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التقرير السنوي

حلصيلة أنشطة املؤسسة









تقديم

اإلدارة





المحاور الناظمة لمضامين
التقرير السنوي برسم سنة



احملور األول : طبع املصحف احملمدي الشريف



احملور الثاني: توزيع املصحف احملمدي الشريف 



حصص المندوبات الجهوية واإلقليمية و الزوايا
من مصحف حجم

توزيع الكميات المتبقية من الدفعة 19 خالل
(شهري ينايروفبراير2015)

توزيع الكميات المتبقية من الدفعة 19 باألرقام



توزيع المصحف المحمدي الشريف الخاص بالمساجد
برسم سنة 2015 طبقا لمعطيات (الدفعة 20)



التوزيع باألرقام للمصحف المحمدي الشريف الخاص بالمساجد
برسم سنة 2015 وفق (الدفعة 20)

يوضح المجسم التالي، نفس االختالف بني اجلهات
ولكن وفق التوزيع النسبي املئوي





تكملة التوزيع باألرقام على المندوبيات الجهوية (الدفعة 20)
من المصحف المحمدي الخاص بالمساجد

نسب تكملة التوزيع (الدفعة) 20
على المندوبيات الجهوية للمملكة



حصص وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية من مصحف حجم

حصص المجالس العلمية المحلية من مصحف حجم







حصص بعض الدول اإلفريقية من مصحف حجم



الئحة بالكميات الموزعة من المصحف المحمدي
الخاص بالمساجد على مختلف الجهات



ثانيا: توزيع مصحف حجم



ثالثا: توزيع جزء خمسة أحزاب

رابعا: توزيع جزء حزبين



)خامسا: توزيع المصحف المترجم عربي / فرنسي(



( سابعا: توزيع المصحف المترجم عربي / فرنسي(

)ثامنا: توزيع مصحف حجم (





أوال: تسجيل المصحف المرتل برسم سنة
احملور الثالث: تسجيل وتوزيع املصحف املرتل



ثانيا توزيع المصحف المرتل و المسجل برسم سنوات

































47 684
131 586,66





















أصناف املصاحف التي مت استيرادها



 . استيراد املصحف الشريف حسب الشهور طيلة السنة مع
   نسبها



املطابع املنجزة ألعمال طبع املصحف الشريف مع نسبها
املئوية





ثانيا: تفويض دور النشر املغربية ألعادة طبع املصحف الشريف

الطلبات املقدمة لطبع املصحف احملمدي
من قبل دور النشر املغربية برسم



صور لنماذج من املصحف الشريف املطبوعة
من طرف دور النشر املغربية

263 500

263 500
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تقدمي وثيقة مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة









تقدمي وثيقة البرنامج التوقعي





املشروع التاني: تسجيل املصحف املرتل











الفهرس
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