
1432هـ/2011م
حصيلة األنشطة







4

»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  – وال يزال   ومواصلة من جنابنا الشريف للعناية الفائقة التي حظي بها 
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;
الشريفة من كل خطإ أو حتريف،  الرائجة داخل مملكتنا   وصونا لسالمة املصاحف 

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

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

مقتطف من ديباجة الظهير احملدث للمؤسسة
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 تتمثل أهم االعتبارات التي حتكم هذا التقرير فيما يلي:

v  رقم الشريف  الظهير  مقتضيات  تطبيق  في  وتكمن  القانونية:  املرجعية  اعتبار 
891.90.1 صادر في 8 ربيع األول 1341 )32 فبراير 0102( بإحداث  مؤسسة محمد السادس 
لنشر املصحف الشريف، والسيما في مادته الرابعة التي جاء فيها ما نصه: »املصادقة على التقرير 
السنوي الذي يقدمه مدير املؤسسة حول حصيلة نشاطها« واملادة 11 منه أيضا التي نصت في 
معرض تعداد مهام املدير على »إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط املؤسسة وعرضه على 

مجلس اإلدارة للمصادقة عليه«.
v  نشر سياسية  قاعدة  باألساس  ذلك  في  وتعتمد  املرجوة:  األهداف  متثل  مقاربة 

املصحف الشريف بربوع الوطن وخارج حدوده جتسيدا وامتدادا لدور املغرب التاريخي واحلضاري 
واإلشعاعي كقلعة حصينة لإلسالم السني من خالل متثل املهام الرئيسية للمؤسسة وهي:

1 - القيام بأمر من جاللتنا الشريفة بإعادة نسخ املصحف الشريف برواية ورش عن نافع 
وفق القواعد املعتمدة في علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات؛

2 - اإلشراف على طبع املصحف الشريف، والعمل على نشره وتوزيعه؛

3 - اإلشراف على تسجيل تالوة املصحف الشريف والسيما برواية ورش عن نافع عن طريق 
استعمال مختلف الدعائم املتعددة الوسائط؛

4 - الترخيص لألشخاص الذاتيني واالعتباريني الراغبني في طبع املصحف الشريف أو في 
توزيعه؛

الشريف،  املصحف  من  املسجلة  أو  املطبوعة  للنسخ  والتدقيق  املراقبة  بأعمال  القيام   -  5
 4 البند  إليه في  املشار  الترخيص  وللتأكد من حصولها على  لضمان سالمتها من األخطاء 
أعاله، 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؛

6 - إقامة عالقات تعاون مع املؤسسات والهيئات العامة واخلاصة على الصعيدين الوطني 
والدولي قصد مساعدة املؤسسة على حتقيق أهدافها؛

v  االنخراط في مسلسل إصالح الشأن الديني ببالدنا: جعل هذه املؤسسة العمومية 
مؤسسة مندمجة في محيطها يكتسي أولوية قصوى وذلك عن طريق من جهة إعمال روح وفلسفة 
مع مسلسل  انسجام  في  الشريف  الظهير  عليها  التي نص  الكبرى  والغايات  الثابتة  املرتكزات 
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هيكلة وإصالح الشأن الديني باململكة بكل مكوناته، ومن جهة أخرى العمل بكل اإلمكانيات املتاحة 
على إجناح هذا الورش الوطني الذي أعطى انطالقته موالنا أمير املؤمنني حفظه الله.

v  الدفع في اجتاه جعل املؤسسة رافعة للتنمية: ذلك أن مؤسسة محمد السادس لنشر
بامتياز  استقبال  تكون مؤسسة مواطنة ومركز  أن  إلى  السعي احلثيث  الشريف تسعى  املصحف 
منفتحة على محيطها العلمي والثقافي والسوسيو اقتصادي في أفق جعلها رافعة لتنمية قطاع 

املصحف الشريف وهيكلته وتنظيمه.

v  املستوى املؤسسة على هذا  تنهج  الوصية والشركاء كتلة واحدة:  املؤسسة والوزارة   
الوصية والعمل على تطويره وإغنائه في مواءمة  الوزارة  البناء على رصيد منجزات  نهجا يروم 
تامة مع جميع مكوناتها والعمل مع سائر الفرقاء املرتفقني أشخاصا ذاتيني كانوا أو معنويني في 

منطلق جعل اإلدارة والتسيير والهيكلة أدوات إجرائية مصاحبة محكومة بقواعد النجاعة.
هذه االعتبارات وغيرها هي التي حكمت نظرة إدارة املؤسسة إلى تأمني شروط ضمان انطالقة 
واعدة لها منذ يناير سنة 2011، وذلك في إطار منظور شمولي انصب على عدة جوانب مرتبطة 
واالنفتاح  وتسجيله،  وتوزيعه  الشريف  املصحف  طبع  وهي  أال  للمؤسسة  األساسية  باملهمة 
على احمليط الوطني والدولي، وتأهيل املوارد البشرية، وتفعيل الهيئات اإلدارية وخلق البنيات 

التنظيمية الضرورية باعتبار هذه املجاالت مترابطة ومتفاعلة ومتكاملة.

وعالوة على ما ذكر، يرمي هذا التقرير إلى بسط أهم األنشطة التي ميزت عمل املؤسسة خالل 
أال وهي  لها،  الظهير احملدث  إليها مبوجب  املسندة  املهمة األساسية  انسجاما مع   ،2011 سنة 
»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« باعتبارها »هيئة وطنية 
مرجعية عليا في مجال اإلعداد العلمي واملادي والفني لنسخ املصحف الشريف ونشره، وتسجيله 
عن طريق مختلف الدعائم املتعددة الوسائط« مبا يتوافق ورواية ورش عن نافع املعتمدة ببالدنا، 
وأيضا االهتمام بكل علوم القرآن  والعلوم األخرى اخلادمة له، واألنشطة ذات االرتباط املباشر 

وغير املباشر مبهمة تعاهد القرآن الكرمي والعناية به.

احلكامة  متليه  ما  نشاطها،  أوجه  مختلف  ممارسة  في  لها  نهجا  املؤسسة  إدارة  اتخذت  وقد 
اجليدة من مبادئ الشفافية واملوضوعية والترشيد دافعها إلى ذلك إقامة التسيير اإلداري على 
في  والتطوير  للتحسني  قابال  يكون  بأسلوب  مهامها  وممارسة  إلقالعها  تؤسس  متينة  قواعد 
التي جاءت  القانونية  املرونة في مرجعيتها  الذي رسخ مبادئ  املشرع  توجه  املستقبل في ضوء 

ناظمة لعدة جوانب يحاول التقرير التالي اإلملام بها.
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المحور األول: طبع وتوزيع المصحف المحمدي الشريف

1 - أعمال الطبع:
من مهام املؤسسة الرئيسية مهمة اإلشراف على طبع املصحف الشريف والعمل على نشره وتوزيعه، ولذلك 
انصب اهتمامها وهي تنطلق في ممارسة مهامها مع بداية سنة 2011 على أعمال الطبع تنفيذا ملضامني رسالة 

السيد الوزير رقم 2392 املؤرخة في 2011/01/19 القاضية بطبع حاجيات سنة 2011 من املصحف.
وفي ضوء هذه التوجيهات قامت املؤسسة على ساق اجلد في إطار التعاون والتنسيق مع مطبعة فضالة الشريك 
الرئيس بطبع خمسمائة وخمسة عشرة ألف نسخة )000 515 نسخة( من املصحف احملمدي الشريف اخلاص 
باملساجد حجم 24x17 بتكلفة مالية إجمالية قدرها اثنان وعشرون مليون ومائتان وأربعون ألف )000 240 22( 
درهم، وأربعة آالف )4000( نسخة من املصحف اخلاص بالهدايا حجم 27x20 مببلغ ستمائة واثنني وتسعني 
ألف )000 692( درهم، وألف )1000( نسخة من سورة يس بتكلفة سبعة آالف )7000( درهم ، ليكون مجموع 

ما صرف الى حدود 21 نونبر هو 000 939 22 درهم، موزعة وفق اجلدول البياني التالي:

املالحظاتالتكلفة بالدرهمتاريخ التسليمالكمية املسلمةالكمية املطلوبةنوع املصحف

 مصحف 
املساجد 

جحم 
24x17

0002011/04/251540.000.00 55 نسخة000 55 نسخة
 28 أساس  على  طبعت 
درهما للنسخة لكون الورق 

يعود إلى ملكية الوزارة.

مت الوفاء بها لفائدة 0002011/06/307200.000.00 160 نسخة000 160 نسخة
املطبعة مبجرد تسليم 

الكمية املطلوبة.

300.000
 نسخة مفصلة 

كما يلي:
100.000.00

نسخة
100.000.00

نسخة
كدفعة أولى من كمية 300 000.00 500 2011/08/264

ألف نسخة، متت تسويتها 
لفائدة املطبعة.

100.000.00
نسخة

100.000.00
نسخة

كدفعة ثانية من كمية 300 000.00 500 2011/10/124
ألف نسخة، متت تسويتها 

لفائدة املطبعة.
100.000.00

نسخة
100.000.00

نسخة
كدفعة ثالثة من كمية 300 000.00 500 2011/11/214

ألف نسخة، متت تسويتها 
لفائدة املطبعة.

000.00 240 22-000 515 نسخة000 515 نسخةاملجموع 

مصحف حجم 
20x27

لفائدة 000.00 0002011/07/31692 4 نسخة000 4 نسخة تسويته  متت 
املطبعة مبجرد التسليم.

مصحف 
حجم 

10.5x13.5

لعدم ---- عنه  االستغناء  مت 
توفر االعتمادات بتعليمات 

من السيد الوزير.

000.00 0002011/02/117 1 نسخة000 1 نسخةسورة يس

22.939.000.00التكلفة اإلجمالية لطبع مختلف أحجام املصحف الشريف برسم سنة 2011
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مالحظة هامة: مت طبع مائة ألف نسخة من مصحف املساجد حجم 17*24 ولم تتم تسويتها لفائدة املطبعة 
لعدم توفر االعتمادات وأدرجت في برنامج حاجيات سنة 2012.

2 - أعمال التوزيع:
توزيع  أشغال  إجناز  في  املؤسسة  شرعت   THM Transport النقل  شركة  مع  الوزارة  أبرمته  عقد  مبقتضى 
املصحف الشريف اخلاص باملساجد على مختلف املندوبيات اجلهوية واالقليمية وفق ما هو مضمن في برنامج 
التوزيع املتوصل به من الوزارة، وهكذا أشرفت املؤسسة على أكثر مـن تسعة وستني )69( عملية توزيــــع، وبلغ فيهـا 
املجموع املوزع خالل سنة 2011 خمسمائة وثالث عشر ألف وأربعمائة وأربعة وستون نسخة )464 513( من 
املصحف الشريف اخلاص باملساجد حجم 24x17، وألفان وأربعة وعشرون نسخــة )024 2( مـــن املصحــــــف 
الشريـــــف اخلاص بالهدايا حجم 20/27، وشمــل التوزيـــع الـــوزارة وستــة عشــر مندوبية جهويـــة، وخمسة وستني 

مندوبية إقليميــة، ودول أجنبية همت غنيا بيساو وفرنسا، ودونكم اجلدول املوضح لتفاصيل كل هذه العمليات:

تاريخ التوزيع احلصة 
املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت

2011/05/16 16000 سال –  متارة- سيدي سليمان- سيدي قاسم- القنيطرة- صفرو- موالي يعقوب.
الرباط- فاس بوملان، بني مالل. 1

2011/05/17 4800 إفران- إخنيفرة- احلاجب- 2

2011/05/19 11200 اخلميسات إتنغير- بوملان- ورزازات- زاكورة- الرشيدية- ميدلت 3

2011/05/24 16400 انزكان آيت ملول- و م إ شيشاوة- سيدي إفني- تزنيت- شتوكة آيت باها- 
تارودانت. أكادير- مراكش 4

2011/05/30 4800 القنيطرة- سيدي قاسم- سيدي سليمان. 5
2011/06/02 4800 برشيد- خريبكة. سطات. 6
2011/06/06 4800 اليوسفية- سيدي بنور- اجلديدة. 7

2011/06/07 4800 -الرحامنة- احلوز- قلعة السراغنة. 8

2011/06/13 12700 املندوبية- إ- اخلميسات- و م إ صفرو- و موالي يعقوب- احلاجب- خنيفرة - إ فران
فاس.- أزيالل. 9

2011/06/15 3200 الصويرة- آسفي. 10

2011/06/23 4800 تطوان- املضيق- العرائش. 11

2011/06/23 1500 دولة غينيا بيساو 12

2011/06/24 4800 بن سليمان- فحص اجنرة.
طنجة تطوان. 13

2011/06/27 3200 وزان- شفشاون. 14

2011/06/28 4800 الفقيه بن صالح - أزيالل. بني مالل. 15

2011/06/30 17600 تاونات- جرسيف- الدريوش- جرادة- فجيج بوعرفة- بركان- الناظور-  تازة-  
تاويرت - احلسيمة - وجدة. 16

2011/06/30 5000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 17
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2011/07/04 17600
موالي رشيد- عني الشق- احملمدية- عني السبع احلي احملمدي - سيدي 
البرنوصي- مديونة - احلي احلسني- النواصر- بن مسيك – الفدا - 

الدار البيضاء أنفا
18

2011/07/05 4800 سال – متارة- الرباط. 19

2011/07/06 17600
تونات-  تازة- جرسيف -  تاوريرت - الدريوش- الناظور - بركان- 

فجيج - جرادة.
وجدة - احلسيمية.

20

2011/07/12 17300
أسا الزاك - طاطا - بوجدور - كلميم اشتوكة آيت بها - إنزكان - 

تزنيت تارودانت - سيدي إفني - العيون طانطان. 21

2011/07/19 25000 جتمع مسلمي فرنسا 22

2011/07/26 4800 - برشيد- خريبكة. سطات 23

2011/07/27 3200 اجلديدة- سيدي بنور 24

2011/08/02 4800 السراغنة- الرحامنة- احلوز 25

2011/08/03 5000 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 26

2011/08/04 4800 الصويرة - اليوسيفية - أسفي 27

2011/08/08 4800 شيشاوة. مركش -أكادير. 28
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2011/08/10 4800 تنغير- ورزازات - زاكورة. 29

2011/08/15 1600 30 بن سليمان.

2011/08/16 4800 بوملان – الرشيدية - ميدلت.  31

2011/08/22 4800 العرائش – فحص أجنرة - طنجة. 32

2011/08/23 9600
احملمدية - سيدي البرنوصي – متارة- سال- الدارالبيضاء أنفا-  

الرباط  
33

2011/08/24 4800 عني الشق – الفدا مرس السلطان – عني السبع احلي احملمدي. 34

2011/08/24 3200 تطوان – الفنيدق. 35
2011/08/26 4800 النواصر بوسكورة - احلي احلسني -  و م إ موالي رشيد. 36

2011/09/05 4800 تيط مليل مديونة – برشيد - سطات. 37
2011/09/05 4800 القنيطرة - سيدي قاسم – سيدي سليمان. 38
2011/09/07 3200 39 وزان - شفشاون
2011/09/08 4800 اخلميسات - احلاجب - مكناس 40
2011/09/12 4800 موالي يعقوب - تاوريرت - فاس. 41
2011/09/12 100 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية. 42
2011/09/13 4800 صفرو- إفران – خنيفرة. 43
2011/09/14 4800 تازة - جرسيف – تاوريرت. 44
2011/09/19 9600 بركان - بوعرفة - الناضور – تاوريرت – جرادة - وجدة - 

احلسيمة.
45
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2011/09/22 6400 بني مالل -الفقيه بن صالح - أزيالل – خريبكة. 46

2011/09/26 20800 الرحامنة بن جرير  - أشتوكة - تارودانت – تزنيت – سيدي 
إفني– إنزكان آيت ملول – كلميم –العيون – السمارة –

طانطان – طاطا – مراكش - أكادير.

47

2011/10/06 9600 اجلديدة- - اليوسيفية- سيدي بنور – ميدلت – جرسيف – 
بوملان.

48

2011/10/07 3200 اسفي- الصويرة. 49

2011/10/10 3200 احلوز تاحناوت – شيشاوة. 50

2011/10/11 3200 زاكورة - ورزازات. 51

2011/10/14 3200 الرشيدية – تنغير. 52

2011/10/19 19200 الدار البيضاء أنفا -  عني السبع سيدي البرنوصي - موالي 
رشيد الفدا مرس السلطان - احملمدية.

53

2011/10/20 9600 عني الشق – بوسكورة – احلي احلسني. 54

2011/10/20 9600 الرباط – سال – متارة. 55

2011/10/20 9600 سيدي قاسم – سيدي سيلمان – القنيطرة. 56

2011/10/20 9600 تطوان - العرائش –  طنجة. 57

2011/10/20 8000 املضيق – شفشاون - وزان. 58

2011/01/31 9600 اخلميسات –  مكناس - فاس. 59

2011/01/15 9600 اجلديدة – اليوسفية – سيدي بنور. 60

2011/01/15 9600 إفران – حنيفرة – احلاجب. 61

2011/01/15 9600 صفرو – تاوناتات  - تازة. 62
2011/01/15 9600 الناضور – جرسيف –  الدريوش. 63

2011/01/15 9600 بركان - احلسية. وجدة. 64

2011/01/15 9600 برشيد - سطات – خريبكة. 65

2011/01/15 9600 الفقيه بن صالح - أزيالل - بني مالل. 66

2011/01/15 6400 آسفي - مراكش. 67

476 800
10 100
25 000
1 500
600

1000

مجموع كمية النسخ املوزعة بحسب اجلهات املستفيدة
- املندوبيات:

- وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
- احتاد مسلمي فرنسا

- دولة غينيا بيساو
- بعض املجالس العلمية والكليات واملعاهد 

- ما تبقى مبخزن املؤسسة

515 000 املجموع العام
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املجموع  احلصة
)الرابعة(

 احلصة
(الثالثة) 

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

6400 - 1600 3200 1600 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء 1
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية عني الشق 2
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية بوسكورة 3
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية ابن مسيك 4
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية سيدي البرنوصي 5
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية تيط مليل 6
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية موالي رشيد 7
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية احلي احملمدي 8
6400 - 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية الفدا 9
6400 - 3200 1600 1600 ملندوبية اإلقليمية احلي احلسني 10
6400 - 3200 1600 1600 ملندوبية اإلقليمية  احملمدية 11

70  400 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

2-1 - حصيلة التوزيع حسب املندوبيات اإلقليمية:
اوال: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الدارالبيضاء الكبرى

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة) 

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى)  املندوبيات اجلهوية ر ت

6400 3200 1600 - 1600 املندوبية اجلهوية جلهة سطات 1
6400 3200 1600 - 1600 املندوبية االقليمية خريبكة 2
3200 1600 - 1600 3 املندوبية االقليمية بن سليمان
6400 3200 1600 - 1600 املندوبية االقليمية برشيد 4

22  400 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

ثانيا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة سطات
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ثالثا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة آسفي

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة) 

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى)  املندوبيات اجلهوية ر ت

8000 1600 3200 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة آسفي 1

8000 1600 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية اجلديدة 2

8000 1600 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية اليوسفية 3

8000 1600 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية سيدي بنور 4

32 000 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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رابعا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة مراكش

املجموع  احلصة
(الرابعة)

احلصة 
(الثالثة)

احلصة 
(الثانية)

احلصة 
 (االولى)

املندوبيات اجلهوية ر ت

6400 1600 3200 1600 املندوبية اجلهوية جلهة مراكش 1

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية  تاحناوت 2

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية الصويرة 3

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية شيشاوة 4

3200 1600 1600 املندوبية االقليمية قلعة السراغنة 5

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية الرحامنة ابن جرير 6

28  800 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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خامسا: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة اكادير

املجموع احلصة 
(الرابعة)

احلصة 
 (الثالثة)

احلصة 
(الثانية)

احلصة 
(االولى)

املندوبيات اجلهوية ر ت

4800 1600 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة أكادير 1

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية اشتوكة  آيت باها 2

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية تارودانت 3

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية تزنيت 4

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية زاكورة 5

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية ورزازات 6

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية سيدي افني 7

4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية تنغير 8

3200 1600 1600 املندوبية االقليمية آيت ملول 9

41  600 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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سادسا : املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة بني مالل

سابعا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الرباط

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة ) 

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
 (االولى)

املندوبيات اجلهوية ر ت

6400 3200 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة بني مالل 1

6400 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية أزيالل 2
6400 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية الفقيه بن صالح 3

19  200 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة) 

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

8000 3200 1600 1600 1600  املندوبية اجلهوية جلهة الرباط زمور زعير
-الرباط

1

8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية سال 2
8000 3200 1600 1600 1600 3  املندوبية االقليمية متارة
8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية  اخلميسات 4

32  000 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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ثامنا: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة مكناس

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
 (الثالثة)

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى)

املندوبيات اجلهوية ر ت

6400 1600 3200 1600 املندوبية اجلهوية جلهة مكناس 1
8000 3200 1600 1600 1600 2  املندوبية االقليمية إفران
8000 3200 1600 1600 1600 3 املندوبية االقليمية خنيفرة
4800 1600 1600 1600 4 املندوبية االقليمية ميدلت
6400 3200 1600 1600 5  املندوبية االقليمية احلاجب
3200 1600 1600 6 املندوبية االقليمية الرشيدية

36  800 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

تاسعا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة فاس بوملان

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة) 

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة فاس 1
4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية م يعقوب 2
8000 1600 3200 1600 1600 3  املندوبية االقليمية صفرو
4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية  بوملان 4

25  600 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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عاشرا: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة احلسيمة

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة)

احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

8000 1600 3200 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة احلسيمة 1
8000 1600 3200 1600 1600 2 املندوبية االقليمية تازة
8000 1600 3200 1600 1600 املندوبية اإلقليمية جرسيف 3
8000 1600 3200 1600 1600 4 املندوبية االقليمية تاونات

32  000 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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حادي عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة وجدة

ثاني عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة القنيطرة

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة)

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة وجدة 1
6400 1600 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية بركان 2
8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية فجيج بوعرفة 3
6400 1600 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية الناضور 4
6400 1600 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية تاوريرت 5
6400 1600 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية جرادة 6
8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية الدريوش 7

49  600 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة)

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة القنيطرة 1
8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية سيدي قاسم 2
8000 3200 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية سيدي سليمان 3

24  000 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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ثالث عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة كلميم

املجموع  احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة)

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

3200 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة كلميم 1
3200 1600 1600 املندوبية االقليمية آسا الزاك 2
1600 1600 املندوبية االقليمية السمارة 3
3200 1600 1600 املندوبية االقليمية طانطان 4
3200 1600 1600 املندوبية االقليمية طاطا 5

14  400 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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رابع عشر: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة الداخلة

خامس عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة العيون

سادس عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة طنجة

املجموع   احلصة
(الرابعة)

 احلصة
(الثالثة)

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

------
---

املندوبية اجلهوية جلهة الداخلة 1

------- املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع  احلصة
(الرابعة)

احلصة 
(الثالثة)

 احلصة
(الثانية)

 احلصة
(االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت

3200 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة العيون 1
1600 1600 املندوبية االقليمية بوجدور 2

املندوبية االقليمية طرفاية 3
  4800 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
 احلصة

(الرابعة)
احلصة 

 (الثالثة)
 احلصة

(الثانية)
 احلصة

(االولى)
املندوبيات اجلهوية ر ت

6400 3200 1600 1600 املندوبية اجلهوية جلهة طنجة 1
6400 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية فحص اجنرة 2
4800 1600 1600 1600 املندوبية االقليمية املضيق 3
6400 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية تطوان 4
6400 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية العرائش 5
6400 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية شفشاون 6
6400 3200 1600 1600 املندوبية االقليمية وزان 7

43  200 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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2-2 - نسب الكميات املوزعة حسب املندوبيات اجلهوية

النسبة املئوية احلصة ( االولى) املندوبيات اجلهوية ر ت
14.77% 70 400 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء 1
10.40% 49 600 املندوبية اجلهوية جلهة وجدة 2
9.06% 43 200 املندوبية اجلهوية جلهة طنجة 3
7.72% 36 800 املندوبية اجلهوية جلهة مكناس 4
8.72% 41 600 املندوبية اجلهوية جلهة أكادير 5
6.71% 32 000 املندوبية اجلهوية جلهة الرباط 6
6.71% 32 000 املندوبية اجلهوية جلهة آسفي 7
6.71% 32 000 املندوبية اجلهوية جلهة احلسيمة 8
6.04% 28 800 املندوبية اجلهوية جلهة مراكش 9
5.37% 25 600 املندوبية اجلهوية جلهة فاس 10
5.03% 24 000 املندوبية اجلهوية جلهة القنيطرة 11
4.70% 22 400 املندوبية اجلهوية جلهة سطات 12
4.03% 19 200 املندوبية اجلهوية جلهة بني مالل 13
3.02% 14 400 املندوبية اجلهوية جلهة كلميم 14
1.01% 4800 املندوبية اجلهوية جلهة العيون 15

00 00 املندوبية اجلهوية جلهة الداخلة 16

100% 476  800 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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 من خالل استقراء اجلدول أعاله ميكن الوقوف على مايلي:

1 - إن مجموع الكميات التي  وزعت برسم سنة 2011  وصلت الى حوالي 800 476 نسخة استفادت 
منها خمسة عشرة )15( مندوبية جهوية وأربعة وستون )64( مندوبية إقليمية، حصلت منها املندوبيات 
اإلقليمية التابعة جلهة الدار البيضاء على 400 70 أي نسبة 14.76 % من مجموع احلصة املوزعة، 
تليها املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة وجدة بحوالي 600 49 نسخة أي نسبة  10.44 %، ويفسر 
حصول هاتني اجلهتني على حوالي 25.2  % من مجموع املصحف  احملمدي الشريف املوزع بارتفاع  

الكثافة السكانية باألقاليم التابعة لهاتني اجلهتني. 
2 - .حصول اجلهات األخرى التي تصل إلى 13 جهة على باقي احلصة أي حوالي800 356 نسخة 
مبعدل  800 29 للجهة )أي ما بني أكبر كمية 000 43 وأقل كمية 4800(، ليتضح أن عملية التوزيع 
شملت مختلف جهات وأقاليم اململكة مع اختالف في عدد الكميات، الذي يرجع لعدة أسباب أهمها 

الكثافة السكانية .
3 -  والبد من اإلشارة كذلك إلى أنه لتغطية كل االحتياجات التي حتتاجها مساجد اململكة، التي 
يتجاوز عددها خمسني ألف )000 50( مسجد على املدى القصير ، يلزم تخصيص موارد مالية   تفوق 
بكثير املوارد املخصصة لطبع املصحف احملمدي، وعدم االقتصار على ميزانية الدولة واالنفتاح أكثر 

على تبرعات احملسنني، كما هو جاري به العمل في بعض الدول العربية األخرى.
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المحور الثاني: تسجيل المصحف المرتل
سعيا وراء توسيع دائرة تسجيل املصحف احملمدي املرتل بأصوات مغربية جديدة برواية ورش عن نافع من 
طريق األزرق، وتشجيع القراء وحتفيزهم على مزيد من التميز، قامت املؤسسة بتسجيل املصحف الشريف على 
أسطوانات الليزر وأسطوانات MP3، وعلى األشرطة السمعية بأصوات أربعة قراء: رشيد اللويزة، معاد الدويك، 

زكريا الرقيبي، حسني البقالي. وهذا بيان الكميات املسجلة مع ما يرتبط بها من عناصر بشرية ومالية:

املجموع (بالدرهم)الثمن (بالدرهم)الكميةالغرض
تسجيل شريط مغناطيسي

  كاسيت(.
تسجيل على أسطوانات الليزر.

.MP3 تسجيل على أسطوانات
على  املشرفة  واللجنة  القراء  تعويضات 

التسجيل.
حقائب التوزيع

500

2500
2500

225،00

300،00
11.00

112 500

750 000
27 500

110 000

30 000

1.030.000.00املجموع

رشيد اللويزة

حسني البقالي

زكريا الرقيبي

معاد الدويك
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المحور الثالث: استيراد المصحف الشريف
مبقتضى املادة الثانية من الظهير الشريف احملدث للمؤسسة، فإن من بني مهام مؤسسة محمد السادس 
لنـــشر املصـــحف الشريـــف، الترخيص لألشخاص الذاتيني و االعتباريني الراغبني في طبع املصحف الشريف 
أو في توزيعه. والطبع والتوزيع يرتبطان باستيراد املصحف من قبل الناشرين الذين درجوا على التعاطي لهذا 
النشاط االقتصادي وفي هذا الصدد عملت إدارة املؤسسة على تبني التوجه اجلديد املقرر من قبل السيد 
2011/06/29 وتبنى أسلوب  للناشرين بتاريخ  الوزير في االجتماع الذي عقد مبكتبه مع اجلمعية املغربية 
املرونة في هذا التعامل خالل فترة انتقالية انتهى أمدها بنهاية سنة 2011، وفي أعقاب ذلك أجنزت إدارة 
املؤسسة دراسة حول املصاحف التي مت استيرادها خالل سنة 2011 و إلى حدود مطلع سنة 2012 همت 
الفــــترة و حتديـــد نوعـــيتها واملطابع املستورد منها والدور املروجة  إحصـــاء املصاحف املستوردة خالل هذه 

للمصاحف باملغرب وكذلك الــتكلفة املالية الســــتـــيراد املصاحف.   
الشريف و إمكانية مساهمة هذه  و ميكن اعتبار هذا اإلحصاء مدخال لدراسة مهمة عن سوق املصحف 
الــــسوق في منـــو االقتصاد املغربي. وقد يظهر هنا الدور الذي بإمكان مؤسسة محمد الســـادس أن تلعبه في 
هذا املـــجال و ذلك للـــرقــــي باملصحف الشريف من خالل تشجيع الصناعة املغربية للمصحف الشريف في 
عالقة مع املكانة التي يجب أن يحتلها املصحف احملمدي الشريف ضمن مختلف أنواع املصاحف املستوردة 

برواية ورش وغيرها من الروايات.
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العنوان
رواية 

املصحف 
املستورد

صنف وحجم 
املصحف

عدد 
أصناف 
املصحف

الكمية تاريخ 
الترخيص اسم املستورد ر.ت

الياقوت  اللة  زنقة   39
الدار   D الشقة   5 الطابق 

البيضاء
حفص مصحف كامل 

بقارئ آلي 1 110 2011/07/28 شانشني 
سيكورتي 01

 118 حشاد  فرحات  زنقة 
عمارة البشرى شارع 13 احلي 
إسماعيل  موالي  اجلامعي 

الرباط

حفص مصحف كامل 1 20 2011/07/28 السيدة وردة 
حميد 02

حي عمر ابن اخلطاب زنقة 
7 رقم 88 الدار البيضاء حفص

مصحف كامل 
مترجم إلى اللغة 

اإلجنليزية
1 96 2011/08/02 السيد عادل 

بلخياري 03

الرباط  حفص مصحف كامل 1 97 2011/08/22 السيد ياسني 
علي 04

رقم   73 عمارة  سمارة  حي 
1 عني السبع الدار البيضاء حفص مصحف كامل 1 1 2011/08/23 السيد محمد 

املالق  05

زنقة  زاوية  أمينة  إقامة   13
الدار  روما  زنقة  فارسوفس 

البيضاء
حفص مصحف كامل 1 59 2011/08/30 اخلدمات 

التجارية الرفيعة  06

 2 زنقة   1 ياسمينة  حي 
الدار  الشق  عني   53 رقم 

البيضاء
حفص

مصحف كامل 
مع تفسير للعشر 
األخير من القرآن 

الكرمي
1 62 2011/10/11 مصطفى  السيد 

متنور  07

باب فاس املدينة فاس حفص مصحف كامل 1 70 2011/10/11 عبد  السيد 
العالي أعنون  08

 1 إقامة  القسوان  زنقة   11
شقة 17 حي الرياض حفص مصحف كامل 1 10 2011/12/30 إلياس  السيد 

شان أوغلو  09

525 الكمية اإلجمالية 

1 - العدد اإلجمالي للمصاحف التي مت استيرادها
 أ- املصاحف املستوردة من طرف األشخاص الذاتيني:  
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ب- املصاحف املستوردة من طرف األشخاص االعتباريني:  

املبلغ بالدوالر 
األمريكي

الهيئة العلمية املشرفة على 
مراجعة املصحف

رواية 
املصحف 
املستورد

اسم املطبعة صنف وحجم 
املصحف

عدد 
أصناف 
املصحف

الكمية تاريخ 
الترخيص

اسم 
املستورد ر.ت

16771،53

 مجمع البحوث اإلسالمية
 األزهر جلنة مراجعة

 املصاحف برئاسة الدكتور
 أحمد عيسى املعصراوي

 والشيخ سيد علي عبد
 املجيد عبد السميع

 والشيخ حسن عبد النبي
 عبد اجلواد عراقي

ورش دار السالم 
)مصر(

- مصحف 
النصف:

                               24*17
- مصحف 

الربع: 14*20
- مصحف 
الثمن:8*12

3 8 064
 31

أكتوبر 
2011

دار
 سال 
للكتاب

1

109284،00

 مجمع البحوث اإلسالمية
 األزهر جلنة مراجعة

 املصاحف برئاسة الدكتور
 أحمد عيسى املعصراوي

 والشيخ سيد علي عبد
 املجيد عبد السميع

 والشيخ حسن عبد النبي
عبد اجلواد عراقي

ورش
دار املغرب 

العربي 
)لبنان(

- جزء عم                                                           
- جزء تبارك
- مصحف 

نصف 

3 160 928   
 29

نونبر 
2011

شركة 
عطية 
هداية

2

142692،00

 رئيس جلنة التصحيح
 احلافظ الناجي محمد

 بهلولي أستاذ الرسم
 و الضبط بدار القرآن

 الرباط، حازت هذه
 الطبعة على موافقة

 رئاسة قسم الدراسات
 اإلسالمية بوزارة األوقاف

 و الشؤون اإلسالمية
املغربية

ورش دار املعرفة
)لبنان(

- مصحف 
التجويد: 

                   24*17
- جزء عم                            

- مصحف 
التجويد:

                                 20* 14

3 50 032
 30

نونبر 
2011

ليمسور 
مكتبة 
مطبعة 
الرمال 
الذهبية

3

54747،00 - ورش
دار املغرب 

العربي
)لبنان(

- جزء تبارك                                
- جزء عم                                 

- سورة البقرة
3 90 630

1
 دجنبر 
2011

مكتبة
 دار 

الفضيلة
4

55536،00

 سماحة املفتي العام
 للجمهورية العربية

 السورية الشيخ الدكتور
 أحمد بدر الدين حسون

ورش
دار املغرب 

العربي 
)لبنان(

- مصحف 
نصف 30/1 

- جزء محفظة          
- مصحف 

نصف 12/1 
جزء علبة          

مصحف ربع 
ورق أبيض 

3 21 619
2

 دجنبر 
2011

شركة  
أبوسطروف 5
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25651،00 - ورش دار الصبح
)لبنان(

- جزء تبارك                              
- جزء عم                                

- جزء قد سمع 
3 51 302

6
 دجنبر 
2011

إديسوفت 
للنشر 6

7650،00 - ورش دار الصبح
)لبنان( - جزء عم 1 15 300

6
 دجنبر 
2011

املكتبة 
احملمدية 7

7650،00 - ورش دار الصبح
)لبنان( - جزء عم 1 15 300

6
 دجنبر 
2011

دار 
الطالب 
احلديثة 
للكتاب

8

13756،55

 مجمع البحوث اإلسالمية
 األزهر جلنة مراجعة

 املصاحف برئاسة الدكتور
 أحمد عيسى املعصراوي
 و الشيخ سيد علي عبد

 املجيد عبد السميع
 والشيخ حسن عبد النبي

عبد اجلواد عراقي

ورش دار السالم 
)القاهرة(

- مصحف 
 17*24 1 5 040

7
 دجنبر 
2011

دار 
الثقافة 9

36819،40
 األستاذ مروان نور الدين
 السوار اجلامع للقراءات

العشر
ورش

مكتبة عالم 
القرآن 
الكرمي 
)لبنان(

- مصحف:
17x25

- مصحف:
17*12

- مصحف: 
12*8 

3 19 858
8

 دجنبر 
2011

دار 
إحياء 
العلوم 
الزاهرة

10

8536،80

 مجمع البحوث
 اإلسالمية األزهر جلنة

 مراجعة املصاحف برئاسة
 الدكتور أحمد عيسى

 املعصراوي و الشيخ سيد
 علي عبد املجيد عبد

 السميع و الشيخ حسن
 عبد النبي عبد اجلواد

عراقي

ورش
شركة 
القدس 
)القاهرة(

- مصحف 
النصف: 
17*24

- مصحف 
الثمن :8*12
- مصحف 
الربع:٬ 
14*20

3 9 960
8

 دجنبر 
2011

مكتبة 
السالم 
اجلديدة

11

39556،20

 وزارة الشؤون الدينية
 واألوقاف اجلزائرية
 واملجلس اإلسالمي

 األعلى التونسي و كذلك
 الشيخ الناجي محمد

البهلولي

ورش
دار ابن 
كثير 

)سوريا(

- مصحف: 
17*24

- مصحف: 
20*14

- جزء عم

3 45 324
14

 دجنبر 
2011

مكتبة 
املبادرة 12
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45494،50 - ورش
مؤسسة 
االعلمي
)لبنان(

- جزء عم
- مصحف 

نصف
- مصحف 
مجزأ 6/1 

3 20 990
14

 دجنبر 
2011

دار 
األمان 13

29865،00

 رئيس جلنة التصحيح
 احلافظ الناجي محمد

 بهلولي أستاذ الرسم
 و الضبط بدار القرآن

 الرباط، حازت هذه
 الطبعة على موافقة

 رئاسة قسم الدراسات
 اإلسالمية بوزارة األوقاف

 والشؤون اإلسالمية
املغربية

ورش دار املعرفة
)لبنان(

- مصحف 
التجويد 
20*14

- جزء عم
24*17

- جزء تبارك
24*17

3 25 992
14

 دجنبر 
2011

مكتبة 
التوفيق 14

13783،00

 هيئة علماء بالد الشام
 سماحة الشيخ الطيب

 محمد أبو اليسر عابدين
 وفضيلة الشيخ عبد
العزيز عيون السود

  واألستاذ عزيز عابدين
 واألستاذ مروان سوار

ورش
دار املغرب 

العربي 
)لبنان(

- جزء 
عم:17*24 1 25 060

16
 دجنبر 
2011

مكتبة 
لتراث  ا

العربي
15

7800،00

 مؤسسة حنبعل فضيلة
 الشيخ عثمان األنذاري

 وفضيلة الشيخ عبد
 العالي أعنون و فضيلة
 الشيخ محمد الدالعي
 واألستاذ عبد الرحمان

 احلفيان واألستاذ محمد
 مشفر واألستاذ محمد

البارودي

ورش حنبعل 
)تونس(

- مصحف 
 24 *17

)من طريق 
األصبهاني(     

- مصحف 
17*24 )من 

طريق األزرق(      
- مصحف 

17*24 )من 
طريق قالون(

3 3 000
20

 دجنبر 
2011

دار 
املعرفة 16

177913،60
  )املجلس اإلسالمي

 األعلى( تونس مؤسسة
 حنبعل

ورش
دار ابن 
حزم 
)لبنان(

- مصحف: 
 17*24

مصحف:  
12*8

- مصحف: 
24*17 مجزأ 

12/1

3 61 380
 21

دجنبر 
2011

دار 
نشر 
املعرفة

17

55158،00 ورش دار إفتاء جبل لبنان
دار املغرب 

العربي
)لبنان(

- مصحف  
مترجم  إسباني            

- مصحف  
مترجم فرنسي                     

- مصحف: 
مترجم إيطالي

3 9 193
22

 دجنبر 
2011

دار 
إحياء 
العلوم

18
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61776،00

 رئيس جلنة التصحيح
 احلافظ الناجي محمد

 بهلولي أستاذ الرسم
 و الضبط بدار القرآن

 الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم

 الدراسات اإلسالمية
 بوزارة األوقاف و الشؤون

اإلسالمية املغربية

ورش دار املعرفة 
)لبنان(

- مصحف 
التجويد:  

20*14
- مصحف 

التجويد: 17*24
- مصحف 

التجويد: 14*20

3 13 728
22

 دجنبر 
2011

دار 
الرسالة 
للنشر 
والتوزيع

19

16920،00

 رئيس جلنة التصحيح
 احلافظ الناجي محمد

 بهلولي أستاذ الرسم
 و الضبط بدار القرآن

 الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم

 الدراسات اإلسالمية
 بوزارة األوقاف و الشؤون

اإلسالمية املغربية

ورش دار املعرفة
)لبنان(

- جزء عم: 
24*17

- مصحف 
التجويد: 12*8                    

- ربع يس: 
  20*14

3 17 750
22

 دجنبر 
2011

شركة 
النشر 

والتوزيع 
الرسالة

20

37745،00

 سماحة املفتي العام
 للجمهورية العربية

 السورية الشيخ الدكتور
 أحمد بدر الدين

حسون

ورش
دار املغرب 

العربي
)لينان(

- مصحف: 
32*97

- جزء قد سمع
- مصحف 

مترجم اجنليزي
30*100

3 10 964
23

 دجنبر 
2011

دار 
اجليل 
للنشر 
والتوزيع

21

24624،00  خادم القرآن الكرمي
ورش شيخ القرآن بدمشق

مؤسسة 
الرسالة 
ناشرون 
)لبنان(

- مصحف: 
24*17

- مصحف: 
 12*8

مجزأ بعلبة

2 5 760
27

 دجنبر 
2011

دار 
الثقافة 22

30384،00

 مجمع البحوث اإلسالمية
 األزهر جلنة مراجعة

 املصاحف برئاسة الدكتور
 أحمد عيسى املعصراوي
 و الشيخ سيد علي عبد

 املجيد عبد السميع و الشيخ
 حسن عبد النبي عبد

اجلواد عراقي

ورش
دار 

اليمامة 
)سوريا(

- مصحف: 
  24*17

سولفان بعلبة  
- مصحف:

8*12 فلكسي  

2 15 336
27

 دجنبر 
2011

مكتبة 
لتراث  ا
العربي 

23

92603،20

 رئيس جلنة التصحيح
 احلافظ الناجي محمد

 بهلولي أستاذ الرسم
 و الضبط بدار القرآن

 الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم

 الدراسات اإلسالمية
 بوزارة األوقاف و الشؤون

اإلسالمية املغربية

ورش دار املعرفة 
)لبنان(

- مصحف 
التجويد:17* 

24 مجزأ 
- مصحف 
التجويد 

14*20 ربع 
- مصحف 
التجويد: 
20*14

3 15 060
 30

دجنبر 
2011

مكتبة 
السلفية 24
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23806.60

 الشيخ عثمان بن
 الطيب األنداري أستأد

 مختص في القراءات
 و التجويد و مراجعة

املصاحف

ورش دار ابن 
كثير سوريا

- مصحف: 
 - 35*25
مصحف: 
 - 12*8
مصحف: 
28*20.5

3 9 788
 30

دجنبر 
2011

مكتبة 
االصيل 25

29736،50

 مجمع البحوث
 اإلسالمية األزهر جلنة

 مراجعة املصاحف
 برئاسة الدكتور أحمد

عيسى املعصراوي
 والشيخ سيد علي عبد

 املجيد عبد السميع
 والشيخ حسن عبد
 النبي عبد اجلواد

عراقي

ورش

شركة أبناء 
شريف 
األنصاري
)لبنان(

- مصحف: 
14*20

- مصحف: 
14*20

- مصحف: 
17*20

3 17 097
 03

يناير  
2012

دار 
الرشاد 
احلديثة

26

41653،95

 مجمع البحوث اإلسالمية
 األزهر جلنة مراجعة

 املصاحف برئاسة الدكتور
 أحمد عيسى املعصراوي

 والشيخ سيد علي عبد
املجيد عبد السميع

  والشيخ حسن عبد النبي
عبد اجلواد عراقي

ورش
دار الفجر 
اإلسالمي 
)سوريا(

- مصحف
17 *25 1 17 757

 04
يناير  
2012

مؤسسة 
العزوار 27

90949،00

 رئيس جلنة التصحيح
 احلافظ الناجي محمد

 بهلولي أستاذ الرسم
 و الضبط بدار القرآن

 الرباط، حازت هذه
 الطبعة على موافقة

 رئاسة قسم الدراسات
 اإلسالمية بوزارة

 األوقاف و الشؤون
اإلسالمية املغربية

ورش دار املعرفة 
)لبنان(

- مصحف 
التجويد 8*12 1 16 074

 04
يناير  
2012

مكتبة 
وتسجيالت 

الهداية 
28

38996،00

 مجمع البحوث اإلسالمية
 األزهر جلنة مراجعة

 املصاحف برئاسة الدكتور
 أحمد عيسى املعصراوي

 والشيخ سيد علي عبد
 املجيد عبد السميع

 والشيخ حسن عبد النبي
عبد اجلواد عراقي

حفص
دار 

اليمامة 
)سوريا(

- مصحف: 
                           17*12

- مصحف: 
                      12*8

- مصحف 
معطر النصف 

3 10 600
 19

يناير  
2012

الدار 
العاملية 
للكتاب

29

1 314 052 املبلغ اإلجمالي 788 886 الكمية اإلجمالية
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من خالل اجلدول أعاله يتبني أن كمية املصاحف التي مت استيرادها خالل سنة 2011 و إلى حدود مطلع 
سنة 2012 بلغ عددها اإلجمالي 788886 نسخة. وجتدر اإلشارة إلى أن املصاحف التي مت استيرادها قد 
توزعت بني مصاحف كاملة و مصاحف مترجمة و كذلك مصاحف مجزأة كجزء »عم« وجزء »قد سمع« و جزء 

»تبارك«.

2 - أصناف املصاحف املستوردة
أ - املصحف الكامل: 

العدد مقاس املصحف

176658 مصحف النصف:17*24

70216 مصحف الربع: 14*20

74116 مصحف الثمن: 8*12

19549 مصحف: 17*25

8144 مصحف: 12*17

3 104 مصحف: 97*32

1 620 مصحف: 20*28

1 024 مصحف: 25*35

354431 املجموع

العدد املصحف املترجم

5 239 مصحف: مترجم إلى اإلسبانية

2 204 مصحف: مترجم إلى الفرنسية

1 750 مصحف: مترجم إلى اإليطالية

3 000 مصحف: مترجم إلى اإلجنليزية

12193 املجموع

ب - املصحف املترجم:
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ج - املصحف املجزء:

العدد جزء املصحف الشريف

282092 جزء »عم«

81080 جزء »تبارك«

20220 جزء »قد سمع«

32670 سورة »البقرة«

6200 ربع »يس«

422262 املجموع

من خالل اجلدول أعاله يتبني أن كمية املصاحف التي مت استيرادها خالل سنة 2011 و إلى حدود مطلع 
سنة 2012 بلغ عددها اإلجمالي 788886 نسخة. وجتدر اإلشارة إلى أن املصاحف التي مت استيرادها قد 
توزعت بني مصاحف كاملة و مصاحف مترجمة و كذلك مصاحف مجزأة كجزء »عم« وجزء »قد سمع« و جزء 

»تبارك«.

3 - أصناف املصاحف املستوردة مع نسبها املائوية 
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يبني الرسم البياني أعاله أن جزء عم احتل الصدارة في املصاحف املستوردة و ذلك بنسبة 36.25 % أي 
مبجموع 282092 نسخة و في املرتبة الثانية جند مصحف النصف مبقاس 17*24 الذي مثل نسبة 22.67% 
أيضا  مهمة  تبارك  جزء  من  الواردات  كانت  عم  جزء  جانب  إلى  أنه  كما  نسخة.   176658 وذلك مبجموع 
حيث ناهزت 81080 نسخة بنسبة وصلت إلى 10.42 % إضافة إلى ذلك فمصحف الربع مبقاس 14*20 
ومصحف الثمن مبقاس 8*12 وصلت نسبتهما على التوالي إلى 9.02 % بالنسبة ملصحف الربع و 8.84 % 

بالنسبة ملصحف الثمن.   

النشر  شركات  أي  املعنويني  لألشخاص  بالنسبة  املستوردة  املصاحف  كمية  أعاله  البياني  الرسم  يبني 
والتوزيع، حيث إنه ابتداء من شهر أكتوبر 2011 عرف استيراد املصحف الشريف انتعاشا ملحوظا خاصة 
خالل شهري نونبر ودجنبر 2011 و هي الفترة االنتقالية التي عرفت مرونة في التعاطي مع األشخاص 

االعتباريني الراغبني في استيراد املصحف الشريف و ترويجه باململكة كما سبقت اإلشارة إلى ذلك.   
إال أنه ال يجب إغفال الفترة التي مت فيها الترخيص لألشخاص الذاتيني بإدخال املصحف الشريف وذلك 

بدءا من شهر يوليوز 2011 كما هو مبني في اجلدول أعاله.  

  4 - الفترة التي مت فيها استيراد املصحف الشريف 

فترة ذروة استيراد املصحف الشريف

أصناف املصاحف التي مت استيرادها
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يبني الرسم البياني أعاله أن استيراد املصحف الشريف ركز على مصادر هي في األغلب لبنانية أو سورية، 
و قد احتلت دار املغرب العربي املـــرتبة األولى بنســـبة وصلت إلى  40.36 % كما أن دار املعرفة بلبنان حاضرة 
بنســــبة 17.57 % تليها دار الصبح، دار ابن حزم، دار ابن كثير ثم دار اليمامة، ثم تأتي باقي دور الطبع تباعا 

بتفاوت ملحوظ فيما بينها. 

5 - أسماء املطابع و البلدان التي مت االستيراد منها مع نسبها املائوية

6 -  املبالغ املالية التي جتنيها املطابع املوردة 

الكمية حسب املطابع املستورد منها
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وصل املبلغ املالي اإلجمالي الذي جنته املطابع املوردة إلى مليون وثالثمائة وأربعة عشر ألف واثنني وخمسني 
)1.314.052( دوالر أمريكي، و هو ما يعادل تقريبا ثالثة عشر مليون ومائة وأربعني ألف وخمسمائة وعشرين 
)13.140.520( درهما مغربيا هذا الرقم يبقى رقما مهما بالنسبة للتجارة و االقتصاد املغربيني، حيث إنه 
يبقى مرشحا لالرتفاع. ومن هنا تتبني أهمية الصناعة املغربية للمصحف الشريف التي ستسهم في تطوير 
االقتصاد املغربي و توفير  فرص عمل أخرى في سوق الشغل املغربية.                                                                                                  
الناشرون املغاربة إلى حتقيق مطمح  لكن إذا كان هذا الرقم يكتسي أهمية قصوى كمؤشر يستهدف منه 
املالي   املستويني  الوطني على  منافع لالقتصاد  ملا ستسديه من  الشريف  للمصحف  الوطنية  الطباعة  تطوير 
واالجتماعي، فإن اإلمكانات املطبعية املتوفرة ببالدنا اآلن ال ميكنها أن تستجيب لهذا الطموح، بالنظر إلى 
ضعف الطاقة اإلنتاجية للمطابع من جهة، ومن جهة أخرى وهذا هو األهم، عدم استفادتها من أي دعم مادي، 
ال سيما على مستوى اإلعفاءات اجلمركية والضريبية عند استيراد الورق، الشيء الذي يضاعف من تكلفة 
إنتاجها، مقارنة مع املطابع األجنبية ذات التكلفة األقل، وبالتالي يضعف من قوتها التنافسية، ويدفع بالناشرين 

إلى التوجه نحو اخلارج من أجل طبع مصاحفهم. 

7 - املصاحف املستوردة وإجراء مراقبة الهيئات العلمية في البلدان األجنبية

الهيئة العلمية املشرفة على مراجعة 
املصحف

رواية 
املصحف 
املستورد

اسم 
املطبعة

صنف وحجم 
املصحف

عدد 
أصناف 
املصحف

الكمية اسم املستورد ر.ت

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر 
جلنة مراجعة املصاحف برئاسة 

الدكتور أحمد عيسى املعصراوي 
والشيخ سيد علي عبد املجيد عبد 
السميع و الشيخ حسن عبد النبي 

عبد اجلواد عراقي 

ورش
دار 

السالم
 ) مصر(

- مصحف 
النصف:17*24

- مصحف 
الربع:14*20 
 -مصحف 
الثمن:8*12

3 8 064 دار سال 
للكتاب 1

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر 
جلنة مراجعة املصاحف برئاسة 

الدكتور أحمد عيسى املعصراوي 
والشيخ سيد علي عبد املجيد عبد 
السميع و الشيخ حسن عبد النبي 

عبد اجلواد عراقي

ورش
دار املغرب 

العربي 
)لبنان(

جزء عم                                                           
جزء تبارك

مصحف نصف 
3 شركة عطية    928 160 

هداية 2

 رئيس جلنة التصحيح احلافظ
 الناجي محمد بهلولي أستاذ الرسم

 والضبط بدار القرآن الرباط،
 حازت هذه الطبعة على موافقة

 رئاسة قسم الدراسات اإلسالمية
 بوزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية

املغربية

ورش
دار 

املعرفة
)لبنان(

- مصحف 
التجويد:17*24                   

- جزء عم                            
- مصحف 

التجويد:
                                 20*14 

3 50 032
ليمسور مكتبة 
مطبعة الرمال 

الذهبية
3

ورش
دار املغرب 

العربي
)لبنان(

- جزء تبارك                                
- جزء عم                                 

- سورة البقرة
3 90 630 مكتبة دار 

الفضيلة 4

الكلفة املالية للمصاحف املستوردة بالدوالر األمريكي



39

 سماحة املفتي العام للجمهورية
 العربية السورية الشيخ الدكتور

 أحمد بدر الدين حسون
ورش

دار املغرب 
العربي 
)لبنان(

- مصحف نصف 
30/1 جزء

 - محفظة مصحف 
نصف 12/1 جزء 

- علبة مصحف ربع 
ورق أبيض 

3 21 619 شركة  
أبوسطروف 5

ورش دار الصبح
)لبنان(

- جزء تبارك                              
- جزء عم                                

- جزء قد سمع 
3 51 302 إديسوفت 

للنشر 6

ورش دار الصبح
)لبنان( - جزء عم 1 15 300 املكتبة 

احملمدية 7

ورش دار الصبح
)لبنان( - جزء عم 1 15 300

دار الطالب 
احلديثة 
للكتاب

8

 مجمع البحوث اإلسالمية األزهر
 جلنة مراجعة املصاحف برئاسة

 الدكتور أحمد عيسى املعصراوي
 والشيخ سيد علي عبد املجيد عبد
 السميع و الشيخ حسن عبد النبي

عبد اجلواد عراقي

ورش
دار 

السالم 
)القاهرة(

- مصحف 
 17*24 1 5 040 دار الثقافة 9

 األستاذ مروان نور الدين السوار
اجلامع للقراءات العشر ورش

مكتبة 
عالم 

القرآن 
الكرمي 
)لبنان(

- مصحف: 
                          25*17

- مصحف: 
                          17*12

- مصحف:  
12*8

3 19 858 دار إحياء 
العلوم الزاهرة 10

 مجمع البحوث اإلسالمية األزهر
 جلنة مراجعة املصاحف برئاسة

 الدكتور أحمد عيسى املعصراوي
 و الشيخ سيد علي عبد املجيد

 عبدالسميع و الشيخ حسن عبد
النبي عبد اجلواد عراقي

ورش
شركة 
القدس 
)القاهرة(

- مصحف 
النصف: 24*17                    

- مصحف 
الثمن: 8*12                      

- مصحف 
الربع: 20*14

3 9 960 مكتبة السالم 
اجلديدة 11

 وزارة الشؤون الدينية و األوقاف
 اجلزائرية و املجلس اإلسالمي
 األعلى التونسي و كذلك الشيخ

الناجي محمد البهلولي

ورش
دار ابن 
كثير 

)سوريا(

- مصحف: 
                 17*24

- مصحف: 
                            20*14

- جزء عم

3 45 324 مكتبة املبادرة 12

- ورش
مؤسسة 
االعلمي
)لبنان(

جزء عم                              
مصحف نصف                              

مصحف مجزأ 
 6/1

3 20 990 دار األمان 13
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 رئيس جلنة التصحيح احلافظ الناجي
 محمد بهلولي أستاذ الرسم و الضبط

 بدار القرآن الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم الدراسات
 اإلسالمية بوزارة األوقاف و الشؤون

اإلسالمية املغربية

ورش
دار 

املعرفة
)لبنان(

- مصحف 
التجويد 14*20                 

- جزء عم 
                        24*17

- جزء تبارك 
24*17

3 25 992 مكتبة التوفيق 14

 هيئة علماء بالد الشام سماحة الشيخ
 الطيب محمد أبو اليسر عابدين و فضيلة
 الشيخ عبد العزيز عيون السود و األستاذ

 عزيز عابدين و األستاذ مروان سوار

ورش
دار املغرب 

العربي 
)لبنان(

- جزء 
عم:17*24 1 25 060 مكتبة التراث 

العربي 15

 مؤسسة حنبعل فضيلة الشيخ
 عثمان األنذاري و فضيلة الشيخ

 عبد العالي أعنون و فضيلة الشيخ
 محمد الدالعي و األستاذ عبد

 الرحمان احلفيان و األستاذ محمد
مشفر و األستاذ محمد البارودي

ورش حنبعل 
)تونس(

- مصحف 
17*24 )من 

طريق األصبهاني(     
- مصحف 

17*24 )من 
طريق األزرق(      

- مصحف 
17*24 )من 
طريق قالون(

3 3000 16 دار املعرفة

  )املجلس اإلسالمي األعلى( تونس
ورش مؤسسة حنبعل

دار ابن 
حزم 
)لبنان(

- مصحف: 24*17
- مصحف: 8*12                      

- مصحف:
24*17 مجزأ

12/1

3 61 380 دار نشر 
املعرفة 17

ورش دار إفتاء جبل لبنان
دار املغرب 

العربي
)لبنان(

- مصحف: مترجم  
إسباني

- مصحف: 
مترجم فرنسي                     

- مصحف: مترجم 
إيطالي

3 9193 دار احياء 
العلوم 18

 رئيس جلنة التصحيح احلافظ الناجي
 محمد بهلولي أستاذ الرسم و الضبط

 بدار القرآن الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم الدراسات
 اإلسالمية بوزارة األوقاف و الشؤون

اإلسالمية املغربية

ورش
دار 

املعرفة 
)لبنان(

- مصحف 
التجويد: 14*20            

- مصحف 
التجويد: 17*24                   

- مصحف 
التجويد: 14*20

3 13 728 دار الرسالة 
للنشر والتوزيع 19

 رئيس جلنة التصحيح احلافظ الناجي
 محمد بهلولي أستاذ الرسم و الضبط

 بدار القرآن الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم الدراسات

 اإلسالمية بوزارة األوقاف و الشؤون
اإلسالمية املغربية

ورش
دار 

املعرفة
)لبنان(

- جزء عم: 
                       24*17

- مصحف 
التجويد: 12*8                    

- ربع يس: 
  20*14

3 17 750
شركة النشر 

والتوزيع 
الرسالة

20
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 سماحة املفتي العام للجمهورية
 العربية السورية الشيخ الدكتور

أحمد بدر الدين حسون
ورش

دار املغرب 
العربي
)لبنان(

- مصحف:97*32                        
- جزء قد سمع                             

- مصحف مترجم 
اجنليزي100*30

3 10 964 دار اجليل 
للنشر والتوزيع 21

 خادم القرآن الكرمي شيخ القرآن
ورش بدمشق

مؤسسة 
الرسالة 
ناشرون 
)لبنان(

- مصحف: 
24*17

- مصحف: 8*12 
مجزأ بعلبة

2 5760 دار الثقافة 22

 مجمع البحوث اإلسالمية األزهر
 جلنة مراجعة املصاحف برئاسة

 الدكتور أحمد عيسى املعصراوي
 و الشيخ سيد علي عبد املجيد

 عبدالسميع و الشيخ حسن عبد
النبي عبد اجلواد عراقي

ورش
دار 

اليمامة 
)سوريا(

- مصحف: 
17*24 سولفان 

بعلبة 
- مصحف: 

8*12 فلكسي  

2 15 336 مكتبة التراث 
العربي  23

 رئيس جلنة التصحيح احلافظ الناجي
 محمد بهلولي أستاذ الرسم و الضبط

 بدار القرآن الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم الدراسات

 اإلسالمية بوزارة األوقاف و الشؤون
اإلسالمية املغربية

ورش
دار 

املعرفة 
)لبنان(

 مصحف التجويد: 
17*24 مجزأ                

- مصحف 
التجويد 14*20 
- ربع مصحف 

التجويد:14*20 

3 15 060 مكتبة السلفية 24

 الشيخ عثمان بن الطيب األنداري
 أستأد مختص في القراءات و
التجويد و مراجعة املصاحف

ورش
دار ابن 
كثير 
سوريا

مصحف:25*35               
مصحف:8*12                         

مصحف:20.5*28
3 9788 مكتبة االصيل 25

 مجمع البحوث اإلسالمية األزهر
 جلنة مراجعة املصاحف برئاسة

 الدكتور أحمد عيسى املعصراوي
 والشيخ سيد علي عبد املجيد عبد
 السميع و الشيخ حسن عبد النبي

عبد اجلواد عراقي

ورش

شركة 
أبناء 

شريف 
األنصاري
)لبنان(

- مصحف:  
                          14*20

- مصحف: 
                           14*20

- مصحف: 
 17*20

3 17 097 دار الرشاد 
احلديثة 26

 مجمع البحوث اإلسالمية األزهر جلنة
 مراجعة املصاحف برئاسة الدكتور

 أحمد عيسى املعصراوي و الشيخ سيد
 علي عبد املجيد عبد السميع و الشيخ

حسن عبد النبي عبد اجلواد عراقي

ورش
دار الفجر 
اإلسالمي 
)سوريا(

-مصحف
17 *25 1 17 757 مؤسسة 

العزوار 27

 رئيس جلنة التصحيح احلافظ الناجي
 محمد بهلولي أستاذ الرسم و الضبط

 بدار القرآن الرباط، حازت هذه الطبعة
 على موافقة رئاسة قسم الدراسات

 اإلسالمية بوزارة األوقاف و الشؤون
اإلسالمية املغربية

ورش
دار 

املعرفة 
)لبنان(

- مصحف 
التجويد 8*12 1 16 074

مكتبة 
وتسجيالت 

الهداية 
28

 مجمع البحوث اإلسالمية األزهر جلنة
 مراجعة املصاحف برئاسة الدكتور

 أحمد عيسى املعصراوي و الشيخ سيد
 علي عبد املجيد عبد السميع و الشيخ

حسن عبد النبي عبد اجلواد عراقي

حفص
دار 

اليمامة 
)سوريا(

-مصحف 12*17                           
- مصحف 8*12                      

- مصحف معطر 
النصف 

3 10 600 الدار العاملية 
للكتاب 29
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تضطلع الهيئة العلمية املشرفة على طباعة املصحف الشريف بدور هام في ضبط الروايات والرسم والضبط 
و عد اآليات و الوقوف و علوم التجويد و التفسير و الفقه و اللغة و النحو و الصرف، و أي مصحف طبع ووزع 
الشريف من احتمال تعرضه  أمرا خطيرا قد يهدد سالمة املصحف  يعد  بدون أي إشراف ألية هيئة علمية 
للخطأ والتحريف. من هذا املنطلق، كان من الضروري تسليط الضوء على الهيئة املشرفة على مراجعة املصحف 
املستورد، و بالرجوع إلى املصاحف املرخص لها تبني لنا أن هناك بعض املصاحف التي لم تذكر فيها الهيئة 

املشرفة على التصحيح و الضبط و التدقيق، و هذه املصاحف هي املوزعة كاآلتي: 

عدد املصاحف التي لم يذكر فيها اسم الهيئة املشرفة على مراجعتها كما هو مبني أعاله وصل إلى 193522 
نسخة، مبقارنة هذا العدد  بالعدد اإلجمالي للمصاحف التي مت استيرادها من طرف األشخاص االعتباريني الذي 

بلغ 788886 نسخة فإنه يتبني أن املصاحف التي جنهل الهيئة املشرفة على طبعها بلغت نسبة 24.53 %
 هذه النسبة ال ميكن االستهانة بها، فتواجد مصاحف متداولة مجهول اسم الهيئة املشرفة عليها أمر يستوجب 

احليطة و احلذر والتحري وذلك من أجل احلفاظ على كتاب الله عز وجل من أي خلل أو زلل أو حتريف. 
كما أنه إلى جانب املصاحف التي لم يذكر فيها اسم الهيئة املشرفة، هناك مصاحف ذات خصوصية البد من 
التنبيه عليها و التدقيق فيها و هي املصاحف املترجمة إلى اللغات األجنبية، حيث تبني لنا أنه ال توجد أي إشارة 

إلى الهيئة املشرفة على مراجعة الترجمة ونخص بالذكر هنا املصاحف املصنفة كاآلتي:

 الهيئة العلمية املشرفة
على مراجعة املصحف

 رواية
املصحف اسم املطبعة  صنف و حجم

املصحف
 عدد

األصناف الكمية دار النشر

- ورش دار املغرب 
العربي )لبنان(

- جزء تبارك 
جزء  عم

- سورة البقرة
3 90 630 مكتبة دار الفضيلة

- ورش دار الصبح
)لبنان(

- جزء تبارك 
جزء  عم 

- جزء قد سمع
3 51 302 إديسوفت للنشر

- ورش دار الصبح
)لبنان( - جزء عم 1 15 300 املكتبة احملمدية

- ورش دار الصبح
)لبنان( جزء عم 1 15 300 دار الطالب احلديثة 

للكتاب

- ورش مؤسسة األعلمي 
)لبنان(

- جزء عم
-  مصحف  نصف 

- مصحف مجزأ 6/1 
3 20 990 دار األمان

193.522 العدد اإلجمالي

الهيئة العلمية املشرفة على 
املصحف دون ترجمته

 رواية 
املصحف اسم املطبعة الهيئة املشرفة 

على الترجمة املترجم الكمية صنف 
املصحف

دار 
النشر

دار إفتاء جبل لبنان ورش

مؤسسة 
األعلمي 

للمطبوعات 
)لبنان(

- عبد القادر 
كرازي 5239 مصحف : 

مترجم  إسباني
دار 

إحياء 
العلوم

- عبد القاسمي 
فخري 2204 مصحف : 

مترجم فرنسي

- - 1750 مصحف: 
مترجم ايطالي

 سماحة املفتي العام للجمهورية
 العربية السورية الشيخ الدكتور

أحمد بدر الدين حسون
ورش

دار املغرب 
العربي
)لبنان(

-
الدكتور عبد 
الله يوسف 

علي
3000

مصحف مترجم 
إجنليزي 
30*100

دار اجليل 
للنشر 
والتوزيع

12193 الكمية اإلجمالية

الدور احليوي للهيئات العلمية في مراقبة املصاحف 
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إن املصاحف املترجمة كما هو مبني أعاله لم يذكر فيها سوى إسم املترجم، أما الهيئة أو اللجنة التي 
راجعت وصححت ودققت في الترجمة فلم يرد لها ذكر، إضافة إلى ذلك فإن املصحف املترجم إلى اإليطالية 
لم تتم اإلشارة مطلقا إلى الشخص الذي قام بترجمته، وهذا أمر يستدعي التوقف و التساؤل، كيف ميكننا 
أن نترجم معاني كتاب الله إلى لغات أجنبية دون أن نضبط الترجمة؟ علما أنها مصاحف موجهة ملسلمني ال 

يفقهون اللغة العربية أو باحثني رمبا غير مسلمني ويريدون دراسة هذا الدين احلنيف. 
من خالل اجلدول أعاله نالحظ جليا أن عدد هذه املصاحف بلغ 12193 نسخة مترجمة، وهو رقم مرشح 
لالرتفاع إذا ما أخذنا بعني االعتبار سنوات ما قبل نشأة مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، 
من هنا تتبني أهمية هذه املؤسسة و الدور الذي ستلعبه على املديني املتوسط والبعيد على مستوى ضبط 
قطاع استيراد املصحف الشريف، ومن مت العمل على ابتكار الوسائل واحللول املتمثلة في خلق جلان من 
اخلبراء على مستوى اللغات احلية، وعلماء في التفسير والدراسات القرآنية إلحكام املراقبة والتدقيق على 

املصاحف املستوردة.                                                               
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المحور الرابع : منجزات الهيئات الفردية والجماعية للمؤسسة
تتولى تدبير وتسيير شؤون املؤسسة كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف احملدث لها هيئات جماعية 
وفردية، فالهيئات اجلماعية تتمثل في املجلس اإلداري وفي الهيئة العلمية احملدثة لديه ملساعدته على القيام 
املدير  فتتجلى في  الفردية  الهيئات  أما  املؤسسة،  إشراف مدير  الوقت حتت  نفس  تعمل في  والتي  مبهامه، 
ومساعديه، ومتشيا مع املهام املنوطة بكل هيئة على حدة، بذلت جهود ال يستهان بها من طرف املجلس اإلداري 
صاحب سلطة التقرير أما املدير فيتولى سلطة التنفيذ واإلشراف اليومي على تسيير شؤون املؤسسة من جميع 

النواحي ويوجد إلى جانب هاتني اجلهتني الهيئة العلمية أو ما يسمى في املؤسسات اللجنة التقنية.
فما هي إذن حصيلة نشاط هذه الهيئات املختلفة للمؤسسة برسم سنة 2011:



45

أوال: حصيلة نشاط مجلس اإلدارة:
مبقتضى املادتني الثالثة والرابعة من الظهير الشريف احملدث للمؤسسة رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع 
23 فبراير 2010 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، يعد  املوافق ل   1431 األول 
املجلس اإلداري للمؤسسة الذي يرأسه السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية الهيئة املقررة داخل املؤسسة 
مبقتضى املادة 4 من الظهير، حيث يتمتع املجلس بجميع السلط واالختصاصات الالزمة إلدارة املؤسسة، 
وينظر في جميع القضايا املتعلقة مبهامها وضمان حسن سيرها، فهو يسهر على اخلصوص على:  حتديد 
التوجهات العامة للمؤسسة، واعتماد القرارات الضرورية لتنفيذها؛ حصر ميزانية املؤسسة واملصادقة على 
حساباتها السنوية؛ املصادقة على البرنامج السنوي ألنشطة املؤسسة، وحتديد اإلجراءات الالزمة لتطبيقه؛ 
املصادقة على الهيكلة التنظيمية للمؤسسة؛ حتديد القواعد املطبقة على الصفقات التي تبرمها املؤسسة؛ 
املصادقة على مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم املؤسسة إبرامها؛ املصادقة على التقرير السنوي الذي 
يقدمه مدير املؤسسة حول حصيلة نشاط املؤسسة، التداول بشأن قبول الهبات الوصايا؛ البت في طلبات  
الترخيص بطبع املصحف الشريف وبنشره وبتوزيعه بناء على نتائج الدراسة التي تنجزها الهيئة العلمية؛  

حتديد تعريفات اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة؛ ....
يظهر إذن أن مجلس اإلدارة يعد عصب احلياة األساسي في نشاط املؤسسة، لذلك وتنفيذا ملقتضيات 
الظهير الذي ينص على أن يعقد هذا املجلس دورتني في السنة، األولى في شهر مارس والثانية في شهر 
أكتوبر، حرصت إدارة املؤسسة أن تكون دائما في املوعد، ال سيما أن الظهير املذكور، قد أناط مبديرها 

حتضير جميع الوثائق الالزمة من أجل انعقاد الدورة.
أهم  اتخاذ  خاللهما  مت  عاديني  اجتماعني  املدة  هذه  خالل  املؤسسة  إدارة  مجلس  عقد  فقد  وبالفعل، 

القرارات الهيكلية املتعلقة باملؤسسة كما يعكس ذلك اجلدول اآلتي:
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ثانيا: حصيلة نشاط الهيئة العلمية:
تركز عمل الهيئة العلمية خالل السنة األولى من بداية العمل الفعلي للمؤسسة، على دراسة ومراقبة مشاريع 
املصاحف احملالة إليها من طرف إدارة املؤسسة من أجل إبداء وجهة النظر فيها وإصدار القرار النهائي بشأنها 

وفي مدى قابليتها للرواج داخل اململكة من عدمه.
والواقع أن عمل اللجنة العلمية قد اصطدم ببعض الصعوبات التي أفرزها التنزيل الفعلي ملضامني الظهير 
احملدث للمؤسسة،  منها مثال املعايير التي يتعني اتباعها في احلكم على املشاريع املعروضة على أنظار الهيئة، 
وهل من الواجب عليها في هذا الصدد، اعتماد  القواعد احملددة مبقتضى رواية ورش عن نافع من طريق أبي 
يعقوب األزرق كما هي معتمدة في املصحف احملمدي، وبالتالي رفض أي روايات أخرى ال تلتزم بهذه القواعد، 

أم أن األمر يدعو إلى التعامل بنوع من املرونة مع املشاريع املقدمة.
هذا اإلشكال أخذ حيزا كبيرا من عمل الهيئة وتطلب منها مناقشات وجلسات عمل، إلى أن جاء قرار السيد 
الوزير بتبني فترة انتقالية امتدت إلى غاية شهر دجنبر 2012 مفاده قبول املشاريع املقدمة على شرط أال 
تتضمن بعض األخطاء املسقطة، كوجود أخطاء في النص القرآني ذاته أو سقوط آيات منه، أما غير ذلك من 
أخطاء ميكن إدخالها في »دائرة اللمم« فقد جرى االتفاق املبدئي واملؤقت بالسماح بقبولها، لكن دون املصاحف 
التي ستوجه إلى مساجد اململكة، فهذه األخيرة اتخذ القرار بتزويدها باملصاحف املرسومة وفق الرواية املعتمدة 

باملغرب والتي يعكسها بكل وضوح املصحف احملمدي فقط دون سواه.
وهو قرار اتخذه السيد الوزير وسارت على هديه اإلدارة والهيئة العلمية ، وهو أمر طبيعي بالنسبة ملؤسسة 
في بداية اشتغالها حتاول تلمس طريقها، كما أسهمت هذه الهيئة  بأفكارها وتصوراتها في صياغة مشروع 
القانون احملدد للشروط واإلجراءات والقواعد الواجب توافرها في املصاحف التي يراد طبعها أو تسجيلها أو 

توزيعها باملغرب، هذا املشروع الذي مازال لم يصدر بعد وهو قيد الدراسة مبصالح األمانة العامة للحكومة.

القرارات املتخذةجدول األعمالالتاريخالدورة

يوليوز األولى  11
2011

- مشروع التوجهات العامة للمؤسسة.
- مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة .2011

- مشروع  الهيكلة التنظيمية.
والهيئة  للمؤسسة  الداخلية  األنظمة  مشاريع   -

العلمية.
- مشروع قرار بشأن حتديد تعريفات اخلدمات 

املقدمة من قبل املؤسسة.
اجتاه  في  للدفع  املستعجلة  اإلجراءات  مقترح   -

نشر وتوزيع املصحف احملمدي.
- مشروع البرنامج السنوي.

- مشروع احلصيلة األولية ملنجزات املؤسسة.
- مشروع الهوية البصرية.

- مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة 
2011

للهيئة  الداخلي  القانون  مشروع   -
العلمية

- مشروع القانون الداخلي للمؤسسة

- مشروع البرنامج السنوي.

أكتوبر الثانية  24
2011

- تقدمي مشروع امليزانية واملصادقة عليه؛
ألنشطة  التوقعي  املخطط  مشروع  تقدمي   -

املؤسسة ملدة متعددة السنوات واملصادقة عليه؛
- تقدمي مشروع قرار حتديد تعريفات اخلدمات 

املقدمة من قبل املؤسسة؛
- مختلفات؛

- مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة 
2012.
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أ- عمل الهيئة العلمية على مستوى تسجيل املصحف املرتل:
إعماال ملقتضيات املادة السابعة من الظهير الشريف احملدث للمؤسسة، والتي تنيط بهيئتها العلمية »اإلشراف 
من الوجهة العلمية والفنية على إجناز العمليات املتعلقة بنسخ املصحف الشريف وطبعه وتسجيله على مختلف 
في  وطنية  مباراة  إجراء  مت  تنفيذها«  ومراقبة  العمليات  هذه  تتبع  على  والعمل  الوسائط،  املتعددة  الدعائم 
املوضوع من أجل الظفر بشرف تسجيل املصحف احملمدي الشريف املرتل برسم سنة 1432 / 2011 ، حتت 
إشراف السادة أعضاء الهيئة العلمية وذلك يوم اخلميس 24 فبراير 2011 مبقر املؤسسة، وقد روعيت منهجية 
جديدة في اختيار املقرئني، حيث مت نهج أسلوب املباراة املفتوحة، لتكون احلظوظ متساوية، ويكون األصلح هو 

األحق بالتسجيل، في إطار من الشفافية والنزاهة واالنفتاح على جميع مناطق اململكة.
هكذا إذن، وبالتعاون مع بعض املجالس العلمية احمللية، قبل ملف )17(سبعة عشر مرشحا ميثلون أقاليم 
: تطوان، طنجة، صفرو، سال، أكادير، الدار البيضاء، حيث مت استدعاؤهم جميعا خالل يوم املباراة، وتكونت 
الفعلي ملدير هذه األخيرة. وقد  العلمية باملؤسسة، وحتت اإلشراف  الهيئة  جلنة االنتقاء من السادة أعضاء 
حددت اللجنة املعايير والضوابط التي على أساسها مت تقييم املترشحني وترتيبهم حسب االستحقاق، حيث 
روعيت ثالثة عناصر في التقييم وهي: حفظ كتاب الله، اإلملام بقواعد الترتيل، التمكن من القراءة املغربية 
األصيلة. بعد التقييم النهائي، خلص قرار اللجنة العلمية إلى اختيار أربعة مترشحني، ويتعلق األمر بكل من 
السادة: زكرياء الرقيبي من تيط مليل، احلسني البقالي من طنجة، رشيد الويزة من سال، معاذ الدويك من 

الدار البيضاء.
املصحف  بطبع  الترخيص  طلبات  وفحص  دراسة  مستوى  على  العلمية  الهيئة  عمل   - ب 

احملمدي الشريف أو نشره أو توزيعه.
نشير إلى أن الهيئة العلمية، قد متكنت خالل الفترة السنوية 2011-2010 من عقد  ما مجموعه أربعة 
عشر )14( اجتماعا أي مبعدل اجتماع واحد في الشهر، خصص أغلبها لدراسة املشاريع املقدمة بغاية إعادة 
طبع املصحف احملمدي الشريف والزيادة في إصداره منقحا خاليا من األخطاء بالتنسيق مع مطبعة فضالة، 
وكذا دراسة طلبات الترخيص بطبع املصحف الشريف أو نشره أو توزيعه املقدمة من قبل األشخاص الذاتيني 

أو االعتباريني وذلك في إطار اجتماعات دورية كما هي مفصلة في اجلدول اآلتي:

موضوع االجتماعالتاريخرقم االجتماع

01
31يناير 

2011

v بشأن التصحيحات الالزم إدخالها على املصحف احملمدي الشريف

10 فبراير 02
2011

v .إبداء مالحظات حول املصحف احملمدي الشريف
v  االتفاق على الطريقة التي سيتم بها احلسم في القراء الذين سيقع عليهم االختيار

لتسجيل املصحف  احملمدي املرتل لسنة 2011/1432.
v  التقرير بشأن املصاحف املقدمة للمؤسسة من طرف أصحابها من أجل احلصول

على ترخيص بتوزيعها.

24 فبراير 03
2011

v .بشأن مباراة انتقاء القراء لتسجيل املصحف احملمدي املرتل
v .حترير محضر بشأن األسماء املختارة لتسجل املصحف املرتل

04
16 مارس 

2011

v .2011 بشأن التحضير لعملية تسجيل املصحف احملمدي املرتل برسم موسم 
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11 ماي 05
2011

v .مناقشة مشروع النظام الداخلي اخلاص بعمل الهيئة
v .مناقشة مشاريع املصاحف املدروسة للبت فيها
v  احلسم في املادة 13 من مشروع القرار الوزاري املتعلق بتحديد شروط وإجراءات

الترخيص بنسخ املصحف احملمدي أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.
v .)اعتماد مبدأ القراءة اجلماعية النسبية )مصحف لكل عضوين
v .مناقشة مشروع القرار املديري اخلاص بتحديد تعريفة عن خدمات املؤسسة
v .توقيع االتفاقية املوقعة بني املؤسسة وأعضاء الهيئة العلمية
v .مناقشة وضعية الشق الفني من عضوية الهيئة العلمية
v .خلق جلينة مهمتها التفاوض إلى جانب اإلدارة مع هيئة الناشرين
v  اتخاذ موقف مشترك بخصوص الدعوة إلى تخصيص نسبة من املصاحف املطبوعة

مشاريع  لتمويل  أخرى  منافذ  خلق  أجل  من  للبيع  املساجد(  مصحف  غير  )من 
املؤسسة.

16 ماي 06
2011

v .بشأن تنظيم أداء الهيئة وتدخالتها
v .مناقشة بعض مقترحات املؤسسة للرفع من وتيرة العمل
v  التي العلمية عن اخلدمات  الهيئة  السادة أعضاء  بتعويض  العقود اخلاصة  توقيع 

يؤدونها للمؤسسة.

24 ماي 07
2011

v .بشأن تقومي أداء القراء
v .توصيات بشأن جتويد القراءة

21 يونيو 08
2011

v  املصاحف مبشاريع  املتعلقة  العلمية  الهيئة  أعضاء  السادة  تقارير  مناقشة  بشأن 
املعروضة عليهم من أجل الدراسة.

14 شتنبر 09
2011

v  توقيع تقارير املشاريع السابقة في ضوء القرار القاضي بالتعامل مع املرتفقني بنوع
من املرونة تبعا لتعليمات السيد الوزير.

v .اعتماد قاعدة املساواة بني املرتفقني في شأن املشاريع املقدمة
v  مناقشة الئحة الضوابط املقررة من قبل الهيئة العلمية وبيان فحواها ليسهل التعامل

على أساسها مع املرتفقني.
v .تسليم مشاريع الطبع املقدمة ألعضاء الهيئة للقراءة واملراجعة
v .اقتراح بعض املشاريع العلمية لتتبناها املؤسسة
v  موافاة أعضاء الهيئة بنسخ من مشروع قرار الوزير املتعلق بإجراءات وشروط طبع

وتسجيل وتوزيع املصحف احملمدي.
v  الناشرين ملناقشة مجموعة من الضوابط اإلخبار بضرورة عقد اجتماع مع هيئة 

املقررة من قبل الهيئة.
v .صياغة مشروع رسالة جوابية لكافة طالبي الترخيص باستيراد املصحف الشريف

03 أكتوبر 10
2011

v .احلسم في بعض مشاريع املصاحف املقدمة
v .وضع تقرير عن حصيلة الهيئة العلمية
v  الوزارة في ملراسلة  تبعا  القراء  أجود  املرتل الختيار  املصحف  إعادة نسخ  اقتراح 

املوضوع.
v .مناقشة مقترح الضوابط واملعايير الواجب توفرها في املصاحف املستوردة
v  متابعة مشاريع البحث املقدمة من قبل أعضاء الهيئة العلمية واملقترح طبعها من

قبل املؤسسة.
v .مناقشة مشروع  الندوتني املزمع تنظيمهما برسم السنة املقبلة
v  الوزاري املتعلق بطبع ونشر موافاة املؤسسة باالقتراحات املتعلقة مبشروع القرار 

املصحف الشريف.
v .دراسة الئحة القراء املقترحني لتسجيل املصحف املرتل للسنة املقبلة
v .23397 مالحظات حول املصحف احملمدي الشريف حسب مراسلة الوزارة رقم
v .إضافة جملة »رواية ورش« على ظهر غالف املصحف احملمدي
v  دراسة مختلف سبل التواصل مع أعضاء الهيئة العلمية خارج نطاق االجتماعات)مثال

البريد االلكتروني- الفاكس...(
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18 أكتوبر 11
2011

v .تسلم الوثائق التي ستناقش في مجلس اإلدارة املقبل
v .مناقشة مقترح الضوابط واملعايير الواجب توفرها في املصاحف املستوردة
v  متابعة مشاريع البحث املقدمة من قبل أعضاء اللجنة العلمية واملقترح طبعها من

قبل املؤسسة.
v .مناقشة الندوتني املزمع تنظيمهما في السنة القادمة
v  الوزاري املتعلق بطبع ونشر موافاة املؤسسة باالقتراحات املتعلقة مبشروع القرار 

املصحف الشريف.
v .مناقشة مقترح الضوابط واملعايير الواجب توفرها في املصاحف املستوردة
v  مناقشة  القرار املتعلقة بإعادة نسخ القراء الذين سبق تسجيلهم والنظر في األسماء

املقترحة من طرف الوزارة بهذا الصدد.
v .دراسة الئحة القراء املقترحني لتسجيل املصحف املرتل للسنة املقبلة
v  استالم التقارير املتعلقة باملشاريع املقدمة ألعضاء الهيئة العلمية خالل االجتماع

السابق من أجل القراءة.
v .)دراسة املشاريع اجلديدة املودعة باملؤسسة.)ست مشاريع 
v .تفعيل القرارات املتخذة في االجتماع السابق

12

21 نونبر 
2011

v  إعداد للمشاركة في  الدمالوي من مصر  املجيد  السيد محمد عبد  دراسة طلب 
املصحف اإلمام في فن التجويد.

v  عرض مشروع البرنامج السنوي للندوات التي ستنظمها الهيئة العلمية خالل السنة
املقبلة.

v .مناقشة الطريقة املثلى للتخلص من مخلفات املصحف احملمدي الشريف
v  قبل من  طبعها  واملقترح  العلمية  الهيئة  قبل  من  املقدمة  البحث  مشاريع  متابعة 

املؤسسة.
v .االستماع إلى أشرطة القراء املقترحني لتسجيل املصحف املرتل للسنة املقبلة
v .2011 التوصل بتقارير عن املشاريع املسلمة خالل اجتماع 18 أكتوبر

13

 13
دجنبر2011

)عقد هذا 
االجتماع في 
إطار ورشتني 

للعمل(

v )االستماع إلى القراء املقترحني لتسجيل املصحف املرتل للسنة املقبلة )6 قراء
v .التذكير مبشروع البرنامج السنوي للندوات
v .مناقشة طريقة التخلص من مخلفات املصحف
v  قبل من  طبعها  واملقترح  العلمية  الهيئة  قبل  من  املقدمة  البحث  مشاريع  متابعة 

املؤسسة.
v .دراسة مشاريع الترخيص الستيراد املصاحف اجلديدة
v .دراسة كيفية إجناز استطالع متلفز حول املؤسسة
v .اقتراح كيفية إجناز حلقات تلفزية شهرية عن  علوم القرآن بإشراف املؤسسة

ثالثا: حصيلة نشاط اإلدارة:
استنادا إلى االختصاصات الواسعة التي حددها الظهير احملدث للمؤسسة أهمها تنفيذ املدير ملقررات املجلس 
إيجاز غير مخل  في  استعراض  بعلمه ميكن  عام  بوجه  املؤسسة وصيانة  اليومي ألعمال  والتسيير  اإلداري، 

حصيلة نشاط اإلدارة من خالل الفقرات التالية:

1 - على مستوى التنظيم اإلداري للمؤسسة:
  اجلدير بالتذكير أن املؤسسة غداة انطالق أعمالها، لم يكن لها من إطار قانوني تستهدي به غير مقتضيات 
الظهير الشريف املنشئ لها وكذا تعليمات السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية، لذا فقد كان من أولى 
املهام التي عكفت عليها اإلدارة، أجرأة مقتضيات الظهير ومحاولة تنزيلها التنزيل السليم على الواقع العملي 
من خالل إفراغها في قوالب شكلية وهياكل وبنيات إدارية ومساطر عملية وبعبارة أخرى بلورة اإلطار القانوني 
واملؤسساتي واملالي الذي سينظم تدخالتها ويضبط حتركاتها ووسائل اشتغالها لتسير على هديها في عالقاتها 

الداخلية واخلارجية.
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هكذا إذن، ميكن حصر األنشطة التي قامت بها املؤسسة في هذا اجلانب على مستويني.
2 - اجلانب املؤسساتي:

Q وضع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة والتي تضمنت ست مصالح في بداية األمر لكنها اختزلت في ثالث وهي: 
مصلحة املوارد البشرية و الشؤون العامة، مصلحة املصحف الشريف، مصلحة الشؤون املالية واألنظمة املعلوماتية 

واجلودة، مع حتديد واضح ومفصل الختصاص كل مصلحة.
Q وضع النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد املساطر املنظمة لكل الهياكل املوجودة باملؤسسة ، سواء في ما يتعلق 
املؤسسة، وضعية  اإلدارية داخل  البنيات  وتداوالتها،  العلمية  الهيئة  اجتماعات  اإلداري،  املجلس  اجتماعات  ب: 

العاملني باملؤسسة،  نظام التعويض اخلاص بالعاملني لدى املؤسسة.
Q وضع القانون الداخلي للهيئة العلمية لتنظيم طريقة عملها سواء في إطار عالقة أعضائها بعضهم ببعض، أو 

في إطار عالقة هؤالء بإدارة املؤسسة.
Q حتديد الهوية البصرية للمؤسسة  

Q حتديد تعريفات اخلدمات املقدمة من طرف املؤسسة
Q وضع البرنامج السنوي ألنشطة املؤسسة 

Q وضع املشروع اخلاص بالتوجهات العامة للمؤسسة.
Q املشاركة في إعداد القانون اخلاص مبسطرة طبع ونسخ وتسجيل وتوزيع املصحف احملمدي بالتعاون مع أطر 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
Q إعداد مقترح إجراءات مستعجلة للدفع في اجتاه نشر وتوزيع املصحف احملمدي على أوسع نطاق.

3 - اجلانب املالي:
ضبط العالقات املالية التي حتتاجها املؤسسة في تعامالتها اليومية سواء مع اخلزينة العامة أو املؤسسة البنكية 

)التوقيع على الشيكات، مساطر اآلداءات....(.
تفعيل القرار املشترك لوزيري األوقاف والشؤون اإلسالمية واالقتصاد واملالية املتعلق بالتنظيم املالي واحملاسبي 

ملؤسسة محمد السادس.
Q إجناز امليزانية السنوية للمؤسسة والسهر على تطبيقها.

Q التعاقد مع مكتب خبرة في احلسابات ملؤازرة املؤسسة في تدقيق حساباتها وإجناز تقريرها السنوي.
Q إحداث مكتب الشساعة » Régie« ملساعدة املؤسسة على إجناز آداءاتها املالية اجلارية واملعتادة.

Q إحداث مصلحة خاصة باحلسابات وما يرتبط بها.

رابعا: على مستوى جتهيز املؤسسة:
ركزت املهام املتعلقة بالتجهيز على جانبني اثنني، أولهما احلفاظ على بناية املؤسسة مع التجهيزات التي بداخلها 

عند االستالم مبناسبة التدشني املولوي السامي، وثانيها العمل على صيانتها وتزويدها بالتجهيزات الناقصة.
للقيام بهاتني املهمتني املنصوص على تفاصيلهما في الهيكلة العامة للمؤسسة، فقد مت القيام مبا يلي:

Q إجناز تقرير عن  بناية املؤسسة وجتهيزاتها، حيث متت معاينة العديد من األعطاب سواء على مستوى البناية 
أو التجهيزات حررت بشأنها محاضر وجهت للجهات املعنية.

Q شراء أنظمة مكافحة للفيروسات  وامللفات الضارة باألجهزة املعلوماتية ومتكني كل احلواسيب منها.
Q إجناز جرد وإحصاء بالتجهيزات التي تعود مللكية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية واملوجودة باملؤسسة.

Q القيام بشراء  التجهيزات املتعلقة بالقطاع السمعي البصري: هوم سينما، تلفزة، جهاز استقبال، دي في دي...
Q جتهيز املقصف: ثالجة، فرن،  إلخ

اقتناء حواسيب  املكتبية، من حيث  املعلوماتية  والتجهيزات  باألنظمة  املتعلق  الشق  في  املؤسسة  تقييم حاجة   Q
مكتبية، طابعات ...

Q شراء معدات مكتبية
Q جرد عام جلميع ممتلكات املؤسسة مع تدبير مخزن املعدات



51

Q تهيئة وجتهيز القاعة املتعددة االختصاصات: إصالحات متنوعة )بناء، كهرباء، صباغة، جنارة(، طاولة 
االجتماعات،  التجهيز السمعي البصري

Q تهيئة مدخل البناية عبر إضافة باب زجاجي متحرك يفتح ويغلق أوتوماتيكيا لتفادي الغبار املتسرب 
إلى داخل املؤسسة عند فتح الباب الرئيسي )اخلشبي(.

Q شراء حواسيب محمولة خاصة باألطر
Q شراء األنظمة الضرورية لالستعمال املعلوماتي 

Q شراء سيارتني ملصلحة املؤسسة، 
Q شراء دراجة نارية لتمكني أعوان املؤسسة من القيام باملهام اليومية داخل مدينة احملمدية في ظروف 

جيدة مع االقتصاد في النفقات والوقت.
مصلحة  جتريها  التي  احلسابية  العمليات  كل  بحوسبة  خاص  اجلودة  عالي  معلوماتي  نظام  شراء   Q

احلسابات باملؤسسة.
ويتمثل املبلغ اإلجمالي لنفقات التجهيز املصروفة في 850.897،66 درهم من أصل 1.066.000،00 
درهم كاعتماد مخصص جلانب التجهيز، علما أن اإلدارة التزمت بعقود مع موردين آخرين لم يتمكنوا من 

إجناز املطلوب، ومت إرجاء الوفاء بااللتزامات املادية إلى سنة 2012 في إطار الباقي لألداء.

خامسا: اجلانب املتعلق باملوارد البشرية:
ففيما يتعلق باملوارد البشرية  فقد تولت اإلدارة اعتماد سياسة ترشيد املوارد البشرية، فاكتفت بتشغيل 
إطار  في  التعاقد  نهج  ذلك  في  فعالية، سالكة  من  يلزم  الطبيعي مبا  لسيرها  الضروري  األدنى  احلد 

القانون اخلاص.
أطر و أعوان املؤسسة

املهمة
املدير

الكاتب العام
رئيس مصلحة نشر املصحف الشريف

رئيس مصلحة الشؤون املالية و املعلوماتية و اجلودة

رئيس مصلحة املوارد البشرية والشؤون العامة

متصرفة مكلفة مبكتب املوظفني

مهندسة دولة مكلفة مبكتب اللوجيستيك و املمتلكات

مهندس دولة مكلف مبكتب االداء و تدبير الشساعة

مكتب الصيانة و اجلودة

متصرفة متمرنة ( مكتب امليزانية)

متصرفة متمرنة ( مكتب احملاسبة)

كاتبتان
عون نظافة

عون خدمة (مكلف بالباب الرئيسي للمؤسسة)

عون خدمة (سائق)
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هذا وقد مت متتيع املتعاقدين بكافة احلقوق التي تضمنتها أنظمة التأمينات االجتماعية كما يلي:
Q التقاعد: مت إجناز جميع اإلجراءات و املساطر اإلدارية مع النظام اجلماعي ملنح رواتب التقاعد من أجل 

انخراط املعنيني باألمر واالستفادة من نظام التقاعد.
Q التأمني الصحي: كذلك مت إجناز جميع اإلجراءات و املساطر اإلدارية مع الصندوق الوطني ملنظمات 

االحتياط االجتماعي لالستفادة من منظومة التغطية الصحية جلميع املتعاقدين.
Q التعويض عن حوادث الشغل: بصدد استكمال اإلجراءات مع شركات التأمني.

أصل  من  درهم   1.326.909،19 بلغت  والتي  بالتسيير  املتعلقة  النفقات  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
2.490.000،00 درهم، هي مرشحة للزيادة في إطار االلتزامات التي جمعت بني املؤسسة وبني مكاتب 
للدراسات والتكوين، ثم برنامج التعاقد مع بعض األطر ذات اخلبرة لتلبية حاجيات املؤسسة منها، وخلق 
جلان علمية متخصصة في علم الترجمة، وتفسير القرآن الكرمي للضرورة امللحة التي تقتضي وجودها 

ضمن الهيئات العلمية باملؤسسة إلخ.
وهذا ما يفسر الباقي لألداء املتمثل في مبلغ 1.163.090،81 درهم.

سادسا: اإلعالم والتواصل:
ليس  ولكن  املؤسسة،  أنشطة  يعتري هذا اجلانب، ضمن  زال  الذي ال  بالنقص  االعتراف  الفضيلة  من 
تنقيصا منه أو إهماال بقدر ما هو حرص من املؤسسة على أن تظهر بشكل ال ميس مبصداقيتها، فعلى 
املستوى الواقعي، وكما تبني من خالل محاور هذا التقرير، فإن السنة األولى من عمل املؤسسة كانت فترة 
تفكير وتأمل وترجمة كل ذلك إلى إرساء هياكلها وبنياتها اإلدارية ووضع املساطر التي تسير عليها. وإذا 
كانت قد وفقت إلى حد ما في هذا اجلانب، فإنها آثرت أال تبرمج برامج إعالمية تظهر بها إلى العموم 
إال خالل هذه السنة ) 2012(، التي تعد سنة االنطالق الفعلي للمؤسسة على مستوى األنشطة والبرامج 

بعد استكمال الهياكل.
ومن اجلدير بالذكر في هذا الصدد، أن الهيكلة احلالية للمؤسسة والتي متت املصادقة عليها خالل اجتماع 
مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ 11 يوليوز 2011 قد أدخل في االعتبار اجلانب املتعلق بالتواصل واإلعالم 
واالنفتاح على احمليط، وتضمن مصلحة خاصة بالشؤون العامة ستعنى أساسا مبسائل التواصل واإلعالم 
إال أنها أدمجت في مصلحة واحدة هي مصلحة املوارد البشرية والشؤون العامة حاليا، وهو توجه يدل 
بالفعل على األهمية القصوى التي ستوليها املؤسسة لهذا اجلانب الذي سيتولى تأمني اخلدمات التالية:

Q تعزيز وتطوير إشعاع املؤسسة.
Q السهر على نشر الوثائق ذات الصبغة اإلخبارية والتواصلية: جمع املعلومات املتصلة بنشاط املؤسسة 

ومجالها ومعاجلتها وصياغتها كتابة.
Q متابعة النشر والتوزيع: املجلة العلمية للمؤسسة، النشرة اإلخبارية للمؤسسة، مطويات، كتيبات تتعلق 
والعلمية  الثقافية  امللتقيات  أشغال  مختلف  ملخصات  وكذا  املؤسسة،  بنشاط  ذي صلة  معني  مبوضوع 

املنظمة برعاية املؤسسة.
Q السهر على تصميم ونشر الوثائق الهادفة إلى تقييم وبلورة إجنازات املؤسسة.

Q العمل على إعداد البحوث والدراسات القرآنية 
Q إعداد املعطيات الالزمة خللق املوقع اإللكتروني للمؤسسة والسهر على حتديث هذه املعطيات.

Q السهر على تنظيم األنشطة الثقافية والعلمية ذات الصلة مبجال علوم القرآن الكرمي.
Q ضبط و توطيد العالقات مع جهات الصحافة واإلعالم

Q إدارة و خلق وحتديث مختلف قواعد املعطيات املتعلقة باملؤسسة.
Q صياغة وإدارة وحتيني القوائم والدالئل السنوية، الداخلية منها واخلارجية، املتعلقة باملؤسسة.

Q املشاركة في املعارض، والندوات واأليام الدراسية ذات العالقة املباشرة بعلوم القرآن، وفنون الطباعة 
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سابعا: الشراكة والتعاون:
استنادا ملقتضيات املادة 2 من الظهير الشريف رقم 198-09-1 الصادر في 8 ربيع األول بإحداث مؤسسة 
محمد السادس لنشــر املصحف الشريف. فإن مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف تعتبر هيئة 
وطنية مرجعية عليا في مجال اإلعداد العلمي و املادي و الفني لنسخ املصحف الشريف و نشره، وتسجيله 
عن طريق مختلف الدعائم املتعددة الوسائط. كما أنه و استنادا للمــــادة األولى من نفس الظهير فإن املؤسسة 
ال تسعى إلى احلصول على الربح و تتمتع بالشخصية املعنوية و االستقالل املالي و فـي هـــذا الصدد تتجلى 
أهمية نسج عالقات مع أطراف مختلفة كالشركاء، املتعاونون، املتعاقدون،... وذلك بهدف القيام باملهام املنوطة 

بها على أكمل وجه.
ملؤسسة  واالجتماعية  االقتصادية  القانونية،  العالقات  أن يضبط  األطراف من شأنه  فإن حتديد  ومن مت 

محمد السادس لنشر املصحف الشريف مع محيطها السوسيو- اقتصادي. 

تاريخ الشراكة موضوع الشراكة الشريك

2011/02/11     2011/04/25  
2011/05/16     2011/07/19  مطبعة فضالة طبع املصحف احملمدي الشريف

2011/03/10   شركة INES تسجيل تالوة املصحف الشريف

2011/06/03 شركة التدقيق احلسابي  التدقيق احلسابي
»FIDUBER«

2011/06/24  فندق جنان فضالة استقبال و إيواء ضيوف املؤسسة

أ- شركاء املؤسسة:

واخلطوط وبرمجيات القرآن الكرمي.
لكن هذا التصور املستقبلي الطموح، ال يغني عن اإلشارة إلى بعض األنشطة اإلعالمية التي قامت بها املؤسسة 

خالل هذه الفترة، رغم انشغاالتها بوضع مرتكزات االنطالق، منها:
Q نشر ثالث مقاالت تعريفية باملؤسسة وبالنتائج التي خرج بها اجتماع املجلس اإلداري األول باملؤسسة،  والذي 
استدعيت له العديد من املنابر اإلعالمية املغربية، وحظي بتغطية كل من جرائد: االحتاد االشتراكي، التجديد، 

الصحراء املغربية.
Q إعطاء تصريحات صحفية من طرف كل من السيد الوزير و السيد املدير خالل مناسبتني اثنتني: األولى 
خالل اجتماع مجلس اإلدارة األول والثانية خالل اجتماع الدورة الثانية ملجلس إدارة املؤسسة تصريحات بثتها 

كل من قنوات: قناة محمد السادس للقرآن الكرمي، ميدي1، القناة الثانية  في نشراتها اإلخبارية الرئيسية.
Q إجناز كتيب تعريفي باملؤسسة BROCHURE  بتصميم بديع وطباعة جيدة لتوزيعه في احملافل الوطنية التي 
تستدعى إليها املؤسسة  أو لتسليمه إلى زائريها، وقد حظي هذا الكتاب بإعجاب وتقدير عدد من العلماء الذين 
اطلعوا عليه لتضمنه عدد من النقط الهامة، منها التعريف برواية ورش، خصائص رواية ورش، متى بدأ املغاربة 
الغاية واألهداف  الشريف،  لنشر املصحف  السادس  إنشاء مؤسسة محمد  الرواية، ظروف  اعتماد هذه  في 

املتوخاة من وراء إنشائها،  التعريف باملصحف احملمدي، املنهجية التي اعتمدت في إجنازه.
Q إجناز مطوي خاص باملؤسسة Dépliant للتعريف باملؤسسة بأسلوب جذاب وإخراج أنيق، حيث متت اإلشارة 

فيه إلى مقتطفات من ظهير النشأة، وفكرة عن هياكل املؤسسة، واخلدمات التي تقوم بها لفائدة املرتفقني.
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نوع التعاون مجال التعاون املتعاون
 استنادا للظهير احملدث للمؤسسة فإن املؤسسة
 ومواردها تخضع للنظام الضريبي املطبق على

 اجلمعيات املعترف لها بصفة املنفعة العامة
 املديرية اجلهوية  فرض الضرائب

للضرائب

 تنسيق بني اجلمارك واملؤسسة من أجل مراقبة
 املديرية العامة للجمارك مراقبة املصاحف املستوردة املصاحف املستوردة

و الضرائب غير املباشرة

 اجلمعية املغربية  نشر و توزيع املصحف الشريف  تعاون بني املؤسسة واجلمعية املغربية للناشرين
للناشرين

 االعالنات هي وسيلة مهمة للتعريف باملؤسسة
 وأنشطتها وكذلك من أجل نشر إعالنات طلبات

 العروض
اجلرائد املغربية  نشر إعالنات املؤسسة

 الترخيص لألشخاص الذاتيني واالعتباريني الراغبني
 في طبع املصحف الشريف أو في توزيعه وذلك تطبيقا

 ملقتضيات املادة 2 من الظهير الشريف احملدث
للمؤسسة

دور النشر  استيراد و توزيع املصحف الشريف

 إعالنات طلبات العروض يجب نشرها ببوابة الصفقات
 العمومية كما جاء في املادة 76 من املرسوم اخلاص

 بالصفقات العمومية
 نشر طلبات العروض اخلاصة

بوابة الصفقات العمومية باملؤسسة

ب - املتعاونون مع  املؤسسة:
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