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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  – 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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انسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع األول 1431 )23 فباير 2010( 
ما  فيها  جاء  التي  الرابعة  مادتيه  في  والسيما  الشريف،  املصحف  لنشر  السادس  محمد  مؤسسة  بإحداث 
11 منه  واملادة  املؤسسة حول حصيلة نشاطها«  الذي يقدمه مدير  السنوي  التقرير  »املصادقة  على  نصه: 
أيضا التي نصت في معرض بيان مهام املدير على »إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط املؤسسة وعرضه 
على مجلس اإلدارة للمصادقة عليه، انسجاما ومتشيا مع روح هذه النصوص تتشرف إدارة املؤسسة بأن تعد 
واملتمثلة  إليها،  املوكولة  املهام  إطار جملة  في   ،2012 أنشطتها طيلة سنة  ملختلف  املستوعب  التقرير  هذا 
باألساس في 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 االعداد العلمي واملادي والفني لنسخ املصحف الشريف ونشره، وتسجيله عن طريق مختلف 
و تسجيل تالوة  الطبع  أعمال  و ترجمة كل ذلك في شكل ملموس عن طريق  الوسائط«،  املتعددة  الدعائم 
في  املذهبية  الوحدة  مظاهر  من  كمظهر  ببالدنا  املعتمدة  الرواية  نافع  عن  ورش  برواية  الشريف  املصحف 

أبعادها الفقهية والعقدية والسلوكية و القراءة القرآنية.

وإن مما يبعث على االرتياح-ـــ ويستوجب شكر الله امللك الوهاب ـــ احلصيلة املنجزة برسم سنة 2012 على 
مستوى املهام الرئيسية الثالث؛ الطبع والتسجيل والتوزيع، بحيث ميكن تسجيل الزيادة في حجم الكميات 
املطبوعة واملوزعة من املصحف احملمدي اخلاص باملساجد وفاء ملا مت تسطيره في برنامج التوقعات وجتسيدا 
إدارة املؤسسة  القاضي ببلوغ كمية مليون نسخة سنويا تنفيذا لإلرادة  لتوجه السيد الوزير رئيس مجلس 

السامية ملوالنا أمير املؤمنني جاللة امللك محمد السادس أعزه الله.

ولم يقتصر أمر الزيادة املطردة على مستوى الطبع والتوزيع، مع ما يلزم من التحسني واجلودة في األداء 
بل تعداه إلى التحكم في أحجام الكميات املستوردة من قبل الناشرين املغاربة، والتركيز أساسا على املصاحف 
التي  بالضوابط  الروايات األخرى، مسترشدين في ذلك  التضييق عليهم، بشأن  برواية ورش دون  املطبوعة 
لنشاطهم  وتسهيال  املؤسسة،  تسلكه  الذي  القومي  بالنهج  منهم  التزاما  للمؤسسة  العلمية  الهيئة  أعدتها 

االستيرادي الذي يروم التبسيط في املساطر والنجاعة في األداء، دون تسويف أو مماطلة.

الشكر  كل  يستحق  الذي  اإلداري  الطاقم  جهود  تظافر  لوال  تتحقق  أن  لها  كان  ما  النتائج  هذه  أن  غير 
والتنويه، واألداء املطبوع بالدقة واإلخالص في فحص ومراقبة كتاب الله العزيز من قبل السادة أعضاء الهيئة 

العلمية.
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مالحظاتتاريخ التسليماملبلغ بالدرهمالكمية املطبوعةالكمية املطلوبةاحلجم

حجم الهدايا
نظرا لتعذر طبعها من قبل املطبعة خالل سنة 000,00 865ال شيء5000 نسخة27/20

2012 مت إرجاؤها الى يناير 2013

احلجم الصغير
نظرا لتعذر طبعها من قبل املطبعة خالل سنة 000,00 240ال شيء5000 نسخة13.5/10.5

2012 مت إرجاؤها الى يناير 2013

حجم املساجد
000,002012/05/30 360 0003 120 نسخة000 120 نسخة21/15

مجموع املطبوع حاليا هو
820 000 حجم املساجد

000 700 نسخة24/17
000 100 نسخة
000 300 نسخة
000 300 نسخة

4 500 000,00
13 500 000,00
13 500 000,00

2012/01/25
2012/10/05
2012/12/20

ترجمة معاني 
القرآن
)عربي/
فرنسي(

000,002012/06/04 2000692 نسخة2000 نسخة

ترجمة معاني 
القرآن عربي/

إجنليزي
000,002012/06/04 500400 نسخة500 نسخة

02/08/ 10007000,002012 نسخة1000 نسخةسورة يس

959 50035 823 نسخة500 833 نسخةاملجموع العام مجموع ما مت تسديده للمطبعة:  000 

المحور األول: طبع وتوزيع المصحف المحمدي الشريف
العلمي واملادي  تعتبر مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف هيئة وطنية مرجعية عليا في مجال اإلعداد 
والفني لنسخ املصحف الشريف ونشره, وتسجيله عن طريق مختلف الدعائم املتعددة الوسائط. ولهذا فقد خولها الظهير 
املنظم مهمة القيام بإعادة نسخ املصحف برواية ورش عن نافع وفق القواعد املعتمدة في علوم الرسم والوقف والقراءات, 
واإلشراف على طبعه, والعمل على نشره وتوزيعه, وكذا اإلشراف على تسجيله, كما خولها مهمة الترخيص لألشخاص 

الذاتيني واالعتباريني الراغبني في طبع املصحف الشريف أو توزيعه.

 أ - طبع املصحف احملمدي الشريف:

طبــــــع إلى حدود 2012/12/20 ثمامنــــائة وعشرون ألـــف نسخــــة )000 820 نسخة( من املصحف احملمدي الشريف 
اخلاص باملساجد بتكلفة مالية إجمالية قدرها )000 860 34( درهم, وترجمة معاني القرآن الكرمي إلى اللغة الفرنسية 
ألفان )2000( نسخة , وخمسمائة )500( نسخة من ترجمة معاني القرآن الكرمي إلى اللغة االجنليزية, وألف )1000( 
نسخة من سورة يس, وبرمج طبع خمسة آالف )5000( نسخة من املصحف الشريف حجم 27/20, وخمسة آالف نسخة 

)5000( من حجم 10.5/13.5. وفيما يلي تفصيل ذلك من خالل اجلدول أدناه:
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 الكميةاحلجم
املطلوبة

 تاريخ إبرام
العقد

 الكمية
املطبوعة

 التاريخ احملدد
للتسليم

تاريخ التسليم
مدة التأخيرالفعلي

حجم املساجد

21/15
120 0002012/03/15120 000 

 شهر2012/04/302012/05/30نسخة

 ترجمة معاني القرآن
إثنا عشر يوم5002012/05/302012/06/12 نسخة 5002012/04/09)عربي/إجنليزي(

 ترجمة معاني القرآن
ثمانية عشر يوم20002012/05/302012/06/18 نسخة0002012/04/09 2)عربي/فرنسي(

حجم املساجد

24/17
300 0002012/05/07300 000 

شهران2012/07/302012/10/05نسخة

حجم املساجد

24/17
300 0002012/08/10300 000 

-2012/11/202012/11/20نسخة

حجم الهدايا

20/27
50002012/08/1302012/12/31 نسخة

 لم تلتزم املطبعة بطبع الكمية املتفق عليها
 في العقد املبرم بتاريخ 2012/08/13

حتت عدد 381

احلجم الصغير

10.5/13.5
50002012/08/1302012/12/31 نسخة

 لم تلتزم املطبعة بطبع الكمية املتفق عليها
 في العقد املبرم بتاريخ 2012/08/13

حتت عدد 382

الكميات  انتقلت  إذ  باملساجد,  اخلاص  الشريف  احملمدي  املصحف  طبع  حصيلة  ارتفاع   2012 سنة  عرفت  وبذلك 
املطبوعة من خمسمائة وخمسة عشر ألف )515000( نسخة سنة 2011 الى ثمامنائة وعشرين ألف )000 820( نسخة 
سنة 2012, أي بنسبة زيادة وصلت الى 62 % كما متيزت هذه السنة بطبع حجم جديد من املصحف احملمدي الشريف, 
حيث مت طبع حجم 15/21, وكذلك مت طبع ترجمة معاني القرآن الكرمي إلى اللغـــــتني الفرنسية واإلجنليزية في طبعة 

ثانية. 
وجتدر اإلشارة إلى أن طبع املصحف الشريف خالل سنة 2012, اعتراه بعض االضطرابات على عدة مستويات يخشى 

أن تنعكس أثارها على نشاط املؤسسة في املستقبل إذا لم يبادر إلى تداركها بإيجاد احللول املناسبة لها:

1 - على مستوى اجلدولة الزمنية:

عدم احترام اآلجال احملددة في عقود طبع املصحف احملمدي الشريف املبرمة مع مطبعة فضالة, وهذا ما سيوضحه 
اجلدول التالي:
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3 - على مستوى بلوغ طبع مليون نسخة:

لقد كان بلوغ هدف طبع مليون نسخة سنويا رهانا منذ انطالقة املؤسسة عبرت عنه الدوائر العليا وصرح به السيد 
الوزير رئيس مجلس إدارة املؤسسة مبناسبة ذكرى إحياء املولد النبوي هذه السنة. فإذا كانت سنة 2012 قد شارفت 
فيها املؤسسة على طبع مليون نسخة, فالبد أن تكون سنة 2013 سنة كسب رهان طبع املليون نسخة, وبقدر ما يراودنا 
جميعا الشعور باالعتزاز في حتقيق هذه األمنية التي هي من أعز األماني تنطوي عليها اجلوانح, بقدر ما يغامر النفس 
شعور بالتوجس النابع من السؤال احملير هل بإمكان املطبعة أن تسعف طاقتها اإلنتاجية في طبع الكمية املرجوة؟ سيما 
وجتربة سنتني أظهرت بامللموس أن ظروفا ومالبسات موضوعية قد تقف كموانع, مما يتطلب التفكير في حلول بديلة, 

نطرحها على أنظار السادة أعضاء املجلس ملناقشتها واعتماد التوصيات املتعلقة بها. 

2 - على مستوى اجلودة:

الطبيعة  ذات  األخطاء  بعض  وجود  حول  أطراف  عدة  من  الشكايات  من  بعدد  مرة  ما  غير  املؤسسة  توصلت  لقد 
التقنية املختلفة في املصحف احملمدي, نذكر منها ما يتعلق بأخطاء تقنية كحذف عالمات بعض األحزاب واألنصاف 
واألرباع واألثمان )رسالة رقم 18969 من الوزارة بتاريخ 2011/05/27(, أو عيوب في التغليف نتيجة عدم اإلتقان في 
اللصق واخلياطة )رسالة عدد 30317 بتاريخ 2011/08/29(, أو هناك بتر بالصفحات )رسالة عدد 12863 بتاريخ 
2012/04/12 ورسالة عدد 13168 بتاريخ 2012/04/16(, أو قلب غالف املصحف )رسالة عدد 80134 بتاريخ 
2012/06/12(, أو تكرار لبعض الصفحات )رسالة عدد 34994 بتاريخ 2012/10/11(, وغيرها من األخطاء التي 
تتكرر بني الفينة واألخرى, ونقترح لتجاوز هذا األمر أن حترص املطبعة على املراجعة الدقيقة للمصحف ثم يصار بعدها 
إلى املراقبة البعدية التي نقترح مصادقة مجلس اإلدارة عليها في هذه الدورة الربيعية وعلى ما ستقترحه اإلدارة من 

وسائل مالية و بشرية ضرورية متكن املؤسسة من القيام بها قطعا لدابر كل احتمال أو مفاجئات املستقبل.
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 ب - توزيع املصحف احملمدي الشريف

املــوزع  مجموع  فيهـا  وبلغ  توزيــــع,  عملية   )189( وثمانني  وتسعة  مائة  على   2012 سنة  خالل  املؤسسة  أشرفت 
اخلاص  الشريف  املصحف  من  نسخــــــة   )751  556( وخمسون  وستة  وخمسمائة  ألف  وخمسون  وواحد  سبعمائة 
باملساجد, وقد تكلفت بتوزيعها شركـــة النقــل التي تعاقدت معهـــا الوزارة لهذا األمر, وشمــل التوزيـــع الـــوزارة وستــة 
عشــر مندوبية جهويـــة, وخمسة وستون مندوبية إقليميــة, وأكثر من سبعني مجلسا علميا, ودول أجنبية همت دولة 

بنني وفرنسا وإسبانيا, وجتدون أذناه جدول يوضح تفاصيل كل هذه العمليات:

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت
2012/01/17 100 املجلس العلمي األعلى 1
2012/01/23 9600 املندوبيةإ تاحناوت- الصويرة- إبن جرير- 2
2012/01/25 9600 املندوبية إ أكادير- تارودانت- شيشاوة 3 
2012/01/26 9600 املندوبية إ إنزكان أيت ملول-  وشتوكة أيت باها- و تزنيت. 4
2012/01/29 25600 املندوبية إ ورزازات.

م إ تنغير- وبوملان- الراشيدية- وميدلت.
م إ بوعرفة- وجرادة – وتاوريرت.

5

2012/02/02 9600 املندوبية ج الرباط-م إ متارة- سال- اخلميسات.
م إ القنيطرة- سيدي قاسم-سيدي سليمان.

م إ وزان.

6

2012/02/07 4400 املندوبية إ زاكورة. 7
2012/02/13 9600 املندوبية ج سطات-م إ برشيد-خريبكة-فقيه بن صالح.

م ج آسفي-م إ اجلديدة-سيدي بنور-اليوسفية.
8

2012/02/14 9600 املندوبية إ بني مالل- أزيالل.
-خنيفرة-احلاجب-إفران.-فاس- صفرو.- احلسيمة.

9

2012/02/20 80 مخزن املؤسسة 10
2012/02/20 8000 املندوبية إ كلميم- طانطان–طاطا 11
2012/02/20 7200 املندوبية ج طنجة- م إ املضيق- العرائش – تطوان - شفشاون.
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2012/04/10 10800 املندوبية ج احلسيمة- تازة- جرسيف.
م ج وجدة- م إ تاروريرت- بوعرفة-بركان-الناظور-الدريوش.

13

2012/04/16 12000 املندوبية ج مراكش- م إ  تاحناوت- الصويرة- إبن جرير- شيشاوة.
 املندوبية ج أكادير.—أشتوكة –تارودانت-تزنيت-أيت ملول

14

2012/04/18 6000 املندوبية ج الرباط- م إ متارة- سال-اخلميسات.
م ج القنيطرة.

15
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2012/04/23 11600 املندوبية ج طنجة-م إ تطوان-  العرائش.
م ج مكناس- م إ احلاجب-إفران.

م ج فاس- م إ موالي يعقوب.
م إ سيدي قاسم-سيدي سليمان.

16

2012/04/23 2000 مسجد محمد السادس-سانت إيتيان- فرنسا. 17
2012/04/23 96 املجلس العلمي احمللي سيدي سليمان 18
2012/04/25 4800 املندوبية ج سطات- م برشيد-خريبكة-فقيه بن صالح 19
2012/04/30 96 املجلس العلمي احمللي أكادير 20
2012/05/02 12000 املندوبية إ ورزازات-تنغير .

م إ الرشيدية- ميدلت.
م إ بوملان.

21

2012/05/07 4800 م ج آسفي –م إ سيدي بنور –م اليوسفية. 22
2012/05/08 6000 املندوبية ج طنجة- م إشفشاون.

م إ خنيفرة-بني مالل- أزيالل.
23

2012/05/10 2000 مسجد عبد العزيز آل سعود )مالكة- إسبانيا-( 24
2012/05/10 96 املجلس العلمي احمللي لعمالة عني الشق 25
2012/05/10 400 الوكالة املغربية للتعاون الدولي) دولة بنني(. 26
2012/05/10 4800 املندوبية إ طاطا- كلميم. 27
2012/05/11 96 املجلس العلمي احمللي احلسيمة. 28
2012/05/14 6000 املندوبية إ البرنوصي- احلي احملمدي-موالي رشيد. 29
2012/05/14 96 املجلس العلمي احمللي أزيالل 30
2012/05/14 6000 املندوبية اجلهوية الدار البيضاء- م إ عني الشق- م إ الفدا 31
2012/05/14 96 املجلس العلمي احمللي اليوسفية 32
2012/05/14 96 املجلس العلمي احمللي الصخيرات متارة 33
2012/05/15 4400 املندوبية إ احلي احلسني- م إ احملمدية 34
2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي تاونات 35
2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي جرادة 36
2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي الناظور 37
2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي احلوز 38
2012/05/15 08 دار احلديث احلسنية 39
2012/05/16 96 املجلس العلمي احمللي شيشاوة. 40
2012/05/17 6000 املندوبية اجلهوية مراكش-م إ تاحناوت- الصويرة- شيشاوة- ابن جرير. 41
2012/05/18 320 مخزن مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف. 42
2012/05/18 96 املجلس العلمي احمللي قلعة السراغنة 43
2012/05/21 6000 املندوبية ج وجدة- بركان- الناضور- تاروريرت- الدريوش. 44
2012/05/21 08 املركب الثقافي األوقاف مكناس. 45
2012/05/21 08 مؤسسة محمد السادس للقيميني الدينيني 46
2012/05/22 96 املجلس العلمي احمللي سال 47
2012/05/22 08 -املجلس العلمي األعلى – الرباط 48
2012/05/22 08 الرابطة احملمدية للعلماء 49
2012/05/23 96 املجلس العلمي احمللي تارودانت 50
2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي كلميم 51
2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي أسا الزاك 52
2012/05/28 96 .املجلس العلمي احمللي طانطان 53
2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي طاطا 54
2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي سمارة 55
2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي العرائش 56
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2012/05/28 4800 .املندوبية ج فاس-م إ تازة –صفرو- تاونات 57
2012/05/08 96 املجلس العلمي احمللي زواغة موالي يعقوب 58
2012/06/11 96 املجلس العلمي احمللي دريوش 59
2012/06/11 96 60 املجلس العلمي احمللي شفشاون
2012/06/11 96 61  املجلس العلمي احمللي وزان
2012/06/11 96 املجلس العلمي احمللي زاكورة 62
2012/06/11 96 املجلس العلمي احمللي ورزازات 63
2012/06/12 96 املجلس العلمي احمللي طنجة أصيال 64
2012/06/12 96 املجلس العلمي احمللي الفحص أجنرة 65
2012/06/13 96 املجلس العلمي احمللي فجيج 66
2012/06/14 4800 املندوبية ج الرباط-م إ  سال-م إ متارة م إ اخلميسات. 67
2012/06/15 96 املجلس العلمي احمللي بوملان 68
2012/06/15 96 املجلس العلمي احمللي خريبكة 69
2012/06/18 8400 املندوبية ج القنيطرة–م إ سيدي قاسم– سيدي سليمان.

م إ خريبكة.
م ج يني مالل-م إ الفقيه بن صالح- أزيالل.

70

2012/06/19 96 املجلس العلمي احمللس جرسيف 71
2012/06/19 4800 املندوبية ج مكناس-م إ احلاجب – إفران – خنيفرة. 72
2012/06/20 96 املجلس العلمي احمللي إبن مسيك 73
2012/06/20 2400 74 املندوبية إ قلعة السراغنة- إتاحناوت.
2012/06/20 96 املجلس العلمي احمللي البرنوصي 75
2012/06/21 96 املجلس العلمي احمللي مكناس 76
2012/06/21 96 املجلس العلمي احمللي سيدي قاسم 77
2012/06/21 3600 املندوبيةج طنجة-م إ العرائش-م إ تطوان. 78
2012/06/25 18000 املندوبية ج أكادير-م إ اشتوكة-تارودانت-تزنيت-ايت ملول-إفني.

م ج آسفي-م إ اجلديدة- سيدي بنور-اليوسفية.
79

2012/06/27 4800  املندوبية ج سطات-م إ برشيد
 م إ شفشاون- وزان.

80

2012/06/27 96 املجلس العلمي احمللي تازة 81
2012/07/02 96 املجلس العلمي احمللي سيدي إفني 82
2012/07/02 96 املجلس العمي احمللي بن سليمان 83
2012/07/02 96 املجلس العلمي احمللي مديونة 84
2012/07/03 96 املجلس العلمي احمللي تطوان 85
2012/07/03 96 املجلس العلمي احمللي املضيق الفنيدق 86
2012/07/03 9600 املندوبية ج احلسيمة- م الناضور –م الدريوش

املندوبية ج مراكش- م بن جرير- م الصويرة- م شيشاوة.
87

2012/07/04 96 املجلس العلمي احمللي بركان 88
2012/07/06 9600 املندوبية ج وجدة- م بركان- م فجيج- م تاوريرت

املندوبية تازة- م تاونات
املندوبية صفرو.

89

2012/07/12 9600 املندوبية البرنوصي- م احلي احملمدي- م احلي احلسني
املندوبية ج الرباط- م سال –م متارة-م اخلميسات

90

2012/07/16 9600 املندوبية ميدلت- م تنغير- م الراشيدية – م ورزازات. 91

2012/07/16 3600 مندوبية زاكورة 92
2012/07/16 3600 مندوبية القنيطرة –م سيدي سليمان م سيدي قاسم. 93
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2012/07/16 96 املجلس العلمي احمللي بوادي الدهب 94
2012/07/18 3600 مندوبية احلي احلسني

مندوبية بوملان
95

2012/07/23 7200 مندوبية طنجة -م املضيق- تطوان- العرائش- شفشاون- وزان. 96
2012/07/26 9600  مندوبية آسفي- م اجلديدة- سيدي بنور- اليوسيفية. م بني مالل- أزيالل- الفقيه بن

صالح. م خريبكة
97

2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي ميدلت 98
2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي الراشيدية 99
2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي احلاجب 100
2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي صفرو 101
2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي إفران 102
2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي مراكش 103
2012/07/27 2000 الوزارة 104
2012/07/31 96 املجلس العلمي احمللي فاس 105
2012/07/31 8400 مندوبية ج فاس-  م صفرو.

 م تاونات-
م ج مكناس-م احلاجب-م إفران-م اخلنيفرة.

106

2012/08/01 96 املجلس العلمي احمللي أنفا 107
2012/08/01 96 املجلس العلمي احمللي الصويرة 108
2012/08/01 96 املجلس العلمي احمللي اخلميسات 109
2012/08/06 15600         مندوبية ج كلميم-  م الداخلة

 -م ج العيون-م بوجدور.
م ج احلسيمة-م تازة.

م ج وجدة-م بركان-م الدريوش-م الناضور-م تاوريرت.

110

2012/08/06 96 111 املجلس العلمي احمللي أشتوكة
2012/08/06 96 املجلس العلمي احمللي خنيفرة 112
2012/08/08 96 املجلس العلمي احمللي آسفي 113
2012/08/08 96 املجلس العلمي احمللي الفقيه بن صالح 114
2012/08/09 96 املجلس العلمي احمللي احملمدية 115
2012/08/13 9600 مندوبية برشيد-م سطات.

مندوبية ج أكادير-م أشتوكة-م تارودانت-م تزنيت-سيدي إفني -أيت ملول
116

2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي طرفاية 117
2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي أوسرد 118
2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي إنزكان أيت ملول 119
2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي تزنيت 120
2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي بوجدور 121
2012/08/17 08 املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب 122

256 مكتبة املرشدين الدينيني 123
2012/08/23 9600 مندوبية الرباط-م سال-م متارة-م اخلميسات. 124
2012/08/27 21600 مندوبية ج مراكش-م تاحناوت- الصويرة – شيشاوة- بن جرير.

مندوبية تنغير.
مندوبية ميدلت- م الراشيدية-م وزازات-م زاكورة.

مندوبية القنيطرة-م سيدي قاسم.

125

2012/08/29 4800 مندوبية ج طنجة –م تطوان 126
2012/09/03 9600 مندوبية خريبكة.

مندوبية اجلديدة-م سيدي بنور.
مندوبية الفقيه بن صالح.

127
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2012/09/04 4800 مندوبية ج آسفي –م اليوسفية 128
2012/09/05 16 الوزارة 129
2012/09/07 4800 مندوبية ج سطات –م برشيد. 130
2012/09/10 8400 مندوبية شفشاون-م وزان.

مندوبية بن جرير.
131

2012/09/11 2400 مندوبية العرائش. 132
2012/09/12 96 املجلس العلمي بني مالل 133
2012/09/13 96 املجلس العلمي النواصر 134
2012/09/18 9600 مندوبية ج فاس-م تاونات.

مندوبية مكناس-م خنيفرة
135

2012/09/19 9600 مندوبية صفرو –م تازة.
مندوبية ج بني مالل –م أزيالل.

136

2012/09/20 96 املجلس العلمي برشيد 137
2012/09/24 4800 مندوبية الناضور-م الدريوش. 138
2012/09/25 3600 مندوبية طاطا 139
2012/09/27 3600 مندوبية إفران-م احلاجب 140
2012/10/01 4800 مندوبية ج وجدة-م بركان. 141
2012/10/02 13200 مندوبية ج اكادير-م أيت ملول-م تزنيت-م أشتوكة أيت باها-م تارودانت.

مندوبية آسا زاك.
142

2012/10/05 3200 مندوبية احلي احملمدي-م الفدا.
مندوبية بن سليمان.

143

2012/10/08 4800 مندوبية ج مراكش-م تاحناوت 144
2012/10/08 4800 مندوبية سال-م اخلميسات 145
2012/10/10 4800 مندوبية الصويرة-م شيشاوة 146
2012/10/11 4800 مندوبية ج اجلديدة-م سيدي بنور 147
2012/10/15 3600 مندوبية فجيج بوعرفة 148

1200 149 مندوبية تاوريرت
2012/10/16 4800 مندوبية ج طنجة-م مندوبية تطوان 150
2012/10/18 4800 مندوبية شفشاون-م وزان 151
2012/10/22 4800 مندوبية الفقيه بن صالح-م خريبكة 152
2012/10/22 2400 مندوبية احلسيمة 153
2012/10/23 4800 مندوبية ج سطات-م مندوبية برشيد 154
2012/10/29 208 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيمني الدينيني 155
2012/11/05 10400 مندوبية ج مكناس-م احلاجب.

مندوبية ج فاس-م صفرو.
مندوبية زاكورة.

156

2012/11/05 016 مخزن املؤسسة 157
2012/11/07 9600 مندوبية ميدلت -م الراشيدية.

مندوبية ورزازات-م تنغير.
158

2012/11/08 4800 مندوبية ج آسفي-م اليوسفية. 159
2012/11/09 2400 مندوبية ج طنجة. 160
2012/11/10 4800 مندوبية ج القنيطرة و-م سيدي قاسم 161
2012/11/12 21600 مندوبية ج أكادير-م أيت ملول-م اشتوكة-م تزنيت-م ترودانت.

مندوبية الدريوش-م الناضور.
مندوبية تازة-م تاونات.

162

2012/11/12 096 املجلس العلمي احمللي تنغير 163
2012/11/15 4800 مندوبية ج مراكش-م تاحناوت 164
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2012/11/19 11440 مندوبية ج سطات-م خريبكة.
مندوبية ج الرباط-م متارة-م اخلميسات.

165

2012/11/20 11200 مندوبية سال-م ج القنيطرة.
مندوبية ج وجدة-م بركان.

166

2012/11/22 2000 الوزارة 167
2012/11/22 3440 مندوبية سيدي قاسم-م سيدي سليمان 168
2012/11/26 7200 مندوبية ج بني مالل –م أزيالل.

مندوبية خنيفرة.
169

2012/11/27 6080 مندوبية الصويرة-م شيشاوة-م ابن جرير. 170
2012/11/28 3200 مندوبية اجلديدة 171
2012/11/28 4000 مندوبية ج احلسيمة-م بوعرفة. 172
2012/11/29 3200 مندوبية سيدي بنور 173
2012/11/30 096 املجلس العلمي احلي احلسني 174
2012/12/03 9600 مندوبية وزان-م العرائش-م تطوان. 175
2012/12/03 096 املجلس العلمي سطات 176
2012/12/05 6400 مندوبية ج فاس-م ج مكناس. 177
2012/12/06 3200 مندوبية الفقيه بن صالح 178
2012/12/06 096 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 179
2012/12/10 9600 مندوبية ج طنجة-م شفشاون.

مندوبي ج احلسيمة.
180

2012/12/12 16000 مندوبية ميدلت-م الرشيدية.
ورزازات-م زاكورة-م تنغير

181

2012/12/12 3200 مندوبية تاونات. 182
2012/12/13 4160  مندوبية ج الدارالبيضاء-معني الشق-م    بوسكورة-م بن مسيك-م البرنوصي-م

موالي رشيد-م احلي احلسني-م احملمدية.
مندوبية برشيد.

مندوبية احلاجب.

183

2012/12/13 3680 مندوبية تازة-م صفرو. 184
2012/12/17 16160  مندوبية ج أكادير-م أشتوكة-م تارودانت –م تزنيت-م سيدي إفني-م أيت ملول -م

طانطان.
185

2012/12/17 12960 مندوبية ج وجدة-م بركان-م الناضور-م تاوريرت-م الدريوش. 186
2012/12/27 5600 مندوبية ج آسفي-م اليوسفية. 187
2012/12/24 7680 مندوبية ج مراكش-م تاحناوت-م الصويرة. 188
2012/12/25 9600 مندوبية ج بني مالل-م أزيالل-م خنيفرة. 189

751 556 املجموع

الـمجمـــوع العام للنسخ املوزعة
إلى حدود 27/12/ 2012 =   556 751
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1
حصيلة التوزيع حسب المندوبيات 

اإلقليمية برسم سنة 2012

أوال: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الدار البيضاء الكبرى
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املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
 احلادية
عشر

احلصة
العاشرة

احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة املندوبيات ر ت

2560 160 - - - 1200 1200 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء 1

2800 400 - - - 1200 1200 املندوبية اإلقليمية عني الشق 2

400 400 - - - - - املندوبية اإلقليمية بوسكورة 3

320 320 - - - - - املندوبية اإلقليمية ابن مسيك 4

5200 400 - 1200 1200 1200 1200 املندوبية اإلقليمية سيدي البرنوصي 5

- - - - - - - املندوبية اإلقليمية تيط مليل 6

1680 480 - - - - 1200 املندوبية اإلقليمية موالي رشيد 7

6400 1600 1200 1200 1200 1200 املندوبية اإلقليمية احلي احملمدي 8

2000 - 800 - - - 1200 املندوبية اإلقليمية الفدا 9

3760 160 - 1200 1200 1200 ملندوبية اإلقليمية احلي احلسني 10

2240 240 - - - 800 1200 ملندوبية اإلقليمية  احملمدية 11

27 360 املجمـــــــــــــــــــــــــوع

 حصيلة
 التوزيع على
 املندوبيات

 التابعة جلهة
 الدار البيضاء

الكبرى
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الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما ميكن 
أن ال تتوصل بأي حصة في حالة ما إذا استوفت الكمية املرصودة لها خالل السنة الفارطة كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اإلقليمية تيط مليل.

ثانيا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة سطات

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

 احلصة
 الثانية
عشر

احلصة
 احلادية
عشر

 احلصة
العشرة

احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

 احلصة
السابعة املندوبيات ر ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200

 املندوبية
 اجلهوية

 جلهة
سطات

1

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200

 املندوبية
 اإلقليمية
خريبكة

2

800 - - 800 - - - -
 املندوبية

 اإلقليمية بن
سليمان

3

10400 800 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية
 اإلقليمية

برشيد

4

36 800 املجمـــــــــوع

 حصيلة
 التوزيع على
 املندوبيات

 التابعة جلهة
 سطات
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الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اإلقليمية بن سليمان.

ثالثا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة آسفي

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة
آسفي

املجموع احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
الثانية
عشر

احلصة
 احلادية
عشر

  احلصة
العاشرة

احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة

املندوبيات ر ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200  املندوبية اجلهوية
جلهة آسفي

1

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200  املندوبية اإلقليمية
اجلديدة

2

12000 2400 2400 2400 1200 1200 1200 1200  املندوبية اإلقليمية
اليوسفية

3

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200  املندوبية اإلقليمية
سيدي بنور

4

50 400 املجمــــــوع
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رابعا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة مراكش

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
الثاني
عشر

احلصة
 احلادية
عشر

احلصة
العاشرة

 احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة

احلصة
السادسة املندوبيات ر ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية اجلهوية

جلهة مراكش
1

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
  املندوبية اإلقليمية
تاحناوت/ احلوز

2

14080 1280 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

الصويرة
3

12000 - 1600 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

شيشاوة
4

1200 - - - - 1200 - - -
 املندوبية اإلقليمية

القلعة السراغنة
5

12480 480 1600 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

 الرحامنة ابن
جرير

6

68 560 املجمـــــــــــوع

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

 مراكش
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الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اإلقليمية قلعة السراغنة و املندوبية اجلهوية جلهة مراكش.

خامسا: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة أكادير

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
الثاني
عشر

احلصة
 احلادية
عشر

احلصة
العاشرة

 احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة

 احلصة
السادسة املندوبيات

 ر
ت

19200 6400 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اجلهوية

 ألكادير
1

13280 480 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية
اشتوكة  ايت باها

2

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

تارودانت
3

14400 1600 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

تزنيت
4

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

زاكورة
5

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

ورزازات
6

3200 800 - - 1200 1200 - - -
 املندوبية اإلقليمية

سيدي افني
7

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

تنغير
8

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية اإلقليمية

آيت ملول
9

130 080 املجمـــــــــوع

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

 أكادير
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الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اإلقليمية سيدي إفني.

سادسا : املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة بني مالل

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة بني

مالل

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
الثاني
عشر

 احلصة
احلادية
عشر

 احلصة
العاشرة

احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة املندوبيات ر ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية

 اجلهوية لبني
مالل

1

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200  املندوبية
اإلقليمية أزيالل

2

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية

 اإلقليمية الفقيه
بن صالح

3

38 400 املجمـــــوع
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الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اجلهوية جلهة الرباط زمور زعير و املندوبية اإلقليمية متارة.

سابعا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الرباط

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

الرباط

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
الثانية
عشر

احلصة
احلادية
عشر

احلصة 
العاشرة

 احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة املندوبيات ر ت

10400 3200 - 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية اجلهوية جلهة

الرباط زمور زعير
1

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
املندوبية اإلقليمية سال 2

7440 240 - 2400 1200 1200 1200 1200
3  املندوبية اإلقليمية متارة

11200 1600 2400 2400 1200 1200 1200 1200
  املندوبية اإلقليمية

اخلميسات
4

41 840 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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ثامنا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة مكناس

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

مكناس

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

 احلصة
الثاني
عشر

 احلصة
 احلادية
عشر

احلصة
العاشرة

احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة

 احلصة
السادسة املندوبيات  ر

ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية

 اجلهوية جلهة
مكناس

1

7200 - - 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية

  اإلقليمية إفران
2

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية
 اإلقليمية
 خنيفرة

3

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية

 اإلقليمية ميدلت
4

8400 800 1600 1200 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية
 اإلقليمية
  احلاجب

5

16000 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية
 اإلقليمية
 الرشيدية

6

73 200 املجمــــــــــــوع

الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 
بالنسبة للمندوبية اجلهوية جلهة مكناس, املندوبية اإلقليمية إفران, املندوبية اإلقليمية خنيفرة و املندوبية 

اإلقليمية احلاجب.
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تاسعا: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة فاس بوملان

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة فاس

 بوملان

الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
ببعض احلصص كما هو  املندوبيات في بعض األحيان  تتوصل بعض  لكل مندوبية وبذلك قد ال  املرصودة 
احلال بالنسبة للمندوبية اجلهوية جلهة فاس, املندوبية اإلقليمية موالي يعقوب, املندوبية اإلقليمية صفرو و 

املندوبية اإلقليمية بوملان.

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
الثاني
عشر

احلصة
 احلادية
عشر

احلصة
العاشرة

 احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة

  احلصة
السادسة املندوبيات ر ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية

 اجلهوية جلهة
فاس

1

800 - - - - - 800 - -
 املندوبية

 اإلقليمية م
يعقوب

2

9280 480 1600 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية

  اإلقليمية صفرو
3

8000 - - - 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية

اإلقليمية  بوملان
4

30 880 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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عاشرا: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة احلسيمة

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

 احلسيمة

الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اإلقليمية جرسيف.

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

 احلصة
الثانية
عشر

احلصة
 احلادي
عشر

احلصة
العاشرة

 احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة املندوبيات ر ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية

 اجلهوية جلهة
احلسيمة

1

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية

 اإلقليمية تازة
2

1200 - - - - - - 1200
 املندوبية
 اإلقليمية
جرسيف

3

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية
 اإلقليمية

 تاونات

4

39 600 املجمـــــــوع
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حادي عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة وجدة

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة
وجدة

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
 الثانية
عشر

 احلصة
 احلادية
عشر

احلصة
العاشرة

 احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة

احلصة
السادسة املندوبيات  ر

ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية

 اجلهوية جلهة
وجدة

1

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -  املندوبية
االقليمية بركان

2

12000 - 1600 2400 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية

 اإلقليمية فجيج
بوعرفة

3

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية
 اإلقليمية
الناضور

4

9360 160 - 1200 1200 1200 1200 1200 3200
 املندوبية
 اإلقليمية
تاوريرت

5

3200 - - - - - - - 3200  املندوبية
اإلقليمية جرادة

6

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200 -
 املندوبية
 اإلقليمية
الدريوش

7

75 760 املجمــــــــــوع
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ثاني عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة القنيطرة

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

 القنيطرة

الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
ببعض احلصص كما هو  املندوبيات في بعض األحيان  تتوصل بعض  لكل مندوبية وبذلك قد ال  املرصودة 
احلال بالنسبة للمندوبية اجلهوية جلهة وجدة, املندوبية اإلقليمية بركان, املندوبية اإلقليمية فيجيج بوعرفة, 
اإلقليمية  املندوبية  و  جرادة  اإلقليمية  املندوبية  تاوريرت,  اإلقليمية  املندوبية  الناضور,  اإلقليمية  املندوبية 

الدريوش.

الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اإلقليمية سيدي سليمان.

املجموع
احلصة
الثالثة
عشر

احلصة
الثانية
عشر

احلصة
احلادية
عشر

احلصة
العاشرة

احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

 احلصة
السابعة املندوبيات  ر

ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية اجلهوية

جلهة القنيطرة
1

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية اإلقليمية

سيدي قاسم
2

5040 240 - - 1200 1200 1200 1200
 املندوبية اإلقليمية

سيدي سليمان
3

30 640 املجمـــــوع
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ثالث عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة كلميم

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة
 كلميم

الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 
بالنسبة للمندوبية اجلهوية جلهة كلميم, املندوبية اإلقليمية آسا الزاك, املندوبية اإلقليمية طانطان و املندوبية 
اإلقليمية طاطا كما ميكن أن ال تتوصل بأي حصة في حالة ما إذا استوفت الكمية املرصودة لها خالل السنة 

الفارطة كما هو احلال بالنسبة للمندوبية اإلقليمية السمارة.

املجموع
احلصة

 الثالثة
عشر

 احلصة
 احلادية
عشر

احلصة

العاشرة
 احلصة
التاسعة

 احلصة
الثامنة

احلصة

السابعة
  احلصة
السادسة املندوبيات ر ت

8000 - - 1200 1200 1200 1200 3200  املندوبية اجلهوية
جلهة كلميم

1

1200 - - 1200 - - - -
 املندوبية

 اإلقليمية أسا
الزاك

2

- - - - - - - -
 املندوبية
 اإلقليمية
السمارة

3

2080 480 - - - - - 1600
 املندوبية
 اإلقليمية
طانطان

4

9200 - 1200 1200 1200 1200 1200 3200  املندوبية
اإلقليمية طاطا

5

20 480 املجمـــــــــــوع
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رابع عشر: املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة الداخلة

خامس عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة العيون

املجموع
احلصة

 احلادية
عشر

احلصة

العاشرة

احلصة

التاسعة

احلصة

الثامنة
املندوبيات ر ت

2400 - 1200 1200 - املندوبية اجلهوية جلهة الداخلة 1

2400 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 

بالنسبة للمندوبية اجلهوية جلهة الداخلة.

املجموع  احلصة احلادية
عشر

 احلصة
العاشرة

 احلصة
التاسعة

 احلصة
الثامنة املندوبيات ر ت

1200 - 1200 - -
 املندوبية اجلهوية

جلهة العيون
1

1200 - 1200 - -  املندوبية اإلقليمية
بوجدور

2

- - - - -
 املندوبية اإلقليمية

طرفاية
3

2400 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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الكميات  حدد  قد   2010 سنة  خالل  الوزارة  طرف  من  املسطر  التوزيع  برنامج  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
املرصودة لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال 
بالنسبة للمندوبية اجلهوية جلهة العيون و املندوبية اإلقليمية بوجدور كما ميكن أن ال تتوصل بأي حصة في 
حالة ما إذا استوفت الكمية املرصودة لها خالل السنة الفارطة كما هو احلال بالنسبة للمندوبية اإلقليمية 

طرفاية.

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

العيون
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سادس عشر: املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة طنجة

املجموع
احلصة
 الثالثة
عشر

احلصة
الثانية
عشر

احلصة
 احلادية
عشر

 احلصة
العاشرة

   احلصة
التاسعة

احلصة
الثامنة

احلصة
السابعة املندوبيات ر ت

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية

 اجلهوية جلهة
طنجة

1

- - - - - - - -
 املندوبية
 اإلقليمية

فحص اجنرة

2

2400 - - - 1200 - - 1200
 املندوبية

اإلقليمية املضيق
3

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية

اإلقليمية تطوان
4

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية اإلقليمية

العرائش
5

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية
 اإلقليمية
شفشاون

6

12800 3200 2400 2400 1200 1200 1200 1200
 املندوبية

اإلقليمية وزان
7

66 400 املجمـــــــــــــــوع

 حصيلة
 التوزيع

 على
 املندوبيات

 التابعة
 جلهة

 طنجة

وجتدر اإلشارة إلى أن برنامج التوزيع املسطر من طرف الوزارة خالل سنة 2010 قد حدد الكميات املرصودة 
لكل مندوبية وبذلك قد ال تتوصل بعض املندوبيات في بعض األحيان ببعض احلصص كما هو احلال بالنسبة 
للمندوبية اجلهوية جلهة العيون و املندوبية اإلقليمية املضيق كما ميكن أن ال تتوصل بأي حصة في حالة ما إذا 

استوفت الكمية املرصودة لها خالل السنة الفارطة كما هو احلال بالنسبة للمندوبية اإلقليمية فحص اجنرة.
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2
حصيلة التوزيع حسب المندوبيات 

الجهوية
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مجموع احلصص النسبة املئوية املندوبيات اجلهوية ر ت

17.69% 130 080 املندوبية اجلهوية جلهة أكادير 1

10.30% 75 760 املندوبية اجلهوية جلهة وجدة 2

9.96% 73 200 املندوبية اجلهوية جلهة مكناس 3

9.33% 68 560 املندوبية اجلهوية جلهة مراكش 4

9.03% 66 400 املندوبية اجلهوية جلهة طنجة 5

6.86% 50 400 املندوبية اجلهوية جلهة آسفي 6

5.69% 41 840 املندوبية اجلهوية جلهة الرباط 7

5.39% 39 600 املندوبية اجلهوية جلهة احلسيمة 8

5 .22% 38 400 املندوبية اجلهوية جلهة بني مالل 9

5.01% 36 800 املندوبية اجلهوية جلهة سطات 10

4.20% 30 880 املندوبية اجلهوية جلهة فاس 11

4.17% 30 640 املندوبية اجلهوية جلهة القنيطرة 12

3.72% 27 360 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء 13

2.79% 20 480 املندوبية اجلهوية جلهة كلميم 14

0.33% 2400 املندوبية اجلهوية جلهة العيون 15

0.33% 2400 املندوبية اجلهوية جلهة الداخلة 16

100% 735 200 املجمــــــوع
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من خالل استقراء اجلدول والرسم البياني أعاله ميكن الوقوف على مايلي:

2012 وصلت إلى 200 735 نسخة موزعة على 16 مندوبية  التي وزعت خالل سنة  الكميات  أن مجموع 
جهوية و64 مندوبية إقليمية حصلت منها املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة أكادير على 080 130 نسخة أي 
نسبة %17.69 من مجموع احلصة املوزعة, تليها املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة وجدة بحوالي 760 75 
نسخة أي %10.30, ويفسر حصول هاتني اجلهتني على حوالي %27.9 من مجموع املصحف احملمدي الشريف 

املوزع بارتفاع  عدد املساجد التـــــابعة لهاتني اجلهتني. 

.ولقد حصلت باقي اجلهات التي تصل إلى 13 جهة على باقي احلصة أي حوالي360 529 نسخة مبعدل 
720 40 للجهة )أي ما بني أعلى كمية 200 73 وأدنى كمية 2400(, ليتضح أن عملية التوزيع شملت مختلف 

جهات وأقاليم اململكة مع اختالف في عدد الكميات, الذي يرجع لعدة أسباب أهمها الكثافة السكانية.

والبد من اإلشارة كذلك إلى أنه لتغطية كل االحتياجات التي حتتاجها مساجد اململكة, التي يتجاوز عددها 
حوالي 000 50 مسجد في أقل مدة زمنية, يلزم تعبئة موارد مالية أكثر من 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.

حصيلة التوزيع على املندوبيات اجلهوية للمملكة
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3
حصيلة التوزيع حسب المجالس 

العلمية المحلية للمملكة برسم سنة 
2012
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تاريخ التوزيع احلصة املوزعة املجلس  املستفيد ر ت

2012/01/17 100 املجلس العلمي األعلى 1

2012/04/23 96 املجلس العلمي احمللي سيدي سليمان 2

2012/04/30 96 املجلس العلمي احمللي أكادير 3

2012/05/10 96 املجلس العلمي احمللي لعمالة عني الشق 4

2012/05/11 96 املجلس العلمي احمللي احلسيمة. 5

2012/05/14 96 املجلس العلمي احمللي أزيالل 6

2012/05/14 96 املجلس العلمي احمللي اليوسفية 7

2012/05/14 96 املجلس العلمي احمللي الصخيرات متارة 8

2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي تاونات 9

2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي جرادة 10

2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي الناظور 11

2012/05/15 96 املجلس العلمي احمللي احلوز 12

2012/05/16 96 املجلس العلمي احمللي شيشاوة. 13

2012/05/18 96 املجلس العلمي احمللي قلعة السراغنة 14

2012/05/22 96 املجلس العلمي احمللي سال 15

2012/05/22 08 -املجلس العلمي األعلى – الرباط 16

2012/05/23 96 املجلس العلمي احمللي تارودانت 17

2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي كلميم 18

2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي أسا الزاك 19

2012/05/28 96 .املجلس العلمي احمللي طانطان 20

2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي طاطا 21

2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي سمارة 22

2012/05/28 96 املجلس العلمي احمللي العرائش 23

2012/05/08 96 املجلس العلمي احمللي زواغة موالي يعقوب 24
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2012/06/11 96 املجلس العلمي احمللي دريوش 25

2012/06/11 96 26 املجلس العلمي احمللي شفشاون

2012/06/11 96 27  املجلس العلمي احمللي وزان

2012/06/11 96 املجلس العلمي احمللي زاكورة 28

2012/06/11 96 املجلس العلمي احمللي ورزازات 29

2012/06/12 96 املجلس العلمي احمللي طنجة أصيال 30

2012/06/12 96 املجلس العلمي احمللي الفحص أجنرة 31

2012/06/13 96 املجلس العلمي احمللي فجيج 32

2012/06/15 96 املجلس العلمي احمللي بوملان 33

2012/06/15 96 املجلس العلمي احمللي خريبكة 34

2012/06/19 96 املجلس العلمي احمللس جرسيف 35

2012/06/20 96 املجلس العلمي احمللي إبن مسيك 36

2012/06/21 96 املجلس العلمي احمللي مكناس 37

2012/06/21 96 املجلس العلمي احمللي سيدي قاسم 38

2012/06/27 96 املجلس العلمي احمللي تازة 39

2012/06/20 96 املجلس العلمي احمللي البرنوصي 40

2012/07/02 96 املجلس العلمي احمللي سيدي إفني 41

2012/07/02 96 املجلس العمي احمللي بن سليمان 42

2012/07/02 96 املجلس العلمي احمللي مديونة 43

2012/07/03 96 املجلس العلمي احمللي تطوان 44

2012/07/03 96 املجلس العلمي احمللي املضيق الفنيدق 45

2012/07/04 96 املجلس العلمي احمللي بركان 46

2012/07/16 96 املجلس العلمي احمللي بوادي الدهب 47

2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي ميدلت 48

2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي الراشيدية 49
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2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي احلاجب 50

2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي صفرو 51

2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي إفران 52

2012/07/27 96 املجلس العلمي احمللي مراكش 53

2012/07/31 96 املجلس العلمي احمللي فاس 54

2012/08/01 96 املجلس العلمي احمللي أنفا 55

2012/08/01 96 املجلس العلمي احمللي الصويرة 56

2012/08/01 96 املجلس العلمي احمللي اخلميسات 57

2012/08/06 96 58 املجلس العلمي احمللي أشتوكة

2012/08/06 96 املجلس العلمي احمللي خنيفرة 59

2012/08/08 96 املجلس العلمي احمللي آسفي 60

2012/08/08 96 املجلس العلمي احمللي الفقيه بن صالح 61

2012/08/09 96 املجلس العلمي احمللي احملمدية 62

2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي طرفاية 63

2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي أوسرد 64

2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي إنزكان أيت ملول 65

2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي تزنيت 66

2012/08/13 96 املجلس العلمي احمللي بوجدور 67

2012/09/12 96 املجلس العلمي بني مالل 68

2012/09/13 96 املجلس العلمي النواصر 69

2012/09/20 96 املجلس العلمي برشيد 70

2012/11/12 96 املجلس العلمي احمللي تنغير 71

2012/11/30 96 املجلس العلمي احلي احلسني 72

2012/12/03 96 املجلس العلمي سطات 73

2012/12/06 96 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 74

7020 املجموع
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4
حصيلة التوزيع حسب مختلف الهيآت 

المستفيدة برسم سنة 2012
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 مجموع احلصة
املوزعة تاريخ التوزيع  احلصة

املوزعة اجلهة املستفيدة ر ت

4016
2012/07/27 2000 الوزارة 1
2012/09/05 16
2012/11/22 2000

2000 2012/04/23 2000 مسجد محمد السادس- سانت إيتيان- فرنسا 2

2000 2012/05/10 2000 مسجد عبد العزيز آل سعود )مملكة-إسبانيا( 3

416
2012/02/20 80 مخزن مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف 4
2012/05/18 320
2012/11/05 16

400 2012/05/10 400 الوكالة املغربية للتعاون الدولي ) دولة بنني( 5

256 2012/09/24 256 مكتبة املرشدين الدينيني 6

216
2012/05/21 08  مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال

االجتماعية للقيمني الدينيني
7

2012/10/29 208
08 2012/05/15 08 دار احلديث احلسنية 8
08 2012/08/17 08 املعهد امللكي للبحث في تاريخ املغرب 9
08 2012/05/21 08 املركب الثقافي األوقاف مكناس 10
08 2012/05/22 08 الرابطة احملمدية للعلماء 11

9336 املجموع

حصيلة التوزيع على مختلف الهيئات

من خالل كل ما سبق يتضح أن مجموع كميات املصحف التي مت توزيعها قد استفادت منها املندوبيات اإلقليمية 
املنظمات و اجلمعيات  للمملكة ثم اجلهات اخلارجية األخرى كاملعاهد و  العلمية  للمملكة, فاملجالس  واجلهوية 

وغيرها.
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النسبة املئويةالكمية اإلجمالية املوزعةاجلهات املستفيدة

%73520097,82املندوبيات اجلهوية و اإلقليمية للمملكة 

%93361,24بعض اجلهات اخلارجية 

%70200,93املجالس العلمية 

%751556100مجموع الكمية اإلجمالية املوزعة 
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الكمية املمنوحة الكمية املطلوبة تاريخ الطلب مقرها الرئيس اسم اجلمعية أو اجلهة 
املقدمة للطلب ر ت

96 100 2012/07/02
الرباط محمد أمني 

الشعيبي
مؤسسة محمد السادس 

للقيمني الدينيني
1

70 70 2012/02/15
الدار البيضاء سعيد بيهي املجلس العلمي احلي 

احلسني
2

46 46 2012/02/01
الدار البيضاء  عبد الهادي نصر 

الدين 
مكتبة وزارة األوقاف 

األحباس )املعرض الدولي 
للكتاب( 

3

40 غير محددة 2012/02/10
الرباط املجلس العلمي األعلى  4

40 غير محددة 2012/03/08
القنيطرة الكولونيل ماجور 

محمد حتاجيت
الثانوية العسكرية امللكية 

األولى
5

32 800 2012/05/03
الرباط هشام أسدو جمعية طلبة املدرسة 

الوطنية للصناعة املعدنية
6

20 غير محددة 2012/06/28
الدار البيضاء بوشعيب فوقار مؤسسة مسجد احلسن 

الثاني
7

20 غير محددة 2012/07/25
الدار البيضاء محمد فائد والية أمن الدار البيضاء 8

20 800 2012/12/06
الرباط - جمعية طلبة املدرسة 

الوطنية للصناعة املعدنية
9

16 غير محددة 2012/05/10
احملمدية شركة الكتبية 10

15 غير محددة 2012/04/04
الرباط فتيحة الطيبي املؤسسة احملمدية 

لألعمال اإلجتماعية 
لقضاة و موظفي العدل

11

10 غير محددة 2012/06/04
الرباط خالد املختاري وزارة التربية الوطنية 12

10 غير محددة 2012/08/24
صفرو حسن زين 

فياللي
املجلس العلمي إلقليم 

صفرو
13

10 غير محددة 2012/09/24
الدار البيضاء رئيس فرع 

الرابطة 
احملمدية بالدار 

البيضاء

الرابطة احملمدية للعلماء 14

حصيلة التوزيع على مختلف الهيئات
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0 غير محددة 2012/12/21
فرنسا حبالي عبد 

الكرمي
جمعية مسلمي أيير 15

0 غير محددة 2012/12/18
بن سليمان - جمعية التربية و التكوين 

و التنمية االجتماعية
16

0 غير محددة 2012/12/03
احملمدية عبد املجيد 

بوزيان
جمعية آباء مدرسة 
الوحدة ببني يخلف

17

0 150 2012/01/17
الصويرة عبد الله التوبالي جمعية الوفاء للشرفاء 

التوباليني بإقليم الصويرة
18

0 غير محددة 2012/01/25
الدار البيضاء نور الدين 

عادلوان
مؤسسة الهداية للتربية 

والتعليم
19

0 5000 2012/03/06
غانا خالد بن عبد 

العزيز هارون 
مبروك

مؤسسة عبد العزيز 
لألعمال اخليرية 

واإلنسانية

20

0 غير محددة 2012/04/02
احملمدية خديجة شهاب اجلمعية الوطنية للطفولة 

و التربية االجتماعية
21

0 30 2012/04/12
احملمدية منير الكور اجلمعية املغربية للشباب 

الرواد
22

0 غير محددة 2012/05/09
فرنسا دبري محمد ودادية العمال و التجار 

املغاربة بشمال فرنسا
23

0 غير محددة 2012/05/09
الدار البيضاء عبد الله ونير 

قيم اخلزانة 
املجلس العلمي احمللي 

عني الشق
24

0 غير محددة 2012/05/14
جرسيف عبد القادر 

بوشلحة
املجلس العلمي احمللي 

إلقليم كرسيف
25

0 8 2012/05/14
بوزنيقة سعيد بنعمار الفيديرالية الدميوقراطية 

للشغل النقابة الوطنية 
للتعليم

26

0 غير محددة 2012/07/31
احملمدية رشيد جمعية أجيال فضالة 

للتربية و التنمية
27

0 غير محددة 2012/08/05
احملمدية أحمد بسيري جمعية النور للتربية 

والتنمية
28

0 غير محددة 2012/08/09
احملمدية كوثر التازي جمعية ملتقى املواطنة 

واألوراش
29

0 1 2012/08/23
الدار البيضاء جناة جعيدان جناة جعيدان 30

0 60 2012/08/27
إيطاليا طالبو املصطفى جمعية النوايا احلسنة 

بإيطاليا
31

445 أكثر من 7065 املجموع
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طلبات احلصول على املصحف احملمدي الشريف املقدمة من قبل جهات مختلفة سنة 2012 

من  نسخ  على  احلصول  بطلبات   2012 سنة  خالل  توصلت  املؤسسة  أن  يتبني  أعاله  للجدول  أولية  كقراءة 
املصحف احملمدي الشريف وصل عددها إلى واحد وثالثني )31( طلبا وقد تضمنت هذه الطلبات الرغبة في 

احلصول على أكثر من 7065 نسخة استطاعت املؤسسة أن تلبي منها 445 نسخة فقط.
إذا ما حللنا املعطيات أعاله جند أن 17 طلبا لم تستجب املؤسسة لها ولم تسعف أصحابها بأي نسخة من 

املصحف احملمدي الشريف.
أما إذا ما حللنا الكمية في حد ذاتها فنجد أن املؤسسة التي طلب منها ما يفوق 7065 نسخة من املصحف لم 
متنح منها إال 445 نسخة أي أن الكمية التي عجزت عن منحها تصل إلى 6620 نسخة وهذا ما يعني أنها لم 

توفر ما يقارب %94 من الكمية املطلوبة.

حصيلة التوزيع حسب الطلبات املقدمة من طرف هيئات  مختلفة
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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, بصوت القارئ »محمد آيت حلسن أوعلي«. 
و تفعيال ملبادئ حرية الولوج إلى الطلبيات العمومية واملساواة في التعامل مع املتنافسني والشفافية في اختيارات 
املؤسسة ورغبة منها في تأمني الفعالية في الطلبية العمومية وحسن استعمال املال العام وتنفيذا لتوصيات تقرير 
االفتحاص املالي و احملاسباتي برسم سنة 2011  الذي أعده مكتب الدراسات واحملاسبة املتعاقد معه من طرف 
بتسجيل  إليها  سيعهد  التي  الشركة  اختيار  أجل  من  وذلك  العمومية  الصفقات  نحو  املؤسسة  توجهت  املؤسسة 

املصحف احملمدي املرتل.
و في هذا الصدد مت حتضير دفتر الشروط اخلاصة ونظام االستشارة اخلاصني بطلب العروض املفتوح رقم 
01/2012, بعد ذلك نشر اإلعالن اخلاص بهذه الصفقة في جريدتني وطنيتني املساء و le soir. وبتاريخ 26 يناير 
2012 اجتمعت جلنة العروض في جلسة عامة مبقر مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف من أجل 
الشروع في فتح األظرفة اخلاصة بطلب العروض املفتوح رقم 01/2012 املتعلق بتسجيل تالوة املصحف الشريف 
استنادا لإلعالن املنشور باجلريدتني املذكورتني أعاله. وبناء على محضر هذه اللجنة مت اختيار نائل الصفقة بكل 

شفافية وموضوعية.
وهذا بيان الكميات املسجلة:

املجموع )بالدرهم(الثمن )بالدرهم(الكميةالغرض

تسجيل على أسطوانات الليزر

MP3 تسجيل على أسطوانات

2500 حقيبة حتتوي كل واحدة 
على 30 أسطوانة ليزر مبعدل 

حزبني لألسطوانة
MP3 2500 أسطوانة

288,00

9,5

720.000,00

23 750,00

 MP32500( = 75000 قرص ليزر + 2500 قرصx30( :مجموع الكمية اإلجمالية
=

77500 قرص مدمج 

مجموع التكلفة املالية اإلجمالية: 750,00 743 درهم

المحور الثاني:    
تسجيل المصحف المرتل
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حصيلة توزيع  المصحف المحمدي 
المرتل برسم سنة 2012

تاريخ التوزيعاحلصة املوزعةاجلهة املستفيدةرت

  AUDIO CD حقيبة
30

MP3

2012 /5507/02الوزارة1

0102012/07/17الوزارة2

10102012/07/23الوزارة3

102012/08/01الصحافة4

10102012/08/27محمد آيت احلسن أوعلي5

10102012/09/11الوزارة6

30302012/09/18الوزارة7

222012/10/18السيد برادة8

112012/10/18عز الدين البغدادي9

222012/10/23عبد السالم الفراوي10

62622012/01/17أعضاء الوفد الزائر للمؤسسة11

442012/01/15الهيئة العلمية12

222012/01/23جمعية منتدى الطفولة 13

332012/01/28قناة السادسة 14

151142املجموع

)151x30( = 4530 + 142املجموع العام
=

4672



55



56



57

1 - العدد اإلجمالي للمصاحف التي تم استيرادها

المحور الثالث:    
استيراد المصحف الشريف

أ- املصاحف املستوردة من طرف األشخاص الذاتيني: 

الكمية 
اإلجمالية البلد املصدر الرواية صنف املصحف تاريخ 

الترخيص االسم رت

320 الصني حفص املصحف املقروء بالقلم اآللي 2012/02/14 شركة ألفا مكتب 1

10 - - املصحف املقروء بالقلم اآللي 2012/03/13 رشيد الطهر 2

10 دبي - اإلمارات حفص - 2012/06/25 مجيدي يوسف 3

25 الصني حفص املصحف املقروء بالقلم اآللي 2012/06/21  TRANS
ALBAROUK 4

30 السعودية حفص املصحف الشريف احلجم: 
14/20 2012/08/17 شيماء بنيني 5

56
مجمع امللك 

فهد - 
السعودية

ورش - مصحف ربع 14/20 2012/08/24 خالد جرار 6

10 الصني حفص املصحف املقروء بالقلم اآللي 2012/09/20  ELECTRO
CHOUKRI 7

10 السعودية - املصحف املقروء بالقلم اآللي 2012/10/19 محمد طالب 8

100 سوريا حفص -  مصحف الربع 14/20 2012/12/07 مهدي زهير 9

40 مصر - - 2012/12/21 ربيعة أومزدوني 10

611 املجموع
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ب - املصاحف املستوردة من طرف األشخاص االعتباريني:  

الكمية 
اإلجمالية

الثمن بالدوالر 
األمريكي

الكمية 
حسب 
الصنف

البلد 
املصدر الرواية صنف املصحف تاريخ الترخيص االسم رت

17097 29736.50 17097

شركة أبناء 
شريف 

االنصاري 
- لبنان

ورش

- مصحف 
النصف 17/24 2012/01/03

دار الرشاد 
احلديثة 1

20843 34313.80 10061
10782

- مصحف 
الربع 14/20

- مصحف 
النصف 17/24

2012/06/05

21673 42024,70
7701
5927
8045

- مصحف 
النصف 17/24

- مصحف 
جوامعي 
20/28

- مصحف 
الربع 14/20

2012/11/26

16074 90949.00
1000
5024

10050

دار املعرفة
- لبنان ورش

- مصحف 
جتويد 17/24 

مع قلم قارئ
- مصحف 

جتويد 14/20
- مصحف 

جتويد 8/12

2012/01/04
مكتبة 

وتسجيالت 
الهداية

2

17757 41131.5
10075
4367
3315

دار الفجر 
اإلسالمي 
- سوريا

ورش

- مصحف   
17/25 سلوفان

- مصحف 
17/25 جتليد

- مصحف 
14/20

2012/01/04 مؤسسة 
العزوار 3
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10600

16964,00 200
دار املغرب 

العربي 
–لبنان

ورش

- مصحف 
معطر النصف

2012/01/19
دار العاملية 

للكتاب 4
22032.00 5120

5280
اليمامة - 

سوريا

- مصحف 
فلكسي12/17

- مصحف 
فلكسي 8/12

3000 14550.00 3000 دار السالم 
- مصر

- مصحف 
17/24 شنطة 

جلد كبسولة
2012/03/15

489 10465.12
300

189

دار ابن 
حزم - 

لبنان
حفص

- عربي – 
فرنسي حجم 

15/21 مجلد 
وكرتونية

- ترجمة معاني 
القرآن حجم 

12/17 فلكسي

2012/02/08
مكتية 
ووراقة 
املبادرة

5

520 30650.00
250
120
150

دار عاوم 
القرآن - 

سوريا
ورش

- مصحف 
8/12

- مصحف 
14/20

- مصحف 
25/35

2012/02/13
مكتبة 
الوحدة 
العربية

6

15204 9912.00
10000
5000
204

دار املعرفة 
-لبنان ورش

- مصحف 
17/24 جزء 

عم
- مصحف 

17/24 جزء 
تبارك

- مصحف 
جوامعي 
25/35

2012/02/22 شركة إقرأ 7

18785 12110.80 3485
15300

الشركة 
الدولية 
للطباعة 

مصر

ورش

- مصحف 
النصف 17/24

- مصحف 
الثمن 8/12

02/05/2012
مكتبة 
السالم 
اجلديدة

8
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60885 158000.00
30010
10353
20522

دار ابن 
حزم - 

لبنان
ورش

- مصحف 
النصف 17/24

- مصحف 
جوامعي 
24/34

- مصحف 
الربع 14/20

2012/06/08 دار نشر 
املعرفة 9

56036 100202.00
6020

10016
40000

دار املعرفة 
- سوريا ورش

- مصحف 
جتويد 17/24

- مصحف 
جتويد 14/20

- جزء عم 
17/24

2012/06/17 دار السلمي 
احلديثة 10

34321 74938.00
12660
20000
1661

دار الفكر 
- لبنان ورش

- مصحف 
النصف 17/24

- مصحف 
الثمن 10/14

- مصحف 
جوامعي 
25/35

2012/06/22

دار املعرفة 11

31281 83481.50
14642
13267
3372

دار الفكر 
- لبنان

ورش

- مصحف 
النصف 17/24

- مصحف 
الثمن 10/14

- مصحف 
جوامعي 
25/35

2012/08/07

19542 77004.00 14424
5118

دار الفكر 
- لبنان

- مصحف 
النصف 17/24

- مصحف 
جوامعي 
25/35

2012/10/04

24320 60800.00 24320 دار الفكر 
- لبنان

- مصحف 
النصف 2012/11/05

25352 63380.00 25352 دار الفكر 
- لبنان

- مصحف 
النصف 2012/11/29

25320 63300.00 25320 دار الفكر 
- لبنان

- مصحف 
النصف 2012/11/13

15000 23125.00 15000 دار التقوى 
- مصر ورش -مصحف 

النصف 17/24 2012/06/26 فضاء الفن 
و الثقافة  12
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55000 38000.00
20000

35000

دار املعرفة 
- لبنان ورش

- مصحف 
الربع 14/20 

يس
-جزء عم

2012/09/25

شركة 
النشر 

والتوزيع 
الرسالة

13

31560 17304.00
360

1200
30000

دار املعرفة 
- لبنان ورش

- مصحف 
النصف

- مصحف 
الثمن

- جزء عم

2012/10/24 املكتبة 
السلفية 14

16505 39880.40
11305
1000
4200

دار ابن 
كثير - 
لبنان

ورش

- مصحف 
النصف

- مصحف 
اجلوامعي

- مصحف 
12/17

2012/11/02

مكتبة 
السالم 
اجلديدة

15

56681 85539.40
21585
5114

29982

الشركة 
الدولية 

للطباعة - 
مصر

ورش

- مصحف 
النصف 17/24

- مصحف 
جوامعي 
24/34

- مصحف 
الربع 14/20

2012/11/23

593845 1239793,72 593845 املجموع

من خالل استقراء اجلدول أعاله يتبني أن كمية املصاحف التي مت استيرادها من طرف األشخاص االعتباريني 
توزعت بني  املستوردة قد  املصاحف  أن كميات  إلى  593845 نسخة. وجتدر اإلشارة  بلغت   2012 خالل سنة 
مصاحف كاملة ومصاحف مترجمة وكذلك مصاحف مجزأة كجزء »عم« وجزء »قد سمع«     وجزء »تبارك« ثم 

مصاحف مقروءة بقلم قارئ.
و جتدر اإلشارة إلى أن كمية املصاحف املستوردة خالل سنة 2012 عرفت تراجعا ملحوظا مقارنة بسنة 2011 
195041 نسخة, أي بنسبة  التراجع يقدر بكمية  788886 نسخة, وهذا  التي بلغت برسمها الكمية املستوردة 
بلغت حوالي %24.80, ويعزى هذا التراجع إلى جتاوز املرحلة االنتقالية التي كانت قد عرفت مرونة في التعاطي 
مع األشخاص االعتباريني الراغبني في استيراد املصحف الشريف وترويجه باململكة, ثم التحكم في الكميات عن 

طريق إلزام الناشرين بالتقيد بالضوابط و املعايير املعتبرة التي وضعتها الهيئة العلمية.
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2 - أصناف المصاحف المستوردة

النسبة املئوية العدد صنف و مقاس املصحف

43,40% 257705 مصحف النصف: 17/24 

23,58% 140000 مصحف مجزأ

14,66% 87085 مصحف الربع: 14/20

11% 65347 مصحف الثمن 8/12

5,54% 32899 مصحف جوامعي 25/35

1,57% 9320 مصحف فلكسي12/17

0,17% 1000 مصحف مقروء بقلم قارئ

0,08% 489 مصحف مترجم

100% 593845 املجموع
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يبني الرسم البياني أعاله أن مصحف النصف مبقاس 17/24 احتل صدارة املصاحف املستوردة برسم سنة 
2012 وذلك بنسبة %43.40 أي مبجموع 257.705 نسخة, و يأتي في املرتبة الثانية املصحف املجزأ بنسبة 
%23.58 أي مبجموع 140.000 نسخة, ثم مصحفي الربع مبقاس 14/20 والثمن مبقاس 8/12 وذلك بنسبة 
%14.66 و%11. أما ما تبقى من النسب فتوزعت على التوالي بني املصحف اجلوامعي مقاس 35/25 وغيره 

واملصحف ذي املقاس17/12, واملصحف املقروء بقلم القارئ اآللي, ثم املصحف املترجم.

3 -  الفترات التي تم فيها استيراد المصحف الشريف 
على امتداد السنة مع نسبها  

النسبة  الكمية اإلجمالية املرخص لها الفترة

10,36% 61528 يناير
2,73% 16213 فبراير
0,51% 3000 مارس
0.00% 0 أبريل
3,16% 18785 ماي

31,50% 187085 يونيو
0,00% 0 يوليوز
5,27% 31281 غشت
9,26% 55000 شتنبر
8,61% 51102 أكتوبر

28,60% 169851 نونبر
0,00% 0 دجنبر
100% 593845 املجموع
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انتعاشا  الشريف عرف  املصحف  الترخيص الستيراد  نشاط  أن  يتضح جليا  أعاله  البياني  الرسم  من خالل 
ملحوظا على طول السنة وذلك خالفا للسنة الفارطة التي لم تنشط فيها عملية الترخيص باستيراد املصحف 

الشريف على وجه اخلصوص إال ابتداء من شهر نونبر 2011. 

كمية املصاحف املستوردة حسب أشهر السنة
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4 - أسماء المطابع و البلدان التي تم االستيراد 
منها مع نسبها المائوية

النسب املئوية  الكمية املستوردة اسم املطبعة
26,97% 160136 دار الفكر - لبنان
19,84% 117838 دار املعرفة - لبنان
12,71% 75466 الشركة الدولية للطباعة مصر
10,34% 61374 دار ابن حزم - لبنان
10,04% 59613 شركة أبناء شريف االنصاري - لبنان
9,44% 56036 دار املعرفة - سوريا
2,99% 17757 دار الفجر اإلسالمي - سوريا
2,78% 16505 دار ابن كثير - لبنان
2,53% 15000 دار التقوى - مصر
1,75% 10400 اليمامة - سوريا
0,51% 3000 دار السالم - مصر
0,09% 520 دار عاوم القرآن - سوريا
0,03% 200 دار املغرب العربي –لبنان
100% 593845 املجموع

يبني الرسم البياني أعاله أن استيراد املصحف الشريف ركز على مصادر هي في األغلب لبنانية أو سورية, و 
قد احتلت دار الفكر بلبنان املـــرتبة األولى بنســـبة وصلت إلى 26.97 % كما أن دار املعرفة بلبنان حاضرة بنســــبة 
19.84 % تليها الشركة الدولية للطباعة, دار ابن حزم, شركة أبناء الشريف األنصاري, دار املعرفة بسوريا ثم 

تأتي باقي دور الطبع تباعا بتفاوت طفيف فيما بينها. 

استيراد املصحف حسب أسماء املطابع
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5 - المبالغ المالية التي رصدتها المطابع الموردة

التكلفة اإلجمالية بالدوالر األمريكي اسم املطبعة
422903,5 دار الفكر - لبنان

168465,12 دار ابن حزم - لبنان
156165 دار املعرفة - لبنان
106075 شركة أبناء شريف االنصاري - لبنان
100202 دار املعرفة - سوريا
97650,2 الشركة الدولية للطباعة مصر
41131,5 دار الفجر اإلسالمي - سوريا
39880,4 دار ابن كثير - لبنان
30650 دار عاوم القرآن - سوريا
23125 دار التقوى - مصر
22032 اليمامة - سوريا
16964 دار املغرب العربي –لبنان
14550 دار السالم - مصر

1239793.72 املجموع
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املبالغ املالية حسب املطابع

متثل املبلغ املالي اإلجمالي الذي جنته املطابع املوردة برسم سنة 2012 إلى )1.239.793,72 دوالر أمريكي( 
مليون ومائتان وتسعة وثالثون ألفا وسبعمائة وثالثة وتسعون دوالرا واثنان وسبعون سنسا, وهو ما يعادل تقريبا 
إحدى عشر مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفا ومئة وأربعة وأربعون )11.158.144( درهما مغربيا هذا الرقم 
أهمية  تتبني  لالرتفاع. ومن هنا  يبقى مرشحا  إنه  املغربيني, حيث  واالقتصاد  للتجارة  بالنسبة  رقما مهما  يبقى 
الصناعة املغربية للمصحف الشريف التي ستسهم في تطوير االقتصاد املغربي و توفير  فرص عمل أخرى في 

سوق الشغل املغربية.

وبعقد مقارنة بني سنتي 2001 و 2012 ميكن القول أن املبلغ املالي اإلجمالي الذي جنته املطابع املوردة خالل 
سنة 2011 بلغ مليون وثالثمائة وأربعة عشر ألف واثنني وخمسني )1.314.052( دوالرا أمريكيا, وهو ما يقابل 
عند التحويل تقريبا ثالثة عشر مليون ومائة وأربعني ألف وخمسمائة وعشرين )13.140.520( درهما مغربيا أي 
أن هذا الرقم تراجع مبا يقارب)74.258,28 دوالر أمريكي ( أربعة و سبعون ألفا و مائتان وثمانية و خمسون دوالرا 
و ثمانية و عشرون سنسا أي ما يعادل )1.982.378( مليون وتسعمائة و اثنان و ثمانون ألفا و ثالثمائة و ثمانية 
و سبعون درهما مغربيا. وهذا رقم ال يجب االستهانة به حيث إنه ميثل ربحا لالقتصاد املغربي وفي هذا الصدد 

تتجلى أهمية توسيع عمل املؤسسة وتشجيع طبع املصحف الشريف باملغرب. 

كما جتدر اإلشارة إلى أن اإلدارة عملت على استحصال مبالغ متأتية من محصول خدماتها أخذا في االعتبار 
بالبند الرابع من املادة 13 من الظهير الشريف احملدث للمؤسسة الذي جاء فيه ما نصه: »تتألف موارد املؤسسة من 
.... العائدات املتأتية من محصول خدماتها«, وبناء على ما ورد في محضر االجتماع املنعقد مبقر املؤسسة بتاريخ 
31 مارس بني إدارة املؤسسة وأعضاء اجلمعية املغربية للناشرين الذي تضمن االتفاق حول مبلغ ) 15000.00 

درهم( يؤديها طالب الترخيص كمقابل لدراسة وفحص طلب استيراد املصحف الشريف كقابل وصل.

كما استندت اإلدارة في استحصال املبالغ احملددة في )200500 درهم( برسم سنة 2012 و)177000 درهم( 
برسم الفصل األول من سنة 2012. إلى ما جاء في محضر اجتماع الدورة االستثنائية ملجلس إدارة مؤسسة محمد 
السادس لنشر املصحف الشريف بتاريخ 15 صفر 1433 هــ املوافق لـــ 09 يناير 2012 م من حيث املصادقة على 
مشروع قرار حتديد تعريفات اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة لعموم املرتفقني, والذي اطلع عليه املجلس في 

دورتني دورة أكتوبر 2011 ودورة 09 يناير 2012.

 )2013 )06 مارس  هـــ   1434 ربيع اآلخر   23 املؤرخ في   02.12.239 املرسوم رقم  إثر صدور  أنه على  غير 
بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه ارتأى السيد 
الوزير ــ رئيس مجلس إدارة املؤسسة ـــ إفادة الناشرين بأثر رجعي من الفترة االنتقالية التي سبق التوافق بشأنها 
مبناسبة االجتماع الذي ترأسه مبكتبه بتاريخ 29 يونيو 2011 استجابة لطلب اجلمعية املغربية للناشرين والتي 
انتهى العمل بها في 31 دجنبر 2011, الشيء الذي ترتب عنه استرجاعهم ملبالغ التي سبق أداؤها للمؤسسة برسم 
الوزير عن طريق عمليات  السيد  لتعليمات  تنفيذا   ,2013 املالية  السنة  األول من  والفصل   2012 املالية  السنة 

التحويل التي متت لفائدتهم أيام 22و23 مايو 2013.
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  I  - حصيلة نشاط مجلس اإلدارة:

المحور الرابع:    
منجزات الهيئات الفردية والجماعية للمؤسسة

مبقتضى املادتني الثالثة والرابعة من الظهير الشريف املنشئ للمؤسسة رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع األول 
1431 املوافق ل 23 فبراير 2010 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف, يعد 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, 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 كل دورة.

و بالفعل, فقد عقد مجلس إدارة املؤسسة خالل هذه املدة اجتماعني عاديني مت خاللهما اتخاذ عدة قرارات تتعلق 
بتطوير وتوسيع نشاط املؤسسة كما يعكس ذلك اجلدول اآلتي:

تتولى مهمة تسيير و تدبير شؤون املؤسسة كما هو منصوص عليه في الظهير الشريف احملدث لها هيئات جماعية 
القيام  على  ملساعدته  لديه  احملدثة  العلمية  الهيئة  وفي  اإلداري  املجلس  في  تتمثل  اجلماعية  فالهيئات  وفردية, 
مبهامه, والتي تعمل في نفس الوقت حتت إشراف مدير املؤسسة, أما الهيئات الفردية فتتجلى في املدير ومساعديه, 
ومتشيا مع املهام املنوطة بكل هيئة على حدة, فقد بذلت جهود ال يستهان بها من طرف املجلس اإلداري صاحب 
سلطة التقرير أما املدير فتولى سلطة التنفيذ واإلشراف اليومي على تسيير هذه الهيئات جميعها شؤون املؤسسة 

من جميع النواحي.
فما هي إذن حصيلة نشاطها برسم سنة 2012
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القرارات املتخذةجدول األعمالالتاريخالدورة

دورة استثنائية
 9

يناير 
2012

تقدمي مشروع البرنامج السنوي لنشاط املؤسسة واملصادقة 
عليها )من خالل البطاقات التقنية املتضمنة للمشاريع(

تقدمي مشروع قرار حتديد تعريفات اخلدمات املقدمة من 
قبل املؤسسة

البرنامج  مشروع  على  املصادقة 
السنوي للمؤسسة

املصادقة على مشروع قرار حتديد 
من  املقدمة  اخلدمات  تعريفات 

قبل املؤسسة

الدورة العادية
 30

أبريل 
2012

الواردة في محضر  تقدمي ما حتقق من مقررات املجلس 
اجتماع الدورة االستثنائية املنعقدة بتاريخ 9 يناير 2012:
تقدمي ومناقشة التقرير السنوي اخلاص بأنشطة املؤسسة

تقدمي ومناقشة تقرير مكتب االفتحاص واحملاسبة
عرض حول املوقع االلكتروني للمؤسسة وإعطاء انطالقة 

تشغيله
عرض و مناقشة مشروع النظام احملدد لشروط و أشكال 
بعض  مع  املؤسسة  حلساب  العمومية  الصفقات  إبرام 

القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها
مناقشة مشروع إحداث استوديو خاص بتسجيل املصحف 

املرتل داخل املؤسسة.

السنوي  التقرير  على  املصادقة   
حول حصيلة املؤسسة

املصادقة على تقرير االفتحاص و 
احملاسبة

االلكتروني  املوقع  على  املصادقة 
للمؤسسة

الدورة العادية
 23

أكتوبر 
2012

تقدمي مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة 2013
تقدمي مشروع البرنامج السنوي لنشاط املؤسسة من خالل 

البطاقات التقنية املتضمنة للمشاريع 
مشروع عقد إعادة طبع و توزيع و نشر املصحف احملمدي 

من قبل القطاع اخلاص

مشروع برنامج طبع املصحف احملمدي مبختلف أحجامه 
املقترحة

مشروع طبع املصحف األثري باأللوان املضبوطة و املأثورة 

مشروع برنامج تسجيل املصحف املرتل بنوعيه: التسجيل 
واستنساخ التسجيالت    
      السابقة التي نفذت.

مشروع برنامج طبع األعمال الفكرية املقترحة من طرف 
الهيئة العلمية للمؤسسة.

الناحية  من  عملهما  متارسان  مصلحتني  على  املصادقة 
الهيكلة  ضمن  احليوي  ودورهما  لضرورتهما  الفعلية 

التنظيمية للمؤسسة.
مشروع برنامج احللقات العلمية على قناة السادسة

امليزانية  مشروع  على  املصادقة 
املقترح برسم سنة 2013 

السنوي  البرنامج  على  املصادقة 
العام للمؤسسة ويتعلق األمر ب:

مشروع عقد إعادة طبع و توزيع و 
قبل  من  احملمدي  املصحف  نشر 

القطاع اخلاص
املصحف  طبع  برنامج  مشروع 
أحجامه  مبختلف  احملمدي 

املقترحة
األثري  املصحف  طبع  مشروع 

باأللوان املضبوطة و املأثورة 
املصحف  تسجيل  برنامج  مشروع 
املرتل بنوعيه: التسجيل واستنساخ 

التسجيالت    
      السابقة التي نفذت.

األعمال  طبع  برنامج  مشروع 
الفكرية املقترحة من طرف الهيئة 

العلمية للمؤسسة.
مصلحتني  على  املصادقة 
الناحية  من  عملهما  متارسان 
ودورهما  لضرورتهما  الفعلية 
التنظيمية  الهيكلة  ضمن  احليوي 

للمؤسسة.
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II- حصيلة نشاط الهيئة العلمية:

منذ انطالقة نشاط املؤسسة حرصت اإلدارة على تيسير أسلوب عمل الهيئة العلمية وتهيئة ظروف القيام باملهام 
املنوطة بها؛ والتي تتجلى حسب منطوق املادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.09.198 صادر في 8 ربيع األول 1431 

)23 فبراير 2010( بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف فيما يلي:
»اإلشراف, من الوجهة العلمية والفنية, على إجناز العمليات املتعلقة بنسخ املصحف الشريف وطبعه وتسجيله على 

مختلف الدعائم املتعددة الوسائط, والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها؛
أو  الذاتيني  األشخاص  قبل  من  املقدمة  بتوزيعه  أو  بنشره  أو  الشريف  املصحف  بطبع  الترخيص  طلبات  دراسة 
االعتباريني طبقا للشروط واإلجراءات احملددة مبوجب نص تنظيمي, والتحقق من توافر أصحابها على الشروط 

املذكورة, وعرض نتائج الدراسة على مجلس اإلدارة قصد البت في هذه الطلبات؛
القيام, وفق توصيات مجلس اإلدارة, بأعمال املراقبة والتدقيق املشار إليها في املادتني 2 و 4 أعاله, وإعداد تقارير 

خاصة بذلك ترفع إلى علم املجلس املذكور, قصد اتخاذ اإلجراءات املناسبة عند االقتضاء.«
وإجماال, ميكن تلخيص أهم إجنازات الهيئة في أربعة محاور:

أ- اجتماعات الهيئة لدراسة طلبات استيراد املصحف 
ب- املشاركة الفعلية في الندوات و احملاضرات

ج- األعمال الفكرية 
د- الضوابط املسطرة من طرف الهيئة العلمية و الواجب مراعاتها فب كتابة و استيراد املصحف
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أهم نتائج االجتماعالنقاط املهمة في االجتماعالتاريخ

ول
األ

اع 
ـمــ

جــتـ
اال

09 فبراير2012

ß  املصحف« لندوة  اإلعداد  في  الشروع 
احملمدي اخلصائص واملميزات«.

ß  الهيئة نشاط  حصيلة  حول  تقرير  إعداد 
العلمية لسنة 2011.

ß  مناقشة التدابير العملية لتسجيل املصحف
املرتل.

ß .اإلعداد إلجناز املصحف املضبوط باأللوان
ß  للمصحف اجلديد  اإلخراج  على  املوافقة 

احملمدي مقاس 15/21.
ß  قبل من  املودعة  اجلديدة  املشاريع  دراسة 

الناشرين.
ß  األعلى العلمي  املجلس  وارد  مناقشة 

املصحف  في  الهبطي  الوقف  بخصوص 
احملمدي لألستاذ العروسي.

ß .حتديد محاور الندوة وجدولتها الزمنية
ß  القارئ بصوت  املصحف  تسجيل  تتبع 

من  اوعلي  حلسن  آيت  محمد  السيد 
طرف أعضاء الهيئة العلمية للمؤسسة.

ß  املطبعة مدير  مع  اجتماع  عقد  ضرورة 
للنظر في األخطاء التي مت ضبطها في 

مصحف 15/21 قبل الطبع النهائي.
ß  وضع تقارير املشاريع السابقة بني يدي

اإلدارة.

ني
لثا

ع ا
مــا

ــتــ
ج

اال

13 مارس 2012

ß  عرض مناذج من املصحف احملمدي بألوان
الضبط املأثورة.

ß  مصحف طبع  في  الشروع  على  املوافقة 
في  ومراجعته  تصحيحه  بعد  املساجد 

طبعته الثالثة.
ß  اخلاص الشفهي  التقرير  الى  االستماع 

تسجيل  عملية  في  قطعت  التي  باملراحل 
املصحف احملمدي.

ß  أعمال من  مناذج  ثالث  تصحيح 
اخلطاطني املتعلقة باملصحف األثري.

ß  هيئة مع  اللقاء  إجراء  موعد  حتديد 
الناشرين والكتبيني.

ß  الهيئة رئيس  يقوم  أن  على  االتفاق 
العلمية مبتابعة ادخال كل التصحيحات 

)على مصحف 15/21(

ß  في إدراجها  سيتم  التي  النقط  مناقشة 
اجتماع مجلس اإلدارة املقبل.

ß  تلقي االقتراحات بخصوص املجلة العلمية
للمؤسسة.

ß .مآل مشاريع كتب أعضاء الهيئة العلمية
 

مع تقني املطبعة.
ß  احلسم بخصوص الندوتني اللتني تعتزم

املؤسسة عقدهما.
ß  ضرورة على  املؤسسة  مدير  تأكيد 

االلتزام بجدولة املداولة املتفق عليه مع 
أعضاء الهيئة العلمية.

1 - اجتماعات الهيئة العلمية لدراسة طلبات استيراد املصحف

بدعوة من اإلدارة وحتت إشرافها عقدت الهيئة العلمية بشكل مستمر عدة اجتماعات لتدارس املشاريع احملالة 
عليها من طرف اإلدارة, كما شارك أعضاؤها في اجتماعات مجلس اإلدارة.

اجتماعات أعضاء الهيئة 
بلغ عدد اجتماعات الهيئة العلمية برسم سنة 2012 ثمانية )8( اجتماعات, ويتضمن اجلدول التالي تواريخ وجداول 

أعمال االجتماعات.
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لث
لثا

ع ا
مــا

ــتــ
ج

اال

10 أبريل 2012

ß .متابعة كتابة املصحف املضبوط باأللوان
ß  قبل من  املقدمة  البحث  مشاريع  متابعة 

أعضاء الهيئة العلمية.
ß  احملمدي املصحف  تسجيل  عملية  متابعة 

املرتل.
ß  تلقي االقتراحات بخصوص املجلة العلمية

للمؤسسة.
ß  إعداد ورقة عن اإلمام نافع وورش واألزرق

اإللكتروني  املوقع  في  إدماجها  قصد 
للمؤسسة.

ß  سيشرف بحيث  اخلطاطني  تقسيم 
من  عدد  على  الهيئة  من  عضو  كل 
اخلطاطني, وتقرر متابعة أعمالهم بشكل 

مستمر.
ß  مصطفى األستاذ  مشروع  توزيع 

لالطالع  الهيئة  أعضاء  على  البحياوي 
عليه وإبداء مالحظاتهم عليه.

ß  تقدمي تقارير الطلبات املقدمة من طرف
املؤسسة.

بع
لرا

ع ا
مــا

ــتــ
ج

اال

24 أبريل 2012

ß .متابعة كتابة املصحف املضبوط باأللوان
ß  عرض الئحة الضوابط التي يجب مراعاتها

في املصاحف املستوردة.
ß  تدارسها سيتم  التي  بالوثائق  ملف  تسلم 

 30( املقبل.  اإلدارة  مجلس  اجتماع  خالل 
أبريل(

ß  التي لأللواح  العلماء  السادة  تصحيح 
توصلوا بها من اخلطاطني.

ß  الندوة لتنظيم  ماي   15 تاريخ  حتديد 
العلمية.

ß  إلى العلمية  الهيئة  أعضاء  استماع 
املصحف املرتل قصد إعداد تقرير حول 

املوضوع.

س
خلام

ع ا
مــا

ــتــ
ج

اال
28 ماي 2012

ß .متابعة كتابة املصحف املضبوط باأللوان
ß  قبل من  املقدمة  البحث  مشاريع  متابعة 

أعضاء الهيئة العلمية.
ß .دراسة املشاريع اجلديدة املودعة باملؤسسة
ß  اإلخبار مبوعد انطالق موقع املؤسسة على

األنترنيت.

ß  تأكيد رئيس الهيئة العلمية على أن كتابة
باأللوان  املضبوط  احملمدي  املصحف 

بكامله قد متت.
ß  في الواردة  املصطلحات  بعض  مراجعة 

والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  مشروع 
شروط  بتحديد  القاضي  اإلسالمية, 
طبع  أو  بنسخ  الترخيص  وإجراءات 
املصحف  توزيع  أو  نشر  أو  تسجيل  أو 

الشريف.
ß  ندوة لعقد  يونيو   19 تاريخ  حتديد 

خصائص  احملمدي  »املصحف 
ومميزات«.

ß  البحياوي والسيد  حميتو  السيد  تسليم 
قاما  اللذين  البحث  ملشروعي 

بتحضيرهما إلدارة املؤسسة.
ß  تسليم الهيئة لتقارير الدراسة والفحص

حول الطلبات التي سلمت  لإلدارة.

س
ساد

ع ال
ما

جت
اال

04 شتنبر 2012

ß  املضبوط األثري  املصحف  مشروع  متابعة 
باأللوان.

ß  إلى املقدمة  اجلديدة  املشاريع  متابعة 
املؤسسة.

ß  املرتل املصحف  تسجيل  مشروع  دراسة 
برسم سنة 2013.

ß  الفكرية األعمال  مشاريع  دراسة  متابعة 
ألعضاء الهيئة.

ß  الختيار مباراة  إجراء  الهيئة  اقترحت 
قارء واحد يرتل الستني حزبا بالكامل.

ß  إعداد ورقة ملناقشة وارد املجلس العلمي
الكرسي  آية  ورود  بخصوص  لكلميم 

مجزئة في املصحف احملمدي.
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بع
سا

ع ال
ما

جت
اال

20 نونبر 2012

ß  املرتل املصحف  تسجيل  مشروع  دراسة 
برسم سنة 2013.

ß  إلى املقدمة  اجلديدة  املشاريع  متابعة 
املؤسسة بقصد الدراسة والفحص.

ß  املضبوط األثري  املصحف  مشروع  متابعة 
باأللوان.

ß  القراء استدعاء  العلمية  الهيئة  قررت 
الذين مت اختيارهم إلجراء مقابلة معهم 

يوم 03 دجنبر 2012.
ß  قدمتها التي  الطلبات  تقارير  تقدمي 

املؤسسة للهيئة العلمية.
ß  في منهمكة  املؤسسة  أن  املدير  إخبار 

مراجعة      وتصفيف مشاريع األعمال 
املقدمة حتى يتسنى تقدميها للطبع.

 

من
لثا

ع ا
ما

جت
اال

03 دجنبر 2012

ß  هذا االجتماع شهد مباراة اختيار قارئ من
العلمية  الهيئة  اختارتهم  الذين  الستة  بني 
التالية:  املدن  بني  من  مرشح  بني   14 من 
سطات, الرباط, فاس, مكناس, بني مالل, 

احملمدية.

ß  اختيار القارئ »معاذ اخللطي« حلصوله
بتسجيل  إليه  ليعهد  معدل,  أكبر  على 
سنة  برسم  املرتل  احملمدي  املصحف 

.2013
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املصاحف التي مت فحصها من قبل الهيئة العلمية برسم سنة 2012
قرار الهيئة العلميةصنف املصحفصاحب الطلب

اإلذن له بالصدورجزء عم وسبحاخلطاط إدريس الطايعي

دار نشر املعرفة
مصحف النصف/مصحف جوامعي/

مصحف الربع
انتظار  في  قليلة  كمية  باستيراد  الترخيص 

إدخال التصحيحات الالزمة.

جزء تباركالدار العاملية للكتاب
الترخيص بتداول اجلزء بعد أخذ املالحظات 

بعني االعتبار أثناء التصحيح.

جزء تباركالدار العاملية للكتاب
حتى  اإلصالح  إلى  يحتاج  ما  إصالح  إعادة 

ميكن الترخيص ال عتماده وطبعه.

دار السلمي احلديثة
مصحف جتويد 17/24/ مصحف جتويد 

14/20/ جزء »عم«
تصحيحات  إدخال  مع  باالستيراد  الترخيص 

في الطبعات املوالية

مؤسسة احلسنى
تصحيحات  إدخال  مع  باالستيراد  الترخيص 

في الطبعات املوالية

دار املعرفة
مصحف النصف/مصحف الثمن / 

مصحف جوامعي
تصحيحات  إدخال  مع  باالستيراد  الترخيص 

في الطبعات املوالية

مصحف الربع /مصحف النصفدار الرشاد احلديثة
تصحيحات  إدخال  مع  باالستيراد  الترخيص 

في الطبعات املوالية

جزئي »تبارك« و »عم«مكتبة األمة للنشر والتوزيع
القرآن  حفظة  أحد  إلى  اخلطاط  توجيه 

لالستعانة به في التصحيح.

الترخيص بتداولهجزء »عم« وجزء »تبارك« وربع »يس«شركة النشر والتوزيع الرسالة

اإلذن باستيرادهمصحف ربعخالد جرار

مكتبة السالم اجلديدة
مصحف النصف/ مصحف جوامعي/

مصحف 12/17
الترخيص باالستيراد

مصحف النصفدار سال للكتاب
التصحيحات  بإدخال  رهني  املصحف  طبع 

الالزمة

الترخيص باالستيرادمصحف النصف/ مصحف الثمن/ جزء عماملكتبة السلفية

مركز التراث الثقافي املغربي
مصحف الثمن/ مصحف النصف/ 

مصحف الربع
الترخيص باستيراد املصحف

الترخيص باستيراد املصحفمصحف النصفدار املعرفة

الترخيص باستيراد املصحفمصحف الربع /مصحف النصف /جزء عمدار السلمي احلديثة

إعادة مراجعة املصحف إلدخال التصحيحات-دار نشر املعرفة
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2 - اجتماعات استثنائية ألعضاء الهيئة العلمية

نتائج االجتماعتاريخ االجتماع

19 يناير 2012

الشريف: اخلصائص  »املصحف احملمدي  لندوة  واإلعداد  التنظيم  لدراسة  االجتماع  هذا  خصص 
واملميزات«. 

العلماء  السادة  وسيحضرها  وباملصحف,  باملؤسسة  تعريفية  تواصلية  ستكون  الندوة  أن  على  اتفق 
املختصني ورؤساء املجالس العلمية وأعضاء املجلس العلمي األعلى والطلبة.

28 مارس 2012

هذا االجتماع كان مخصصا لتحضير الدورة األولى ملجلس اإلدارة.
نوقشت فيه جميع التقارير التي أعدتها املؤسسة؛ من تقرير مالي وأدبي. كما نوقشت املشاريع 
املقترحة من طرف املؤسسة وهي: موقع للمؤسسة على النت؛ إحداث استوديو خاص لتسجيل 

املصحف, وإحداث رواق خاص باملؤسسة لعرض منتجاتها.

20 شتنبر 2012

خصص هذا االجتماع لتحضير دورة أكتوبر ملجلس اإلدارة.
نوقش في هذا االجتماع مشروع ميزانية 2013, ومشروع طبع املصحف احملمدي لنفس السنة, 

.)PDF (مشروع اتفاقية طبع املصحف بصيغة
كما تناقش أعضاء اللجنة في مشروع برنامج احللقات العلمية املقدمة من طرف أعضاء الهيئة 

العلمية على قناة السادسة.
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3 - مشاركات أعضاء الهيئة العلمية في مجالس اإلدارة
األولى  اإلدارة,  دورات ملجلس  السنة ثالث  الشريف خالل هذه  املصحف  لنشر  السادس  عقدت مؤسسة محمد 
 23 يوم  كانت  أيضا  عادية  والثالثة  أبريل,   30 يوم  كانت  عادية  الثانية   ,2012 يناير   09 يوم  عقدت  استثنائية 

أكتوبر2012.
وكان للسادة أعضاء الهيئة العلمية خالل جميع الدورات مشاركة فاعلة وبناءة. وميكن اختصار واملقتراحات التي 

شارك بها العلماء في اآلتي:
طبع مؤلف للدكتور »عبد الهادي حميتو« من قبل املؤسسة واملعنون ب »املصحف املغربي الشريف: تاريخ وتطور« 

وذلك بعد تصحيحه و مراجعته من قبل أعضاء الهيئة.
فكرة عقد ندوتني علميتني, تتعلق األولى ب«عناية املغاربة باملصحف الشريف عبر التاريخ«, والثانية بعنوان »املصحف 

احملمدي الشريف: اخلصوصيات واملميزات«.
فتح اآلفاق أمام املصحف احملمدي الشريف لكتابته بخطوط أخرى.

اعتماد رواية واحدة في كتابة املصحف الشريف وهي رواية ورش عن نافع من طريق أبي أيوب األزرق.
إجناز املصحف احملمدي الشريف باأللوان إحياء لهذا التراث.)املصحف األثري(

إجناز برنامج متلفز.
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4 - املشاركة الفعلية في الندوات و احملاضرات

أ - ندوة بتعاون مع إذاعة محمد السادس للقرآن الكرمي

 نظمت مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف ندوة بالتعاون مع إذاعة محمد السادس للقرآن الكرمي 
خالل شهر فبراير 2012, حضرها جميع أعضاء الهيئة العلمية, مبعية السيد املدير, وقد نوقش فيها عدد من 

املواضيع تلخصت في اآلتي:
o مظاهر االرتباط الروحي للمغاربة بالقرآن الكرمي؛
o كيف تواتر املصحف عبر العصور وبأي وسائل؛
o املؤسسات التي أسهمت في نشر القراءات القرآنية؛
o استقرار املغاربة على قراءة نافع برواية ورش؛
o التطورات التي عرفتها طباعة املصحف الشريف باملغرب؛
o .دواعي إحداث مؤسسة تعنى باملصحف باملغرب واقعها و آفاقها

ب - ندوة »املصحف احملمدي: خصائص ومميزات«
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احملمدي:  »املصحف  موضوع  حول  علمية  ندوة  الشريف  املصحف  لنشر  السادس  محمد  مؤسسة  نظمت 
اخلصائص واملميزات« يوم الثالثاء 19 يونيو 2012, وقد شارك فيها جميع أعضاء الهيئة العلمية, إضافة إلى 

السيد املدير وأساتذة آخرين.
كان الهدف من هذه الندوة هو تقومي جتربة إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف؛ بدراسة 
ما حتقق من خاللها في مجال التحقيق والتحرير العلمي والفني والوقوف على أهم اخلصائص واملميزات التي 
متثلت في املصحف احملمدي الشريف, ومتحيص أو نقد أو تصحيح بعض ما قد يعن من مالحظات أو مآخذ 
عليها, مما قد يدلي به ويستدل له بعض من لديه زيادة علم وخبرة واطالع من العلماء والقراء والباحثني سعيا 
إلى زيادة التحقيق والبلوغ به إلى أحسن مستوى ممكن, وطموحا إلى التعريف وإعادة توثيق عملية التواصل مع 

علوم املصحف الشريف ومصادرها ومؤلفيها ومذاهب أهل العلم فيها.

ج - ندوة »الوقف الهبطي في القراءات القرآنية: ضوابط ودالالت

بتاريخ 11 أبريل 2012, نظمت املؤسسة بشراكة مع مؤسسة مسجد احلسن الثاني بقاعة املكتبة الوسائطية 
التابعة لهذا األخير بالدار البيضاء, ندوة علمية في موضوع: »الوقف الهبطي في القراءات القرآنية: ضوابط 
لنشر  السادس  العلمية مبؤسسة محمد  الهيئة  البحياوي, عضو  ألقاها فضيلة األستاذ »مصطفى  ودالالت« 

املصحف الشريف, وحضرها جمهور كبير من املهتمني واملتتبعني.
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5 - مشاريع األعمال الفكرية 

- قدمت الهيئة مجموعة من مشاريع اإلصدارات في مواضيع علمية متعددة في مجال علوم القرآن, وهناك 
من  مجموعة  عن  أجابت  كما  الناس.  جميع  فيضها  من  ليستفيد  األبحاث  هذه  لطبع  ودؤوب  حثيث  سعي 

االستفسارات التي طرحت بني يديها حول املصحف الشريف.

وميكن أن نذكر من هذه األعمال مشروع كتاب األستاذ عبد الهادي حميتو , املوسوم بـ«املصحف املغربي تاريخ 
وتطور« الذي أبان فيه مؤلفه عن العديد من الوثائق التي تبرهن على تشبت املغاربة بكتاب الله منذ أقدم 

العصور والذي تعتزم املؤسسة طبعه وأن جتعله باكورة منشوراتها بإذن الله. 

ومن األعمال التي ترى املؤسسة طبعها أيضا, وهي من أهم مصادر الرسم والضبط, التي أبان فيها صاحبها 
عن جهود علماء الغرب اإلسالمي في خدمة القرآن الكرمي رسما وضبطا, منظومة » الدرة اجللية في نقط 

املصاحف العلية« ألبي وكيل ميمون الفخار املتوفى سنة 618هـ  وهو بتحقيق األستاذ محمد آيت محند.
وتكمن أهمية هذا الكتاب في كونه يعالج موضوعا تشتغل عليه املؤسسة واملتعلق بنقط املصحف الشريف 

وضبطه باأللوان املأثورة.

ويندرج في هذا اإلطار أيضا العمل املنجز من قبل األستاذ مصطفى البحياوي, والذي حرر فيه وعلق على 
امللحق الذي ذيل به الشيخ محمد بن محمد اخلراز املتوفى سنة 817هـ,  منظومته » مورد الظمآن في رسم 

القرآن«, وهي من أهم املصادر املؤسسة التي اعتنى بها املغاربة عناية بالغة منذ القدم.  

كما ميكن تلخيص االستفسارات واألسئلة التي أجاب عنها أعضاء الهيئة فيما يلي:
عدم إمكانية حتقيق فكرة كتابة مصحف إمام ال يختلف من قطر إلى آخر ألن لكل القراءات املتواترة رسمها 

اخلاص, وضبطها املوافق ألدائها, وروايتها. )طلب السيد محمد عبد املجيد الدمالوي من مصر(
طلب للنظر في كيفية التعامل مع بقايا أطراف املصحف واألوراق املكتوب فيها بعض القرآن من مخلفات 

الطباعة.
جواب عن تقرير وارد من السيد األمني العام للمجلس العلمي األعلى د. محمد يسف في موضوع »حول الوقف 

الهبطي في املصحف احملمدي« الذي توصلت به األمانة العامة من الدكتور عبد العزيز العيادي العروسي.
قراءة في كتاب »املنهاج في شرح رسمية الرجراج« للدكتور عبد العزيز العيادي.

كتابة تقرير عن املصحف املسجل بصوت القارئ محمد اجلابري احلياني.
جواب علمي حول السؤال الذي طرح من املجلس العلمي احمللي لكلميم حول الوجه الذي اعتمدته الهيئة في 

تقسيم آية الكرسي إلى آيتني في املصحف احملمدي الشريف.
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6 - الضوابط الواجب مراعاتها في استيراد و كتابة املصحف  

لعل أول ما ينبغي أن يوضع في احلسبان بشأن مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف أنها مؤسسة 
املثابة  بهذه  كانت  وملا  الشريف.  للمصحف  الفني  و  التقني  و  العلمي  اإلعداد  في  مرجعية مختصة  وطنية 
فإن املهام املنوطة بها حتدد في شأن النهوض بخدمة املصحف, وكذا مراجعة ومراقبة املصاحف املطبوعة 
خارج املؤسسة باملغرب أو املستوردة من خارجه وفق الضوابط العلمية والفنية التي من شأنها أن تنسجم 
مع األهداف العليا, وتستجيب لتغطية حاجة الساحة إلى توفر القدر الكافي من نسخ املصاحف الشريفة 

واألجزاء املدرسية, باإلضافة إلى سد احلاجة إليها في مساجد اململكة بصورة تدريجية ومدروسة.

غير أنه ملا كانت للمصحف الشريف حرمته باعتباره مشتمال على كتاب الله, وكانت له في رسمه وضبطه 
وخطه وتخطيطه خصوصيات نابعة من صميم العقيدة, وإجماع األمة, وما مضى عليه عملها عبر القرون في 
كتابة املصاحف والتعامل معها ووجوب توقيرها وتعظيمها, ورعاية شؤونها من لدن أعلى سلطة في اململكة, 
وهي مؤسسة إمارة املؤمنني, فقد التحمت رعايتها والعناية بها برعاية الشأن الديني والعناية به, باعتبار ذلك 
على رأس ما تتوجه إليه الهمة, وجتب إليه املبادرة من حماية ثوابتنا الدينية ومقومات هويتنا الوطنية, وتوفير 
ما ينبغي من الشروط واألدبيات التي حتقق هذه احلماية دون أن حتول بني القارئ الكرمي, وبني القراءة في 
التي  املغربية  العلمي, ومراعاة اخلصوصية  مصحف محقق محرر يجمع بني األصالة واجلودة والتمحيص 
هي أهم مياسم وحدتنا واحملافظة على كياننا, ويتمثل ذلك في استمرار توفرنا على مصحف مغربي متميز 
يشتمل على القراءة الرسمية التي استقر عليها العمل في املغرب وما جاوره, وهي قراءة اإلمام نافع املدني من 
رواية أبي سعيد ورش وطريق أبي يعقوب يوسف األزرق وفق اختيارات احلافظ أبي عمرو الداني األندلسي, 
وما جرى عليه العمل في املغرب في التالوة واألداء, وجرى عليه املشيخة من أهل هذا الشأن في الرسم 
والضبط والوقف وعد اآلي واألجزاء, وما يوافق مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس – رحمه الله- في 

عدد السجدات ومواضعها من القرآن.

وحتى يتحقق هذا التوافق ويتوازى مع رغبة املؤسسة في توفير قدر مناسب من املرونة دون أن يكون ذلك 
مخال بشيء من هذه الثوابت واألسس عملت الهيئة العلمية بعد تدارس وتداول استغرق أكثر من عام ونصف 
على محاولة حصر العناصر األساسية التي تعتبرها هي احلد األدنى الذي ميكن في ضوئه القيام بتخطيط 
املصحف مستقبال ابتداء من تاريخ التوقيع على الضوابط التالية, وكذا القيام باستكتاب أو استيراد مصاحف 
أو ربعات )خمسات( أو أجزاء, وحتى تكون اجلهات املعنية على بينة من هذه الضوابط قبل التخطيط أو 
االستيراد, رأت املؤسسة أن تضع بني أيدي اجلميع هذه الالئحة التي وضعتها الهيئة العلمية ملؤسسة محمد 
السادس لنشر املصحف الشريف لتكون ورقة عمل يجري اعتمادها وترسيمها وتقومي األعمال املقدمة إلى 

املؤسسة في ضوئها من أجل الترخيص لنشرها وتداولها.
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ما يراعى في املصاحف الواردة من خارج املغرب:

االلتزام بالرسم العثماني؛
في مسائل اخلالف يعتد بأوجه الرسم املنصوص عليها في كتب الرسم؛

في الضبط تقبل مصطلحات املشارقة في الضبط املنصوص عليها أيضا؛
يستحسن في املصاحف املستوردة بقراءة نافع العد املدني األخير؛

يسمح بقبول عالمات املشارقة في الوقف وعالماته؛
يسمح باخلطوط املشرقية املعتمدة في كتابة املصاحف؛

يحسن أن يجرد املصحف من السوابق واللواحق فيما عدا مصطلحات الرسم والضبط؛
 يجب التنصيص على الهيئة العلمية التي أشرفت على مراجعة املصحف؛

حتتفظ الهيئة العلمية للمؤسسة  بحقها في النظر في املصاحف واألجزاء التعليمية قبوال وردا؛
يعتبر في كل رواية ما يخصها من األصول والفرش دون خلط بني الروايات؛

ال يسمح مبا يسمى مبصحف اجليب الذي ينزل عن 6/ 9 سنتيمترات داخل اإلطار؛
ال توضع املصاحف املطبوعة بالروايات في املساجد, ويقتصر في التداول على رواية ورش من طريق األزرق 

عن نافع؛
ال يسمح باخلروج عن رواية ورش من طريق األزرق في نصوص املقررات الدراسية؛

ال يسمح في األجزاء املدرسية وال في الربعات ) اخلمسات( وال في اللوحات املخطوطة إال مبا هو مقرر من 
طريق األزرق عن ورش؛

عن  الصادر  احملمدي  املصحف  هي  املدرسية  الكتب  يخص  فيما  اعتمادها   يجب  التي  الوحيدة  املرجعية 
مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف.

ضوابط خاصة بالراغبني في كتابة املصحف
 بخط مغربي برواية ورش عن نافع

تنطبق هذه الضوابط على من أراد أن يخط مصحفا جديدا:
1. أن يكون برواية ورش من طريق األزرق.

2. أن يلتزم بالرسم العثماني.
3. أن يلتزم باخلط املصحفي اجلاري به العمل في املصاحف املغربية.

4. أن يلتزم بالوقف الهبطي وعالمته الدالة عليه وهي )صـــه(.
5. أن يضع عالمة الوقف على آخر حرف من الكلمة املوقوف عليها.

6. أن يلتزم بالعد املدني األخير في رؤوس اآلي.
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7. أن ال يضع عالمة الوقف في أواخر السور إال في األربع الزهر املعلومة وآخر سورة الناس.
8. أن يلتزم مبذهب مالك في السجدات,

9.  أن يلتزم بالتجزئة املغربية في األحزاب واألنصاف واألرباع واألثمان.
10. أن يترك بياضا في أول سورة التوبة بقدر البسملة.

11. أن يلتزم في مسائل اخلالف مبا جرى به العمل في املصاحف املغربية.
12. يسمح في امللحق بآخر املصحف باملصطلحات فقط مع التنصيص على اللجنة املشرفة عليه.

13. يقتصر في ديباجة السورة على اسمها وعد آياتها فقط.
14. يلتزم في رسم الكلمات القرآنية بالسواد كما كتبه الصحابة رضي الله عنهم فال يلون لفظ اجلاللة  وال 

غيره باحلمرة.
15. ترك فسحة للملحقات أعني األلفات احملذوفة سواء كتبت أو لم تكتب, وكذلك ما أشبهه مما يلحق بالرسم.
16. ال يسمح في األجزاء املدرسية وال في الربعات )اخلمسات( وال في اللوحات املخطوطة إال مبا هو مقرر في 

الرسم والضبط من طريق األزرق عن ورش؛
الصادر عن  املصحف احملمدي  املدرسية هي  الكتب  فيما يخص  اعتمادها  يجب  17. املرجعية الوحيدة التي 

مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف.
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تبعا ملا ورد في محضر اجتماع الدورة العادية األولى ملجلس إدارة مؤسسة محمد الساس لنشر املصحف 
الشريف املنعقد يوم االثنني 7 جمادى الثانية 1433/ 30 أبريل 2012 بشأن املالحظات الثالث الواردة في 

التقرير االفتحاصي املالي للسيد خبير احلسابات واملتعلقة ب:
ضرورة سلوك اإلدارة ملسطرة املنافسة في طبع املصحف احملمدي الشريف؛

موجب استغالل املؤسسة للمقر احلالي وقيمة هذا االستغالل؛
قيمة التجهيزات املكتبية واألجهزة املعلوماتية التي جهزت بها الوزارة املؤسسة؛

وبهدف اخلروج مبقترح يعرض على نظر السيد الوزير, الذي سبق وطلب من السيد مندوب احلكومة والسيد 
مدير مكتب االفتحاص ومدير املؤسسة موافاته بالطريقة األنسب كما يتصورونها حلل هذه النقاط العالقة 

اجتمع يوم األربعاء 13 مارس 2013 مبقر املؤسسة كل من السادة:
حميد حماني: مدير املؤسسة

عبد السالم الفراوي: مندوب احلكومة
عبد اإلله برادة: خبير احلسابات

استهل السيد مدير املؤسسة اللقاء بالشكر الوافي للسادة احلاضرين على تلبيتهم الدعوة, وعما أعربوا عنه 
دائما من استعداد للدفع باملؤسسة في االجتاه السليم وبلوغ املرامي واألهداف املسطرة في برامج عملها, وما 

يواكب ذلك من اإلسهام في حسن تدبير شؤونها.

املرجعية القانونية والتنظيمية ملسطرة املنافسة عن طريق طلب العروض

إعماال لنص املادة 42 من القرار املشترك بني السيد وزير االقتصاد واملالية والسيد وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية, ومبا هو منوط باللجنة من اقتراحات تقدم للسيد الوزير في املوضوع السابق الذكر, ذكر السيد 
عقود  حتكمها  واملطبعة  املؤسسة  بني  التعاملية  فالعالقة  فضالة,  مطبعة  مع  اليوم  العمل  عليه  مبا  املدير 
تبرم وفقا لقواعد القانون العادي, والتي يتم التركيز فيها على العناصر األساسية للعقد في حتديد الكمية 

املطبوعة, وثمن الطبع وأجل التسليم, واجلودة املطلوبة... 
وبعد وقوف السادة أعضاء اللجنة على مضامني وثيقة السيد الوزير األول السابق املؤرخة في 2011/5/6 
والتي وجهت إلى السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية كجواب عن رسالة مدير املؤسسة عدد 84 املؤرخة 
بالتعامل بصفة حصرية مع مطبعة فضالة  املؤسسة  الترخيص إلدارة  يلتمس فيها  والتي   2011/3/8 في 
التابعة للوزارة فيما يخص “طباعة وتسفير وجتليد املصحف الشريف” والتي أفاد فيها السيد الوزير األول 
بتبنيه لرأي جلنة الصفقات العمومية باألمانة العامة للحكومة التي قامت بدراسة الطلب السابق الذكر احملال 

عليها خالل اجللسة التي عقدتها بتاريخ 30 مارس 2011 وأبدت الرأي رقم 393/11 ل.ص ومضمنه:
ويقوم مجلس  املالي,  واالستقالل  املعنوية  بالشخصية  “املؤسسة ال تسعى إلى احلصول على الربح وتتمتع 

إدارتها ضمن االختصاصات املخولة إليه بتحديد القواعد املطبقة على الصفقات التي تبرمها املؤسسة.
مقتضيات الظهير الشريف احملدث للمؤسسة جتيز لها إبرام صفقاتها وفق الشروط والكيفيات التي تراها 

مناسبة مع أهدافها التي يحددها مجلس إدارتها.

  III – مقترحات اللجنة المكلفة بدراسة المالحظات
 الواردة في التقرير االفتحاصي
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مجلس اإلدارة يتمتع بجميع السلط واالختصاصات الالزمة إلدارة املؤسسة وينظر في جميع القضايا املتعلقة 
مبهامها وضمان حسن سيرها, مما يجوز له معه إن هو اقتضى نظره أنه ال ميكن إسناد أعمال طبع املصحف 
الشريف وتسفيره وجتليده – كإحدى املهام الرئيسية للمؤسسة – إال إلى مطبعة فضالة بصفة حصرية اعتبارا 

لضرورات تقنية أن يدرج هذه احلالة ضمن احلاالت التي ميكن اللجوء فيها إلى املسطرة التفاوضية”.
وتأسيسا على توصية سلوك املسطرة التفاوضية الصادرة عن جلنة الصفقات اآلنفة الذكر التي ينص عليها 
إبرام  وأشكال  شروط  بتحديد   )2007 فبراير   5(  1428 من محرم   16 في  صادر   2.06.388 رقم  املرسوم 
صفقات الدولة وكذا بعض القواعد املتعلقة بتدبيرها ومراقبتها في املادة 27 التي جاء فيها أنه “ال يجوز إبرام 

صفقات تفاوضية إال في احلاالت التالية:
)....( األعمال التي ال ميكن أن يعهد بإجنازها, اعتبارا لضرورات تقنية أو لصيغتها املعقدة التي تستلزم خبرة 

خاصة إال لصاحب أعمال معني” 
أقول تأسيسا على هذه التوصية وانسجاما مع فحوى املادة 27 التي تنطبق متام االنطباق على مطبعة فضالة 
بتاريخ  اجتماع  “عقد  ببالدنا  مراحله  جميع  في  الشريف  املصحف  طبع  في  املتخصصة  املطبعة  باعتبارها 
2011/6/21 مبكتب السيد الكاتب العام لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية شارك فيه مدير املؤسسة ومدير 
املطبعة ومدير األوقاف وخبير حسابات املطبعة, متثل جدول أعماله في نقطة واحدة أال وهي التفاوض بشأن 
حتديد أثمان جديدة لطبع املصحف الشريف بأحجامه املختلفة تطبيقا لتعليمات السيد الوزير _رئيس مجلس 

إدارة املؤسسة_ وبعد املناقشة مت االتفاق على تبني أثمنة جديدة كما هي مفصلة في اجلدول التالي:

الثمن القدمي األحجام املختلفة
بالدرهم

الثمن اجلديد 
بالدرهم

املالحظات

24x17 املصحف اخلاص باملساجد -

27x20 مصحف الهدايا -
13.5x10.5 مصحف احلجم الصغير

60.50

235.00
48

42.00

173.00
25.50

املطبعة تراجعت عن هذا الثمن 
وقررت من جانب واحد ثمن 45 

درهم للنسخة الواحدة.
_

املطبعة تراجعت عن هذا الثمن 
وقررت من جانب واحد ثمن 48 

درهم للنسخة الواحدة.

فأثمان الطبع املبينة أعاله سواء منها القدمية أو اجلديدة هي التي كانت والزالت تطبق في التعامل بني املؤسسة 
 ... التسليم  وتاريخ  النسخة  وثمن  للطبع  املطلوبة  الكميات  على  التنصيص  تتضمن  عقود  إطار  في  واملطبعة 

وغيرها, وهي الطريقة املعتمدة في التعامل إلى اليوم.
غير أن الواقع العملي وما يحيط بطبع الكميات من مالبسات وإكراهات فيما يبدو يجعل من الوفاء بالتزامات 
طبع الكميات املطلوبة أمرا متعذرا من قبل املطبعة على مستوى احترام آجال التسليم, وتلبية الطلبيات كاملة, 
مما يؤثر سلبا على برنامج الطبع الذي حترص املؤسسة على إجنازه سنويا بفعل عوامل خارجية ال يد لها فيها, 
خصوصا إذا كانت وتيرة الكميات املنوي طبعها تزداد كل سنة في أفق بلوغ مليون نسخة سنويا من مصحف 

املساجد ليس إال, فضال عن باقي األحجام األخرى كما هو احلال هذه السنة.
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املقترح الذي تبنته اللجنة: 

في ضوء املعطيات الواقعية واملوضوعية, وسعيا إلى التقيد باملقتضيات التشريعية والتنظيمية الضابطة لنشاط 
املؤسسة والعمل وفق روحها كما جاء في القرار املشترك بني السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية والسيد 
وزير االقتصاد واملالية املتعلق بالتنظيم املالي واحملاسبي للمؤسسة الذي نص في املادة 24 على أنه: “ألجل تنفيذ 
نفقاتها وحتصيل مداخيلها, فإن املؤسسة مطالبة بسلوك مسطرة املنافسة كلما اقتضت طبيعة أو أهمية العملية 

استعمال هذه املسطرة”
اعتبارا ملا سبق, ووفاء لقواعد التدبير احملكم والترشيد املعقلنيني مع استحضار مسعى اجلودة في الطبع وإجناز 
الكميات املطلوبة لتغطية احلاجيات من املصحف احملمدي الشريف في نطاق االستجابة ملبادئ الشفافية في 

تدبير الصفقات العمومية.
 تتشرف اللجنة املكلفة بأن ترفع إلى السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية - رئيس مجلس إدارة املؤسسة 

املقترحات التالية: 
احملدد  النظام  مشروع  على  للمصادقة  الواسعة  الصالحيات  اإلداري صاحب  املجلس  قبل  من  قرار  اتخاذ   -
إدارة  من  مكونة  إطار جلنة  في  دراسته  والذي سبقت  املؤسسة  تبرمها  التي  الصفقات  على  املطبقة  للقواعد 
املؤسسة والوزارة بتاريخ 2012/9/26 وأرسلت منه نسخة إلى املصالح املعنية بوزارة االقتصاد واملالية بتاريخ 

2012/1/27 ونسخة أخرى معدلة بتاريخ 2012/5/16.
- املصادقة على قرار يقضي بإسناد أعمال طبع املصحف احملمدي الشريف إلى مطبعة فضالة في إطار مسطرة 
الصفقات التفاوضية دائما, وفي نطاق البرنامج السنوي للطبع القابل للتنفيذ من قبل مطبعة فضالة واملالئم 

لطاقتها االنتاجية.
- املصادقة على قرار يسمح للمؤسسة باللجوء إلى فتح مسطرة طلبات عروض املنافسة الوطنية أو الدولية في 

حدود الكميات التي يتعذر على مطبعة فضالة الوفاء بها لإلكراهات املختلفة التي حتول بينها وبني ذلك.
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2 - موجب استغالل مقر املؤسسة:

أثار السيد خبير احلسابات هذه النقطة في تقريره االفتحاصي, وتساءل عن موجب شغل املؤسسة ملقرها 
احلالي, هل األمر يتعلق بالكراء أو التفويت أو الهبة ...

وقد كانت اإلدارة تنبهت إلى هذه املسألة قبل أن تثار من قبل السيد اخلبير في احلسابات فراسلت الوزارة 
بتاريخ 2011/8/12 في املوضوع, فكان أن مكنتنا الوزارة بتاريخ 2011/9/14 من شهادة إدارية حتت 
عدد 21 أسهمت في حل اإلشكال جزئيا في شقه املتعلق بالتصريح باملؤسسة لدى إدارة الضرائب اجلهوية 
دون التطرق إلى الشق الثاني املتصل بحجم قيمة استغالل املؤسسة للمقر احلالي الكفيل باعتماده كأساس 
في تقدير و تقييم أصولها الثابتة كعنصر من عناصر ذمتها املالية املستقلة كمؤسسة تتمتع بالشخصية 

املعنوية واالستقالل املالي, مما يتوجب معه حل هذا اإلشكال الذي الزال قائما إلى اليوم.

3 - قيمة التجهيزات املكتبية واألجهزة املعلوماتية:

هذه النقطة التي وردت في التقرير املالي للسيد خبير احلسابات هي أيضا كانت موضوع مراسالت بني 
املعلوماتية  واألجهزة  املكتبية  التجهيزات  برصد  مشكورة  تفضلت  التي  الوصية  والوزارة  املؤسسة  إدارة 
الضرورية لنشاط املؤسسة مبناسبة التدشني املولوي السامي, وقد سارعت إدارة هذه األخيرة إلى جرد كل 

التجهيزات فور الشروع في ممارسة مهامها ومكنت الوزارة من نسخة من اجلرد املذكور.

وبدافع الوقوف على حصر وتقييم أصول املؤسسة راسلت هذه األخيرة الوزارة في املوضوع بتاريخ 20 
شتنبر 2011, فحضر بعد ذلك موظفو الوزارة عن املصلحة املعنية أيام 2011/10/12 و 2011/10/20 
وقاموا بعملية جرد للتجهيزات بعني املكان, إال أن املؤسسة لم تتلق حتى اليوم أي وثيقة باجلرد املذكور 
والقيمة املالية لهذه التجهيزات تصلح كأساس لتقدير ما يدخل منها في الذمة املالية للمؤسسة من عدمها, 
مع العلم أن مسؤوليتها عن هذه التجهيزات تبقى قائمة دون أن تكون لها حرية التصرف فيها ألنها ال تعتبر 
من قبيل ممتلكاتها و التي ميكن أن تنفق عليها من أجل صيانتها عند إصابتها بعطل أو تلف, وهو أمر 
يطرح إشكاالت على مستوى احملاسبة العمومية. وبتاريخ 2012/2/22 تسلم موظفو الوزارة وممثل شركة 

)طرارمي TRAREM( عشرين )20( قطعة من التجهيزات الفائضة عن حاجة املؤسسة.

هذه جملة النقاط التي الزالت عالقة, وتتطلب حال مقبوال يعتمده مجلس اإلدارة باعتباره صاحب السلطات 
النصوص  وروح  يتالءم  مبا  املؤسسة  لشؤون  اليومي  اإلداري  التدبير  في  اإلدارة  تتبناه  حل  التقريرية, 
التشريعية والتنظيمية الناظمة ملهامها اجلليلة, ومبا ينعكس إيجابا على مستوى مسعى اجلودة في نشر 

املصحف الشريف والفعالية في اإلجناز والشفافية في التدبير.
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