التفضل مبنحه اإلبراء الكامل و النهائي ملهمة االفتحاص املالي و احملاسبي للسنة املالية 2013.
  بعد أن ذكر مدير املؤسسة بالقرار الذي سبق واتخذه املجلس بشأن منح االمتياز املوقت ملطبعة فضالة لطبع 
املصحف برسم سنة 2013 والذي انتهى بتاريخ 2013/12/31، طالب املجلس بالعمل على جتديد هذا القرار 
ليبقى ساري املفعول بكيفية دائمة في نطاق الشراكة بني املؤسسة واملطبعة في إطار الصفقات التفاوضية، والتي 

يأتي في صدارتها طبع مليون نسخة مبوجب العقد املوقع بتاريخ 2013/11/25.
 وقد أعطيت الكلمة للسيد مندوب احلكومة ليثير مالحظة مفادها أن مسألة منح االمتياز ملطبعة فضالة 
بكيفية دائمة فيه نوع من اإلطالق يستحسن تقييده مبدة معينة، وليكن مثال ثالث سنوات قابلة للتجديد، وقد 

استحسن املجلس هذا االقتراح وتبناه باإلجماع.
طبع  في  املنافسة  مسطرة  سلوك  بضرورة  املتعلق  األول  التحفظ  عند  وتوقف  الوزير  السيد  الكلمة  أخذ   
املصحف احملمدي الشريف، وذكر مبضامني رسالة السيد الوزير األول السابق التي تتيح إمكانية اللجوء إلى 
إدراج التعامل مع مطبعة فضالة ضمن حاالت الصفقات التفاوضية للضرورات الفنية والتقنية التي يجوز معها 
ــ وهو ما صادق عليه  التعامل على هذا األساس، وذلك من خالل اتخاذ املجلس اإلداري لقرار في املوضوع 

املجلس في حينه ـــ يقضي باملوافقة على إعطاء امتياز لهذه املطبعة، ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.
أما بشأن التحفظ املتعلق مبوجب استغالل مقر املؤسسة الذي بلغت تكلفته املالية حوالي 17 مليون درهم، 
وما إذا كان هذا االستغالل نتيجة تفويت أو كراء أو هبة أو غيرها، فقد تدخل السيد الوزير ليقترح تخصيص 
الفائض الوارد في تقرير السيد اخلبير القتناء جزء البقعة األرضية املخصص لبناية مقر املؤسسة من مديرية 
األوقاف والتي هي في ملكية األوقاف حتت الرسم العقاري عدد: C/43705 ومساحته 1520م2 ، وبذلك 
يوضع حد لهذا املشكل، بعد تقدمي طلب من املؤسسة يرمي إلى اقتناء البقعة املذكورة. ووعد السيد الوزير ــــ 
بعد أسبوع أو أسبوعني ـــ بإخبار املجلس باالقتراحات املتعلقة ببيع البقعة األرضية، ثم العمل على عقد اجتماع 
مع مدير األوقاف في هذا الشأن ملعرفة كل عناصر املوضوع، كقيمة العقار عند إنشاء مقر املؤسسة سنة 2009 

و2010...إلخ.

بقيت النقطة األخيرة وهي اجلرد املتعلق بالتجهيزات املكتبية واألجهزة املعلوماتية وقيمتها املالية فقد تدخل 
مدير املؤسسة ليحيط املجلس علما أن مديرية الدراسات والشؤون العامة وافت املؤسسة بتاريخ 2013/09/26 
باجلواب عن رسالتها املؤرخة في 2013/08/29 مفاده أن عدد األجهزة املعلوماتية املشار إليها في التقرير 
هو )16( بني احلواسب والطابعات  بقيمة مالية قدرها 00. 520 20 درهم ، كما أن مديرية األوقاف وافت 
املؤسسة بجواب بتاريخ 2014/05/20 عن مراسلتها املؤرخة في 2013/08/29 في املوضوع مضمنه أن قيمة 
األجهزة املكتبية املوزعة بني الكراسي واملكاتب وغيرها تنحصر في مبلغ ) 100.23 870 1( درهم، وبذلك تعتبر 

هذه التحفظات غير واردة من اآلن فصاعدا.

بقيت النقطة الواردة بشأن الفائض الناجت عن ميزانيات سنوات 2011-2012-2013، املنصوص عليه في 
تدخل  فقد   ،2013/12/31 تاريخ  حتى  درهم   )12  400  480.00( مبلغ  في  واحملدد  اخلبير  السيد  تقرير 
بشأنها السيد مندوب احلكومة وأفاد أن الفائض موجود وملموس، ولكن هناك ضرورة إلعادة برمجته خاصة 

برسم سنة 2014.

وأعطى  برمته  املصادقة عليه  املالي  متت  بالتقرير  املتصلة  النقاط  كل  املجلس على مناقشة  أتى  أن  وبعد 
املجلس اإلبراء الكامل والنهائي للسيد خبير احلسابات.
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االطالع على مشروع املصحف األثري املصحح في أفق إعداده للطبع  .III
اطلع املجلس على املشروع املذكور، وتصفحه السيد الوزير وأبدى مالحظة مفادها إعادة النظر في مسألة 
اإلطار الذي يجب أن يعمل على حتسني اجلانب املتعلق بالزخرفة فيه وذلك عن طريق الزيادة في حجمه نسبيا 

ليكون أكثر جمالية، وأنه مستعد لتسديد نفقات  املزخرف إذا كان األمر يعوز املؤسسة ماليا.
وتساءل عن املطبعة التي ستعمل على إجناز أعمال طبعه، فرد مدير املؤسسة بعرض األمر على املطبعة لتقدمي   

عرضها أوال وموازنته مع غيره من العروض األخرى وبعدئذ يتخذ القرار.

مشاريع التوصيات  .IV
أما بشأن مشاريع التوصيات واملصادقة عليها فقد أدرج  املجلس جملة منها في مكانها املناسب من  التقريرين 
األدبي واملالي، وأصدر مقررات بشأنها تطبق في التدبير اإلداري على مستوى الطبع وغيره من مهام املؤسسة 
ذات الصلة، وحتفظ على بعضها ألنها تشتمل على بعض الصعوبات في التنفيذ ويتعلق األمر بتوصية التعويض 
الوصية،  الوزارة  بتزكية  التي حتظى  واملؤسسات واجلمعيات  الوزارة  املوزعة على  املالي عن كميات املصحف 
وبتوصية تخصيص مائة ألف 000 100 نسخة من مصحف املساجد 17x24 لفائدة الدول اإلفريقية واألوروبية.
وبذلك يكون املجلس قد أنهى دراسة كل نقاط جدول أعماله في إطار دورته الثامنة، متخذا بشأنها املقررات 

والتوصيات التالية :
  أوال: مشاريع المقررات التي تمت المصادقة عليها:

املصادقة على التقرير السنوي حلصيلة أنشطة املؤسسة؛  .1
املصادقة على التقرير املالي واحملاسبي ومنح اإلبراء الكامل والنهائي للسيد اخلبير؛  .2

املصادقة على منح امتياز طبع املصحف احملمدي ملطبعة فضالة في إطار نظام الصفقات التفاوضية ملدة   .3
ثالث سنوات قابلة للتجديد؛

املصادقة على اقتناء املؤسسة من مديرية األوقاف للجزء املفرز من البقعة األرضية املخصص لبناء   .4
مقرها؛

املصادقة على اعتماد خريطة جديدة لتوزيع املصحف احملمدي الشريف بعد إعدادها من قبل األطراف   .5
املتدخلة؛

املصادقة على رفع كل التحفظات التي أبداها السيد خبير احلسابات في تقريره بشأن الذمة املالية   .6
للمؤسسة واعتبارها قد سويت بصفة نهائية.
 ثانيا: التوصيات الصادرة عن المجلس:

املوافقة املبدئية على إقامة  شراكة بني املؤسسة وعمالة احملمدية بعد بيان مجاالت هذه الشراكة؛  )1
اتخاذ اإلجراءات لتخطيط وطبع مصحف من حجم 24x34 خاص بتيسير القراءة على املسنني داخل   )2

مساجد اململكة؛
إعادة النظر في الكميات املسجلة على مختلف الدعائم والدفع في اجتاه التقليل منها ترشيدا للنفقات؛  )3
الدعوة إلى تشجيع الناشرين على إعادة طبع املصحف احملمدي في إطار الشراكة بينهم وبني املؤسسة؛  )4

العمل على حتسني اإلطار اخلاص باملصحف األثري املضبوط باأللوان املأثورة على مستوى الزخرفة.  )5
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• الدورة التاسعة لمجلس إدارة المؤسسة 10 نونبر 2014:

استهل السيد رئيس مجلس اإلدارة االجتماع بكلمة أعرب فيها عن شكره الوافي للسادة أعضاء املجلس على 
تلبيتهم الدعوة، ومشاركتهم الفعلية التي من خاللها يدلون بآرائهم ومقترحاتهم التي هي أمر مطلوب، مما يسهم 
إلى حد بعيد فيما تعرفه املؤسسة من تطور، وكمظهر لذلك هذه الدورات املنتظمة التي تعقدها كل سنة منذ 

انطالقة أشغالها سنة 2011.

وهي اجتماعات يأتي انعقادها طبقا للظهير احملدث للمؤسسة الذي ينص على دورتني في السنة على األقل، 
وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة جدول أعمالها، على اعتبار تخصيص الدورة 
اخلريفية دورة أكتوبر لتقدير امليزانية، في ارتباطها مع البرنامج التوقعي لنشاط املؤسسة برسم السنة املوالية، 
في حني تخصص الدورة الربيعية لتقييم منجزات السنة املنصرمة، ويصادق فيها على التقريرين األدبي واملالي، 

واجتماع هذه الدورة التاسعة ال يخرج على هذا النهج.

البرنامج  الكلمة ملدير املؤسسة قصد تقدمي عرضه حول وثيقتي مشروع امليزانية وكذا وثيقة  وقبل إعطاء 
جدول  على  املوافقة  املجلس  أعضاء  من  الرئيس  السيد  طلب   ،2015 سنة  برسم  املؤسسة  لنشاط  التوقعي 
املكون من  الدورة  أعمال  بجدول  إدراجها مذكرا  يودون  نقطة إضافية  كانت هناك  إذا  وتساءل عما  األعمال 

الورقتني األساسيتني:

2015؛ تقدمي وثيقة مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة   .I

II.  تقدمي وثيقة مشروع البرنامج التوقعي لنشاط املؤسسة واالعتمادات 
املالية الكفيلة بإجنازه: 

1 - المحور األول: البرنامج التوقعي ألعمال طبع المصحف المحمدي الشريف برسم سنة 2015
أ. طبع املصحف احملمدي الشريف اخلاص باملساجد حجم 24x17 مليون نسخة؛

ب. طبع سورة يس 000 3 نسخة؛
. 27x20 ج .  طبع 2000 نسخة من مصحف الهدايا حجم

2 -  المحور الثاني: برنامج تسجيل المصحف المرتل برسم سنة 2015:
تسجيل املصحف بصوت قارئني اثنني ؛ أ - 

نشر تسجيالت القراء السابقني على املوقع االلكتروني للمؤسسة ؛ ب - 
3 - المحــــور الثالث: توزيع المصحف المحمدي الشريف اعتمادا على خريطة التوزيع الجديدة المعدة 

من قبل الوزارة

4 - المحور الرابع: برنامج األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية

5 - المحور الخامس: تجديد الشراكة مع قطاع الناشرين المغاربة
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إحاطـــــة املجلس علما بالنقاط اآلتية:
1( إطالع أعضاء املجلس على مشروع اإلطار اجلديد للمصحف األثري مبا فيه زخارف سورة الفاحتة وسورة 

البقرة  ؛
2( طبع املصحف احملمدي املضبوط باأللوان املأثورة بلبنان أو مصر ترشيدا لنفقات طبعه؛

3( عرض منوذج خلط املصحف الذي سيكتب به املصحف اخلاص بضعاف البصر؛
4( مآل مقرر مجلس اإلدارة في شأن تفويت البقعة املقامة عليها بناية املؤسسة )مراسلة مديرية األوقاف(؛

5( اجتماع السيد الوزير مع احتاد الناشرين املغاربة في إطار مراجعة اتفاقية الشراكة املبرمة بينهم وبني 
املؤسسة؛

6( تنظيم ندوة علمية في موضوع »إسهامات املغاربة في خدمة علوم املصحف«؛ 
7( نشر حسابات املؤسسة برسم سنة 2013 باجلريدة الرسمية؛

8( مقترح املطبعة الرامي إلى اعتماد حجم 15x21 في طبع كمية 000 600 نسخة من مصحف املساجد بدل 
حجم 17x24 املعمول به حاليا، لالقتصاد في الكلفة والورق.

<<<

المعطيات الجديدة المتحكمة في تعديل مشروع ميزانية 2015:
حرصا من اإلدارة على احترام آجال انعقاد دورة أكتوبر املخصصة لتقدمي ودراسة مشروع ميزانية سنة 2015 
بكل مشاريعه  واإلحاطة  مقاربته  لها  تبدت  كما  امليزانية  إعداد مشروع  إلى  اإلدارة، سارعت  قبل مجلس  من 
الرئيسية والفرعية، وما تتطلبه من اعتمادات كفيلة بإجنازها وفق التوجهات العامة ملجلس اإلدارة صاحب سلطة 
القرار، وأعقب ذلك إرسال ملفات وثائق مجلس اإلدارة في دورته التاسعة إلى السادة أعضاء املجلس احتراما 

لآلجال الضرورية لدراسة امللفات.
غير أن اإلدارة التي وجدت نفسها أمام معطيات جديدة طرأت بعد إرسال وثيقة مشروع ميزانية 2015 إلى 
السادة أعضاء املجلس والتي قدرته بــ )00 500 166 57( درهم، اضطرت إلى إعادة النظر في املشروع برمته 

لألخذ بعني االعتبار املعطيات اجلديدة، ويتعلق األمر بــ:
إبقاء الوزارة الوصية على نفس اعتمادات سنة 2014 املتمثلة في )00. 000 800 45( درهم، وسحبها   •

على سنة 2015، ألن امليزانية العامة للدولة لم تعرف أي زيادة.

باملساجد في إطار  والقاضي بطبع املصحف احملمدي اخلاص  به مطبعة فضالة  الذي تقدمت  االقتراح   •
صفقتني مختلفتني من حيث حجم وتكلفة طبع املصحف الشريف:

الصفقــة األولى:
• طبع 000 400 نسخة بأربعة ألوان وفي حجم 17x24 مقسمة إلى 100 ألف نسخة بــثمن 45 درهم للنسخة 
الواحدة على ورق 70 غرام ، و300 ألف نسخة بثمن 43 درهم للنسخة الواحدة على ورق 60 غرام، وذلك 
الستنفاد الورق املتبقى من سنة 2014، وهو الورق االحتياطي املعد خصيصا للطبع مع بداية موسم سنة 2015؛

الصفقـــة الثانية:
• طبع 000 600 نسخة بأربعة ألوان أيضا لكن في حجم 15x21 وإنقاص الثمن ليتراوح ما بني 38.5 درهم 

و40.5 درهم للنسخة حسب نوعية الورق؛
• إمكانية طبع 000 200 بلونني فقط وبحجم 15x21 أيضا وبتكلفة 34 درهم للنسخة الواحدة على ورق من 

وزن 60 غرام، من أصل 600 ألف نسخة آنفة الذكر.
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وفي ضوء هذه املعطيات متت إعادة إعداد مشروع امليزانية لسنة 2015، وذلك باالستغناء عن مجموعة من املشاريع 
التي ميكن إعادة برمجتها الحقا في إطار الرصيد املتوفر في حسابات املؤسسة باخلزينة والذي ميكن حصره في 
2014/12/31، بغية مالءمة نشاط املؤسسة برسم سنة 2015 مع االعتمادات املرصودة والتعامل معها بنوع من 

املرونة يكفل خاصة حتقيق طبع مليون نسخة سنويا، ثم ضمان نفقات التسيير والتجهيز بشكل متوازن وعقالني.

املبلغ بالدرهماملوارد
_الرصيد في 31/12/2014

00. 000 800 45إعانة الدولة

_الباقي استخالصه في 31/12/2014

00. 000 800 45املجمــــــــــــــــــوع

بيان املوراد

بيان النفقـات:

املبلغ بالدرهمالبنـــــــــود

التسيير

000.00 199 1تكاليف املوظفني

00. 000 564شراء لوازم ومواد االستهالك وتكاليف أخرى

00. 000 32الضرائب والرسوم

00. 000 1.300مصاريف خارجية 

00. 000 748مصاريف خارجية أخرى

ــــالباقي أداؤه في 2014/12/31

00. 000 843 3املجمـــوع  1     

00. 000 40أصول غير ملموسةالتجهيز

200 000 .00 أصول ملموسة

_الباقي لألداء في 2014/12/31
000.00 240املجمــوع  2

االستثمار

000.00 467 41نفقات طبع املصحف الشريف برسم سنة 2015 مبختلف أحجامه

_الباقي أداؤه في 2014/12/31
مصاريف:

تسجيل املصحف احملمدي املرتل ونشر التسجيالت 
السابقة على موقع املؤسسة؛

250 000 .00

00. 000 717 41املجمـــوع  3
00. 000 800 45املجمــــــــــــوع العام

تقدمي مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة 2015 
جدول التوازنات
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غير أن املجلس الذي تدارس مشروع امليزانية املعدل حتفظ على جملة من املشاريع والنفقات املرتبطة بها إما 
بإلغائها باملرة أو إعادة تقييم تقدير نفقاتها في حدود مناسبة، وذلك ما تبرزه الوثيقة املتعلقة بالبرنامج التوقعي.

    تقديم وثيقة البرنامج التوقعي:
انتقل بعد هذا مدير املؤسسة لبيان العالقة الوثيقة بني هذه االعتمادات املالية ومختلف املشاريع املبرمجة 
برسم سنة 2015، وذلك وفق مضمون الوثيقة الثانية التي عاجلت مختلف محاور مشروع البرنامج التوقعي 

لنشاط املؤسسة واالعتمادات املالية الضرورية إلجنازه، وذلك حسب الترتيب اآلتي:

المحور األول: البرنامج التوقعي ألعمال طبع المصحف المحمدي الشريف.

:)24x17( 1 - مشروع طبع مليون نسخة من مصحف املساجد حجم
بادئ ذي بدء حتفظ املجلس على مقترح طبع 000 600 نسخة في مصحف املساجد بحجم 21x15 الذي 
تقدمت به املطبعة وبتكلفة تتراوح ما بني )38.5( و)40.5( درهم للنسخة الواحدة، واإلبقاء على احلجم 
درهم   45 في  منذ سنوات  الواحدة احملددة  النسخة  تكلفة  في  النظر  إعادة  مع   17x24 وهو  أال  املعتاد 
للنسخة وحصرها في 43.5 درهم للنسخة الواحدة. وبذلك يكون املبلغ اإلجمالي لطبع 000 1000 نسخة 

هو )00. 000  500 43( درهم.

واقترح مدير املؤسسة طبع مليون نسخة من مصحف املساجد حجم 24x17 وذلك لتغطية مساجد اململكة 
البالغ عددها حوالي 51 ألف مسجد وتلبية حاجيات بعض الدول اإلفريقية واألوروبية.   

ونظرا ألهمية مشروع طبع املصحف باعتباره النشاط الرئيسي للمؤسسة وما يتطلبه األمر من تعبئة املؤسسة 
واملطبعة إلجنازه.

فقد صادق عليه مجلس اإلدارة وتبناه.

2 - مشروع طبع سورة »يس«:
اقترح مدير املؤسسة كما ورد التنصيص على ذلك في الوثائق طبع 000 3 نسخة من سورة يس، ملسيس 
احلاجة إليها في مناسبات وطنية، وقد تدخل السيد الوزير للتذكير بالكميات املطبوعة منها، هل تفي بالغرض 

أو البد من الزيادة فيها.
غير انه بعد تدخل السيد مدير الشؤون اإلسالمية وحتديد الفئة املستهدفة من طبع سورة »يس« والكمية 
املطلوبة احملددة في 1000 نسخة فقط، حدد السيد الوزير ثمن طبع النسخة الواحدة في أربعة دراهم )4( بدل 

سبعة دراهم )7( املعمول بها سابقا، واالقتصار على طبع ألف نسخة سنويا ترشيدا للنفقات.
وبذلك يكون املجلس قد صادق على هذا املقترح.

:20x27 3 - مشروع طبع مصحف الهدايا حجم 
أوضح مدير املؤسسة السبب وراء حصر الكمية املقترح طبعها برسم سنة 2014 من هذا املصحف وهي 
2013، كما طبعت منه 5 نسخة برسم سنة   000 2 نسخة، وذلك راجع إلى أن املؤسسة طبعت منه   000<

000 2 نسخة برسم سنة 2014 ترشيدا للنفقات.
فقد قر رأي املجلس على االستغناء عن طبعه وضم تكلفته املالية إلى نفقات طبع مصحف املساجد.
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المحور الثاني: تسجيل المصحف المرتل.
تطرق مدير املؤسسة في عرضه ملشاريع هذا حملور إلى تسجيل املصحف املرتل برسم سنة 2015، واالقتصار 
على تسجيل أقراص CD AUDIO  بكميات محدودة ترشيدا للنفقات في حدود كمية 200 حقيبة، مع الزيادة 
في كمية األقراص املضغوطة MP3 التي تعرف إقباال ملحوظا، لتصل إلى 000 15 قرص، ثم الزيادة في عدد 
القراء بدل االقتصار على قارئ واحد كل سنة، وكذا مواصلة مشروع نشر تسجيالت القراء السابقني على املوقع 

االلكتروني للمؤسسة.

وتساءل السيد الوزير عما إذا كانت اإلدارة تسلك مسطرة املنافسة في تسجيالت املصحف برسم كل سنة، 
فأكدت اإلدارة أنها تسلك مسطرة املنافسة في تسجيل املصحف كل سنة عن طريق طلب عروض أثمان ينشر 
على أعمدة اجلرائد الوطنية وعلى البوابة الرئيسية الرسمية لنشر الصفقات العمومية وبحضور السيد مندوب 

احلكومة.
ثم بعد هذا تطرق املجلس إلى مناقشة عدة قضايا أساسية تتعلق باملصحف املرتل منها:

 الكمية املقترحة برسم سنة 2015، والتي قدر املجلس أنها ممكن أن تنزل إلى 100 حقيبة بدل 200 
مبعدل 50 حقيبة لكل قارئ بتكلفة مالية حتدد في )00. 000 30( درهم بدل) 00. 000 60( درهم، وذلك 
بعد أن حدد السيد مدير الشؤون اإلسالمية - مجيبا عن تساؤل السيد الوزير- اجلهات املستهدفة من هذه 
بعد  توزيعها  ترشيد  MP3 مع ضرورة  15 نسخة من قرص   000 كمية  اإلبقاء على  احلقائب. في حني مت 
معرفة اجلهات املستفيدة منها والتي ال تعدو أن تكون املجالس العلمية احمللية، اإلصالحيات، السجون، املدارس 

والثانويات، قناة محمد السادس للقرآن الكرمي، اإلذاعة الوطنية، واإلذاعات اجلهوية، اإلذاعات اخلاصة...

 مسألة نشر املصحف عن طريق القنوات واإلذاعات.
توسع السيد الوزير في هذه النقطة وأفاض القول في عدة مسائل مرتبطة بها وذات أهمية في فتح آفاق 
أرحب أمام املؤسسة وهيئتها العلمية للتعامل على مستوى معرفة طرق نشر املصحف والغاية املتوخاة من هذا 

النشر. وذلك باستحضار عدة معطيات لبلوغ أسمى الغايات من كل عمل ذي نتائج إيجابية، ويتعلق األمر بــ:
1( معرفة ما تذيعه القنوات واإلذاعات من املصحف املرتل؟

2( برمجة القرآن الكرمي من حيث املدة، من يقرأ؟ ما هي القراءة؟ وهنا يقترح السيد الوزير تدخل اللجنة العلمية 
للمؤسسة لتمارس اختصاصها طبقا للنصوص القانونية، ألن أكبر وأجنع نشر يتم عبر اإلذاعة والتلفزيون.

3( موافاة املؤسسة بكل التسجيالت املغربية واملشرقية، وذلك لتعكف الهيئة العلمية خالل شهر دجنبر على 
إبداء مالحظاتها من خالل فحص كل الرصيد املتوفر لدى القنوات واإلذاعات.

4( مراسلتهم في شأن التسجيالت املذاعة في أقرب فرصة.
5( إطالع املؤسسة على احلاجيات الواجب سدها بحسب املتوفر والتركيز على ما هو مغربي، بدل اعتماد كل 

ما هو مشرقي.
6( ما هي املعايير واألسس التي تعتمدها القنوات واإلذاعات في اختيار ما يذاع وينشر من القراءات، وما هي 

التسجيالت املغربية املشتملة على أخطاء يجب تداركها.
 أعطيت الكلمة للسيد عبد الهادي احميتو فأشار إلى مشروع القارئ رشيد بلعشية الذي يذاع وفيه أخطاء، 
كما وقفت عليها الهيئة العلمية أثناء فحص مشروعه الذي تقدم به. نفس املالحظة أبداها السيد عمر محسن 
بشأن تسجيالت املسيرة القرآنية املشتملة على أخطاء رمبا بسبب عامل السرعة في عملية التسجيل مقترحا 

أن تعرض التسجيالت على الهيئة العلمية قبل دخول شهر رمضان.
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 اإلذاعات اخلاصة: ضرورة التواصل والتنسيق معها عبر مراسالت لضبط عملها على مستوى إذاعة القرآن 
الكرمي.

اقترح السيد الوزير االتصال في املوضوع مبدير قناة السادسة، ومدير الشركة الوطنية، والهيئة العليا للسمعي 
البصري عند االقتضاء والتنسيق مع اإلذاعات احلرة.

 وبذلك يكون املجلس في هذه الدورة قد تناول محطة أساسية من نشاط املؤسسة ومن صميم اختصاصاتها 
يجب أن تطرق بكل مسؤولية حتى ال يذاع إال السليم من التسجيالت، والرديء منها يعرف ويطرح.

 في أعقاب هذا العرض املسهب طرحت مسألة الغالف الزمني الذي تتطلبه عملية تسجيل املصحف املرتل، 
وقلة أعضاء الهيئة مع كثرة أشغالهم التي ال تسمح لهم بالتفرغ لهذا األمر، وهنا تدخل السيد الوزير ليطلب من 
أعضاء الهيئة اقتراح أعضاء جدد ممن تتوفر فيهم الكفاءة والشروط املطلوبة، وما على اإلدارة إال أن تستجيب 
ملقترحهم وتعمل به، وبذلك يسهر على عملية التسجيل وتتبعها جلنتان مصغرتان عن طريق التناوب مبا يضمن 

وتيرة وجودة التسجيالت مبعدل ثالثة أعضاء في  كل جلنة خالل شهرين على أكبر تقدير.
المحور  الثالث: توزيع المصحف المحمدي الشريف.

أكد مدير املؤسسة مواصلة العمل باخلطة املتبعة على مستوى توزيع املصحف والتي تنبني على اإلسراع بتوزيع 
كل كمية مت طبعها وفق البرنامج املسطر من قبل الوزارة والذي يعود تاريخ إقرار العمل إلى االجتماع املنعقد 

مبقر الوزارة في 2010/08/31 برئاسة السيد الكاتب العام.
تعرفه  وما  مندوبياتها  من خالل  الوزارة  قبل  من  التوزيع  عمليات  عن  ليستفسر  الوزير  السيد  تدخل  وهنا 
ما جد في  املجلس على  إطالع  الوزارة  السيد ممثل  إلى  كانت هناك مشاكل، وطلب  إذا  العملية من مشاكل 
األمر، فأجاب بأن الوزارة اتصلت مع كل املندوبيات فأكدوا لها كفايتهم من مصحف املساجد، وأنها قد أعدت 
جدوال بذلك، غير أن السيد الوزير أثار مسألة الدول التي ترغب في احلصول على كميات من املصحف كغينيا 
بساو والسنيغال مبعدل 000 15 نسخة لكل منهما، مما يستوجب العمل على تلبية طلباتها والزيادة في الطبع 
باللجوء إلى توزيع املصحف احملمدي باملجان على الراغبني فيه بعد تلبية طلبات كل اجلهات الرسمية داخليا 
وخارجيا، وطلب إلى السيد عمر العمراوي إعداد جدول وورقة تتضمن إحصائيات الكميات املوزعة وموافاة 

أعضاء املجلس بها.
المحور الرابع: الشراكة مع قطاع الناشرين المغاربة.

طرحت مسألة تفعيل الشراكة مع قطاع الناشرين، كمحور أساسي من محاور نشاط املؤسسة السيما بعد أن 
قطعت شوطا ال يستهان به متثل في طبع ما يقارب 000 100 نسخة من املصحف احملمدي الشريف من قبل 
دور النشر املغربية، مما تدعو معه احلاجة إلى تعميق التعاون بينها وبني املؤسسة السيما في اجلوانب التي تعتبر 

.17x24 أرضية مشتركة في مجال طبع أحجام أخرى غير حجم
وفي هذا الصدد تطرق السيد الوزير ملشروع املصحف املفرق الذي أجل ملرتني متتاليتني لتكلفته املرتفعة التي 
ال ميكن للمؤسسة أن تتحملها واحملددة في )00. 900 770 3( درهم، متسائال عن مدى احلاجة إلى طبع هذا 
املصحف، وقد تدخل السيد عمر محسن لينبه إلى ضرورة طبعه لكن في حدود ضيقة متاشيا مع ما جرى به 

العرف في قراءته مفرقا في املناسبات املختلفة.
وقد اقترح السيد الوزير فتح الباب أمام قطاع الناشرين لتولي هذه املهمة، أال وهي تفويض نشر املصحف 

احملمدي مفرقا حتت مسؤولية ومراقبة املؤسسة.
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المحور الخامس: مشاريع األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية.
بعد استعراض مختلف النقاط املشكلة للبرنامج السنوي لألنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية للمؤسسة 
في  واملشاركة  واحملاضرات،  الندوات  بعض  وتنظيم  العلمية،  واملجلة  التواصلية،  النشرة  إصدار  في  املتمثلة 
املعرض الدولي للكتاب برسم سنة 2015، وإغناء رصيد مكتبة املؤسسة بالكتب واملخطوطات ذات الصلة بعلوم 

املصحف خاصة وعلوم القرآن عامة.
أخذ السيد الوزير الكلمة متناوال كل نقطة على حدة، فبخصوص النشرة التواصلية على سبيل املثال اقترح 
اختزال الكميات املطبوعة منها في عدد قليل، والضروري للتعريف بنشاط املؤسسة، ويستعاض عن كل ذلك 
الندوات  النتائج، وبخصوص  العالم مضمونة  نافذة على  يعتبر  الذي  للمؤسسة  املوقع اإللكتروني  بنشرها في 
واحملاضرات اقترح السيد الوزير تكوين شراكة مع كلية اآلداب باحملمدية إال أن يكون هناك ما يدعو إلى اختيار 
كلية أخرى. وفيما يتعلق مبشاركة املؤسسة في معرض الكتاب برسم دورة سنة 2015 نبه سيادته إلى ضرورة 

دراسة نفقات كراء الرواق وبنائه، لضمان مشاركة فعالة.
كما تناول السيد مندوب احلكومة الكلمة مبديا وجهة نظره في أربع نقاط:

والتوصيات  وتقريري،  تداولي  جهاز  اإلداري  واملجلس  مرقم  سنوي  مخطط  يقول  كما  وهي  امليزانية:   .1
واملقررات التي تتخذ بشأنها يجب أن تكون مرقمة ومؤرخة، وما حتقق منها وما لم يتحقق نتيجة صعوبة في 

التنفيذ يذكر واملجلس اإلداري صاحب الصالحية يعيد النظر فيها مبا يراه مناسبا.
جميع املشاريع تعتمد على »بطاقة املشروع Fiche Projet«، تتضمن طبيعة التمويل، والتكلفة املالية والفئة 

املستهدفة إلخ ...
2. منشورات املؤسسة: 

وهي نوعان: الضروري الذي من شأنه اإلسهام في التعريف بنشاط املؤسسة كالنشرة التواصلية، والعلمي 
كاملجلة العلمية التي تعالج اجلوانب العلمية التي هي جزء ال يتجزأ من طبيعة املؤسسة كنشاط يجب أن ميارس.
3. جدولة التوزيع: وذلك حسب طبيعة املستفيدين وحتديد املسؤول عن التوزيع، واألماكن التي يوزع فيها، 

والعدد املوزع باعتماد السلسلة الضابطة ألرقام البداية والنهاية )من ... إلى ...(.

4. اتفاقيات التعاون: وهو عنصر غائب يجب تفعيل املقتضيات القانونية بشأنه الواردة في الظهير احملدث 
أدوات  وباقي  واملشاركون،  التمويل،  حيث  من  املنظمة  الندوات  مثال  االتفاقيات  موضوع  ويكون  للمؤسسة، 

اللوجستيك، كل ذلك في أرقام مدققة.
وقد عقب السيد الوزير على هذه النقاط جميعا، وخلص إلى أن جميع مشاريع هذه الدورة مصاريفها محددة 

ومدققة كما تعكس ذلك البطاقات التقنية ملختلف مشاريع البرنامج السنوي.
• املشاريع التي متت املصادقة عليها:

- مشروع ميزانية املؤسسة معدال برسم سنة 2015.
- مشروع البرنامج السنوي لنشاط املؤسسة املكون من املشاريع الفرعية التالية:

.24x17 1. مشروع طبع مليون 000 000 1 نسخة من مصحف املساجد حجم
2. مشروع طبع سورة يس بكميات محدودة ألف 000 1 نسخة.

املوقع  على  السابقة  التسجيالت  نشر  ومواصلة  دعامتني  على  املرتل  املصحف  تسجيل  مشروع   .3
اإللكتروني للمؤسسة.
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4. االستمرار في تبني خطة توزيع املصحف احملمدي املعتمدة من قبل الوزارة مبوجب محضر اجتماع 
.31/08/2010

5. مشروع األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية، مع التزام الدقة واملردودية في كل عمل وما يقابله 
من نفقات.

بقيت اإلشارة، إلى النقاط التي أحيط املجلس اإلداري علما بها، فقد حرص مدير املؤسسة على إثارتها نقطة 
نقطة، فكان رأي املجلس فيها كما يلي:

1. إطالع أعضاء املجلس على مشروع اإلطار اجلديد للمصحف األثري مبا فيه زخارف سورة الفاحتة وسورة 
البقرة، وقد سأل السيد الوزير أعضاء الهيئة العلمية عما إذا كان املصحف جاهزا للطبع بعد دراسته وفحصه 
وتصحيحه، فأكدوا له صالحيته لذلك، فطلب من مدير املؤسسة موافاته بنسخة من القرص اإللكتروني احلامل 

للمصحف وهو ما أجنز في حينه أثناء انعقاد اجتماع املجلس.
2. مآل مقرر مجلس اإلدارة في شأن تفويت البقعة املقامة عليها بناية املؤسسة: استمع املجلس إلى قراءة 
الوثيقة املدلى بها من قبل السيد الوزير في املوضوع أثناء االجتماع املذيلة باقتراح تأجيل دراسة املوضوع إلى 

حني إجراء خبرة واملكونة من العناصر التالية:
- اسم القطعة: ملحقة مطبعة فضالة؛

،C/43705 املرجع العقاري: الرسم العقاري عدد -
- املساحة: 1.520 م2؛

- نوع الكراء: شهري؛
- مبلغ الكراء: 00. 000 24 درهم؛

- البنايات احمليطة بالقطعة احلبسية هي من فئة سفلي وأربعة إلى خمسة طوابق؛
- قدرت النظارة التي لم تقم بأية خبرة ثمن املتر املربع ما بني )00. 000 10( و )00. 000 12( درهم 

على أن معاوضة العقار تتطلب املوافقة املبدئية السامية جلاللة امللك.
وقد تدخل السيد الوزير للحث على االستمرار في إجناز املسطرة موضحا أن موافقة أمير املؤمنني ال تكون 
ضرورية إال إذا كان املبلغ يتجاوز عشرة )10( ماليني درهم، أما دون ذلك فيمكن إجناز التفويت بكيفية عادية 

وذلك حسبما نصت عليه مدونة مراقبة مالية األوقاف.
3. تنظيم ندوة إسهامات املغاربة في خدمة علوم املصحف بتعاون مع كلية اآلداب الدار البيضاء، اقترح السيد 

الوزير تنظيم الندوة بكلية اآلداب احملمدية قدر اإلمكان.
4. بخصوص نشر حسابات املؤسسة برسم سنة 2013 باجلريدة الرسمية، أطلع مدير املؤسسة السادة أعضاء 
املجلس على نسخة من عدد اجلريدة الرسمية التي مت فيها النشر، وقد تدخل السيد مندوب احلكومة لتوجيه 

التهنئة إلدارة املؤسسة على حسن صنيعها في ذلك.
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المغاربة  الناشرين  اتحاد  أعضاء مكتب  الوزير مع  السيد  اجتماع   •
يوم 10 نونبر 2014:

التاسعة ملجلس إدارة مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف،  انعقاد اجتماع الدورة  على هامش 
مت عقد لقاء بني السيد الوزير بصفته رئيسا ملجلس إدارة املؤسسة ومكتب احتاد الناشرين املغاربة ممثال في 

السادة:
السيد أحمد السايغ رئيس االحتاد ومدير مكتبة دار األمان

السيد أحمد الفياللي األنصاري رئيس جمعية الناشرين املغاربة ومدير الرشاد احلديثة
السيد جمال التوميي مدير مكتبة السالم اجلديدة

السيد فؤاد مكوار مدير الدار العاملية للكتاب
السيد الكتاني مروان مدير دار الثقافة

ما  لقاء  احتادهم،  في  املغاربة ممثلني  الناشرين  على  فيها  أثنى  التي  الوزير  السيد  بكلمة  االجتماع  استهل 
يبدلونه من جهود حثيثة خلدمة كتاب الله العزيز طباعة وتوزيعا، وأشاد بعالقة التعاون التي تربطهم باملؤسسة 
التي يعود إليها أمر مباشرة ما نشر من مصاحف باملغرب مبساعدتهم السيما برواية ورش، واحلرص أيضا 
على أن تكون املصاحف الرائجة صحيحة في متنها وفق القواعد املعتمدة في ذلك سواء كانت برواية ورش أو 

حفص أو غيرهما.
أن  مذكرا  الشريف،  املصحف  بتوزيع  معنية  التي هي  الفضاءات  إلى  باملناسبة  أيضا  الوزير  السيد  وتطرق 
اختالف في  كل  لدابر  اململكة قطعا  إلى مساجد  توجيهه  يتم  برواية ورش  تطبعه من مصحف  وما  املؤسسة 
القراءة، لكن ما هو خارج املساجد، يتم التعامل معه بنوع من املرونة مع الناس الذين يبقى لهم هامش احلرية في 
أن يقرؤا مبا شاءوا من القراءات، كما أنه ملا كانت الكميات من املصحف احملمدي التي تطبع ال تلبي حاجيات 
السوق املغربية، فيرجع أمر توفير الكميات املطلوبة إلى السادة الناشرين، واملؤسسة على استعداد ملناقشة وتبني 
مقترحاتهم  في إطار التعاون والتكامل، ألن دور املؤسسة كما ال يخفى يركز باألساس على التأطير والتوجيه 

والتدقيق واملراجعة لكل مشروع مصحف يراد طبعه ونشره.
بعد عرض السيد الوزير تناول السيد الكتاني الكلمة باسم احتاد الناشرين وشكر السيد الوزير على تنظيم 
هذا اللقاء الذي يكتسي أهمية قصوى لتبادل الرأي وإيجاد الصيغ املناسبة لنشر املصحف الشريف ببالدنا، 

بشكل ينسجم مع الضوابط وما درج عليه املغاربة من عناية بكتاب الله عز وجل.

حول  أسئلة  مجموعة  على  قبلهم  من  التركيز  ومت  االحتاد،  مكتب  أعضاء  السادة  أمام  املناقشة  باب  وفتح 
القراءات املسموح بها، وكذا نوع الورق ووزنه املستعمل في طباعة املصحف بشكل عام، وكذا األحجام املرخص 
الكرمي  القرآن  الترجمات ملعاني  أم ال، كما تساءل أعضاء مكتب االحتاد حول  بها هل هي خاضعة ألي قيد 
للناشرين أن يتعاونوا مع املؤسسة في إطار الشراكة، كما تساءلوا عن  اللغات، وإلى أي مدى ميكن  مبختلف 
إمكانية تغيير خط املصحف احملمدي أي اخلط املغربي، وغيرها من األسئلة املرتبطة مبكونات طباعة املصحف 

من خط وزخرفة وطباعة بوجه عام.
تناول السيد الوزير الكلمة مجددا لإلجابة على تساؤالت السادة ممثلي قطاع نشر املصحف باملغرب مشددا 
على ضرورة احلفاظ على اخلط املغربي باعتباره إحدى مظاهر أصالة وعراقة بالدنا، مطمئنا احلاضرين على 
نهج املؤسسة القاضي بالتعاون معهم إلى أبعد مدى في نطاق القوانني املنظمة لنشر املصحف الشريف طباعة 
وتوزيعا واستيرادا، وكمثال على ذلك استعداد املؤسسة للتعاون معهم في إطار الشراكة القاضية بتوسيع نطاق 
طبع املصحف احملمدي، وتفويضهم في طبعه مفرقا، وبكل األحجام التي يرغبون فيها، إلى غير ذلك من تبسيط 
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مساطر استيراد املصحف استنادا في ذلك كله إلى قاعدة أساسية كمعيار للتعامل في نشر املصحف، أال وهي 
احملافظة إلى أبعد مدى على سالمة املصحف واحلرص الشديد على عدم التساهل في أن يشوبه خطأ أو 
حتريف وما يقتضيه كل ذلك من السهر على ضمان استمرار رسمه وضبطه وقراءته بكامل الدقة واألمانة، 
وما دون ذلك من القضايا املطروحة فاخلطب سهل، واملؤسسة على استعداد لتذ ليل أي صعوبة قد تطفو على 

السطح.
            



92

خـالصة جـامعة
أما وقد أتينا على بيان منجزات املؤسسة برسم سنة 2014 في جوانبها املرتبطة مبهامها األساسية تختزل 
هذه اخلالصة اجلامعة التي هي مبثابة الذيل والتكملة لتقرير أنشطة املؤسسة إبراز األنشطة املبرمجة برسم 

سنة 2015 ثم مشاريع اآلفاق املستقبلية.
المشاريع اآلنية واآلفاق المستقبلية: 

املواطنني  انتظارات  ومواكبة  والتحسني  التطوير  مطية  ركوب  مع  أرحب  آفاق  إلى  املؤسسة  بعمل  لالرتقاء 
واملرتفقني بعامة، وفق الرغبة السامية والنظر السديد ملوالنا أمير املؤمنني أعزه الله، تعمل املؤسسة في إطار 

البرنامجني احلالي و التوقعي على إجناز ما يلي: 

المشاريع التي هي قيد اإلنجاز:
• طبع مليون 000 000 1 نسخة من مصحف املساجد حجم 24x17 املبرمج برسم سنة 2015 في إطار 
من  الصنف  قياسية في طبع هذا  نسخة وحدة  مليون  كمية  واتخاذ  واملطبعة.  املؤسسة  بني  تفاوضية  صفقة 

املصحف احملمدي لتغطية حاجيات املساجد املتجددة.
.27x20 طبع سورة يس حجم •

• طبع املصحف احملمدي األثري املضبوط باأللوان املأثورة من قبل الوزارة، كمظهر من مظاهر عراقة املصحف 
املغربي عبر التاريخ، وليكون في نفس الوقت إحدى مآثر الريادة والسبق لبالدنا التي حتلى بها عهد موالنا أمير 

املؤمنني أعزه الله.
• الشروع في عملية تسجيل املصحف املرتل مع بداية شهر أبريل 2015.

• التنسيق مع الوزارة بشأن إعداد واعتماد خريطة جديدة لتوزيع املصحف على املندوبيات اجلهوية واإلقليمية، 
ثم االستناد إليها في وضع برنامج محني لتوزيع املصحف احملمدي يعكس واقع احلال.

• جتديد وتوسيع دائرة عقد شراكة إعادة طبع املصحف احملمدي مع قطاع الناشرين املغاربة وذلك مبختلف 
األحجام بدل االقتصار على حجم 17x24 كما كان عليه األمر في التجربة السابقة. 

• اإلعداد لتنظيم ندوة علمية حول جهود املغاربة في خدمة علوم املصحف وذلك في غضون شهر أكتوبر 2015 
املقبل إن شاء الله.

المشاريع المستقبلية:
باإلضافة إلى املشاريع آنفة الذكر التي مت الشروع فيها منذ مدة، توجد أخرى قيد التفكير والدراسة واإلعداد، 

ويتعلق األمر باملشاريع اآلتية:
• اتخاذ اإلجراءات والتدابير لطبع املصحف احملمدي بطريقة برايل موجه لذوي االحتياجات اخلاصة.

• الشروع في تخطيط مصحف حجم 35x25 خاص بضعاف البصر.
• مشروع التطبيق املعلوماتي املتعلق بنشر املصحف احملمدي الشريف املطبوع واملرتل على الهواتف احملمولة.

الدخول في عقد شراكة مع القطاع السمعي البصري ببالدنا في مجال نشر املصحف احملمدي باعتماد   •
برامج اإلذاعات  الشريف في  لنشر املصحف  السادس  الصادر عن مؤسسة محمد  املرتل  املصحف احملمدي 

الرسمية واخلاصة.
واملخطوطات  والزخارف  بالوثائق  يعنى  املغربي«  للمصحف  الوطني  »املتحف  إحداث  خطة  في  التفكير   •
واملطبوعات واأللواح....عن طريق اجلمع واألرشفة لتسهيل االطالع عليها واالستفادة منها سواء من قبل الباحثني 

أو عموم املواطنني. 
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الملحق التابع لجزء طبع

التكلفة بالدرهمالكمية املطبوعةالكمية املطلوبةنوع املصحف

000،00 000 00044 000 1 نسخة000 000 1  نسخةحجم املساجد 24/17
000،00 2000346 نسخة2000 نسخةحجم الهدايا 20/27

000.00 300021 نسخة3000 نسخةسورة يس

000،00 367 44  درهم000 005 1نسخة000 005 1نسخةاملجمــــوع العــــام

1: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة  سوس ماسة درعة )أكادير(

المالحق التابعة لجزء التوزيع

حصة  التوزيع حسب املندوبيات اإلقليمية:

الملحق رقم: 1 

الملحق رقم: 2 

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة 

الثامنة 
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

20000 20000 0 0 0 املندوبية اجلهوية ألكادير  1

12000 6000 0 0 6000 املندوبية اإلقليمية اشتوكة  ايت باها 2

41515 12800 7558 7557 13600 املندوبية اإلقليمية تارودانت 3

20000 10000 0 0 10000 املندوبية اإلقليمية تزنيت 4

15200 0 0 0 15200 املندوبية اإلقليمية زاكورة 5

35000 15000 0 0 20000 املندوبية اإلقليمية ورزازات 6

6000 0 0 0 6000 املندوبية اإلقليمية سيدي افني 7

9800 5000 0 0 4800 املندوبية اإلقليمية تنغير 8

0 0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية آيت ملول 9

600 75 مجموع الدفعة 18

159 515 املجمـــــوع
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2 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة مراكش تانسيفت احلوز

3 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة مكناس تافياللت

4 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة طنجة تطوان

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة

الثامنة
عشر

املندوبيات
ر 
ت

خصاص املندوبيات حصة
شتنبر

حصة
أبريل

28316 10158 10158 8000 املندوبية اجلهوية جلهة مراكش 1
22758 6000 5379 5379 6000 املندوبية اإلقليمية  تاحناوت/ احلوز 2
12828 1000 5314 5314 1200 املندوبية اإلقليمية الصويرة 3
9590 00 4795 4795 00 املندوبية اإلقليمية شيشاوة 4

26278 6000 7139 7139 6000 املندوبية اإلقليمية القلعة السراغنة 5
11490 1600 4945 4945 0 املندوبية اإلقليمية الرحامنة ابن جرير 6

200 21 مجموع الدفعة 18
111 260 املجمـــوع

املجموع الدفعة التاسعة عشر احلصة
الثامنة
عشر

املندوبيات ر ت
خصاص 
املندوبيات

حصة شتنبر حصة
 أبريل

21323 8000 6662 6661 0 املندوبية اجلهوية جلهة مكناس 1
7495 0 3748 3747 0 املندوبية اإلقليمية إفران   2

17985 0 8993 8992 0 املندوبية اإلقليمية خنيفرة  3
18788 7594 7594 3600 املندوبية اإلقليمية ميدلت  4
9353 0 4677 4676 0 املندوبية اإلقليمية احلاجب   5

31790 6000 9895 9895 6000 املندوبية اإلقليمية الرشيدية  6
9600 مجموع الدفعة 18

106 734 املجمــــوع

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة

الثامنة
عشر

املندوبيات  خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

19 560 0 9560 10000 املندوبية اجلهوية جلهة طنجة تطوان 1
10000 10000 0 0 0 املندوبية اإلقليمية فحص اجنرة 2
6003 1500 2252 2251 0 املندوبية اإلقليمية املضيق 3

12341 0 6171 6170 00 املندوبية اإلقليمية تطوان 4
28703 5000 9452 9451 4800 املندوبية اإلقليمية العرائش 5
10490 0 5245 5245 00 املندوبية اإلقليمية شفشاون 6

0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية وزان 7
14800 مجموع الدفعة 18

87  097 املجمــــــــــــــوع
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5 -  املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الدار البيضاء الكبرى

6 -  املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة دكالة عبدة  )آسفي(

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة

الثامنة 
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

2000 2000 0 0 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء )أنفا( 1

14560 3000 5780 5780 املندوبية اإلقليمية عني الشق 2

1000 1000 0 0 املندوبية اإلقليمية بوسكورة 3

2000 2000 0 0 املندوبية اإلقليمية ابن مسيك 4

13990 0 6995 6995 املندوبية اإلقليمية سيدي البرنوصي  5

4000 4000 0 0 املندوبية اإلقليمية تيط مليل 6

1500 1500 0 0 املندوبية اإلقليمية موالي رشيد 7

4000 4000 0 0 املندوبية اإلقليمية  عنب السبع احلي احملمدي 8

10630 0 5315 5315 املندوبية اإلقليمية الفدا مرس السلطان 9

12530 0 6265 6265 املندوبية اإلقليمية احلي احلسني 10

1500 1500 0 0 املندوبية اإلقليمية  احملمدية 11

67 710 املجموع

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة

الثامنة 
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

25705 4853 4800 9652 6400 املندوبية اجلهوية جلهة آسفي 1

13603 0 6802 6801 0 املندوبية اإلقليمية اجلديدة 2

12133 400 5667 5666 400 املندوبية اإلقليمية اليوسفية 3

12078 0 6039 6039 0 املندوبية اإلقليمية سيدي بنور 4

6800 مجموع الدفعة 18

املجمــوع 519 63
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7 -  املندوبيات اإلقليمية التابعة للجهة الشرقية )وجدة(

8 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة تازة احلسيمة تاونات

9 -  املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الشاوية ورديغة )سطات(

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة 

الثامنة
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

13758 2000 5879 5879 0 املندوبية اجلهوية جلهة وجدة 1

11983 0 5992 5991 0 املندوبية االقليمية بركان 2

9635 0 4818 4817 0 املندوبية اإلقليمية فجيج بوعرفة 3

18576 1000 8788 8788 0 املندوبية اإلقليمية الناضور 4

8453 0 4227 4226 0 املندوبية اإلقليمية تاوريرت 5

0 0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية جرادة 6

0 0 00 0 0 املندوبية اإلقليمية الدريوش 7

مجموع الدفعة 18
62405 املجمــــــوع

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة

الثامنة
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة
 شتنبر

حصة
 أبريل

0 0 0 0 0 املندوبية اجلهوية جلهة احلسيمة 1

25896 10000 6148 6148 3600 املندوبية اإلقليمية تازة  2

0 0 0 0 00 املندوبية اإلقليمية جرسيف 3

33600 20000 0 0 13600 املندوبية اإلقليمية تاونات  4

200 17 مجموع الدفعة 18
59 496 املجمـوع

املجموع الدفعة التاسعة عشر الدفعة
الثامنة
عشر

املندوبيات ر ت

خصاص 
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

21603 5000 8302 8301 املندوبية اجلهوية جلهة سطات 1

16909 4000 6455 6454 املندوبية اإلقليمية خريبكة 2

1200 1200 0 0 املندوبية اإلقليمية ب ن سليمان  3

14418 4000 5209 5209 املندوبية اإلقليمية برشيد 4

54 130 املجمـوع
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10 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الغرب شراردة بني حسن )القنيطرة(

11 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة تادلة ازيالل  )بني مالل(

12 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة فاس بوملان

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة 

الثامنة
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

17876 2000 6938 6938 2000 املندوبية اجلهوية جلهة القنيطرة 1

16463 8232 8231 0 املندوبية اإلقليمية سيدي قاسم 2

9108 2000 3554 3554 0 املندوبية اإلقليمية سيدي سليمان 3

2000 مجموع الدفعة 18
43 447 املجمــــوع

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة 

الثامنة
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة
 شتنبر

حصة
 أبريل

19941 4000 5971 5970 4000 املندوبية اجلهوية تادلة ازيالل 1
6200 3000 0 0 3200 املندوبية اإلقليمية أزيالل 2
3000 3000 0 0 0 املندوبية اإلقليمية الفقيه بن صالح 3

7200 مجموع الدفعة 18
29 141 املجمــــــوع

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة

الثامنة
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

13554 1000 6277 6277 0 املندوبية اجلهوية جلهة فاس بوملان 1
0 0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية م يعقوب 2

9273 0 4637 4636 0 املندوبية اإلقليمية صفرو   3
1400 600 0 0 800 املندوبية اإلقليمية  بوملان 4

800 مجموع الدفعة 18
24 227 املجمــوع
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13 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة كلميم السمارة

14 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الرباط سال زمور زعير

15 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة العيون بوجدور 

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة 

الثامنة
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة
 شتنبر

حصة
 أبريل

19200 9600 0 0 9600 املندوبية اجلهوية جلهة كلميم السمارة 1

0 0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية أسا الزاك 2

0 0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية السمارة 3

900 500 0 0 400 املندوبية اإلقليمية طانطان 4

3200 3200 0 0 0 املندوبية اإلقليمية طاطا 5

10 000 مجموع الدفعة 18
23 300 املجمـــــــــــوع

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة

الثامنة 
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة
 شتنبر

حصة
 أبريل

2951 2951 0 0 0 املندوبية اجلهوية جلهة زمور زعير -الرباط 1

0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية سال 2

800 800 0 0 0 املندوبية اإلقليمية متارة 3

0 0 0 0 املندوبية اإلقليمية  اخلميسات 4
0 مجموع الدفعة 18

3751 املجمـوع

املجموع
الدفعة التاسعة عشر

احلصة 
الثامنة عشر املندوبيات خصاص ر ت

املندوبيات
حصة
 شتنبر

حصة
 أبريل

1600 800 0 0 800 املندوبية اجلهوية جلهة العيون 1  
0 0 0 0 00 املندوبية اإلقليمية بوجدور 2

408 200 0 0 208 املندوبية اإلقليمية طرفاية 3

1008 مجموع الدفعة 18
2008 املجمـــوع
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16 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة وادي الذهب الكويرة )الداخلة(

املجموع
الدفعة التاسعة عشر احلصة 

الثامنة
عشر

املندوبيات خصاص ر ت
املندوبيات

حصة 
شتنبر

حصة
 أبريل

00 0 0 0 0 املندوبية اجلهوية جلهة الداخلة 1
00 املجمـــــوع

حصيلة التوزيع على املجالس العلمية احمللية
الملحق رقم: 3 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت
2014/01/28 96 املجلس العلمي لعمالة بن مسيك  1
2014/02/06 100 املجلس العلمي القنيطرة 2
2014/05/19 130 املجلس العلمي بوعرفة 3
2014/06/02 130 املجلس العلمي الفداء مرس السلطان 4
2014/06/05 130 املجلس العلمي الراشيدية 5
2014/06/10 130 املجلس العلمي  الناظور 6
2014/06/10 130 املجلس العلمي مكناس 7
2014/06/10 130 املجلس العلمي احلاجب 8
2014/07/04 50 املجلس العلمي ميدلت 9
2014/07/04 50 املجلس العلمي فاس موالي يعقوب 10
2014/07/09 50 املجلس العلمي صفرو 11
2014/07/11 130 املجلس العلمي تزنيت 12
2014/07/11 130 املجلس العلمي خنيفرة 13
2014/07/11 50 املجلس العلمي وزان 14
2014/07/14 50 املجلس العلمي تاونات 15
2014/07/14 50 املجلس العلمي جرسيف 16
2014/07/15 50 املجلس العلمي بركان 17
2014/07/16 50 املجلس العلمي الصويرة 18
2014/07/17 50 املجلس العلمي اليوسفية 19
2014/07/17 50 املجلس العلمي تاوريرت 20
2014/07/18 50 املجلس العلمي احلوز 21
2014/07/18 10 املجلس العلمي األعلى 22
2014/07/18 50 املجلس العلمي تازة 23
2014/07/24 50 املجلس العلمي تارودانت 24
2014/07/24 130 املجلس العلمي زاكورة 25
2014/07/24 50 املجلس العلمي زاكورة 26
2014/07/25 50 املجلس العلمي الفقه بن صالح 27
2014/07/31 50 املجلس العلمي إفران 28
2014/08/07 50 املجلس العلمي مديونة 29
2014/08/19 50 املجلس العلمي تاغزوت انزكان 30

2276 نسخة املجمــوع
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مجمـــوع املوزع على املجالس العلمية خالل سنة 2014 
من مصحف حجم 17x24  نسخة

حصيلة التوزيع على بلدان غرب إفريقيا
الملحق رقم: 4 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت
2014/08/25 50 املجلس العلمي الفداء مرس السلطان 31

2014/09/01 50 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 32

2014/10/03 50 املجلس العلمي طنجة 33

2014/12/23 130 املجلس العلمي احلي احلسني 34

2014/12/23 50 املجلس العلمي احلي احلسني 35

330 نسخة  املجمـــــــــــــوع

مالحظاتالكمية املمنوحةاجلهة املستفيدة

تنفيذا للتعليمات امللكية السامية  والقاضية بتزويد مساجد بلدان 10.000الزيارة امللكية لدولة مالي
غرب  إفريقيا بكل ما حتتاجه من مصاحف، التي تتبنى رواية ورش 
عن نافع كاختيار مشترك بني املغرب وهذه الدول، استفادت كل من 
مالي وساحل العاج وغينيا كوناكري والغابون خالل الزيارة امللكية 
2014 مبا مجموعه  ومــارس  فبراير  امليمونة إلفريقيا في شهري 
لكل  نسخة  آالف  نسخة خصصت عشرة    40.000 ألــف  أربعون 

دولة على حدة.
تزويد   2014 29 مايو  بتاريخ  وسيرا على اخلطة نفسها فقد مت 
إلى  املجموع  10.000 نسخة ليصل  السينغال بعشرة آالف   دولة 

خمسني ألف ) 000 50( نسخة.
رسالة الوزارة عدد  16039  بتاريخ 22 مايو 2014.

الزيارة امللكية لدولة ساحل 
العاج

10.000

الزيارة امللكية لدولة غينيا 
كوناكري

10.000

10.000الزيارة امللكية لدولة الغابون

10.000السينغال

000 50املجمـــــــــوع
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حصيلة التوزيع على مختلف اجلهات املستفيدة من  نسخ من  
17x24 املصحف احملمدي الشريف حجم

الملحق رقم: 5 

تاريخ التسليم النسخ 
املمنوحة

مآل الطلب الكمية 
املطلوبة

تاريخ تقدمي 
الطلب

اجلهة الطالبة ر.ت

2014/02/03 60 نسخة املوافقة 60 نسخة 2013/11/19 املندوبية اإلقليمية بالراشيدية 1

2014/03/24 30 نسخة املوافقة 30 نسخة 2013/11/25 الكتاب القرآني رياض جتويد 
القرآن بتطوان

2

2014/03/20 50 نسخة املوافقة _ 2013/11/25 الثانوية اإلعدادية عبد القادر 
املازني مديونة

3

2014/03/10 100 نسخة  املوافقة  200
نسخة

2014/01/29 جمعية اإلمام األصيلي 
لتحفيظ القرآن الكرمي 

وتدريس علومه بسيدي قاسم

4

2014/02/03 20 نسخة املوافقة _ 2014/02/03 الشركة الوطنية لإلذاعة والتلفزة 5

2014/03/20 40 نسخة املوافقة _ 2014/02/17 الرابطة احملمدية جلماعات 
دالئل اخليرات باملغرب مراكش

6

1 نسخة املوافقة 1 نسخة 2014/02/19 السيد بكرمي أحماد بكلميم 7

2014/03/03 150 نسخة املوافقة  150
نسخة

2014/02/27 مؤسسة سوس للمدارس 
العتيقة تارودانت

8

2014/04/25 25 نسخة املوافقة 25 نسخة 2014/03/10 جمعية تغوني للتنمية 
والتواصل بتركى مايت كلميم

9

2014/04/13 100 نسخة املوافقة  500
نسخة

2014/03/17 النائب اإلقليمي لوزارة التربية 
الوطنية سيدي قاسم

10

2014/04/24 100 نسخة االعتذار 
لعدم 

التمكن من 
االستجابة 

للطلب

 1000
نسخة

2014/03/21 النادي االجتماعي باملدرسة 
احلسنية لألشغال العمومية 

مبديونة

11

2014/03/26 300 نسخة املوافقة _ 2014/03/25 رئيس احملكمة االبتدائية 
الزجرية بالدار البيضاء

12

2014/03/24 50 نسخة املوافقة _ 2014/03/17 مدير السجن احمللي ببرشيد 13

2014/04/15 10 نسخ املوافقة _ 2014/03/18 الثانوية التأهيلية جابر ابن 
حيان أنفا

14

2014/04/12 15 نسخة املوافقة _ 2014/03/21 جمعية فجر املولى إدريس 
األكبر للقرآن الكرمي مكناس

15
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2014/05/06 50 نسخة املوافقة _ 2014/04/09 جمعية شباب املستقبل 
للتنمية والتضامن

جمعية الفجر للتنمية 
االجتماعية والثقافية 

والرياضية مكناس

16

2014/04/24 100 نسخة املوافقة  100
نسخة

2014/04/14 املدرسة احلسنية لألشغال 
العمومية بالدار البيضاء

17

2014/05/06 50 نسخة املوافقة _ 2014/04/14 جمعية آباء وأولياء ثانوية 
محمد اخلامس سيدي قاسم

18

2014/05/08 100 نسخة املوافقة _ 2014/04/22 جمعية عبور للجالية املغربية 
املقيمة واألعمال االجتماعية 

الرباط

19

2014/05/19 10 نسخ املوافقة _ 2014/05/19 التجمع الوطني ألسر 
املفقودين واحملتجزين املغاربة 

مبعتقالت تندوف

20

2014/05/30 50 نسخة _ 2014/05/26 املجلس العلمي احمللي بعمالة 
مقاطعات عني السبع احلي 

احملمدي

21

2014/06/09 50 نسخة املوافقة  300
نسخة

2014/05/28 املجلس العلمي احمللي إلقليم 
النواصر

22

2014/06/12 _ _ _ 2014/05/28 املجلس العلمي احمللي بقلعة 
السراغنة

23

2014/06/04 50 نسخة املوافقة _ 2014/06/04 املجلس العلمي احمللي بآسفي 24

2014/06/16 20 نسخة املوافقة 30 نسخة 2014/06/12 جمعية الفتح للتنمية 
والتضامن جمعية فيتناس 

للرياضات احملمدية

25

2014/06/13 15 نسخة املوافقة _ 2014/06/12 محمدية بريس 26

2014/08/08 10 نسخ املوافقة _ 2014/07/04 جمعية شباب السويسي 
للتنمية االجتماعية

27

2014/07/14 10 نسخ املوافقة  300
نسخة

2014/07/04 جمعية عبور للجالية املغربية 
املقيمة في اخلارج واألعمال 

االجتماعية الرباط

28

2014/07/15 20 نسخ املوافقة _ 2014/07/08 مدير السجن احمللي 
باحملمدية

29

2014/07/11 10 نسخ املوافقة _ 2014/07/08 املجلس اجلمعوي لزناتة 
اجلديدة

30

2014/07/11 10 نسخ املوافقة _ 2014/07/09 جمعية حياة لإلبداع والفن 
احملمدية

31
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2014/07/11 15 نسخ املوافقة _ 2014/07/10 جمعية النسمة للتنمية البشرية 
واألعمال االجتماعية البيضاء

32

2014/09/16 نسخة 
واحدة املوافقة نسخة 

واحدة 2014/09/16 السيدة أمل القادري احلسني 
اليمني 33

2014/09/17 نسخة 
واحدة

املوافقة نسخة 
واحدة

2014/09/17 السيد جاكوب ميكايل بالسكو 
أمريكا

34

2014/10/20 نسخة 
واحدة

املوافقة نسخة 
واحدة

2014/10/20 السيد علي احلليب الدار 
البيضاء

35

2014/12/22 10 نسخ املوافقة _ 2014/12/22 الرابطة الوطنية للشرفاء 
األدارسة باملغرب

36

2014/12/26 100 نسخة املوافقة

 100
نسخة من 
احلجم 
العادي
 100

نسخة من 
مصحف 
الهدايا

2014/12/25 مؤسسة محمد السادس 
للقيمني الدينيني 37

 1734 املجمــــــوع

تاريخ التوزيع احلصة 
املوزعة

اجلهة املستفيدة ر. ت

2014/01/02 67 املشاركون في املسابقة الدولية لترتيل القرآن وجتويده 1
2014/02/03 20 قناة السادسة  2
2014/02/04 02 السيد محمد الرواندي 3
2014/03/17 06 عمالة احملمدية 4
2014/03/17 03 زوار من دولة الكويت 5
2014/06/19 48 اخلزانة امللكية ) الرباط( 6
2014/06/27 64 املؤسسة 7
2014/07/15 01 معرص املصحف السعودية 8
2014/07/15 01 شرطة احملمدية 9
2014/07/15 01 ارشيف املؤسسة 10
2014/07/23 16 السيد املدير  11
2014/08/07 16 املؤسسة 12

233 مخزن الؤسسة 13
املجموع 478

 

17x24 2212 نسخة موزعة من املصحف احملمدي حجم 
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   حصيلة توزيع مصحف حجم 15x21 على املجالس العلمية 

الملحق رقم: 6 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت
2014/01/06 130 املجلس العلمي احمللي احملمدية 1

2014/01/07 130 املجلس العلمي احمللي موالي رشيد 2

2014/01/07 130 املجلس العلمي احمللي عني الشق 3

2014/01/07 130 املجلس العلمي احمللي النواصر 4

2014/01/07 130 املجلس العلمي الرباط 5

2014/01/07 130 املجلس العلمي احمللي البرنوصي 6

2014/01/08 130 املجلس العلمي احمللي برشيد 7

2014/01/09 130 املجلس العلمي بن سليمان 8

2014/01/09 130 املجلس العلمي احمللي اجلديدة 9

2014/01/09 130 املجلس العلمي احمللي لعمالة الدار البيضاء أنفا 10

2014/01/13 130 املجلس العلمي احمللي جرادة 11

2014/01/13 130 املجلس العلمي احمللي احلسيمة 12

2014/01/13 130 املجلس العلمي احمللي جرسيف 13

2014/01/13 130 املجلس العلمي احمللي تاونات 14

2014/01/20 130 املجلس العلمي احمللي أوسرد 15

2014/01/21 130 املجلس العلمي األعلى 16

2014/01/22 130 املجلس العلمي احمللي سيدي قاسم 17

2014/01/22 130 املجلس العلمي السمارة 18

2014/01/23 130 املجلس العلمي احمللي خريبكة  19

2014/01/23 130 املجلس العلمي احمللي سيدي إفني 20

2014/01/23 130 املجلس العلمي احمللي شتوكة أيت باها 21

2014/01/23 130 املجلس العلمي احمللي صفرو 22

2014/01/24 130 املجلس العلمي احمللي الرحامنة 23

2014/01/27 130 املجلس العلمي احمللي عني السبع احلي احملمدي 24

2014/01/28 130 املجلس العلمي احمللي ابن مسيك 25

3250 نسخة املجموع
تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت

2014/01/30 130 املجلس العلمي مديونة 26

2014/02/04 130 املجلس العلمي كلميم 27
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2014/02/04 130 املجلس العلمي طانطان 28

2014/02/04 130 املجلس العلمي طاطا 29

2014/02/04 130 املجلس العلمي اسا الزاك 30

2014/02/04 130 املجلس العلمي شيشاوة 31

2014/02/06 130 املجلس العلمي القنيطرة 32

2014/02/10 130 املجلس العلمي بركان 33

2014/02/10 130 املجلس العلمي احلوز 34

2014/02/10 130 املجلس العلمي شفشاون 35

2014/02/10 130 املجلس العلمي وزان 36

2014/02/10 130 املجلس العلمي فاس 37

2014/02/10 130 املجلس العلمي اليوسفية 38

2014/02/10 130 املجلس العلمي سيدي بنور 39

2014/02/10 130 املجلس العلمي الصويرة 40

2014/02/10 130 املجلس العلمي بوملان 41

2014/02/10 130 املجلس العلمي ميدلت 42

2014/02/10 130 املجلس العلمي بني مالل 43

2014/02/10 130 املجلس العلمي قلعة السراغنة 44

2014/02/10 130 املجلس العلمي أزيالل  45

2014/02/12 130 املجلس العلمي العرائش  46

2014/02/18 130 املجلس العلمي سال  47

2014/02/25 130 املجلس العلمي آسفي 48

املجموع  2990 نسخة
تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت

2014/02/25 130 املجلس العلمي الفقيه بن صالح 49

2014/02/26 130 املجاس العلمي تطوان 50

2014/02/26 130 املجلس العلمي املضيق 51

2014/02/26 130 املجلس العلمي طنجة 52

2014/02/26 130 املجلس العلمي فاس 53

2014/02/27 130 املجلس العلمي متارة 54

2014/03/03 130 املجلس العلمي سيدي سليمان 55

2014/03/03 130 املجلس العلمي تاغزوت انزكان 56

2014/03/03 130 املجلس العلمي تارودانت 57
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2014/04/02 130 املجلس العلمي فحص اجنرة 58

2014/04/03 130 املجلس العلمي تنغير 59

2014/04/15 130 املجلس العلمي إفران 60

2014/04/15 130 املجلس العلمي تازة 61

1690 نسخة املجموع
15x21 مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من مصحف حجم

7930 نسخة

27x 20  حصيلة توزيع مصحف حجم

الملحق رقم: 7 

تاريخ التسليم النسخ 
املمنوحة

مآل الطلب الكمية 
املطلوبة

تاريخ تقدمي 
الطلب

اجلهة الطالبة ر.ت

2014/02/03
10 نسخ 
مصحف 
الهدايا

املوافقة _ 2014/02/03 الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة 1

2014/03/12
10 نسخ 

من مصحف 
الهدايا

املوافقة
10 نسخ 

من مصحف 
الهدايا

2014/03/12 الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة 2

2014/05/19
8 نسخ من 
مصحف 
الهدايا

املوافقة _ 2014/05/19
التجمع الوطني 
ألسر املفقودين 

واحملتجزين املغاربة 
مبعتقالت تندوف

3

2014/06/05
30 نسخة 

من مصحف 
الهدايا

املوافقة _ 2014/05/29
مؤسسة محمد 

السادس للنهوض 
باألعمال االجتماعية 

للقيمني الدينيني

4

2014/12/26 100 املوافقة --- ---
مؤسسة محمد 

السادس للنهوض 
باألعمال االجتماعية 

للقيمني الدينيني

5

158 نسخة املجمـــــــــــوع 
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حصيلة توزيع جزء خمسة أحزاب على املجالس العلمية 

الملحق رقم: 8 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت

2014/06/05 100 املجلس العلمي الراشيدية 1

2014/06/06 100 املجلس العلمي الرباط 2

2014/06/06 100 املجلس العلمي موالي رشيد 3

2014/06/06 100 املجلس العلمي خربيكة 4

2014/06/06 100 املجلس العلمي أزيالل 5

2014/06/09 100 املجلس العلمي النواصر 6

2014/06/09 100 املجلس العلمي انفا 7

2014/06/09 100 املجلس العلمي بن سليمان 8

2014/06/09 100 املجلس العلمي برشيد 9

2014/06/10 100 املجلس العلمي الناظور 10

2014/06/10 100 املجلس العلمي مكناس 11

2014/06/10 100 املجلس العلمي سمارة 12

2014/06/11 100 املجلس العلمي سيدي قاسم 13

2014/06/11 100 املجلس العلمي البرنوصي 14

2014/06/11 100 املجلس العلمي القنيطرة 15

2014/06/12 100 املجلس العلمي احملمدية 16

2014/06/12 100 املجلس العلمي سال 17

2014/06/12 100 املجلس العلمي قلعة السراغنة 18

2014/06/12 100 املجلس العلمي سيدي بنور 19

2014/06/13 100 املجلس العلمي تطوان 20

2014/06/13 100 املجلس العلمي املضيق 21

2014/06/13 100 املجلس العلمي سيدي افني 22

2014/06/13 100 املجلس العلمي اشتوكة أيت باها 23
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2014/06/13 100 املجلس العلمي احلاجب 24

2014/06/13 100 املجلس العلمي احلسيمة 25

2500 نسخة املجمـوع

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت

2014/06/16 100 املجلس العلمي سطات 26

2014/06/16 100 املجلس العلمي كلميم 27

2014/06/16 100 املجلس العلمي اسا الزاك 28

2014/06/16 100 املجلس العلمي طانطان 29

2014/06/16 100 املجلس العلمي طاطا 30

2014/06/16 100 املجلس العلمي العيون 31

2014/06/16 100 املجلس العلمي طرفاية 32

2014/06/16 100 املجلس العلمي بوجدور 33

2014/06/16 100 املجلس العلمي الداخلة 34

2014/06/17 100 املجلس العلمي اخلميسات 35

2014/06/18 100 املجلس العلمي جرادة 36

2014/06/19 100 املجلس العلمي الدريوش 37

2014/06/20 100 املجلس العلمي العرائش 38

2014/06/20 100 املجلس العلمي شفشاون 39

2014/06/20 100 املجلس العلمي فاس املدينة 40

2014/06/23 100 املجلس العلمي بوعرفة 41

2014/06/23 100 املجلس العلمي عني الشق الدار البيضاء 42

2014/06/23 100 املجلس العلمي سيدي سليمان 43

2014/06/24 100 املجلس العلمي أوسرد 44

2014/06/24 100 املجلس العلمي شيشاوة 45

2014/06/25 100 املجلس العلمي مراكش 46

2014/06/26 100 املجلس العلمي تنغير 47
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2014/06/26 100 املجلس العلمي الدار البيضاء ابن مسيك 48

2014/06/26 100 املجلس العلمي بوملان 49

2014/07/04 100 املجلس العلمي ميدلت 50

2014/07/04 100 املجلس العلمي فاس موالي يعقوب 51

2014/07/09 100 املجلس العلمي صفرو 52

2014/07/11 100 املجلس العلمي تزنيت 53

2014/07/11 100 املجلس العلمي خنيفرة 54

2014/07/11 100 املجلس العلمي وزان 55

املجمــــــــــــوع 3000 نسخة

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت
2014/07/14 100 املجلس العلمي تاونات 56

2014/07/14 100 املجلس العلمي جرسيف 57

2014/07/15 100 املجلس العلمي بركان 58

2014/07/16 100 املجلس العلمي الصويرة 59

2014/07/17 100 املجلس العلمي اليوسفية 60

2014/07/17 100 املجلس العلمي تاوريرت 61

2014/07/18 100 املجلس العلمي احلوز 62

2014/07/18 100 املجلس العلمي تازة 63

2014/07/24 100 املجلس العلمي تارودانت 64

2014/07/14 100 املجلس العلمي زاكوراة 65

2014/07/25 100 املجلس العلمي الفقه بن صالح 66

2014/07/31 100 املجلس العلمي إفران 67

2014/08/07 100 املجلس العلمي مديونة 68

2014/08/19 100 املجلس العلمي تاغزوت انزكان 69

2014/08/25 100 املجلس العلمي الفداء مرس السلطان 70

2014/09/01 100 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 71

2014/10/03 100 املجلس العلمي طنجة 72
1700 نسخة املجموع

مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 
من مصحف جزء خمسة أحزاب7200 نسخة
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حصيلة توزيع جزء خمسة أحزاب على اجلمعيات:

الملحق رقم: 9 

تاريخ التسليم النسخ 
املمنوحة

مآل 
الطلب

الكمية 
املطلوبة

تاريخ تقدمي 
الطلب اجلهة الطالبة ر.ت

2014/03/10 100 نسخة 
من جزء )5 

أحزاب(

املوافقة  200
نسخة

29/01/2014 جمعية اإلمام األصيلي 
لتحفيظ القرآن الكرمي 
وتدريس علومه بسيدي 

قاسم

1

2014/02/03 20 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 03/02/2014 الشركة الوطنية لإلذاعة 
والتلفزة

2

2014/05/06 50 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 09/04/2014 جمعية شباب املستقبل 
للتنمية والتضامن

جمعية الفجر للتنمية 
االجتماعية والثقافية 

والرياضية مكناس

3

2014/08/29 30 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة  30
نسخة

09/04/2014 جمعية آباء وأولياء تالميذ 
الثانوية التأهيلية عمر 
املختار سيدي موسى 

املجدوب

4

2014/08/12 60 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 14/04/2014 جمعية حي الكوش للتربية 
والتنمية سيدي قاسم

5

2014/05/02 50 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 17/04/2014 جمعية أمهات وآباء 
وأولياء تالميذ مدرسة 

سهام 2 

6

2014/05/19 10 نسخ من 
خمس أحزاب

املوافقة _ 19/05/2014 التجمع الوطني ألسر 
املفقودين واحملتجزين 

املغاربة مبعتقالت تندوف

7

2014/05/30 70 نسخة من 
خمسة أحزاب

_ 26/05/2014 املجلس العلمي احمللي 
بعمالة مقاطعات عني 
السبع احلي احملمدي

8

2014/06/05 100  نسخة 
من خمسة 

أحزاب

املوافقة _ 29/05/2014 مؤسسة محمد السادس 
للنهوض باألعمال 

االجتماعية للقيمني 
الدينيني

9

2014/06/16 15 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة  30
نسخة

12/06/2014 جمعية الفتح للتنمية 
والتضامن جمعية فيتناس 

للرياضات احملمدية

10
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2014/06/13 15 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 12/06/2014 محمدية بريس 11

2014/08/01 20 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 04/07/2014 جمعية شباب السويسي 
للتنمية االجتماعية

12

2014/07/14 100 نسخة 
من خمسة 

أحزاب

املوافقة  300
نسخة

04/07/2014 جمعية عبور للجالية 
املغربية املقيمة في اخلارج 

واألعمال االجتماعية 
الرباط

13

2014/07/15 20 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 08/07/2014 مدير السجن احمللي 
باحملمدية

14

2014/07/11 15 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 08/07/2014 املجلس اجلمعوي لزناتة 
اجلديدة

15

2014/07/11 15 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 09/07/2014 جمعية حياة لإلبداع والفن 
احملمدية

16

2014/07/11 15 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 10/07/2014 جمعية النسمة للتنمية 
البشرية واألعمال 
االجتماعية البيضاء

17

2014/07/14 90 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 11/07/2014 جمعية ملتقى التربية على 
حقوق اإلنسان واملواطنة 

الرباط

18

2014/07/16 100 نسخة 
من خمسة 

أحزاب

املوافقة _ 11/07/2014 جمعية اقرأ للتعليم األولي 
والتنمية االجتماعية 

البيضاء

19

2014/07/14 30 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة  60
نسخة

14/07/2014 جمعية آباء وأولياء 
تالميذ وتلميذات مدرسة 

البيروني االبتدائية 
احملمدية

20

2014/08/13 50 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 14/07/2014 مدرسة زيد بن ثابت 
اخلاصة للتعليم العتيق 

مبكناس

21

2014/08/01 100 نسخة 
من خمسة 

أحزاب

املوافقة _ 21/07/2014 املنتدى املغربي للشباب 
والتنمية املستدامة الرباط

22

2014/08/05 50 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 21/07/2014 جمعية آفاق للعمل 
االجتماعي والتنمية 

املستدامة الرباط

23

2014/08/04 20 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 21/07/2014 جمعية األوائل للتربية 
والتنمية االجتماعية 

بوسكورة

24

2014/08/10  64نسخة من 
خمس أحزاب

- -- -- زوار من دول التركيا 25
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2014/07/22 10 نسخ من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 22/07/2014 جمعية الشباب املبادر 
احملمدية 

26

2014/07/22 10 نسخ من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 22/07/2014 جمعية حي القدس 
للتكافل والتنمية احملمدية

27

2014/07/22 10 نسخ من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 22/07/2014 جمعية أمهات وأباء 
وأولياء تالميذ مدرسة 

البرادعة احملمدية

28

2014/07/25 20 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 24/07/2014 جمعية االحتاد الرياضي 
زناتة

29

2014/08/25 12 نسخ من 
خمسة أحزاب

املوافقة  24
نسخة

31/07/2014 جمعية الهداية للتنمية 
والتكافل االجتماعي 

بوعرفة

30

2014/03/14 50 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة  100
نسخة

03/09/2014 مدير السجن احمللي 
برشيد

31

2014/09/10 5 نسخ من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 09/09/2014 السيد محمد كروم 
احملمدية

32

2014/10/30 30 نسخة من 
خمسة أحزاب

املوافقة _ 30/10/2014 جمعية النهضة للتنمية 
والتضامن احملمدية

33

2014/11/17 100 نسخة 
من خمسة 

أحزاب

املوافقة _ 14/11/2014 جمعية النور سيدي 
سليمان

34

2014/11/17 100 نسخة 
من خمسة 

أحزاب

املوافقة _ 14/11/2014 جمعية كوثر للتمنية 
سيدي إيفني

35

2014/11/19 4 نسخ من 
خمس أحزاب

-- -- -- زوار من دولة غينيا 36

2014/12/08 100 نسخة 
من خمسة 

أحزاب

املوافقة _ 04/12/2014 منظمة التجديد الطالبي 
فرع الرباط

37

 1660
نسخة

املجمــــــــوع

1660 نسخة موزعة من جزء خمسة أحزاب
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      حصيلة   توزيع جزء حزبني على املجالس العلمية 

الملحق رقم: 10 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت

2014/06/05 100 املجلي العلمي الراشيدية 1

2014/06/06 100 املجلس العلمي الرباط 2

2014/06/06 100 املجلس العلمي موالي رشيد 3

2014/06/06 100 املجلس العلمي خربيكة 4

2014/06/06 100 املجلس العلمي أزيالل 5

2014/06/09 100 املجلس العلمي النواصر 6

2014/06/09 100 املجلس العلمي انفا 7

2014/06/09 100 املجلس العلمي بن سليمان 8

2014/06/09 100 املجلس العلمي برشيد 9

2014/06/10 100 املجلس العلمي الناظور 10

2014/06/10 100 املجلس العلمي مكناس 11

2014/06/10 100 املجلس العلمي سمارة 12

2014/06/11 100 املجلس العلمي سيدي قاسم 13

2014/06/11 100 املجلس العلمي البرنوصي 14

2014/06/11 100 املجلس العلمي القنيطرة 15

2014/06/12 100 املجلس العلمي احملمدية 16

2014/06/12 100 املجلس العلمي سال 17

2014/06/12 100 املجلس العلمي قلعة السراغنة 18

2014/06/12 100 املجلس العلمي سيدي بنور 19

2014/06/13 100 املجلس العلمي تطوان 20

2014/06/13 100 املجلس العلمي املضيق 21

2014/06/13 100 املجلس العلمي سيدي افني 22

2014/06/13 100 املجلس العلمي اشتوكة أيت باها 23

2014/06/13 100 املجلس العلمي احلاجب 24

2014/06/13 100 املجلس العلمي احلسيمة 25

2500 نسخة املجموع
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تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت

2014/06/16 100 املجلس العلمي سطات 26

2014/06/16 100 املجلس العلمي كلميم 27

2014/06/16 100 املجلس العلمي اسا الزاك 28

2014/06/16 100 املجلس العلمي طانطان 29

2014/06/16 100 املجلس العلمي طاطا 30

2014/06/16 100 املجلس العلمي العيون 31

2014/06/16 100 املجلس العلمي طرفاية 32

2014/06/16 100 املجلس العلمي بوجدور 33

2014/06/16 100 املجلس العلمي الداخلة 34

2014/06/17 100 املجلس العلمي اخلميسات 35

2014/06/18 100 املجلس العلمي جرادة 36

2014/06/19 100 املجلس العلمي الدريوش 37

2014/06/20 100 املجلس العلمي العرائش 38

2014/06/20 100 املجلس العلمي شفشاون 39

2014/06/20 100 املجلس العلمي فاس املدينة 40

2014/06/23 100 املجلس العلمي بوعرفة 41

2014/06/23 100 املجلس العلمي عني الشق الدار البيضاء 42

2014/06/23 100 املجلس العلمي سيدي سليمان 43

2014/06/24 100 املجلس العلمي أوسرد 44

2014/06/24 100 املجلس العلمي شيشاوة 45

2014/06/25 100 املجلس العلمي مراكش 46

2014/06/26 100 املجلس العلمي تنغير 47

2014/06/26 100 املجلس العلمي الدار البيضاء ابن مسيك 48

2014/06/26 100 املجلس العلمي بوملان 49

2014/07/04 100 املجلس العلمي ميدلت 50

2014/07/04 100 املجلس العلمي فاس موالي يعقوب 51

2014/07/09 100 املجلس العلمي صفرو 52

2014/07/11 100 املجلس العلمي تزنيت 53

2014/07/11 100 املجلس العلمي خنيفرة 54

2014/07/11 100 املجلس العلمي وزان 55

املجموع 3000 نسخة
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تاريخ التسليم النسخ املمنوحة مآل الطلب الكمية 
املطلوبة

تاريخ تقدمي الطلب اجلهة الطالبة

2014/03/10 100 نسخة 
من جزء 
)حزبني(

املوافقة  200
نسخة

2014/01/29 جمعية اإلمام األصيلي 
لتحفيظ القرآن الكرمي 
وتدريس علومه بسيدي 

قاسم

1

2014/02/03 20 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/02/03 الشركة الوطنية 
لإلذاعة والتلفزة

2

حصيلة توزيع جزء حزبني 

الملحق رقم: 11 

تاريخ التوزيع  احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت
2014/07/14 100 املجلس العلمي تاونات 56

2014/07/14 100 املجلس العلمي جرسيف 57

2014/07/15 100 املجلس العلمي بركان 58

2014/07/16 100 املجلس العلمي الصويرة 59

2014/07/17 100 املجلس العلمي اليوسفية 60

2014/07/17 100 املجلس العلمي تاوريرت 61

2014/07/18 100 املجلس العلمي احلوز 62

2014/07/18 100 املجلس العلمي تازة 63

2014/07/24 100 املجلس العلمي تارودانت 64

2014/07/24 100 املجلس العلمي زاكوراة 65

2014/07/25 100 املجلس العلمي الفقه بن صالح 66

2014/07/31 100 املجلس العلمي إفران 67

2014/08/07 100 املجلس العلمي مديونة 68

2014/08/19 100 املجلس العلمي تاغزوت انزكان 69

2014/08/25 100 املجلس العلمي الفداء مرس السلطان 70

2014/09/01 100 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 71

2014/10/03 100 املجلس العلمي طنجة 72

املجموع 1700 نسخة

مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من جزء حزبني
7200 نسخة
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2014/05/06 50 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/04/09 جمعية شباب املستقبل 
للتنمية والتضامن

جمعية الفجر للتنمية 
االجتماعية والثقافية 

والرياضية مكناس

3

2014/08/28 30 نسخة من 
حزبني

املوافقة  30
نسخة

2014/04/09 جمعية آباء وأولياء 
تالميذ الثانوية 

التأهيلية عمر املختار 
سيدي موسى املجدوب

4

2014/05/06 80 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/04/14 جمعية آباء وأولياء 
ثانوية محمد اخلامس 

سيدي قاسم

5

2014/08/12 60 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/04/14 جمعية حي الكوش 
للتربية والتنمية سيدي 

قاسم

6

2014/05/02 50 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/04/17 جمعية أمهات وآباء 
وأولياء تالميذ مدرسة 

سهام 2

7

2014/05/19 10 نسخ من 
حزبني

املوافقة _ 2014/05/19 التجمع الوطني ألسر 
املفقودين واحملتجزين 

املغاربة مبعتقالت 
تندوف

8

2014/05/30 70 نسخة من 
حزبني

_ 2014/05/26 املجلس العلمي احمللي 
بعمالة مقاطعات عني 
السبع احلي احملمدي

9

2014/06/05 100 نسخة 
من حزبني

املوافقة _ 2014/05/29 مؤسسة محمد 
السادس للنهوض 

باألعمال االجتماعية 
للقيمني الدينيني

10

2014/06/06 15 نسخة من 
حزبني

املوافقة  30
نسخة

2014/06/12 جمعية الفتح للتنمية 
والتضامن جمعية 
فيتناس للرياضات 

احملمدية

11

2014/08/08 20 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/07/04 جمعية شباب السويسي 
للتنمية االجتماعية

12

2014/07/14 100 نسخة 
من حزبني

املوافقة   300
نسخة

2014/07/04 جمعية عبور للجالية 
املغربية املقيمة في 
اخلارج واألعمال 
االجتماعية الرباط

13
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2014/07/15 20 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/07/08 مدير السجن احمللي 
باحملمدية

14

2014/07/11 15 نسخة من 
حزبني

املوافقة _ 2014/07/08 املجلس اجلمعوي 
لزناتة اجلديدة

15

2014/07/11 15 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/09 جمعية حياة لإلبداع 
والفن احملمدية

16

2014/07/11 15 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/10 جمعية النسمة للتنمية 
البشرية واألعمال 
االجتماعية البيضاء

17

2014/07/14 100 نسخة 
من حزبني

املوافقة _ 2014/07/11 جمعية ملتقى التربية 
على حقوق اإلنسان 

واملواطنة الرباط

18

2014/07/16 100 نسخة 
من جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/11 جمعية اقرأ للتعليم 
األولي والتنمية 

االجتماعية البيضاء

19

2014/07/14 30 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة  60
نسخة

2014/07/14 جمعية آباء وأولياء 
تالميذ وتلميذات 
مدرسة البيروني 
االبتدائية احملمدية

20

2014/08/13 50 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/14 مدرسة زيد بن ثابت 
اخلاصة للتعليم العتيق 

مبكناس

21

2014/08/01 100 نسخة 
من جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/12 املنتدى املغربي للشباب 
والتنمية املستدامة 

الرباط

22

2014/08/05 50 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/21 جمعية آفاق للعمل 
االجتماعي والتنمية 

املستدامة الرباط

23

2014/08/04 20 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/21 جمعية األوائل للتربية 
والتنمية االجتماعية 

بوسكورة

24

2014/07/22 10 نسخ من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/22 جمعية الشباب املبادر 
احملمدية

25

2014/07/22 10 نسخ من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/22 جمعية حي القدس 
للتكافل والتنمية احملمدية

26

2014/07/22 10 نسخ من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/22 جمعية أمهات وأباء 
وأولياء تالميذ مدرسة 

البرادعة احملمدية

27

2014/07/25 20 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/07/24 جمعية االحتاد 
الرياضي زناتة

28

2014/08/07 64 نسخة من 
حزبني

-- -- --- زوار دولة تركيا 29
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2014/08/25 12 نسخ من 
جزء حزبني

املوافقة  24
نسخة

2014/07/31 جمعية الهداية للتنمية 
والتكافل االجتماعي 

بوعرفة

30

2014/03/25 50 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة  100
نسخة

2014/09/03 مدير السجن احمللي 
برشيد

31

2014/09/10 5 نسخ من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/09/09 السيد محمد كروم 
احملمدية

32

2014/10/30 30 نسخة من 
جزء حزبني

املوافقة _ 2014/10/30 جمعية النهضة للتنمية 
والتضامن احملمدية

33

2014/11/17 100 نسخة 
من حزبني

املوافقة _ 2014/11/14 جمعية النور سيدي 
سليمان

34

2014/11/17 100 نسخة 
من حزبني

املوافقة _ 2014/11/14 جمعية كوثر للتنمية 
سيدي إفني

35

1631 املجمــــــــــوع

1631 نسخة موزعة من جزء حزبني

 13x10 حصيلة توزيع مصحف حجم   
الملحق رقم: 12 

احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت
67 املشاركون في املسابقة الدولية لترتيل القرآن وجتويده وتفسيره لعام 1435هــ/2014م  1
01 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية الدار البيضاء 2
20 قناة السادسة  3
02 األستاذ محمد الرواندي 4
06 عمالة احملمدية 5
03 زوار من دولة الكويت 6
10 ثانوية جابر بن حيان) الدار البيضاء أنفا(  7  
01 معرض املصحف السعودية 8
10 املؤسسة 9
04 زوار من دولة غينيا 10
66 املشاركون في املسابقة الدولية لترتيل القرآن وجتويده وتفسيره لعام 1436هــ/2015م  11
01 األستاذ مصطفى البحياوي )الهيئة العلمية( 12
01 اخلطاط عبد الرحيم كولني 13
42 أطر وأعوان املؤسسة 14

234 نسخة املجمــــــــــــــوع
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حصيلة توزيع املصحف املطبوع من طرف الناشرين:
الملحق رقم: 13 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت

املندوبيــــــــــات
2014/01/21 01 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية الدار البيضاء 1
2014/01/27 100 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية جلهة كلميم السمارة 2
2014/02/03 56 املندوبية اإلقليمية للراشيدية  3

157 املجمـــــــــــــــــــــــــوع

املجالس العلمية
2014/05/30 50 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 1
2014/06/04 50 املجلس العلمي آسفي 2
2014/06/05 50 املجلي العلمي الراشيدية 3
2014/06/06 50 املجلس العلمي الرباط 4
2014/06/06 50 املجلس العلمي موالي رشيد 5
2014/06/06 50 املجلس العلمي خربيكة 6
2014/06/06 50 املجلس العلمي أزيالل 7
2014/06/06 50 املجلس العلمي النواصر 8
2014/06/09 50 املجلس العلمي انفا 9
2014/06/09 50 املجلس العلمي بن سليمان 10
2014/06/09 50 املجلس العلمي برشيد 11
2014/06/10 50 املجلس العلمي الناظور 12
2014/06/10 50 املجلس العلمي مكناس 13
2014/06/10 50 املجلس العلمي سمارة 14
2014/06/11 50 املجلس العلمي سيدي قاسم 15
2014/06/11 50 املجلس العلمي البرنوصي 16
2014/06/11 50 املجلس العلمي القنيطرة 17
2014/06/12 50 املجلس العلمي احملمدية 18
2014/06/12 50 املجلس العلمي سال 19
2014/06/12 50 املجلس العلمي قلعة السراغنة 20
2014/06/12 50 املجلس العلمي سيدي بنور 21
2014/06/13 50 املجلس العلمي تطوان 22
2014/06/13 50 املجلس العلمي املضيق 23
2014/06/13 50 املجلس العلمي سيدي افني 24
2014/06/13 50 املجلس العلمي اشتوكة أيت باها 25
2014/06/13 50 املجلس العلمي احلاجب 26
2014/06/13 50 املجلس العلمي احلسيمة 27
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2014/06/16 50 املجلس العلمي سطات 28
2014/06/16 50 املجلس العلمي طاطا 29
2014/06/16 50 املجلس العلمي طانطان 30
2014/06/16 50 املجلس العلمي أسا الزاك 31
2014/06/16 50 املجلس العلمي العيون 32
2014/06/16 50 املجلس العلمي طرفاية 33
2014/06/16 50 املجلس العلمي بوجدور 34
2014/06/16 50 املجلس العلمي الداخلة 35
2014/06/17 50 املجلس العلمي اخلميسات 36
2014/06/18 50 املجلس العلمي جرادة 37
2014/06/19 50 املجلس العلمي الدريوش 38
2014/06/20 50 املجلس العلمي العرائش 39
2014/06/20 50 املجلس العلمي شفشاون 40
2014/06/20 50 املجلس العلمي فاس املدينة 41
2014/06/23 50 املجلس العلمي بوعرفة 42
2014/06/23 50 املجلس العلمي عني الشق الدار البيضاء 43
2014/06/23 50 املجلس العلمي سيدي سليمان 44
2014/06/24 50 املجلس العلمي أوسرد 45
2014/06/24 50 املجلس العلمي شيشاوة 46
2014/06/25 50 املجلس العلمي مراكش 47
2014/06/26 50 املجلس العلمي تنغير 48
2014/06/26 50 املجلس العلمي الدار البيضاء ابن مسيك 49
2014/06/26 50 املجلس العلمي بوملان 50
2014/07/04 50 املجلس العلمي ميدلت 51
2014/07/04 50 املجلس العلمي فاس موالي يعقوب 52
2014/07/09 50 املجلس العلمي صفرو 53
2014/07/11 50 املجلس العلمي تزنيت 54
2014/07/11 50 املجلس العلمي حنيفرة 55
2014/07/11 50 املجلس العلمي وزان 56
2014/07/14 50 املجلس العلمي جرسيف 57
2014/07/14 50 املجلس العلمي تاونات 58

2900 املجمــــــــــــــــوع

اجلمعيـــــــــات
2014/03/10 100 جمعية االمام االصيل لتحفيظ القرآن 1
2014/04/02 15 جمعية فجر املولى إدريس) مكناس ( 2
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2014/04/25 25 جمعية تغوني للتنمية والتواصل ) كلميم( 3
2014/03/30 30 جمعية اقرأ للتعليم االولي والتنمية االجتماعية ) الدارالبيضاء( 4
2014/05/08 50 جمعية شباب املستقبل للتنمية والتضامن ) مكناس( 5
2014/05/08 100 جمعية عبور للجالية املغربية )الرباط( 6
2014/06/16 20 جمعية الفتح للتنمية )احملمدية( 7
2014/07/07 40 جمعية ملتقى حقوق االنسان)الرباط( 8
2014/07/11 10 جمعية احلياة لإلبداع والفن )احملمدية( 9
2014/07/11 10 املجلس اجلمعوي لزناتة )احملمدية( 10
2014/07/11 15 جمعية النسمة للتنمية االجتماعية )الدارالببضاء( 11

املجمـــــــــــــــــوع  415

جهــــــات أخـــرى
2014/02/03 03 الهيئة العلمية للمؤسسة 1
2014/02/25 09 املؤسسة 2
2014/03/03 02 اخلزينة ) احملمدية( 3
2014/01/30 01 السيد عادل الرغاي ) مؤجر شقة املخصصة للهيئة العلمية( 4
2014/02/06 50 مدرسة االمام نافع للنعليم العتيق ) مكناس( 5
2014/02/14 01 موظفة االستقبال 6
2014/02/19 01 ) مستخدم (KETEAشركة  7
2014/02/19 01 8 ) مستخدم (KETEAشركة
2014/03/13 10 الشرطة ) احملمدية ( 9
2014/03/20 40 الرابطة احملمدية جلماعات دالئل اخليرات ) مراكش( 10
2014/03/20 50 الثانوية االعدادية عبد القادر املازني )إقليم مديونة( 11
2014/03/26 300 احملمكمية االبتدائية اجلزرية ) الدارالبيضاء( 12
2014/03/31 04 الوزارة 13
2014/04/02 04 السيد عبد العالي الشيبي 14
2014/04/10 01 السيد هشام لعناني 15
2014/04/12 01 السيد عبد النبي أناجار 16
2014/04/13 100 النيابة االقليمية لوزارة التربية الوطنية ) سيدي قاسم( 17
2014/04/24 100 املدرسة احلسنية لألشغال العمومية) الدارالبيضاء( 18
2014/03/29 01 السيد عمر النابي 19
2014/03/12 01 مصلحة مصلحة الدرك )احملمدية( 20
2014/07/15 04 ارشيف املؤسسة 21
2014/03/03 150 مؤسسة سوس للمدارس العتيقة ) تارودانت ( 22
2014/06/13 15 جريدة محمدية بريس 23

849 املجمـــــــــــــوع

مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من املصحف  احملمدي املطبوع
 بشراكة مع الناشرين املغاربة4321 نسخة
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توزيع املصحف املرتل
 لسنوات 2011-2012-2013-2014 على املجالس العلمية

تسجيالت سنة 2011

المالحق التابعة لجزء تسجيل وتوزيع المصحف المرتل
الملحق رقم: 14 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت

CDaudioعلبة  MP3قرص 

2014/05/26 06 10 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 1
2014/05/26 06 10 املجلس العلمي احملمدية 2

2014/05/27 06 10 املجلس العلمي الرباط 3

2014/05/28 06 10 املجلس العلمي عني الشق 4

2014/05/28 06 10 املجلس العلمي النواصر 5

2014/05/28 06 10 املجلس العلمي قلعة السراغنة 6

2014/05/28 06 10 املجلس العلمي بن سليمان 7

2014/05/29 06 10 املجلس العلمي سيدي قاسم 8

2014/05/29 06 10 املجلس العلمي أزيالل 9

2014/05/29 06 10 املجلس العلمي متارة 10

2014/05/29 06 10 املجلس العلمي تارودانت 11

2014/05/30 06 10 املجلس العلمي تنغير 12

2014/06/02 06 10 الفداء مرس السلطان 13

2014/06/03 06 10 املجلس العلمي أنفا 14

2014/06/04 06 10 املجلس العلمي آسفي 15

2014/06/04 06 10 املجلس العلمي سيد بنور 16

2014/06/04 06 10 املجلس العلمي سيدي سليمان 17

2014/06/04 06 10 املجلس العلمي اجلديدة 18

2014/06/04 06 10 املجلس العلمي الراشيدية 19

2014/06/06 06 10 املجلس العلمي موالي رشيد 20

2014/06/06 06 10 املجلس العلمي خريبكة 21

2014/06/10 06 10 املجلس العلمي الناظور 22

2014/06/10 06 10 املجلس العلمي مكناس 23

138 230 املجمـوع
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تسجيالت سنة 2012
تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت

CDaudioعلبة MP3قرص

2014/06/10 06 10 املجلس العلمي سمارة 24

2014/06/10 06 10 املجلس العلمي برشيد 25

2014/06/11 06 10 املجلس العلمي البرنوصي 26

2014/06/11 06 10 املجلس العلمي القنيطرة 27

2014/06/12 06 10 املجلس العلمي سال 28

2014/06/13 06 10 املجلس العلمي تطوان 29

2014/06/13 06 10 املجلس العلمي املضيق 30

2014/06/13 06 10 املجلس العلمي سيدي افني 31

2014/06/13 06 10 املجلس العلمي اشتوكة أيت باها 32

2014/06/13 06 10 املجلس العلمي احلاجب 33

2014/06/13 06 10 املجلس العلمي احلسيمة 34

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي كلميم 35

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي طاطا 36

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي طانطان 37

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي اسا الزاك 38

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي العيون 39

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي طرفاية 40

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي بوجدور 41

2014/06/16 06 10 املجلس العلمي الداخلة 42

2014/06/17 06 10 املجلس العلمي اخلميسات 43

2014/06/18 06 10 املجلس العلمي جرادة 44

2014/06/19 06 10 املجلس العلمي الدريوش 45

2014/06/20 06 10 املجلس العلمي العرائش 46

138 230 املجمــــــــــــــوع
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تسجيالت سنة 2013

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت

CDaudio علبة MP3قرص

2014/06/20 06 10 املجلس العلمي شفشاون 47

2014/06/20 06 10 املجلس العلمي فاس املدينة 48

2014/06/23 06 10 املجلس العلمي بوعرفة 49

2014/06/24 06 10 املجلس العلمي أوسرد 50

2014/06/24 06 10 املجلس العلمي شيشاوة 51

2014/06/25 06 10 املجلس العلمي مراكش 52

2014/06/20 06 10 املجلس العلمي تنغير 53

2014/06/26 06 10 املجلس العلمي الدار البيضاء ابن مسيك 54

2014/06/26 06 10 املجلس العلمي بوملان 55

2014/07/04 06 10 املجلس العلمي ميدلت 56

2014/07/04 06 10 املجلس العلمي فاس موالي يعقوب 57

2014/07/09 06 10 املجلس العلمي صفرو 58

2014/07/11 06 10 املجلس العلمي تزنيت 59

2014/07/11 06 10 املجلس العلمي وزان 60

2014/07/11 06 10 املجلس العلمي خنيفرة 61

2014/07/14 06 10 املجلس العلمي تاونات 62

2014/07/14 06 10 املجلس العلمي جرسيف 63

2014/07/15 06 10 املجلس العلمي بركان 64

2014/07/16 06 10 املجلس العلمي الصويرة 65

2014/07/17 06 10 املجلس العلمي اليوسفية 66

2014/07/17 06 10 املجلس العلمي تاوريرت 67

126 210 املجمــــــــــــــوع
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تاريخ التوزيع
احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة ر. ت
CDaudioعلبة MP3قرص

2014/07/18 06 10 املجلس العلمي احلوز 68

2014/07/18 06 10 املجلس العلمي تازة 69

2014/07/18 06 10 املجلس العلمي زاكوراة 70

2014/07/24 06 10 املجلس العلمي الفقه بن صالح 71

2014/07/31 06 10 املجلس العلمي إفران 72

2014/07/07 06 10 املجلس العلمي مديونة 73

2014/07/19 06 10 املجلس العلمي تاغزوت انزكان 74

2014/10/30 06 10 املجلس العلمي طنجة 75

2014/12/22 06 10 املجلس العلمي احلي احلسني 76

54 90 املجمــــوع
456 760 املجموع العـام

 
مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من املصحف املرتل

 لسنة 2011و2012و2013 على املجالس العلمية
.CD audio 456 علبة من  MP3و  760 قرص من 

  توزيع تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2011 
الملحق رقم: 15 

تسجيالت سنة 2014

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت
CDaudioعلبة MP3قرص

2014/01/21 61 61 مطبعة فضالة 1
2014/01/21 01 01 املندوبية اجلهوية للدار البيضاء الكبرى 2
2014/02/03 15 15 قنوات محمد السادس 3
2014/02/03 01 01 املندوبية االقليمية للشؤون االسالمية الراشيدية 4
2014/02/13 02 02 مطبعة فضالة 5
2014/04/02 10 10 املجلس العلمي فحص اجنرة 6
2014/05/15 55 161 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 7
2014/06/05 20 20 مؤسسة محمد السادس للقيميني الدينني 8
2014/11/29 04 04 زوار من دولة غينيا 9

169 275 املجمـوع
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مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من املصحف املرتل
 لسنة 2011 على جهات أخرى 

.CD audio و 169 علبة منMP3 275 قرص من

مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من املصحف املرتل
 لسنة 2012 على جهات أخرى 

.CD audio و 312 علبة منMP3 380 قرص من

           توزيع تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2012 

         توزيع تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2013 

الملحق رقم: 16 

الملحق رقم: 17 

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت
CDaudioعلبة MP3قرص

2014/01/21 63 63 مطبعة فضالة 1
2014/01/21 01 01 املندوبية اجلهوية للدار البيضاء الكبرى 2
2014/02/03 15 15 قنوات محمد السادس 3
2014/02/03 01 01 املندوبية االقليمية للشؤون االسالمية الراشيدية 4
2014/05/15 200 211 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 6
2014/06/05 20 20 مؤسسة محمد السادس للقيميني الدينني 7
2014/06/11 05 15 املندوبية االقليمية للشؤون اإلسالمية جرسيف 8
2014/06/11 03 10 املندوبية االقليمية للشؤون اإلسالمية تاونات 9
2014/07/07 00 40 جمعية ملتقى التربية على حقوق االنسان)الرباط( 10
2014/11/19 04 04 زوار من دولة غينيا 11

 312 380 املجمــــــــــــــوع

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت
CDaudioعلبة MP3قرص 

2014/01/21 63 63 مطبعة فضالة 1
2014/01/21 01 01 املندوبية اجلهوية للدار البيضاء الكبرى 2
2014/02/03 15 15 قنوات محمد السادس 3
2014/02/03 01 01 املندوبية االقليمية للشؤون االسالمية الراشيدية 4
2014/02/18 03 03 وزارة التعليم العالي 6
2014/03/17 03 03 الوفد الكويتي 7
2014/03/17 06 06 عمالة احملمدية 8
2014/04/01 03 03 السيد جمادي 9
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2014/04/14 0 09 الهيئة العلمية 10
2014/04/29 01 01 السيد عمر الناجي 11
2014/05/15 200 461 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 12
2014/06/05 20 20 مؤسسة محمد السادس للقيميني الدينني 13
2014/06/11 05 15 املندوبية االقليمية للشؤون اإلسالمية جرسيف 14
2014/06/11 03 10 املندوبية االقليمية للشؤون اإلسالمية تاونات 15
2014/07/07 00 90 جمعية ملتقى التربية على حقوق االنسان)الرباط( 16
2014/07/07 00 40 جمعية ملتقى التربية على حقوق االنسان)الرباط( 17
2014/08/10 00 32 زوار من دولة تركيا  18
2014/11/19 04 04 زوار من دولة غينيا 19

328 777 املجمــــــــــــــوع

مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من املصحف املرتل
يرسم سنة 2013 على جهات أخرى 

.CD audio و 328 علبة منMP3 777 قرص من

مجمـــوع املوزع خالل سنة 2014 من املصحف املرتل
برسم سنة 2014 على جهات أخرى 

.CD audio 161 علبة من  MP3و  156 قرص من 

 وبذلك تكون الكمية اإلجمالية لألقراص املدمجة احلاملة للتسجيالت
 2011-2012-2013-2014 واملوزعة خالل سنة  2014 قد بلغت: 

)128 45( قرص مدمج

الملحق رقم: 18 
توزيع تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2014 

اجلهة املستفيدةر. ت
احلصة املوزعة

تاريخ التوزيع
MP3 قرصCD audioعلبة 

27322014/06/06وزارة االوقاف والشؤون االسالمية1
10102014/08/06املقرئ محمد سايد2
04042014/11/06زوار من دولة غينيا3
05052014/12/06السيد صادق يوسف4
66662014/12/06املشاركون في املسابقة الدولية حلفظ وجتويد القرآن الكرمي5
112014/12/06األستاذ مصطفى البحياوي )الهيئة العلمية(6
112014/12/06اخلطاط عبد الرحيم كولني7
42422014/12/06أطر وأعوان املؤسسة8

156161املجمـوع



128

املصاحف املستوردة من طرف األشخاص الذاتيني

المالحق التابعة لجزء استيراد وطبع المصحف الشريف
الملحق رقم: 19 

الكمية 
اإلجمالية

الرواية تاريخ الترخيص اسم الناشر 
)املطبعة(/ 

البلد مصدر 
املصاحف

كمية 
كل 

حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم 
املستورد

الفترة 
الزمنية

40 حفص 2014/01/20 مجمع امللك 
فهد - 
السعودية

40 20/14 2014/01/17 رابحة 
بنتهامي اير

ين

26 حفص 2014/03/06 مجمع امللك 
فهد - 
السعودية

20 20/14 2014/03/06 شهب عبد 
الرحيم

س
6مار  20/14

مترجم 
باألمازيغية

8 حفص 2014/04/28 اململكة 
العربية 
السعودية

8 20/14 2014/04/28 رضوان 
حللو ريل

أب

300 _ 2014/05/14 االهرام - 
مصر

300 ملصق 
يشتمل 
القران 
الكرمي

2014/05/14 محمد علي 
محمد 
احمد 
محمد اي

م
9 حفص 2014/05/19 القدس - 

مصر
9 20/14 2014/05/13 فاطنة 

حتشويت
16 حفص 2014/06/30 دولة قطر 16 24/17 2014/06/30 عبد الله 

سلمي نيو
يو

220 حفص 2014/07/11 اململكة 
العربية 
السعودية

220 20/14 2014/07/11 سناء 
غطسي يوز

يول

25 ورش 2014/09/04 مجمع امللك 
فهد - 
السعودية

25 20/14 2014/09/03 خديجة 
بنحمادي

نبر
شت

56 حفص 2014/09/25 مجمع امللك 
فهد - 
السعودية

56 20/14 2014/09/25 عبد 
اللطيف 

أمني
700 املجمـوع
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املصاحف املستوردة من طرف األشخاص االعتباريني
الملحق رقم: 20 

ثمن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجمالية

الرواية تاريخ 
الترخيص

اسم 
الناشر 

)املطبعة(

كمية 
كل 

حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم 
املستورد

الفترة 
الزمنية

- 21 ورش 2014/01/09 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

7 جزء قد 
سمع

2013/12/25 دار الرشاد 
احلديثة

ير
ينا

7 جزء عم

7 ربع يس

- 97 روايات 
مختلفة

2014/01/29 مجمع 
امللك 
فهد - 
السعودية

15 مصحف 
كامل

2014/01/29 سفارة 
اململكة 
العربية 

السعودية 
- امللحقة 
الثقافية 
بالرباط

12 أجزاء 
مصحف

18 تسجيالت 
وبرامج 
حاسوبية

52 ترجمة 
املصاحف 

للغات 
مختلفة

- 21 ورش 2014/02/11 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

7 جزء قد 
سمع

2014/02/11 دار الرشاد 
احلديثة

ير
برا

ف

7 جزء عم

7 ربع يس

_ 28 ورش 2014/03/10 _ 7 12/8 2014/03/10 دار الرشاد 
احلديثة

س
مار

7 20/14

7 24/17

7 28/20

38 057،00 23 000 ورش 2014/04/18 دار 
التقوى- 

مصر

 23
000

24/17 2014/04/11 فضاء الفن 
والثقافة

يل
بر

أ
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106 527،70 60 236 ورش 2014/05/06 دار ابن 
كثير - 
لبنان

 30
236

12/8 2014/02/23 مكتبة 
السالم 
اجلديدة

اي
م

 15
000

20/14

 15
000

24/17

35 331،00 34 585 ورش 2014/05/14 دار 
التقوى- 

مصر

 34
585

13/9 2014/04/11 فضاء الفن 
والثقافة

_ 20 حفص 2014/05/20  SODIS-
فرنسا

20 ترجمة 
املعاني 
للغة 

الفرنسية

2014/05/20  Chellah
livres

154،00 21 ورش 2014/05/26 الدار 
الذهبية - 

مصر

7 20/14 2014/05/26 دار الصفاء 
احلديثة

7 24/17

7 34/24

50 971،16 31 194 ورش 2014/06/06 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

180 5 12/8 2014/03/19 دار الرشاد 
احلديثة

يو
يون

 16
201

20/14

494 6 24/17

319 3 28/20

61 388،90 40 230 ورش 2014/06/09 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

240 9 12/8 2014/03/19 دار الرشاد 
احلديثة

 30
990

24/17

46 389،55 26 383 ورش 2014/06/20 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

 15
591

20/14 2014/03/19 دار الرشاد 
احلديثة

055 6 24/17

737 4 28/20
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117 604،80 50 944 ورش 2014/07/10 دار ابن 
كثير - 
لبنان

000 4 35/25 2014/05/28 مكتبة 
السالم 
اجلديدة

يوز
يول

000 6 28/20

 20
144

17/12

 20
800

14/10

47 662،55 33 919 ورش 2014/07/10 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

 12
832

12/8 2014/03/19 دار الرشاد 
احلديثة

440 5 20/14

 15
647

24/17

225 717.64 33 192 ورش 2014/07/10 شركة 
اإلحسان - 

لبنان

 24
288

20/14 2014/06/04 دار السلمي 
احلديثة

904 8 24/17

6 000،00 10 000 ورش 2014/07/11 املجموعة 
الطباعية 

- لبنان

 10
000

جزء عم 2014/07/11 مركز 
التراث 
الثقافي 
املغربي

104 925.21 15 040 ورش 2014/07/21 شركة 
اإلحسان - 

لبنان

440 9 20/14 2014/06/04 دار السلمي 
احلديثة

600 5 24/17

27 317،55 28 660 ورش 2014/07/22 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

 22
051

12/8 2014/03/19 دار الرشاد 
احلديثة

584 6 20/14

5 جزء عم

5 جزء 
تبارك

5 جزء قد 
سمع

5 ربع يس
5 24/17
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26 085،00 25 380 ورش 2014/09/04 دار املغرب 
العربي - 

لبنان

 25
380

12/8 2012/12/14 دار إحياء 
العلوم 
الزاهرة

نبر
125،3 29شت 36 631 ورش 2014/09/24 دار 

التقوى- 
مصر

 18
805

12/8 2014/07/02 فضاء الفن 
والثقافة

 17
826

20/14

24 845،00 8 089 ورش 2014/10/22 دار التقوى 
- مصر

089 8 34/24 2014/07/02 فضاء الفن 
والثقافة

وبر
اكت

24 056،55 17 246 ورش 2014/10/31 شركة أبناء 
شريف 

األنصاري 
- لبنان

697 12/8 2014/03/19 دار الرشاد 
احلديثة

 16
184

20/14

365 24/17

28 804،55 23 619 ورش 2014/11/07 دار الفكر 
- لبنان

 23
619

24/17 2014/05/06 دار املعرفة

نبر
نو

24 000،00 20 000 ورش 2014/12/23 دار التقوى 
- مصر

 20
000

24/17 2014/05/27 مكتبة 
املعارف 
الودغيري نبر

دج

1 024 963،46 518 556 املـــجمـــوع العــــــام
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دور النشر التي حصلت على املوافقة
 ولم تتـمم بعد عملية االستيراد

اجلهات الرسمية في الدول اإلسالمية التي رخصت
 للمصاحف املعروضة على املؤسسة سنة 2014

الملحق رقم: 21 

الملحق رقم: 22 

تاريخ إيداع اسم الشركة
الطلب

أحجام 
املصحف

الكمية املطلوب 
استيرادها

اسم الناشر 
)املطبعة(

تاريخ احلصول 
على املوافقة

2014/10/03دار املعرفة - سوريا235000جزء عم2014/06/24دار السلمي احلديثة
جزء تبارك

8/12
دار الغد اجلديد - 2014/10/1414/2060000دار الصفاء احلديثة

مصر
2014/11/12

17/24
24/34

الشركة اجلديدة دار 
الثقافة

الدار املصرية 2014/10/1617/243000
اللبنانية - مصر

2014/11/12

2014/12/10دار ابن كثير - لبنانلم حتدد2014/11/2114/20دار السلمي احلديثة

2014/12/10دار الفكر - لبنان2014/11/2617/2430000دار املعرفة

2014/12/10دار املعرفة - سوريا2014/12/108/1226000املكتبة السلفية
14/20

354000املجموع

الهيئة التي أجازت تداول املصحف اسم الناشر/ البلد اسم املستورد

- شركة أبناء شريف األنصاري - لبنان دار الرشاد احلديثة
مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية رابحة بنتهامي
مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية سفارة اململكة العربية 

السعودية - امللحقة الثقافية 
بالرباط

مجمع امللك فهد – اململكة العربية 
السعودية/

إدارة اإلفتاء والتدريس الديني - سوريا

مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية شهب عبد الرحيم

- شركة أبناء شريف األنصاري - لبنان دار الرشاد احلديثة
األزهر - مصر دار التقوى - مصر فضاء الفن والثقافة

وزارة اإلعالم سوريا/ األزهر/ إدارة البحوث 
العلمية واإلفتاء السعودية/ وزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية األردن

- رضوان حللو
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    املصاحف التي رفضت الهيئة العلمية للمؤسسة
 نشرها وتوزيعها خالل سنة 2014

الملحق رقم: 23 

األزهر - مصر دار ابن كثير - لبنان مكتبة السالم اجلديدة
- األهرام - مصر محمد علي محمد احمد محمد

األزهر - مصر شركة القدس - مصر فاطنة حتشويت
-  SODIS فرنسا Chellah livres

األزهر - مصر دار الغد اجلديد – مصر دار الصفاء احلديثة
- شركة أبناء شريف األنصاري - لبنان دار الرشاد احلديثة

األزهر - مصر دار اخلير - سوريا عبد الله سلمي
األزهر - مصر دار ابن كثير - لبنان مكتبة السالم اجلديدة
األزهر - مصر شركة اإلحسان - لبنان دار السلمي احلديثة

األزهر – وزارة اإلعالم سوريا – رئاسة 
اإلفتاء السعودية – وزارة االوقاف األردن

- سناء غطسي

مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية خديجة بنحمادي
األزهر - مصر دار التقوى - مصر فضاء الفن والثقافة

مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية مجمع امللك فهد – اململكة العربية السعودية عبد اللطيف أمني
األزهر - مصر دار التقوى - مصر فضاء الفن والثقافة

- دار الفكر - لبنان  دار املعرفة
األزهر -  مصر مكتبة املعارف الودغيري دار التقوى - مصر

أسباب الرفض الهيئة التي أجازت تداول 
املصحف بالبلد املصدر

اسم املطبعة/ 
الناشر

صاحب الطلب

- إدخال ألوان عديدة في كتابة املصحف بال 
منهج وال ضابط؛

- إدخال ما ليس من أسماء الله احلسنى فيها، 
وذلك بتلوينها باللون االحمر.

- وجود دعاء اخلتم في آخر املصحف ُمصدرا 
بالبسملة وذلك يوهم أنه من القرآن.

حكومة دبي/ دائرة الشؤون 
اإلسالمية

شركة إينماك/ 
اإلمارات 

العربية املتحدة

شركة 
ALOUSTTORRA

املصحف ملون؛ والهيئة العلمية ترى كتابة 
املصحف بالسواد.

األزهر دار املعرفة /
سوريا

منشورات عكاظ
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- عدم اعتماد العد املدني األخير؛
- وضع عالمات الوقف في أواخر السور؛

- وضع الدعاء في آخر املصاحف؛
- وجود تناقضات في التقرير امللحق باملصحف؛
- الذيل الذي ذيل به املصحف غير موافق له بل 

أخذ من مصحف آخر؛
- أسماء اجلاللة في املصحف من احلجم الكبير 

ملونة.

األزهر دار الغد 
اجلديد/ مصر

دار الصفاء احلديثة

- وجود الدعاء في آخر املصحف، وقد أزيلت 
بعض من صفحاته وألصقت أخرى؛

- ضرورة موافقة السجدات للمذهب املالكي، لذا 
وجب حذفها من املفصل كله؛

- حذف الوقف من أواخر السور ما عدا سورة 
الناس واالربع الزهر.

- جتاوز الرخصة املصرح بها آخر املصحف تاريخ 
الصالحية.

األزهر دار التقوى /
مصر

مكتبة املعارف الودغيري

- ضرورة موافقة السجدات للمذهب املالكي، لذا 
وجب حذفها من املفصل كله؛

- حذف الوقف من أواخر السور ما عدا سورة 
الناس واالربع الزهر.

- دار الفكر / 
لبنان

دار املعرفة

ُكتبت عالمات التجويد باأللوان؛ والهيئة العلمية 
ترى كتابة املصحف بالسواد.

األزهر دار املعرفة / 
سوريا

دار السلمي احلديثة

- كتابة املصحف بالطريقة املشرقية؛
- وضع عالمة »ص« على مواضع الوقف بدال من 

»صه«؛
- حذف األلف في كلمة »كذابا«؛

- اعتماد العد الكوفي في سورة العصر؛
- تناقضات في امللحق آخر املصحف؛

- اختالف اخلط واملقاس، وترقيع في آخر 
صفحات املصحف باستبدال الصفحات 

بصفحات أخرى.

- دار ابن كثير/ 
لبنان

مكتبة ووراقة املبادرة

كتابة املصحف بالطريقة املشرقية؛
- وضع عالمة »ص« على مواضع الوقف بدال من 

»صه«؛
- حذف األلف في كلمة »كذابا«؛

- اعتماد العد الكوفي في سورة العصر؛
- تناقضات في امللحق آخر املصحف؛

- اختالف اخلط واملقاس، وترقيع في آخر 
صفحات املصحف باستبدال الصفحات 

بصفحات أخرى.

- دار ابن كثير / 
لبنان

دار السلمي احلديثة
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مت التشطيب على االصالحات التي طلبتها الهيئة 
العلمية في التقرير السابق )املالحظات أعاله(؛ 

.)blanco( وطمست باللون األبيض

- دار الفكر / 
لبنان

دار املعرفة

- اعتماد املصحف على األلوان في تلقني 
التجويد، وذلك مخالف ملا رسم به الصحابة 

املصحف بالسواد؛ والتجويد يؤخذ باملشافهة من 
الشيوخ املعتمدين.

- التباس األلوان فيما بينها؛
- في قوله تعالى »ألم« كتب الالم باألحمر، 

واالحمر في مصطلحه يدل على املد، والالم ليس 
من حروف املد؛

ترك فراغ بعد كل وقف ال يوجد في رؤوس اآلي، 
وهذا ال قائل به ويوهم سقوط بعض الكلمات أو 

األحرف؛
- يجب إزالة دعاء ختم القرآن، ألنه يوهم أنه من 

املصحف، وفيه جتاوزات شرعية ولغوية، منها 
قوله »واملهذب من كل األحلان...«

األزهر دار املعرفة / 
سوريا

دار السلمي احلديثة

- اعتماد العد الكوفي؛ وليس العد املدني األخير.
- تلوين اسماء اجلاللة باللون األحمر؛

- جعل عالمات الوقف »ص« بدال من »صه«؛
- دعاء ختم القرآن ال حاجة له.

- دار املغرب 
العربي / لبنان

مركز التراث الثقافي 
املغربي

- تلوين اسماء اجلاللة، وتلوين ضمير يرجع 
للشيطان في قوله تعالى: »إنه يراكم هو وقبيله«

- »ولو ترى إذ َوقفوا« والصواب » »إذ ُوقفوا«
- قوله تعالى »عزيز« والصواب »عزير«

- سقوط بعض الوقفات لإلمام الهبطي، ووضع 
عالمات الوقف أواخر السور

- في املصحف اوراق بيضاء وأخرى مخالفة....

األزهر دار املغرب 
العربي / لبنان

مركز التراث الثقافي 
املغربي

- تلوين أسماء اجلاللة؛
- انتهاء أجل التصريح بالتداول )سنة 2007(

- دعاء ختم القرآن، وقد لونت فيه اسماء 
اجلاللة مما يوهم أنها من القرآن.

األزهر الدار املصرية 
اللبنانية - 

مصر

الشركة اجلديدة دار 
الثقافة

- مخالفة العد املدني األخير
- اشتمال املصحف على دعاء اخلتم

األزهر دار املعرفة - 
سوريا

املكتبة السلفية
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املصاحف املطبوعة في اخلارج
 من قبل دور النشر املغربية والتي مت إدخالها إلى املغرب 

الملحق رقم: 24 

ثمن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجمالية

الرواية اسم 
املطبعة

كمية كل 
صنف

أصناف 
املصحف

تاريخ احلصول 
على الترخيص 
بالنشر والتوزيع

تاريخ احلصول 
على التصريح 

بالتداول

اسم دار 
النشر

الفترة 
الزمنية

40297،60 43741 ورش املجموعة 
الدولية - 

مصر

5000 28/20 2014/06/25 16/12/2013 الدار 
العاملية 
للكتاب

نيو
يو

15446 24/17

78 182،00 دار 
السالم - 

مصر

22416 24/17

18 355،00 مجموعة 
سعيد 
شاهني 

وشركاه - 
لبنان

879 24/17

119 900،00 35000 ورش دار ابن 
حزم - 

لبنان

20000 20/14 2014/07/10 2014/04/16 دار نشر 
املعرفة

يوز
يول

15000 34/24

42 052،40 34554 ورش املجموعة 
الدولية - 

مصر

14554 24/17 2014/07/10 16/12/2013 الدار 
العاملية 
للكتاب

15000 جزء عم 2014/07/10 2014/02/03

5000 جزء 
تبارك

120،00 10 ورش مطبعة 
املجلد 

العربي - 
مصر

10 24/17 2014/07/21 - دار سال 
للكتاب

32 200،00 14574 ورش دار ابن 
حزم - 

لبنان

11431 24/17 2014/07/31 16/12/2013 الدار 
العاملية 
للكتاب

72 849،00 مجموعة 
سعيد 
شاهني 

وشركاه - 
لبنان

3143 24/17
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دور النشر التي حصلت على املوافقة على الطبع
الملحق رقم: 25 

30 214،00 14240 ورش دار ابن 
حزم - 

لبنان

14240 24/17 2014/09/11 16/12/2013 الدار 
العاملية 
للكتاب

شتنبر

78 400،00 50000 ورش دار ابن 
حزم - 

لبنان

20000 12/8 2014/10/24 2014/04/16 دار نشر 
املعرفة

اكتوبر

30000 24/17

192119 املجمـــــوع

تاريخ إيداع الطلباسم دار النشر
تاريخ احلصول على
الترخيص بالطبع

) أو التصريح بالتداول(
اسم املطبعة

دار ابن حزم - لبنان2014/09/222014/09/25دار نشر املعرفة

شركة اليمامة للطباعة والنشر – لبنان2014/10/102014/12/16مكتبة السالم اجلديدة
 شركة القدس للطباعة والنشر - مصر

شركة القدس للطباعة والنشر - مصر2014/27/112014/16/12مكتبة السالم اجلديدة

دار سال للكتاب )طبع أجزاء 
املصحف احملمدي(

مطبعة املجلد العربي - مصر2014/12/112014/12/29
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