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عمال مبقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.198 صادر في 08 ربيع األول 1431 ه )23 فبراير 
2010م( بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف والسيما في فصله 11 الذي 
نص في بنده 7 على »إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط املؤسسة وعرضه على مجلس اإلدارة 

للمصادقة عليه« يأتي إعداد تقرير حصيلة أنشطة املؤسسة برسم سنة 2013.

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

ووصلها بالتراكم الدولي.

وانطالقا من هذه الرؤية املتسمة باألفق الرحيب ملا يستقبل من السنوات، تعمل املؤسسة على 
إرساء دعائم قطاع نشر املصحف الشريف وتهييئ أسباب ضمان جناحه واستمرار تألقه في الزمن. 
وذلك ما يعكسه نشاط سنة 2013 من خالل ترجمة املهام الرئيسية من طبع وتسجيل وتوزيع 
ومتعلقاتها إلى أرض الواقع، وكذا تأطير القطاع اخلاص وضبطه عن طريق الترخيص في نطاق 
التطبيقي  واملرسوم  للمؤسسة  احملدث  الشريف  الظهير  املنضبطة مبقتضيات  اإلدارية  املساطر 

الشارح واملكمل له.

تعبئة  متت  فقد  للمؤسسة،  احملوري  النشاط  باعتباره  الشريف  املصحف  طبع  مستوى  فعلى 
موضوع  كان  مبا  الوفاء  مضمار  في  قدما  للسير  واملطبعة  املؤسسة  من  لكل  املشتركة  اجلهود 
الصدد، حتققت في قسم منها وفقا لروح  اتفاقيات موقعة في هذا  إطار  التزامات متبادلة في 
الناظم للعالقة في إطار الصفقات التفاوضية، فبلغ  قرارات مجلس اإلدارة القاضية بالتعامل 
892 نسخة من مختلف األحجام، استأثر فيها مصحف   500 العدد اإلجمالي ألعمال الطبع 
%7.7 مقارنة بسنة  800 نسخة، وبذلك حتققت زيادة بنسبة   000 24/17 ب  املساجد حجم 

2012 التي لم يتجاوز العدد اإلجمالي للكميات املطبوعة 500 823 نسخة.

وفيما يتعلق بالتوزيع، النشاط الذي يندرج مع الطبع في بوثقة واحدة، أو كما يطلق عليه في 
عالم االقتصاد السياسي األنشطة أو املواد املكملة لبعضها البعض إلشباع احلاجيات، فقد اتسم 
هذا اجلانب بنوع من التطور في الكمية املوزعة، وذلك نتيجة تظافر جهود الوزارة واملؤسسة في 
الكميات  قياسية الحتساب  كوحدة  »الدفعات«  نظام  له  املتخذ  السنوي  التوزيع  برنامج  تطبيق 
إقليمية، فضال عن اجلهات  وما ينضوي حتتها من مندوبيات  لكل مندوبية جهوية  املخصصة 
طليعتها  في  يأتي  احملمدي  املصحف  من  بها  يستهان  ال  حصص  من  استفادت  التي  األخرى 
املصحف  توزيع  فكانت حصيلة  وغيرها،  واجلمعيات  واملؤسسات  العلمية،  املجالس  ثم  الوزارات، 
اخلاص باملساجد مصدر ارتياح إذ متثلت على وجه التحديد في 998 860 نسخة مبا فيها فائض 

سنة 2012، استوعبتها 181 عملية شحن  وتوزيع.

وانسجاما مع ما أناطه املشرع باملؤسسة عالوة على النشر والتوزيع، أشرفت املؤسسة على تطبيق 
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املساطر القانونية املعمول بها في نطاق طلب عروض األثمان، الختيار من يعهد إليه من الشركات 
بتسجيل املصحف املرتل عن طريق مختلف الدعائم املتعددة الوسائط وخاصة االلكترونية منها، 
بعد انتقاء من حظي بشرف تسجيله من القراء من قبل الهيئة العلمية للمؤسسة، في إطار مباراة 

وطنية فتحت في وجه كل من آنس في نفسه القدرة والكفاءة من القراء املعنيني.

وعلى غرار سياسة توزيع املصحف املطبوع، سلكت املؤسسة نهج توزيع املصحف املرتل بكميات ال 
يستهان بها جمعت بني دعامتي علب CD Audio وقرص MP3 على عدة جهات في أفق الزيادة 
في هذه الكميات وكذا في وتيرة تسجيل القراء من حيث الكم باعتماد قارئني اثنني كل سنة كحد 
أدنى كما هو احلال هذه السنة )2014(، فتوزعت بني 760 قرص MP3 و756 علبة مبعدل 30 
قرص CD AUDIO  في كل علبة برسم سنة 2011، و480 قرص MP3 و 933 علبة من أقراص 

CD AUDIO  أيضا برسم سنة 2012.

وفي نطاق آصرة التعاون والشراكة التي جتمع بني املؤسسة وقطاع الناشرين املغاربة وخصوصا في 
الشق املتعلق باستيراد املصحف، متيزت سنة 2013 بارتفاع ملحوظ في عدد املصاحف املستوردة 
من اخلارج مقارنة بسنوات 2011 و 2012، التي بلغت على التوالي 886 788 نسخة و 845 593 
نسخة. وهكذا متثل العدد اإلجمالي للمصاحف التي مت الترخيص لها بالرواج بربوع اململكة في 
حدود 370 019 1 نسخة لفائدة ما يزيد يزيد عن 14 دار نشر مغربية، و411 نسخة مصدرها 

األشخاص الذاتيني.

أما عن  الشق املتعلق مبنجزات املؤسسة وقطاع الناشرين على مستوى الشراكة اجلامعة بينهما 
للعالقة  ناظمني  منوذجي  وعقد  تفاهم  برتوكول  وفق  الشريف  املصحف  طبع  إعادة  مجال  في 
رهن  احملمدي  املصحف  جعل  بهدف  وذلك  وجزئياتها،  عناصرها  جميع  في  بينهما  التشاركية  
الشراكة  أثمرت هذه  الراغبني في احلصول عليه، وإمكانية تسويقه داخليا وخارجيا، فقد  إشارة 
وأتت أكلها، فأسفرت عن إعادة طبع مائة ألف نسخة )000 100( على وجه التقريب من مصحف 
املساجد حجم 17/24، انخرطت في املشروع املذكور 11 شركة نشر مبدن الدار البيضاء والرباط 

وسال.

غير أنه من اجلدير بالذكر، أن هذه النتائج ما كان لها أن تتحقق لوال إخالص النوايا، واأليادي 
املنبسطة مبعاني التضحية ونكران الذات لكل مكونات املؤسسة الفردية منها واجلماعية في خدمة 
كتاب الله العزيز من منطلق القناعة الراسخة بهذا الشرف الباذخ واملنة العظمى، هذه املكونات 
وزير  معالي  برئاسة  املؤسسة  إدارة  ومجلس  العلمية  والهيئة  اإلدارة  في  تتمثل  أن  تعدو  ال  التي 
األوقاف والشؤون اإلسالمية كل من موقعه ينشد إميانا واحتسابا الظفر باألجر العظيم والثواب 
املؤمنني  أمير  ملوالنا  داعني  املتني،  الله  الكرمي حبل  القرآن  وخدمة  لتعاهد  وفاقا  جزاء  اجلزيل 
املعلم  هذا  وتشييد  إحداث  عن  عبقريته  تفتقت  الذي  الله  نصره  السادس  محمد  امللك  جاللة 
الزاهر احلافل بحميد  ازدان به عهده  باملغرب  الدينية  املؤسسات  تاريخ  الديني كعالمة فارقة في 
املآثر وجليل املكرمات، أن يحضن ملوالنا اإلمام عزا دائما وسؤددا قائما، ويرزقه توفيقا وتسديدا 

وإرشادا وتأييدا، والله خير احلافظني.
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المحور األول: طبع المصحف المحمدي الشريف
الظهير  نصوص  مقتضيات  ذلك  على  تنص  كما  للمؤسسة  الرئيسية  املهام  من  الشريف  املصحف  طبع  يعتبر 
وفاء  املطبعة  مع  بالتنسيق  اجلليلة  املهمة  بهذه  النهوض  إلى  جاهدة  تسعى  فهي  ولذلك  لها،  احملدث  الشريف 
منها لبرنامجها الطموح القاضي بطبع )1( مليون نسخة من املصحف احملمدي سنويا، ولبلوغ هذه الغاية املثلى 
وترجمتها في الواقع العملي، واصلت املؤسسة نشاطها في هذا املجال بفضل اجلهود احلثيثة لكل أجهزتها املتدخلة 
سواء منها اإلدارية أو التسييرية أو العلمية، فقد عرفت سنة 2013 - إلى حدود منتصف شهر دجنبر- تطورا 
ملحوظا في حجم النسخ املطبوعة بلغ 500 892 نسخة )من مختلف األحجام(، في حني لم يكن العدد املسجل 
في نفس الفترة من سنة 2012 يتجاوز ما مجموعه 823.500 نسخة، يعني بزيادة قدرها  000 69 نسخة أي ما 

يوازي 7.7 %، وهي نسبة مهمة جدا كما يالحظ.
وفيما يلي قائمة الكميات املطبوعة، موزعة حسب األحجام والتكلفة املالية بالدرهم، مع تسجيل  مالحظة هامة، 
وهي تخصيص حصة األسد من الكميات املطبوعة ملصحف املساجد، مبا يتماشى واستراتيجية املؤسسة الرامية 

في املقام األول إلى تغطيات حاجيات املساجد وذلك على امتداد ربوع اململكة:

مالحظاتتاريخ التسليماملبلغ  بالدرهمالكمية املطبوعةالكمية املطلوبةاحلجم
حجم 
املساجد
000 400 نسخة000 900 نسخة24/17

000 400 نسخة
18 000 000،00
18 000 000،00

2013/07/01
2013/12/30

مبوجب عقود بني 
املؤسسة واملطبعة

خمس 
--------002013/06/24 000 000236 40 نسخة000 40 نسخةأحزاب

حزب عم 
--------002013/06/25 000 000126 40 نسخة000 40 نسخةوسبح

حجم الهدايا
002013/03/14 000 000865 5 نسخة000 5 نسخة20/27

خالل  طبعها  لتعذر  نظرا 
إرجاؤها  مت   2012 سنة 

إلى سنة 2013

احلجم 
002013/03/04 000 000240 5 نسخة000 5 نسخةالصغير

خالل  طبعها  لتعذر  نظرا 
إرجاؤها  مت   2012 سنة 

إلى سنة 2013
002013/01/17 500 250017 نسخة2500 نسخةسورة يس

املجموع 
500.00 484 37 درهم500 892 نسخة500 992  نسخةالعام
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هذا، وجتدر اإلشارة إلى أن إشراف املؤسسة اليومي على عملية الطبع و الظروف املصاحبة لها، يدفع إلى القول 
أن هناك بعض الصعوبات التقنية التي ما زالت حتول دون  كسب رهان طبع 1 مليون نسخة سنويا، مع اإلشارة 
إلى أن جزءا من هذه الصعوبات ال تتعلق فقط بعملية الطبع، بل هي ذات طبيعة أخرى مرتبطة باجلودة واحترام 

اآلجال، وغيرها والتي ميكن اختزال بعضها في األمثلة التالية:

-  ضرورة الوفاء من قبل املطبعة بالتزام طبع الكميات املطلوبة من طرف املؤسسة، إذ يالحظ مثال على مستوى 
مصحف املساجد، وهو أهم حجم بالنسبة للمؤسسة، أن هذه األخيرة تقدمت بطلب يتوخى طبع 000 900 نسخة، 
غير أن املطبعة لم تتمكن من طبع سوى 000 800 نسخة، أي بفارق 000 100 نسخة، وهي كمية مهمة، كانت 
سترفع من احلجم اإلجمالي  من كميات املصاحف املطبوعة إلى 500 992 بدل 500 892 نسخة املسجلة في 

اجلدول،  الشيء الذي كان سيقربنا كثيرا من  رهان طبع 1 مليون نسخة. 

- تلقي املؤسسة مالحظات بشأن، مسألة جودة املصاحف املطبوعة، حيث اشتكى بعض األئمة  ظاهرة اندثار  
اإلطارات املُذهبة في أغلفة مصحف املساجد، فضال عن تآكلها السريع، الشيء الذي يطرح السؤال حول اجلودة، 
سواء على مستوى الورق املستعمل في صناعة دفتي املصحف أو على مستوى املواد املستعملة في الزخرفة والتزيني.

هذا، ويوضح اجلدول بعض الرسائل التي توصلت بها املؤسسة مع ذكر تواريخها وموضوع شكايتها:

موضوعهامرجع الرسالة وتاريخهاالهيئة

رسالة رقم 710 14وزارة  األوقاف والشؤون اإلسالمية
بتاريخ 2013/04/11

مشكل  إلى  راجع  تقني  وجود خطأ  إلى  اإلشارة 
التسفير بطريقة مقلوبة

املندوبية اإلقليمية للشؤون 
اإلسالمية بتمارة

رسالة رقم 0408
بتاريخ 2013/04/02

املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية 
جلهة سوس ماسة درعة

رسالة رقم 139
خلل في ترتيب الصفحات وترقيم األوراقبتاريخ 2013/01/16

رسالة رقم 052 43وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بتر وتكرار الصفحاتبتاريخ 2013/11/19
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وبهدف إيجاد احلل للتحفظات التي سبق وأبداها السيد خبير احلسابات في تقريره املعد برسم سنة 2011، 
ونوقش في الدورة الرابعة ملجلس اإلدارة املنعقدة بتاريخ 30 أبريل 2012، هذه التحفظات املتمثلة في ثالث 

وهي:

ضرورة  سلوك مسطرة املنافسة في أعمال طبع املصحف احملمدي الشريف. 	•
موجب استغالل املؤسسة للمقر احلالي وقيمة هذا االستغالل. 	•

قيمة التجهيزات املكتبية واألجهزة املعلوماتية التي جهزت بها الوزارة املؤسسة. 	•
 وتنفيذا لتعليمات السيد الوزير ــ رئيس مجلس اإلدارة ــ القاضية مبوافاته مبقترح يتم إعداده من قبل السادة: 
مندوب احلكومة، وخبير احلسابات، ومدير املؤسسة عقد اجتماع مبقر املؤسسة يوم 13 مارس 2013 أسفر 
عن مذكرة تشتمل على التصور األنسب حلل النقاط العالقة حال مقبوال يعتمده مجلس اإلدارة صاحب السلطات 

التقريرية.
فبخصوص التحفظ األول املتعلق بضرورة سلوك مسطرة املنافسة في شأن طبع املصحف احملمدي الشريف، 
تبنى مجلس اإلدارة املنعقد في الدورة السادسة بتاريخ 13 مايو 2013 قرارا  حتت رقم 24 يقضي بإسناد 
أعمال طبع املصحف احملمدي إلى مطبعة فضالة في إطار مسطرة الصفقات التفاوضية إلى متم سنة 2013، 
مما تدعو معه احلاجة اليوم إلى اعتماد قرار جديد يسري مفعوله بكيفية دائمة في نطاق البرنامج السنوي 
القابل للتنفيذ من قبل مطبعة فضالة واملالئم لطاقتها االنتاجية، ويسمح في نفس الوقت لإلدارة بسلوك مسطرة 
املنافسة في حدود الكميات التي تعذر على مطبعة فضالة الوفاء بها لإلكراهات التي حتول بينها وبني ذلك، 
خاصة العقد املتعلق بطبع مليون نسخة من مصحف املساجد حجم 17/24 )برسم سنة 2014( والذي سبق 

االتفاق مبوجبه بني املؤسسة واملطبعة بتاريخ 2013/11/25.
وبشأن التحفظ الثاني املتعلق ببيان قيمة التجهيزات املكتبية واألجهزة املعلوماتية الوارد في تقرير السيد خبير 
احلسابات فقد راسلت إدارة املؤسسة بتوجيه من السيد الوزير مديرية الدراسات والشؤون العامة بتاريخ 29 
أغسطس 2013 حتت عدد 0725، طالبة مبوافاتها بالوثيقة املتعلقة باجلرد العام والقيمة املالية املقابلة تعتمد 
كأساس في تقدير ما يدخل منها في الذمة املالية للمؤسسة من عدمها، وبتاريخ 19 شتنبر 2013 توصلت إدارة 
املؤسسة بوثيقة من مديرية الدراسات والشؤون العامة بجواب يتعلق فقط بالشق اخلاص باملعدات املعلوماتية 

دون الشق املتعلق باملعدات املكتبية وغيرها.
بقيت النقطة املتعلقة مبوجب استغالل مقر املؤسسة ومعرفة ما إذا كان األمر يتعلق بكراء أو تفويت أو هبة 
الخ......فقد عملت إدارة املؤسسة ـــ تنفيذا لتعليمات السيد الوزيرــ على مراسلة مديرية األوقاف بتاريخ 29 
أغسطس حتت رقم 726 ملوافاتها بجواب في املوضوع لتسوية هذا األمر إال أنها لم تتلق أي جواب إلى اليوم، 

تاريخ مناقشة هذا التقرير في إطار الدورة الثامنة النعقاد مجلس إدارة  املؤسسة.
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  المحور الثاني: توزيع المصحف المحمدي
وأهداف  مراحل  بلوغ  في  املتوازيني  اخلطني  مبثابة  فهما  الطبع،  وثيقا مبحور  ارتباطا  التوزيع  محور  يرتبط 
املؤسسة املتمثلة في تلبية احلاجيات الضرورية ملساجد اململكة من املصحف الشريف، وغيرها من اجلهات املعنية 
اإلنتاج  كميات  لتصريف  كآلية  والتوزيع  النشر  على  نص  الذي  الشريف  الظهير  مقتضيات  روح  مع  به، متاشيا 

املطبوع.
وملا كان التوزيع يشكل  هو بدوره نشاطا محوريا في مهام املؤسسة فقد بلغ عدد املصاحف التي مت توزيعها إلى 
غاية 15 دجنبر من سنة 2013 ما مجموعه 334 867 على النحو الذي سيأتي تفصيله مبينا في الالحق، مع 
اإلشارة إلى أن املرجع في توزيع الكميات املطبوعة واملوزعة على مختلف املندوبيات، هو البرنامج املسطر من قبل 
الوزارة  و املعتمد من قبل املؤسسة،  املقرر مبوجب االجتماع املنعقد مبقر الوزارة برئاسة السيد الكاتب العام 

بتاريخ 31 غشت 2010.
البيانات املتعلقة بالطبع والتوزيع، مع ذكر نوعية  وكما أسلفنا، وزيادة في اإليضاح، يلخص اجلدول اآلتي كل 
املصاحف والكميات املطلوبة للطبع من طرف املؤسسة، و الكميات املسلمة من قبل مطبعة فضالة وتواريخ التسليم 

وكميات التوزيع:

كمية النسخ الكمية املطبوعةالكمية املطلوبةنوع املصحف
تاريخ التسليماملوزعة

مصحف حجم
17/24 

 900 000
نسخة

800 00
 نسخة

 998 860
نسخة

2013/11/28
  60 998 والذي هو  الفارق  أن  إلى  اإلشارة  )مع 
 2012 سنة  من  املتبقية  مصاحف   عدد  ميثل 
هذا  حترير  غاية  إلى  التوزيع  يشملها  لم  والتي 
املوزعة  الكمية  إلى  إضافتها  متت  وقد  التقرير، 
إليه  املشار  احلاصل  هو   املجموع  ليصير  حاليا 

في اجلدول(.

مصحف الهديا 
حجم 20/27

 5 000
نسخة

5 000
 نسخة

2636
نسخة

2013/03/14
نظرا لتعذر طبع الكمية املتوخاة خالل سنة 2012 

فقد مت إرجاء طبعها إلى سنة 2013

مصحف
 حجم 

10.5/13.5

 5 000
نسخة

5 000
1200  نسخة

نسخة

2013/03/04
نظرا لتعذر طبع الكمية املتوخاة خالل سنة 2012 

فقد مت إرجاء طبعها إلى سنة 2013

000 40 خمس أحزاب
نسخة

 40 000
2013/06/24 على أن يشرع في توزيعها خالل -----نسخة

2014

000 40 حزبني
نسخة

 40 000
2013/06/25 على أن يشرع في توزيعها خالل -----نسخة

2014

2013/12/15 وقد مت توزيعها500 2 نسخة2500 نسخة500 2 نسخةسورة يس

334 867 ن500 892 ن500 992 ناملجموع
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إجماال ميكن القول، إن املؤسسة أشرفت خالل 
 )181( ثمانني  و  و واحد  مائة  على   2013 سنة 
عملية توزيــــع، وبلغ فيهـا مجموع املــوزع إلى حدود 
ثمامنائة  مجموعه  ما   2013 دجنبر  شهر  نهاية 
وثالثون  وأربع  مائة  وثالث  ألف   و سبعة وستون 
نسخــــــة )334 867 نسخة( من املصحف الشريف 
اخلاص باملساجد أي )حجم 24/17(، تتوزع بني 
000 800 نسخة متكنت املطبعة من طبعها هذه 
مجموع  أي  نسخة   900 000 أصل  )من  السنة 
هذه  خالل  بطبعها  املؤسسة  طالبت  التي  الكمية 
السنة دون أن تتمكن املطبعة من االستجابة لذلك( 
يضاف إليها 998 60 نسخة كانت متبقية مبخزن 
 ،2012 سنة  خالل  التوزيع  يشملها  ولم  املؤسسة 

التي تربطها مع  العقدة  النقــل وفق  بتوزيعها شركـــة  998 860 نسخة، تكلفت  ليستقر املجموع كما ذكرنا على 
الوزارة في هذا الشأن.

على أن التوزيع كمحور يكتسي أهمية قصوى في عمل املؤسسة يستوجب استحضار توسيع دائرته هذه السنة 
ليشمل عدة جهات ميكن تصنيفها حسب األقطاب التالية:

قطب املندوبيات اجلهوية وما ينضوي عنها من مندوبيات إقليمية ؛
قطب الوزرات واملجالس العلمية؛

 قطب املؤسسات واجلمعيات.
واعتمادا على هذا التقسيم الثالثي اجلامع ملختلف املستفيدين يرتسم أمامنا منهاج توزيع املصحف احملمدي في 

كلياته وجزئياته برسم سنة 2013 كما يلي:

I - قطب املندوبيات اجلهوية وما ينضوي حتتها من املندوبيات اإلقليمية:
تقدم اجلداول التالية، توزيعا مفصال لهذه اخلالصة، حسب كل منطقة على حدة، سواء تعلق األمر باملندوبيات 

اإلقليمية أو املندوبيات اجلهوية. 
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I - حصيلة التوزيع حسب املندوبيات اجلهوية خالل سنة2013 :
النسبة املئوية مجموع احلصص املندوبيات اجلهوية ر ت

%13.85 114 192 املندوبية اجلهوية جلهة أكادير سوس ماسة درعة 1

%11.70 96 432 املندوبية اجلهوية جلهة طنجة تطوان 2

%8.73 71 984 املندوبية اجلهوية جلهة احلسيمة تاونات 3

%8.61 70 966 املندوبية اجلهوية للجهة الشرقية وجدة 4

%7.66 63 168 املندوبية اجلهوية جلهة تانسيفت احلوز مراكش 5

%7.16 58 976 املندوبية اجلهوية جلهة مكناس تافياللت 6

%6.68 55 024 ملندوبية اجلهوية جلهة تادلة أزيالل بني مالل 7

%6.09 50 192 املندوبية اجلهوية جلهة غرب الشراردة بني حسن القنيطرة 8

%6.07 50 032 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء الكبرى 9

%5.39 44 400 املندوبية اجلهوية جلهة الشاوية ورديغة سطات 10

%5.01 41 328 ملندوبية اجلهوية جلهة كلميم السمارة 11

%4.97 40 992 املندوبية اجلهوية جلهة فاس بوملان 12

%3.96 32 664 املندوبية اجلهوية جلهة دكالة عبدة آسفي 13

%3.29 27 088 املندوبية اجلهوية جلهة الرباط سال زمور 14

%0.83 6800 ملندوبية اجلهوية جلهة العيون بوجدور الساقية احلمراء 15

%0 00 املندوبية اجلهوية جلهة واد الذهب لكويرة الداخلة 16

%100 824 238 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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  ميكن قراءة معطيات هذا اجلدول من خالل التعبير املبياني املوالي، والذي يوضح أن جهة سوس ماسة درعة، 
مازالت تتربع على رأس القائمة باعتبارها اجلهة األكثر استفادة من عمليات التوزيع، متبوعة بجهة طنجة - تطوان، 
في حني تأتي اجلهات اجلنوبية للمملكة في أسفل الترتيب، وهذا راجع بطبيعة احلال إلى ضعف الكثافة السكانية 

لهذه اجلهات.

حصيلة التوزيع على املندوبيات اجلهوية للمملكة باألرقام

نسب حصيلة التوزيع على املندوبيات اجلهوية للمملكة

يوضح املجسم التالي، نفس االختالف بني اجلهات ولكن وفق التوزيع النسبي املأوي
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II - حصيلة التوزيع حسب املندوبيات اإلقليمية:

1 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة  سوس ماسة درعة أكادير:

3 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة تازة احلسيمة تاونات

2 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة طنجة تطوان

املجموع
احلصة 
الثامن 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

14432 2000 992 1840 6400 3200 1 املندوبية اجلهوية ألكادير
10592 0 992 3200 6400 0 املندوبية اإلقليمية اشتوكة آيت باها 2
28800 6400 6400 6400 6400 3200 املندوبية اإلقليمية تارودانت 3
3600 0 992 1008 1600 املندوبية اإلقليمية تزنيت 4

16992 0 992 6400 6400 3200 املندوبية اإلقليمية زاكورة 5
16992 0 992 6400 6400 3200 املندوبية اإلقليمية ورزازات 6

992 0 992 0 0 0 املندوبية اإلقليمية سيدي إفني 7
9600 0 6400 0 0 3200 املندوبية اإلقليمية تنغير 8

12192 4800 992 0 3200 3200 املندوبية اإلقليمية آيت ملول 9
114 192 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

25600 0 6400 6400 6400 6400 املندوبية اجلهوية جلهة طنجة 1
1824 208 992 0 304 320 املندوبية اإلقليمية فحص اجنرة 2

12800 1600 992 3808 3200 3200 املندوبية اإلقليمية املضيق 3
9600 0 6400 0 0 3200 املندوبية اإلقليمية تطوان 4

14608 0 6400 1808 3200 3200 املندوبية اإلقليمية العرائش 5
17600 0 1600 6400 6400 3200 املندوبية اإلقليمية شفشاون 6
14400 0 1600 6400 3200 3200 املندوبية اإلقليمية وزان 7
96 432 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات  ر ت

16000 0 3200 6400 3200 3200 املندوبية اجلهوية جلهة احلسيمة 1
23392 6400 6400 6400 992 3200 2 املندوبية اإلقليمية تازة
9200 0 00 2800 3200 3200 املندوبية اإلقليمية جرسيف 3

23392 6400 992 6400 6400 3200 4 املندوبية اإلقليمية تاونات
71 984 املجمــــــــــــــــــــــوع
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4 - املندوبيات اإلقليمية التابعة للجهة الشرقية وجدة

5 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة تانسيفت احلوز مراكش:

6 - ااملندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة مكناس تافياللت:

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

14592 2000 6400 0 2992 3200 املندوبية اجلهوية جلهة وجدة 1
7392 0 992 3200 3200 0 املندوبية االقليمية بركان 2
992 0 992 0 0 0 املندوبية اإلقليمية فجيج بوعرفة 3

26608 1008 6400 6400 6400 6400 املندوبية اإلقليمية الناضور 4
2944 0 992 0 992 960 املندوبية اإلقليمية تاوريرت 5
992 0 992 0 0 0 املندوبية اإلقليمية جرادة 6

17776 0 1600 6576 6400 3200 املندوبية اإلقليمية الدريوش 7
70 966 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

22400 - 6400 6400 6400 3200 املندوبية اجلهوية جلهة مراكش 1
19200 - 6400 3200 6400 3200 املندوبية اإلقليمية  تاحناوت/ احلوز 2
7392 - 992 3200 3200 0 املندوبية اإلقليمية الصويرة 3
992 - 992 0 0 0 املندوبية اإلقليمية شيشاوة 4

10592 - 992 3200 3200 3200 املندوبية اإلقليمية  قلعة السراغنة 5
2592 1600 992 - - - املندوبية اإلقليمية الرحامنة ابن جرير 6

63 168 املجمـــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة  
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

27200 800 3200 6400 6400 3200 املندوبية اجلهوية جلهة مكناس 1
992 0 992 0 0 0 2  املندوبية اإلقليمية إفران

9600 0 6400 0 0 3200 املندوبية اإلقليمية خنيفرة 3
452 12 5060 3200 0 992 3200 4 املندوبية اإلقليمية ميدلت

992 0 992 0 0 0 5  املندوبية اإلقليمية احلاجب
19200 0 3200 6400 6400 3200 6 املندوبية اإلقليمية الرشيدية
58 976 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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7 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة تادلة أزيالل  بني مالل:

8 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة غرب الشراردة بني حسن القنيطرة :

9 -  املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الدار البيضاء الكبرى:

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

22400 0 6400 6400 6400 3200 املندوبية اجلهوية لبني مالل 1

16992 0 992 6400 6400 3200 املندوبية اإلقليمية أزيالل 2

15632 3200 992 1840 6400 3200 املندوبية اإلقليمية الفقيه بن صالح 3
55 024 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

17600 0 6400 4800 3200 3200 املندوبية اجلهوية جلهة القنيطرة 1

20784 3200 1600 6384 6400 3200 املندوبية اإلقليمية سيدي قاسم 2

11808 2000 1600 1808 3200 2000 املندوبية اإلقليمية سيدي سليمان 3

50 192 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

2000 2000 00 0 0 0 املندوبية اجلهوية جلهة الدار البيضاء 1

6208 3200 00 1408 1600 0 املندوبية اإلقليمية عني الشق 2

2912 960 00 0 992 960 املندوبية اإلقليمية بوسكورة 3

2960 2000 00 0 480 480 املندوبية اإلقليمية ابن مسيك 4

00 00 00 0 0 0 املندوبية اإلقليمية سيدي البرنوصي 5

12208 4000 00 1808 3200 3200 املندوبية اإلقليمية تيط مليل 6

2400 1600 00 0 400 400 املندوبية اإلقليمية موالي رشيد 7

13600 4000 00 3200 3200 3200 املندوبية اإلقليمية  عنب السبع احلي احملمدي 8

1600 00 0 0 1600 0 املندوبية اإلقليمية الفدا مرس السلطان 9

1952 00 00 0 992 960 ملندوبية اإلقليمية احلي احلسني 10

4192 1600 00 0 992 1600 ملندوبية اإلقليمية  احملمدية 11

50 032 املجمـــــــــــــــــــــــــوع
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10 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الشاوية ورديغة سطات:

11 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة كلميم السمارة:

12 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة فاس بوملان:

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة  
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

11616 4800 2624 0 1792 2400 املندوبية اجلهوية جلهة سطات 1

13792 4000 992 3200 3200 2400 املندوبية اإلقليمية خريبكة 2

1200 1200 00 0 0 0 3 املندوبية اإلقليمية بن سليمان

17792 4000 992 6400 6400 0 املندوبية اإلقليمية برشيد 4
44 400 املجمــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة  

عشر
املندوبيات ر ت

16992 0 992 6400 6400 3200 املندوبية اجلهوية جلهة كلميم 1

3392 0 992 0 2400 0 املندوبية اإلقليمية أسا الزاك 2

1952 0 992 0 960 0 املندوبية اإلقليمية السمارة 3

2000 0 992 0 528 480 املندوبية اإلقليمية طانطان 4

16992 3200 992 6400 6400 0 املندوبية اإلقليمية طاطا 5
41 328 املجمـــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر
احلصة 

الرابعة عشر املندوبيات ر ت

23408 1008 3200 6400 6400 6400 املندوبية اجلهوية جلهة فاس 1

6400 0 00 0 6400 0 املندوبية اإلقليمية م يعقوب 2

992 0 992 0 0 0 3  املندوبية اإلقليمية صفرو

10192 0 992 2800 3200 3200 املندوبية اإلقليمية  بوملان 4

40 992 املجمـــــــــــــــــــــــوع
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13 -  املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة دكالة عبدة  آسفي:

14 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة الرباط سال زمور:

15 - املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة العيون بوجدور الساقية احلمراء:

16 - املندوبيات اإلقليمية  التابعة جلهة واد الذهب لكويرة الداخلة:

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة  
السابعة 

عشر

احلصة  
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

18664 - 2664 6400 6400 3200 املندوبية اجلهوية جلهة آسفي 1

4016 - 1616 0 0 2400 املندوبية اإلقليمية اجلديدة 2

992 - 992 0 0 0 املندوبية اإلقليمية اليوسفية 3

8992 - 992 1600 3200 3200 املندوبية اإلقليمية سيدي بنور 4

32 664 املجمـــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر
احلصة 

الرابعة عشر املندوبيات ر ت

12032 2800 992 1840 6400 0 1 املندوبية اجلهوية جلهة سال زمور

3200 00 3200 0 0 0 املندوبية اإلقليمية سال 2

4992 800 992 0 1600 1600 3  املندوبية اإلقليمية متارة

6864 00 3664 0 0 3200 املندوبية اإلقليمية  اخلميسات 4

27 088 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
الثامنة 

عشر

احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

2944 0 992 0 992 960 املندوبية اجلهوية جلهة العيون 1

2240 0 992 0 608 640 املندوبية اإلقليمية بوجدور 2

1616 0 992 0 304 320 املندوبية اإلقليمية طرفاية 3
6800 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

املجموع
احلصة 
السابعة 

عشر

احلصة 
السادسة 

عشر

احلصة 
اخلامسة 

عشر

احلصة 
الرابعة 

عشر
املندوبيات ر ت

00 00 0 0 0 املندوبية اجلهوية جلهة الداخلة 1
00 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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المجموع العام الموزع على المندوبيات اإلقليمية:
238  824 نسخة

يتبني من خالل هذا اجلدول، وكما سبقت اإلشارة إلى ذلك، أن عملية التوزيع همت جميع املندوبيات اجلهوية 
لألوقاف والشؤون اإلسالمية الستة عشر حسب التقسيم اجلهوي الذي تتبعه بالدنا، واملندوبيات اإلقليمية التابعة 
لها، ومتكنت جميعها من تسلم حصصها من املصاحف وفق اجلدولة املسطرة من قبل الوزارة، آخذة بعني االعتبار 

كثرة اخلصاص وحجم الطلب.
إجماال، ومن خالل استقراء االرقام واملعطيات الواردة في اجلداول والرسوم البيانية أعاله، ميكن استخالص 

النتيجة التالية:

وصل مجموع الكميات الذي وزع خالل سنة 2013  إلى 238 824  نسخة موزعة على 16 مندوبية جهوية و 64 مندوبية 
إقليمية، حصلت منها املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة أكادير على  192 114 نسخة أي نسبة 13.85 % من مجموع احلصة 
املوزعة، تليها املندوبيات اإلقليمية التابعة جلهة – طنجة تطوان بحوالي 432 96 نسخة أي نسبة 11.70 % في حني حصلت  
اجلهات األخرى على باقي احلصة أي حوالي 614 613 نسخة مبعدل 830 43  للجهة )أي ما بني أعلى كمية 984 71 وأدنى 
كمية 6800(، ليتضح أن عملية التوزيع شملت مختلف جهات وأقاليم اململكة مع اختالف في عدد الكميات، الذي يرجع لعدة 
أسباب أهمها الكثافة السكانية وعدد املساجد بكل جهة، علما أن مسؤولية املؤسسة في هذا الصدد، تتجلى في توفير احلصص 
املخصصة ألي مندوبية جهوية أو محلية وفق برنامج الوزارة املركزية، وال تتدخل في تعديل احلصص وال في أولويات التوزيع 
و ال في حتديد اخلصاص الواجب سده حسب املناطق واجلهات، لذلك وأمام اخلصاص املسجل في بعض اجلهات، يكون من 
األنسب وضع خرائط دورية للتوزيع، تتبناها الوزارة وتطبقها املؤسسة، مع ضرورة العمل على حتيني البرنامج املعتمد من قبل 
الوزارة في هذا الصدد، خاصة وأنه يعود إلى غشت 2010، في حني أن احلاجيات تتجدد باستمرار تبعا لتزايد عدد املساجد 

ببالدنا كل سنة واحلمد لله.

العدد اإلجمالي للكمية الموزعة ومقابلها  المالي
45x  824 238 =  710.00 090 37 درهما
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الالئحة اإلجمالية لمختلف طلبات الحصول
 على المصحف المحمدي الشريف

متيزت سنة 2013 بوفرة الطلبات الواردة على املؤسسة واملعربة عن رغبة أصحابها في احلصول على نسخ من 
املصحف احملمدي الشريف.

وقد توزعت هذه الطلبات بني عدة جهات متلت في الوزارات، واملجالس العلمية واملؤسسات واجلمعيات وغيرها، 
وقد حرصت املؤسسة على تلبية الطلبات التي تكتسي أهمية بالغة حسب اجلهة الطالبة، وإن في حدود معينة مبا 

توفر لديها من كميات محدودة، ودونكم جدول مفصل ملختلف اجلهات الطالبة والبالغ عددها 83 طلبا:

الكمية املطلوبة تاريخ تقدمي 
الطلب اجلهة الطالبة الرقم 

الترتيبي

شهر ينايــــــر

30 إلى 40 2013/01/09 جمعية اطلنتيك السالم ألسر مفقودي وشهداء الصحراء املغربية 01

غير محددة 2013/01/14 جمعية نهضة زناتة للتنمية والتضامن احملمدية )عني حرودة( 02

غير محددة 2013/01/14 الطريقة الصوفية العلوية املغربية )طنجة( 03
نسخ من املصحف 
احملمدي مطبوعة  2013/01/17 قناة محمد السادس للقرآن الكرمي 04

غير محددة 2013/01/17 جمعية منتدى الطفولة 05

شهر فبرايـــــــــر

غير محددة 2013/02/05 اخلزانة احلسنية القصر امللكي الرباط 01

غير محددة 2013/02/28 احملكمة االبتدائية باحملمدية  02

شهر مــــــــارس

 06 2013/03/05 املندوب االقليمي للتعاون الوطني باحملمدية 01

 100 2013/03/07 مسجد ببولونيا إيطاليا 02

غير محددة 2013/03/12 مؤسسة سوس للمدارس العتيقة تارودانت 03

 1000 2013/03/18 جمعية الريش للتنمية البشرية والتضامن 04

غير محددة 2013/03/20 مديرية التعاون والعمل الثقافي لتزويد مسجد احلسن الثاني بنواكشوط 05

 400 2013/03/22 املجلس العلمي احمللي مديونة 06

---- 2013/03/25 اجلمعية املغربية املتعددة االختصاصات بكازيرطا إيطاليا 07

30 2013/03/26 الثانوية التأهيلية عني حرودة باحملمدية 08

30 2013/03/26 جمعية شباب البرادعة للتنمية احمللية باحملمدية 09

غير محددة 2013/03/26 جمعية آباء وتالميذ ثانوية النهضة اإلعدادية الرشيدية 10
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شهر أبريــــــــل

40 نسخة من املصحف 
احملمدي

4 علب من املصحف 
 cd audio املرتل

2013/04/01 جمعية البستان للتنمية والرياضة والثقافة قلعة السراغنة 01

غير محددة 2013/04/03 قيم خزانة املجلس العلمي عني الشق 02

20 إلى 25 نسخة 2013/04/08 املجلس العلمي احمللي باحملمدية  03

10 الى 20 نسخة 2013/04/12 جمعية النور للدراسات واألعمال التربوية بدار الشباب العربي 
باحملمدية 04

غير محددة  مديرة التعاون والعمل الثقافي تزويد املرصد الديني ملدينة  2013/04/17
أكاديز بالنيجر  05

غير محددة 2013/04/19 رابطة التعليم اخلاص باملغرب وجدة 06

100 نسخة 2013/04/29 جمعية السالم إلمناء االجتماعي الرباط 07

100 2013/04/29 مدرسة عائشة أم املؤمنني طنجة 08

شهر مايـــــو

غير محددة 2013/05/03 جمعية النور للتربية والتكوين قلعة السراغنة 01

15 نسخة 2013/05/03 جمعية اليقظة التنمية البشرية تطوان 02

------ 2013/05/07 املركز الثقافي اإلسالمي اليمامة تورينو ايطاليا 03

غير محددة 2013/05/07 جمعية آباء وأمهات تالميذ مدرسة الوحدة سطات 04

60 نسخة 2013/05/07 جمعية األهداف النبيلة سال 05

غير محددة 2013/05/07 جمعية الريش للتنمية البشرية والتضامن ميدلت 06

30 نسخة 2013/05/08 املنتدى املغربي للشباب والتنمية املستدامة بالرباط 07

100 2013/05/09 جمعية النوايا احلسنة
بولونيا ايطاليا 08

غير محددة 2013/05/15 جامعة عبد املالك السعدي كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية تطوان 09

غير محددة 2013/05/20 جمعية خطوة للتنمية احملمدية 10

400 نسخة لفائدة 
املديرية العامة للمصالح 

االجتماعية للقوات  
م.م.

و 100 نسخة لفائدة 
جمعية االعمال 

االجتماعية للقوات 
املساعدة.

2013/05/16
مراسلة مديرية الشؤون االسالمية: نسختني من رسالة املديرية 
العامة للمصالح االجتماعية للقوات م.م و رسالة رئيس جمعية 

االعمال االجتماعية للقوات املساعدة.
11

20 2013/05/28 مراسلة املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية بسطات )طلب 
مدير الثانوية اإلعدادية بسطات( 12
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شهر يونيـــــــو

غير محددة 2013/06/04 اجلمعية املغربية ألساتذة التربية اإلسالمية القنيطرة 01

50 2013/06/07 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية جلهة وادي الذهب )طلب 
املندوب االقليمي للتعاون الوطني بالداخلة( 02

50 2013/06/07 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية تيزنيت )طلب مركز أكلو 
للبحث والتوثيق بتيزنيت( 03

60 2013/06/11 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية الرباط )طلب عبد العزيز 
بن جامع إمام مسجد الهدى الرباط( 04

 40 2013/06/14 املندوب اجلهوي للشؤون اإلسالمية جهة الرباط  05

100 2013/06/19 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالرشيدية )طلب طائفة 
دالئل اخليرات الرشيدية( 06

20 2013/06/20
املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية جلهة وادي الذهب )طلب 
النائب االقليمي للمندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء 

جيش التحرير بالداخلة(
07

غير محددة 2013/06/24 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية تطوان )جمعية النقاطة 
للتنمية بتطوان(

08

غير محددة 2013/06/25 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالرباط )جمعية شرف 
للصم بالرباط( 09

100 2013/06/25 جمعية أحمد اليزيدي لألعمال االجتماعية بالرباط 10

100 2013/05/29 املندوبية اإلقليمية للشؤون االسالمية بتطوان )طلب جمعية 
جسور تطاوين بتطوان( 11

شهر يوليـــــــوز

50 2013/07/01 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية تطوان )طلب جمعية طويبلة 
للبيئة والتنمية واألعمال االجتماعية بتطوان( 01

5000 2013/07/02 مؤسسة احلسن الثاني للمغاربة املقيمني باخلارج الرباط 02

----- 2013/07/12 املجلس العلمي احمللي لبرشيد 03

غير محددة 2013/07/09 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية الرباط )طلب جمعية 
مواهب املنصور بالرباط( 04

غير محددة 2013/07/09 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية بالرباط )طلب جمعية بيان 
للتنمية االجتماعية والرياضية بالرباط( 05

غير محددة 2013/07/09
املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية بالرباط

)طلب عصبة الوسط الغربي للجيوجيتسكو الكرابلينك وفنون 
القتال املختلطة بالرباط(

06

غير محددة 2013/07/09 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية بالرباط
07 )طلب اجلمعيات الرياضية احمليط بالرباط(
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غير  محددة 2013/07/09 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية بالرباط )طلب جمعية السد 
األخضر للتنمية والتضامن بالرباط( 08

غير محددة 2013/07/11 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية بالرباط )طلب جمعية 
الشعلة الذهبية الرباطية بالرباط( 09

غير محددة 2013/07/15 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية مديونة )طلب جمعية 
إبداعات للتنمية والتربية مبديونة( 10

30 نسخة 2013/07/18 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جلهة كلميم السمارة )طلب 
جمعية الكصبة للعمل االجتماعي والبيئي والرياضي بكلميم( 11

50 نسخة 2013/07/18 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جلهة كلميم السمارة )طلب 
جمعية شؤون مسجد الهداية بكلميم( 12

320 2013/07/22 املندوبية  اجلهوية للشؤون إلسالمية جلهة كلميم  13

غير محددة 2013/07/22 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جلهة مكناس تافياللت 
)طلب جمعية اإلسماعلية للتضامن والتنمية مبكناس( 14

320 نسخة 2013/07/23 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جلهة كلميم السمارة 15

غير محددة 2013/07/23 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية الرباط )طلب جمعية آفاق 
للعمل االجتماعي والتنمية املستدامة بالرباط( 16

غير محددة 2013/07/26 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتارودانت )طلب جمعية 
األعمال االجتماعية للتعليم بتارودانت( 17

شهر غشـــــت

100 2013/08/01 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتطوان )طلب جمعية حركة 
التوحيد واإلصالح بتطوان( 01

50 2013/08/01 املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية بالرباط )جمعية تضامن 
اخلير بالرباط( 02

غير محددة 2013/08/06 جمعية املتقاعدين باحملمدية 03

----------- 2013/08/13 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية تيزنيت )طلب جمعية 
إقاللن للتنمية بتزنيت( 04

300 2013/08/22 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية جلهة عبدة دكالة  أسفي 
)طلب الدرسة االمام نافع العامة للتعليم العتيق بأسفي( 05

غير محددة 2013/08/23 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية جلهة مكناس تافياللت 06

شهر شتنبر

200 2013/09/25 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعمال االجتماعية للقيميني 
الدينيني بالرباط 01

غير محددة 2013/09/27
املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية جلهة مكناس تافياللت 

)طلب مدرسة سيدي سعيد اخلاصة للتعليم العتيق بنني وبنات 
)مكناس(

02
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غير محددة 2013/09/27 املندوبية اجلهوية للشؤون االسالمية جلهة مكناس تافياللت 
)طلب مؤسسة اإلمام نافع للتعليم العتيق مبكناس( 03

شهر نونــــــبر

غير محددة 2013/10/09 جمعية آية للتنمية املستدامة بالدار البيضاء 01

2000 2013/10/03 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية ببركان 02

60 2013/11/19 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بإقليم الرشيدية 03

- 2 نسختني من 
مصحف برايل 

لألشخاص املكفوفني.
غير محددة

2013/11/20
املندوبية اجلهوية للشؤون اإلسالمية جلهة كلميم السمارة )طلب 

جمعية جوهرة باب الصحراء للرياضة والتنمية( 
و)طلب عبد الغني بونقاطي(.

04

200 نسخة 2013/11/26 املندوبية االقليمية للشؤون االسالمية باجلديدة )طلب املجلس 
العلمي احمللي باحلديدة( 05

شهر دجنبـــــر

250 2013/12/03 Association Marhaba du Nord de Toulouse 01

3000 2013/12/17 جمعية شباب الرحمة غانا 02

6000 2013/12/18 الربطة احملمدية للعلماء )طلب مؤسسة الدراسات اإلسالمية ابن 
خلدون بدولة غانا غرب افريقيا  03

غير محددة 2013/12/31 جمعية إقاللن للتنمية تيزنيت 04
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II- قطب حاجيات الوزارات واملجالس العلمية:

1 - الوزارات:

املالحظات تاريخ التسليم  حجم
املصحف

 ثمن
 النسخة
 الواحدة
بالدرهم

 النسخ
 املمنوحة

 من املصحف
احملمدي

اجلهة املستفيدة  الرقم
الترتيبي

 بناء على رسالة الوزارة
عدد 5123

بتاريخ 2013/02/02
2013/02/13 24/17 45 2500

 وزارة األوقاف
 والشؤون
اإلسالمية

01

 بناء على رسالة الوزارة
عدد 26908

بتاريخ 2013/07/09
2013/07/10 24/17 45 2000

 وزارة األوقاف
 والشؤون
اإلسالمية

02

بناء على رسالة الوزارة 
عدد 13350 املؤرخة 
في 01/04/ 2013 
وكذا عدد 26908 

بتاريخ 2013/07/09

2013/07/10 20/27 173 2000
 وزارة األوقاف

 والشؤون
اإلسالمية

03

بناء على تعليمات 
الكتابة العامة للوزارة 

)مت االستالم من 
طرف املندوب اجلهوي 

للشؤون اإلسالمية 
بالقنيطرة(.

2013/09/17 24/17 45 500

وزارة األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمية

) تزويد مسجد 
باماكو بالعاصمة 

املالية(.

04

 بناء على رسالة الوزارة
عدد 39300

بتاريخ 2013/10/11
2013/10/14

24/17 45 2500 وزارة األوقاف 
والشؤون 
اإلسالمية

0520/27 173 500
13/10 48 500

بناء على رسالة الوزارة
 )مديرية التعاون والعمل

الثقافي(
عدد 11018

بتاريخ 2013/03/14

2013/03/26 24/17 45 100

 وزارة الشؤون
 اخلارجية
والتعاون

 )مديرية التعاون
والعمل الثقافي(
 تزويد مسجد
 احلسن الثاني

بنواكشوط

06

بناء على رسالة الوزارة
 )مديرية التعاون والعمل

الثقافي(
عدد 14889

بتاريخ 2013/04/15

2013/04/25 24/17 45 100

 وزارة الشؤون
 اخلارجية
والتعاون

 )تزويد املرصد
 الديني ملدينة

أكاديز بالنيجر(

07
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1 - املجالس العلمية:

تاريخ التوزيع احلصة املوزعة اجلهة املستفيدة ر. ت
شهر مايو

2013/05/13 100 املجلس العلمي احمللي أكادير 1

2013/05/17 100 املجلس العلمي احمللي تازة 2

2013/05/17 100 املجلس العلمي احمللي سيدي سليمان 3

2013/05/23 100 املجلس العلمي احمللي بوملان 4

املـجمـــــــــــــوع 400 نسخة
شهر يونيو

2013/06/14 100 املجلس العلمي احمللي زواغة موالي يعقوب 5

2013/06/19 100 املجلس العلمي احمللي ميدلت 6

------ 2013/04/30 21/15 28 230

 وزارة األوقاف
 والشؤون
 اإلسالمية
 )املرشدين
الدينني(

08

------ 2013/10/31
 مصحف

 مترجم عربي
-فرنسي

480 1500
 وزارة االوقاف

 والشؤون
االسالمية

09

------ 2013/10/31
 مصحف

 مترجم عربي
اجنليزي

800 450
 وزارة األوقاف

 والشؤون
اإلسالمية

10

------ 2013/05/03 13/10 48 500
 وزارة األوقاف

 والشؤون
االسالمية

11

احلصيلة العامة املوزعة على الوزارات

ثمن النسخ املمنوحة  ثمن النسخة بالدرهم النسخ املمنوحة األحجام املمنوحة
500.00 346 درهم 45 درهم 7700 نسخة حجم 17/ 24 
500.00 432 درهم 173 درهم 2500 نسخة حجم 20/27
000.00 48 درهم 48 درهم 1000 نسخة حجم 13/10
440.00 6 درهم 28 درهم 230 نسخة حجم 21/15

000.00 720 درهم 480 درهم 1500 نسخة مصحف عربي فرنسي
000.00 360 درهم 800 درهم 450 نسخة  مصحف عربي اجنليزي

440.00 913 1 درهم الثمن االجمالي 
بالدرهم 13380  نسخة  املجموع االجمالي
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20/06/2013 100 املجلس العلمي القنيطرة 7

2013/06/20 100 املجلس العلمي احمللي لعمالة الدار البيضاء أنفا 8

2013/06/20 100 املجلس العلمي احمللي سيدي قاسم 9

2013/06/26 125 املجلس العلمي احمللي احملمدية 10

2013/06/26 100 املجلس العلمي احمللي عني الشق 11

2013/06/27 100 املجلس العلمي احمللي موالي رشيد 12

2013/06/27 100 املجلس العلمي احمللي أزيالل 13

2013/06/27 100 املجلس العلمي احمللي بن سليمان 14

2013/06/27 100 املجلس العلمي احمللي البرنوصي 15

2013/06/27 100 املجلس العلمي مديونة 16

2013/06/28 100 املجلس العلمي الرحامنة 17

2013/06/28 100 املجلس العلمي احمللي السمارة 18

2013/06/28 100 املجلس العلمي احمللي شيشاوة 19

1525 نسخة املـجمـــــــــــــوع
شهر يوليوز

2013/07/01 100 املجلس العلمي احمللي النواصر 20

2013/07/02 100 املجلس العلمي احمللي تنغير 21

2013/07/02 100 املجلس العلمي احمللي سيد افني 22

2013/07/02 100 املجلس العلمي احمللي الرباط 23

2013/07/03 100 املجلس العلمي احمللي عني السبع احلي احملمدي 24

2013/07/04 100 املجلس العلمي احلوز 25

2013/07/04 100 املجلس العلمي اجلديدة 26

2013/07/05 100 املجلس العلمي اوسرد 27

2013/07/05 100 املجلس العلمي وادي الدهب 28

2013/07/08 100 املجلس العلمي جرادة 29

2013/07/08 100 املجلس العلمي احلي احلسني 30

2013/07/09 100 املجلس العلمي املضيق 31

2013/07/09 100 املجلس العلمي تطوان 32

2013/07/10 100 املجلس العلمي احلاجب 33

2013/07/10 100 املجلس العلمي إفران 34

2013/07/12 100 املجلس العلمي خريبكة 35

2013/07/12 100 املجلس العلمي بوعرفة 36

2013/07/16 100 املجلس العلمي تزنيت 37

2013/07/17 100 املجلس العلمي سال 38

2013/07/18 100 املجلس العلمي فاس 39

2013/07/18 100 املجلس العلمي صفرو 40
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2013/07/18 100 املجلس العلمي شفشاون 41

2013/07/18 100 املجلس العلمي وزان 42

2013/07/19 100 املجلس العلمي برشيد 43

2013/07/22 100 املجلس العلمي آسفي 44

2013/07/22 100 املجلس العلمي تارودانت 45

2013/07/22 100 املجلس العلمي انزكان ايت ملول 46

2013/07/23 100 املجلس العلمي باشتوكة ايت باها 47

2013/07/23 100 املجلس العلمي تاوريرت 48

2013/07/24 100 املجلس العلمي تاونات 49

2013/07/24 100 املجلس العلمي بركان 50

2013/07/24 100 املجلس العلمي احلسيمة 51

2013/07/24 100 املجلس العلمي اليوسفية 52

2013/07/24 100 املجلس العلمي سيدي بنور 53

2013/07/26 100 املجلس العلمي اسا الزاك 54

2013/07/26 100 املجلس العلمس كلميم 55

2013/07/26 100 املجلس العلمي طرفاية 56

2013/07/26 100 املجلس العلمي طانطان 57

2013/07/26 100 املجلس العلمي طاطا 58

2013/07/29 100 املجلس العلمي الصويرة 59

4000 نسخة املـجمـــــــــــــوع
شهر غشت

2013/08/02 100 املجلس العلمي بوجدور 60

2013/08/05 100 املجلس العلمي الفداء مرس السلطان 61

2013/08/05 100 املجلس العلمي الفقيه بن صالح 62

2013/08/06 100 63 املجلس العلمي بني مالل

2013/08/29 100 املجلس العلمي ورزازات 64

500 نسخة املـجمـــــــــــــوع
شهر شتنبر

2013/09/04 100 املجلس العلمي متارة 65

2013/09/20 100 املجلس العلمي مكناس 66

200 نسخة املـجمـــــــــــــوع
شهر أكتوبر

2013/10/01 100 املجلس العلمي الناضور 67

14/10/2013 100 املجلس العلمي طنجة 68

30/10/2013 100 املجلس العلمي سطات 69

300 نسخة املـجمـــــــــــــوع
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شهر نونبر
04/11/2013 100 املجلس العلمي العرائش 70

2013/11/15 100 املجلس العلمي قلعة السراغنة 71

200 نسخة املجمـــــــــــوع

مجمـــوع الموزع على المجالس العلمية خالل سنة 2013 
:17x24 من مصحف حجم

7125 نسخة x 45 درهم = 625.00 320 درهم
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 III- قطب حاجيات املؤسسات واجلمعيات:

1 - املؤسسات:

املالحظات تاريخ التسليم  حجم
املصحف

 ثمن النسخة
 الواحدة
بالدرهم

 النسخ
 املمنوحة

 من املصحف
احملمدي

اجلهة املستفيدة  الرقم
الترتيبي

شهر يناير

2013/01/17
24/17 45 10 قناة محمد السادس 

للقرآن الكرمي 01
مترجم 800 1

شهر مارس

2013/03/05 17/24 45 133 احملكمة االبتدائية 
باحملمدية 02

2013/03/05 17/24 45 6
املندوبية االقليمية  

للتعاون الوطني 
باحملمدية

03

2013 /12/03 17/24 45 32 اخلزانة احلسنية 
بالقصر امللكي الرباط 04

شهر أبريل

2013/04/03 17/24 45 15
قيم خزانة املجلس 
العلمي احمللي لعني 

الشق
05

2013/04/30 21/15 28 30 الثانوية التأهيلية عني 
حرودة احملمدية 06

شهر مايو

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون 

اإلسالمية بطنجة 
مبوجب الرسالة 

عدد 323
بتاريخ 

2013/04/30

2013/05/20 17/24 45 100 مدرسة عائشة أم 
املؤمنني )طنجة( 07

شهر يونيو

بناء على رسالة 
الوزارة عدد 

18604
بتاريخ 

2013/05/13

2013/06/04 17/24 45 500

املديرية العامة 
للمصالح االجتماعية 
للقوات املسلحة امللكية 

والقوات املساعدة
08
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1 - اجلمعيات:

شهر يوليوز

 بناء على
 موافقة السيد
 الوزير بتاريخ

02/07/2013

2013/07/12 17/24 45 5000
 مؤسسة احلسن الثاني

 للمغاربة املقيمني
باخلارج

09

 بناء على رسالة
 الوزارة عدد

27663
 بتاريخ

15/07/2013

2013/07/25 17/24 45 2000 السيد أنيس األبيض 10

شهر شتنبر
 بناء على رسالة
 مؤسسة محمد

 السادس للنهوض
 باألعمال

 االجتماعية
 للقيمني

 الدينني عدد
 001145 بتاريخ
25/09/2013

2013/09/25 10/13 48 200

 مؤسسة محمد
 السادس للنهوض

 باألعمال االجتماعية
للقيمني الدينني

11

احلصيلة العامة املوزعة على املؤسسات

ثمن النسخ املمنوحة ثمن النسخة بالدرهم النسخ املمنوحة األحجام املمنوحة
820.00 350 درهم  45 درهم 24/ 17 7796 نسخة

600.00 9 درهم 48 درهم 13/ 10 200 نسخة

840.00 درهم 28 درهم 21/ 15 30 نسخة

800.00 درهم 800 درهم مصحف مترجم إلى االجنليزية 1 نسخة
060.00 362 درهم الثمن االجمالي بالدرهم املجموع االجمالي 8027 نسخة

املالحظات حجم 
املصحف تاريخ التسليم النسخ املمنوحة من 

مصحف املساجد اسم اجلمعية الرقم 
الترتيبي

شهر يناير

--------- 21/15 2013/01/03 10 مدرسة الوحدة
)احملمدية( 01

--------- 21/15 2013/01/09 32 جمعية أطلنتيك السالم 02

17/24 2013/01/16 50 الطريقة الصوفية 
العلوية املغربية )طنجة( 03

--------- 21/15 2013/01/17 10 منتدى الطفولة 04



33

شهر فبراير

--------- 21/15 2013/02/11 100 جمعية االسالمية 
اسبانيا 05

شهر أبريل

--------- 21/15 2013/04/01 30 جمعية البرادعة 
احملمدية 06

--------- 21/15 2013/04/19 15
جمعية النور للدراسات 

واالعمال التربوية 
احملمدية

07

شهر مايو

بتزكية من املندوب اجلهوي 
للشؤون اإلسالمية بسطات 
مبوجب الرسالة عدد -823

13
بتاريخ 02/05/2013

17/24 2013/05/09 50 جمعية آباء وأولياء 
مدرسة الوحدة )سطات( 08

بتزكية من املندوب اجلهوي 
للشؤون اإلسالمية بالرباط 
مبوجب الرسالة عدد 1205

بتاريخ 08/05/2013
17/24 2013/05/15 30

جمعية املنتدى املغربي 
للشباب والتنمية 
املستدامة )الرباط(

09

بتزكية من مديرية الشؤون 
اإلسالمية مبوجب الرسالة 

عدد 13-823
بتاريخ 21/05/2013

17/24 2013/05/16 60 جمعية األهداف النبيلة
)سال( 10

شهر يونيو

--------- 21/15 2013/06/18 30 جمعية السالم لألمناء 
االجتماعية 11

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بتطوان مبوجب الرسالة 
عدد 03-988بتاريخ 

24/06/2013

17/24 2013/06/26 20
جمعية النقاطة للتنمية 

االجتماعية
)تطوان(

12

شهر يوليوز

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بالرباط مبوجب الرسالة 

عدد 1663بتاريخ 
20/06/2013

17/24 2013/07/15 20
جمعية شرف للصم 

والبكم
)الرباط(

13

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بتطوان مبوجب الرسالة 
عدد 13-842بتاريخ 

29/05/2013

17/24 2013/07/16 50
جمعية جسور تطاوين

)تطوان(
14
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بتزكية من املندوب اإلقليمي 
للشؤون اإلسالمية مبديونة 

مبوجب الرسالة عدد 
367بتاريخ 09/07/2013

17/24 2013/07/18 15
جمعية إبداعات للتنمية 

والتربية
)مديونة(

15

بتزكية من املندوب اجلهوي 
للشؤون اإلسالمية بالرباط 

مبوجب الرسالة عدد 1789 
بتاريخ 03/07/2013

17/24 2013/07/23 15
جمعية السد األخضر 

للتنمية والتضامن
)الرباط(

16

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بالرباط مبوجب الرسالة 

عدد 1785بتاريخ 
03/07/2013

17/24 2013/07/24 15

احتاد اجلمعيات 
الرياضية الرباط 

احمليط
)الرباط(

17

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بالرباط مبوجب الرسالة 

عدد 1783بتاريخ 
03/07/2013

17/24 2013/07/24 15 جمعية مواهب املنصور
)الرباط( 18

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بالرباط مبوجب الرسالة 

عدد 1786بتاريخ 
03/07/2013

17/24 2013/07/24 15
جمعية الوسط الغربي 

لفنون القتال
)الرباط(

19

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بالرباط مبوجب الرسالة 

عدد 1806بتاريخ 
04/07/2013

17/24 2013/07/24 15
جمعية الشعلة الذهبية 

الرباطية
)الرباط(

20

بتزكية من املندوب اجلهوي 
للشؤون اإلسالمية بالرباط 

الرسالة عدد 1784
بتاريخ 03/07/2013

17/24 2013/07/24 15
جمعية بيان للتنمية 
االجتماعية والرياضية

)الرباط(
21

بتزكية من املندوب اجلهوي 
للشؤون اإلسالمية بتطوان 

الرسالة عدد 582-13
بتاريخ 02/05/2013

17/24 2013/07/25 15 جمعية اليقظة للتنمية 
البشرية تطوان 22

شهر غشت

--------- 17/24 2013/08/01 15 جمعية آفاق للعمل 
االجتماعي الرباط

23

--------- 17/24 2013/08/15 30 جمعية املتقاعدين 
احملمدية

24



35

شهر شتنبر

--------- 17/24 2013/09/02 40
جمعية االعمال 

االجتماعية للتعليم 
تارودانت

25

--------- 17/24 2013/09/10 20
جمعية االسماعلية 
للتضامن والتنمية 

مكناس

26

شهر أكتوبر

بتزكية من املندوب 
اجلهوي للشؤون اإلسالمية 
بالرشيدية الرسالة عدد 

2102
بتاريخ 12/07/2013

17/24 2013/10/07 60

طائفة دالئل اخليرات
)دائرة كلميمة 

الرشيدية(

27

---------
17/24 2013/10/14 50

جمعية التعليم العتيق 
-مكناس

28

شهر نونبر
---------

17/24 2013/11/13 35
مركز أكلو للبحث 

والتوثيق تزنيت
29

احلصيلة العامة املوزعة على اجلمعيات

ثمن النسخ املمنوحة  ثمن النسخة بالدرهم النسخ املمنوحة األحجام املمنوحة
356.00 6 درهم 28 درهم 227 نسخة حجم 15/ 21 
250.00 29 درهم 45 درهم 650 نسخة حجم 24/17

606.00 35 درهم الثمن االجمالي 
بالدرهم 877  نسخة  املجموع االجمالي

وبذلك يكون املجموع العام للكميات املوزعة على اجلهات األربع وقيمتها املالية االجمالية خالل سنة 2013:
الـــــــــــــــــــوزارات : 13380 نسخة             بقيمة 440.00 913 1 درهما  -

املجالس العلمية احمللية : 7125 نسخة               بقيمة 625.00 320 درهما  -
املؤسســـــــــــــــــات : 8027  نسخة                بقيمة  060.00 362 درهما  -

بقيمة 606.00 35 درهما اجلمعيــــــــــــــــــــــات: 877 نسخة     -
    املجمـــــــــــــــــــوع العام: 409 29 نسخة              731.00 631 2 درهما
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المحور الثالث: تسجيل المصحف المحمدي الشريف:
العلمية  الهيئة  أمام  املغاربة  القراء  وجه جميع  في  مفتوحة  وطنية  مباراة  بتنظيم  القاضي  نهجها،  على  سيرا 
»معاذ  القارئ  فوز   2013 املصحف احملمدي، عرفت سنة  لتسجيل  منهم  للفائز  الفرصة  إتاحة  قبل  باملؤسسة، 
اخللطي« بهذا الشرف، حيث متت عملية تسجيل ومراجعة املصحف برواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب 
األزرق، في ظروف جيدة، وقدمت نسخ من التسجيالت إلى موالنا أمير جاللة امللك محمد السادس أعزه الله في 

بداية شهر رمضان األبرك.
وقد خضعت صفقة تسجيل املصحف املرتل برسم سنة 2013 ملقتضيات املادة 24 من املرسوم املشترك بني وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد واملالية الذي ينص على ضرورة سلوك مسطرة املنافسة متاما كما 

حصل برسم سنة 2012 مبشاركة ممثل وزارة املالية السيد عبد السالم الفراوي مندوب احلكومة.
هذا، إضافة إلى اإلنتاجات الصوتية األخرى املتعلقة بالقراء الذين نفذت تسجيالتهم، والتي سبق أن أحيلت من 
قبل الوزارة على املؤسسة بطلب إعادة نسخ قراءاتهم، مع تصحيح ومراجعة ما شاب القراءة في األقراص األصلية 
من أخطاء وعيوب، والتي تعذر التعامل مع بعضها لعدم قابليتها ألي تصحيح أو تدارك. مما جعل عملية إعادة 
إخراجها تأخذ وقتا أطول مما كان مبرمجا لها. بل رمبا لن  يتيسر للهيئة العلمية تصفيتها  في زحمة األشغال 

التي أصبحت تضغط عليها.
في اجلدول اآلتي جند بيانا مفصال بالكميات التي مت إنتاجها بصوت القارئ املذكور.

2013 1 - الكميات املسجلة برسم سنة 

مالحظاتالتكلفة املاليةالكمية املسجلة واملعاد تسجيلهااملهمة

MP3بصوت القارئ معاذ اخللطي.000.00 50052 6 قرصدعامة

CD Audioمبعدل 30 قرص في كل حقيبة بصوت 500.00 500397 1 حقيبةدعامة
معاد اخللطي.

449ــــــــــاملجمـــوع ـــــــــــ500.00 

وبذلك تكون التكلفة املالية للمصحف املرتل حسب الدعائم املتعددة الوسائط كما يلي:
52 درهم  000.00 x  دراهم=  6500 قرص  

1500 علبة   x  درهم= 500.00 397 درهم
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2011 و2012  2 - حصيلة توزيع املصحف املرتل برسم سنتي 

ولتوسيع دائرة االستفادة من تسجيل املصحف احملمدي املرتل بأصوات مغربية جديدة برواية ورش عن نافع 
من طريق األزرق، على مختلف الدعائم املتعددة الوسائط على غرار املصحف املطبوع، عملت املؤسسة على توزيع 
كميات من علب  أقراصCD AUDIO وأقراص MP3، بأصوات القراء الذين سجلوا برسم سنوات 2011 
املؤسسات،  العلمية،  ،املجالس  )الوزارات  املستفيدة  اجلهات  على  املوزعة  بالكميات  بيان مفصل  وهذا  و2012، 

اجلمعيات ....( وذلك خالل سنة 2013:

1 - حصة املصحف املرتل املوزع على الوزارة برسم سنة 2011

تاريخ التوزيع
 موسم

 املصحف
املرتل

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD 

AUDIO
MP3 أقراص 

12/06/2013 سنة 2013 10 10 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 01

08/07/2013 سنة 2013 02 02 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 02

11/12/2013 سنة 2013 31 31 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 03

43 43 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

2 -  حصة املجالس العلمية من تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2011

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD 

AUDIO

أقراص
MP3

شهر يونيو

2013/06/26 10 10 املجلس العلمي احملمدية 1

2013/06/26 10 10 املجلس العلمي احمللي لعمالة عني الشق 2

2013/06/27 10 10 املجلس العلمي أزيالل 3

2013/06/27 10 10 املجلس العلمي بن سليمان 4

2013/06/28 10 10 ملجلس العلمي بن جرير 5

2013/06/28 10 10 املجلس العلمي السمارة 6

60 60 املجمــــــــــــــــوع
شهر يوليوز

2013/07/02 10 10 املجلس العلمي تنغير 7

2013/07/02 10 10 املجلس العلمي سيدي إفني 8

2013/07/02 10 10 املجلس العلمي الرباط 9

2013/07/03 10 10 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 10

2013/07/04 10 10 املجلس العلمي احلوز 11
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2013/07/04 10 10 املجلس العلمي اجلديدة 12

05/07/2013 10 10 13 املجلس العلمي وادي الدهب

05/07/2013 10 10 املجلس العلمي أوسرد 14

2013/07/08 10 10 احمللس العلمي احلي احلسني عني الشق 15

2013/07/08 10 10 املجلس العلمي جرادة 16

2013/07/09 10 10 املجلس العلمي املضيق 17

2013/07/09 10 10 املجلس العلمي تطوان 18

2013/07/10 10 10 املجلس العلمي إفران 19

2013/07/10 10 10 املجلس العلمي احلاجب 20

2013/07/12 10 10 املجلس العلمي خريبكة 21

2013/07/12 10 10 املجلس العلمي بوعرفة 22

2013/07/14 10 10 املجلس العلمي سيدي بنور 23

2013/07/14 10 10 املجلس العلمي اليوسفية 24

2013/07/16 10 10 املجلس العلمي تزنيت 25

2013/07/17 10 10 املجلس العلمي سال 26

17/07/2013 10 10 املجلس العلمي تازة 27

2013/07/18 10 10 املجلس العلمي فاس 28

18/07/2013 10 10 املجلس العلمي صفرو 29

2013/07/18 10 10 املجلس العلمي وزان 30

2013/07/18 10 10 املجلس العلمي شفشاون 31

2013/07/19 10 10 املجلس العلمي برشيد 32

2013/07/22 10 10 املجلس العلمي أسفي 33

2013/07/22 10 10 املجلس العلمي تارودانت 34

2013/07/22 10 10 املجلس العلمي تازة 35

2013/07/23 10 10 املجلس العلمي تاوريرت 36

2013/07/23 10 10 املجلس العلمي أشتوكة ايت باها 37

2013/07/24 10 10 املجلس العلمي تاونات 38

2013/07/24 10 10 املجلس العلمي احلسيمة 39

2013/07/24 10 10 املجلس العلمي بركان 40

2013/07/24 10 10 املجلس العلمي سيدي بنور 41

2013/07/24 10 10 املجلس العلمي اليوسفية 42

2013/07/26 10 10 املجلس العلمي طانطان 43

2013/07/26 10 10 املجلس العلمي كلميم 44

2013/07/26 10 10 املجلس العلمي طاطا 45

2013/07/26 10 10 املجلس العلمي أسا الزاك 46

2013/07/26 10 10 املجلس العلمي طرفاية 47
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2013/07/27 10 10 املجلس العلمي النواصر 48

2013/07/27 10 10 املجلس العلمي شيشاوة 49

2013/07/27 10 10 املجلس العلمي مديونة 50

2013/07/29 10 10 املجلس العلمي الصويرة 51

450 450 املجمــــــــــــــــــــــــــوع
شهر غشت

2013/08/02 10 10 املجلس العلمي بوجدور 52

2013/08/05 10 10 املجلس العلمي الفداء درب السلطان 53

2013/08/05 10 10 املجلس العلمي الفقيه بن صالح 54

06/08/2013 10 10 املجلس العلمي بني مالل 55

2013/08/29 10 10 املجلس العلمي ورزازات 56

50 50 املجمــــــــــــــــــــوع
2013/09/04 10 10 املجلس العلمي  متارة 57

2013/09/20 10 10 املجلس العلمي مكناس 58

20 20 املجمــــــــــــــــــــوع
2013/10/01 10 10 املجلس العلمي الناظور 59

2013/10/30 10 10 املجلس العلمي سطات 60

20 20 املجمــــــــــــــــــــوع
2013/11/15 10 10 املجلس العلمي قلعة السراغنة 61

10 10 املجمـــــــــــــــــوع
 

مجمـــوع املوزع على الوزارة واملجالس العلمية من تسجيالت املصحف املرتل
 برسم سنة 2011 ومقابلها املالي هو:

7 درهم  183.00 x  دراهم=  653 قرص  
195 درهم x  درهم=900.00  653  علبة  
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.2012 3 - حصة املصحف املرتل املوزع  على الوزارة برسم سنة 

 4 - حصة املجالس العلمية من تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2012.

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD AUDIO MP3

2012/07/02 5 5 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 01

2012/07/07 0 10 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 02

2012/07/23 10 10 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 03

2012/09/11 10 10 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 04

2012/09/18 30 30 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 05

55 65 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD 

AUDIO

أقراص
MP3

شهر فبراير

2013/02/14 10 04 املجلس العلمي بن سليمان 1

2013/02/18 10 املجلس العلمي احمللي لعمالة عني الشق 04 2

2013/02/18 10 04 املجلس العلمي النواصر 3

2013/02/18 10 04 املجلس العلمي الرباط 4

2013/02/18 10 04 املجلس العلمي أ نفا 5

2013/02/19 10 04 املجلس العلمي أزيالل 6

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي تاونات 7

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي أسفي 8

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي شفشاون 9

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي جرادة 10

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي احلسيمة 11

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي احلوز 12

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي أشتوكة ايت باها 13

2013/02/20 10 04 املجلس العلمي سيدي إفني 14

21/02/2013 10 04 املجلس العلمي بركان 15

21/02/2013 10 04 املجلس العلمي الفقيه بن صالح 16

2013/02/21 10 04 املجلس العلمي ورزازات 17



41

2013/02/21 10 04 املجلس العلمي زاكوراة 18

2013/02/21 10 04 19 املجلس العلمي مراكش

2013/02/21 10 04 املجلس العلمي كلميم 20

2013/02/21 10 04 املجلس العلمي أسا الزاك 21

2013/02/21 10 04 املجلس العلمي طانطان 22

2013/02/21 10 04 املجلس العلمي شيشاوة 23

2013/02/21 10 04 املجلس العلمي قلعة السراغنة 24

2013/02/22 10 04 املجلس العلمي طاطا 25

2013/02/22 10 04 املجلس العلمي خريبكة 26

2013/02/22 10 04 املجلس العلمي بني مالل 27

2013/02/25 10 04 املجلس العلمي الصويرة 28

2013/02/27 10 04 املجلس العلمي اجلديدة 29

28/02/2013 10 04 املجلس العلمي سيدي سليمان 30

28/02/2013 10 04 املجلس العلمي القنيطرة 31

2013/02/28 10 04 املجلس العلمي سيدي قاسم 32

2013/02/28 10 04 املجلس العلمي احملمدية 33

330 132 املجمـــــــــــــــــــــــــــوع

شهر مارس

2013/03/04 10 04 املجلس العلمي برشيد 34

2013/03/06 10 04 املجلس العلمي مديونة 35

2013/03/06 10 04 املجلس العلمي البرنوصي 36

2013/03/11 10 04 املجلس العلمي متارة 37

2013/03/13 10 04 املجلس العلمي تطوان 38

2013/03/13 10 04 املجلس العلمي املضيق 39

2013/03/18 10 04 املجلس العلمي الفدا مرس السلطان 40

2013/03/12 10 04 املجلس العلمي الفحص أجنرة 41

2013/03/25 10 04 املجلس العلمي سال 42

2013/03/27 10 04 املجلس العلمي طنجة –أصيال 43
2013/03/28 10 04 املجلس العلمي األعلى 44
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110 44 املجمــــــــــــــــــــــوع
شهر أبريل

2013/04/03 10 04 املجلس العلمي صفرو 45

2013/04/10 10 04 املجلس العلمي موالي رشيد 46

2013/04/17 10 04 املجلس العلمي العرائش 47

2013/04/18 10 04 املجلس العلمي الناظور 48

2013/04/19 10 04 املجلس العلمي أكادير 49

2013/04/19 10 04 املجلس العلمي إنزكان ايت ملول 50

2013/04/30 10 04 املجلس العلمي وزان 51
70 28 املجمـــــــــــــــــــــوع

شهر مايو

2013/05/09 10 04 املجلس العلمي عني السبع احلي احملمدي 52

2013/05/09 10 04 املجلس العلمي تارودانت 53

2013/05/14 10 04 املجلس العلمي سيدي بنور 54

2013/05/14 10 04 املجلس العلمي اليوسفية 55

17/05/2013 10 04 املجلس العلمي تازة 56

2013/05/23 10 04 املجلس العلمي بوملان 57

60 24 املجمـــــــــــــــــــوع
شهر يونيو

2013/06/05 10 04 املجلس العلمي مكناس 58

2013/06/10 10 04 املجلس العمي ابن مسيك 59

2013/06/14 10 04 املجلس العلمي إفران 60

2013/06/14 10 04 املجلس العلمي زواغة موالي يعقوب 61

2013/06/14 10 04 املجلس العلمي احلاجب 62

2013/06/17 10 04 املجلس العلمي تزنيت 63

2013/06/19 10 04 املجلس العلمي ميدلت 64

2013/06/19 10 04 املجلس العلمي جرسيف 65

2013/06/20 05 05 املجلس العلمي أنفا 66

2013/06/28 10 04 املجلس العلمي بن جرير الرحامنة 67

2013/06/28 10 04 املجلس العلمي السمارة 68

105 45 املــجمــــــــــــــوع
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شهر يوليوز

2013/07/02 10 04 املجلس العلمي تنغير 69

2013/07/05 10 04 70 املجلس العلمي وادي الدهب

2013/07/05 10 04 املجلس العلمي أوسر 71

2013/07/18 10 04 املجلس العلمي فاس 72

2013/07/23 10 04 املجلس العلمي تاوريرت 73

50 20 املجمــــــــــــــــــــــــــوع

شهر غشت

2013/08/08 10 04 احمللس العلمي احلي احلسني عني الشق 74

2013/08/02 10 04 املجلس العلمي بوجدور 75

20 8 املجمــــــــــــــــــوع

شهر أكتوبر

2013/10/26 10 04 املجلس العلمي طرفاية 76

2013/10/30 10 04 املجلس العلمي سطات 77

20 8 املجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

820 374 املجمــــــــــــــــــوع العـــــــام

مجمـــوع املوزع على الوزارة واملجالس العلمية من تسجيالت املصحف املرتل
 برسم سنة 2012 ومقابلها املالي هو:

3 درهم  553.00 x  درهم =  374 قرص  
  820 علبة  x  درهم = 160.00 236 درهم
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 5 - توزيع املصحف املرتل على املؤسسات و اجلمعيات من تسجيالت سنة 2011:

:2011 6 - توزيع املصحف املرتل على اجلمعيات من تسجيالت سنة 

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD 

AUDIO

أقراص
MP3 

2013/01/17 03 03 قناة محمد السادس للقرآن الكرمي 01
2013/02/28 01 01 احملكمة االبتدائية باحملمدية 02
2013/03/13 04 04 اخلزانة احلسنية بالقصر امللكي الرباط 03
2013/12/11 08 08 املندوبية االقليمية للشؤون االسالمية احملمدية 04
2013/04/03 03 06 خزانة املجلس العلمي بالدار البيضاء عني شق 05
2013/07/12 01 01 مؤسسة مسجد احلسن الثاني 06

20 23 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD 

AUDIO

 أقراص
MP3

2013/01/23 02 02 جمعية منتدى الطفولة الرباط 01
2013/05/07 10 10 جمعية اليمامة 02
2013/05/09 01 02 جمعية البستان 03

13 14 املجمــــــــــــــــــــــوع

مجمـــوع املوزع على املؤسسات واملندوبيات واجلمعيات 
من تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2011 ومقابلها املالي هو:

407 درهم x  دراهم =  37 قرص   
33 علبة     x  درهم =900.00  9 درهم
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  7- توزيع املصحف املرتل على اجلمعيات من تسجيالت سنة 2012:

:2012   8 - توزيع املصحف املرتل على اجلمعيات من تسجيالت سنة 

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD 

AUDIO

أقراص
MP3

2013/01/17 03 03
قناة محمد السادس للقرآن الكرمي 01

2013/05/05 01 01

2013/02/28 02 02 احملكمة االبتدائية باحملمدية 02
2013/03/13 04 04 اخلزانة احلسنية بالقصر امللكي الرباط 03
2013/02/12 08 08 املندوبية االقليمية للشؤون االسالمية احملمدية 04
2013/04/03 03 06 خزانة املجلس العلمي بالدار البيضاء عني شق 05

21 24 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
 CD

AUDIO

أقراص
MP3

2013/01/23 02 02 جمعية منتدى الطفولة الرباط 01
2013/05/07 10 00 جمعية اليمامة 02
2013/05/09 02 02 جمعية البستان 03

14 4 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

مجمـــوع املوزع على املؤسسات واملندوبيات واجلمعيات 
من تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2012 ومقابلها املالي هو:

266 درهم x  درهم =  28 قرص  
35  علبة  x  درهم = 080.00 10 درهم
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:2011 9. توزيع املصحف املرتل على األشخاص الذاتيني من تسجيالت سنة 

10 - توزيع املصحف املرتل على األشخاص الذاتيني من تسجيالت سنة 2012:

مجمـــوع املوزع على األشخاص الذاتيني
 من تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2012 ومقابلها املالي هو:

741 درهم x  درهم =  78 قرص  
22 درهم  464.00 x  درهم=  78 علبة  

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
CD 

AUIDO

أقراص
MP3

2013/01/15 01 01 السيد يحيى )طالب سعودي( 01

2013/01/17 62 62 املشاركني في املسابقة الدولية حلفظ القرآن وجتويده 02
2013/02/08 05 05 عميد كلية اللغة العربية )مراكش( 03
2013/02/25 01 01 املقرأة حسناء اخلوالني 04
2013/03/21 01 01 السيد عبد الرحيم كولني )خطاط( 05

70 70 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع

مجمـــوع املوزع على األشخاص الذاتيني
 من تسجيالت املصحف املرتل برسم سنة 2011 ومقابلها املالي هو:

770 درهم x  دراهم =  70 قرص  
x  درهم = 000.00 21 درهم 70 علبة  

تاريخ التوزيع

احلصة املوزعة

اجلهة املستفيدة علبر. ت
 CD

AUDIO

أقراص
MP3

2013/01/15 01 01 السيد يحيى )طالب سعودي( 01

2013/01/17 62 62 املشاركني في مسابقة الدولية حلفظ القرآن وجتويده 02

2013/02/08 05 05 عميد كلية اللغة العربية )مراكش( 03

2013/02/25 01 01 املقرأة حسناء اخلوالني 04
2013/03/21 01 01 السيد عبد الرحيم كولني خطاط 05

2013/01/14 03 03 الهيئة العلمية للمؤسسة 06

2013/06/20 05 05 السيد عمر محسن ) رئيس املجلس العلمي البيضاء انفا( 07
78 78 املجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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نشيرا  أخيرا وليس آخرا  إلى أن املؤسسة تستعد خالل هذه السنة لوضع خطة توزيع خاصة بكميات املصحف 
 2011 بتوزيع تسجيالت كل من سنتي  القارئ معاد اخللطي، بعد أن قامت  2013 بصوت   املسجل برسم سنة 

و2012،  وذلك وفق ما سيوضحه اجلدول اآلتي:

 وجتدر اإلشارة في هذا الصدد، إلى أن هذا التفاوت الزمني احلاصل في توزيع أقراص التسجيل، مرده إلى 
مسائل تقنية محضة، مرتبطة أساسا بالوقت الذي يستغرقه التسجيل واملراجعة وحتضير األقراص ومباراة انتقاء 
القراء، وغيرها من املسائل، األمر الذي ال يتاح معه توزيع املصحف املرتل برسم سنة ما إال في مطلع السنة املوالية 
كما هو احلال في توزيع تسجيل 2014 لن يكون ممكنا من الناحية اإلجرائية إال خالل سنة 2015 إن شاء الله، لكن 
خالل هذه السنة، أي 2014، ستعمل املؤسسة على توزيع تسجيالت 2013 وما تبقى من تسجيالت 2012 وهكذا.
أما بخصوص القراء الذين طلبت الوزارة إعادة تسجيلهم من قبل املؤسسة، فنشير إلى أن سبب التأخير في إنتاج 

التسجيالت املستنسخة راجع إلى األسباب التالية:
استحالة إعادة تسجيل بعض القراء لرداءة القراءة نظرا لعدم التزام أصحابها بالضوابط املنصوص عليها في 
2013 بشأن حتديد شروط  06 مارس  املوافق ل   1434 23 ربيع اآلخر  2.12.239 الصادر في  املرسوم رقم 
وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه  وال سيما املادة 09 منه. 
وحيث إن بعض القراء قد التحقوا بالرفيق األعلى، فإن أمر إعادة نسخ تسجيالتهم أضحى متعذرا على املؤسسة 
 8 05 من املادة 02 من الظهير الشريف رقم 1.09.198 الصادر في  الفقرة  امللزمة قانونا بتطبيق مقتضيات  
ربيع األول 1431 املوافق ل 23 فبراير 2010 القاضي بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف،  
هذه املادة التي تلزم املؤسسة بالقيام بأعمال املراقبة والتدقيق للنسخ املطبوعة أو املسجلة من املصحف الشريف، 

لضمان سالمتها من األخطاء.
وجود بعض األخطاء في التالوة لدى قراء آخرين ممن الزالوا علي قيد احلياة،  األمر الذي يستدعي التفكير 
في الطرق الناجعة التي ستمكن من تقومي الهفوات واألخطاء الواردة في التالوة والتي وقف عليها السادة أعضاء 

الهيئة العلمية عند استماعهم لها.

اجلهة املستفيدة
من تسجيالت املصحف احملمدي املرتل 

برسم سنتي 2011 و 2012

تسجيالت 2012تسجيالت 2011

أقراص
MP3

علب
 CD( 

)AUDIO

أقراص
MP3

علب
 CD( 

)AUDIO

288 درهم9.50 درهم300 درهم11 درهم
653653374820الوزارة واملجالس العلمية
37332835املؤسسات واجلمعيات
70707878األشخاص الذاتيني

760756480933املجمــــــــــــــــوع 
704.00 268 560.00 800.004 226 360.00 8 التكلفة املاليـــــــــــة )الدرهم(

مجموع النسخ املوزعة من أقراص MP3 لسنتي 2011 و 2012 هو:  1240 نسخة
وتكلفتها املالية اإلجمالية هي: 920.00 12 درهم

1689 علبة 2012 هو:   2011 و  مجموع العلب املوزعة من CD AUDIO لسنتي 
وتكلفتها املالية اإلجمالية هي : 504.00 495 درهم
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المحور الرابع: استيراد المصحف الشريف
متيزت سنة 2013 أيضا بارتفاع ملحوظ في عدد املصاحف املستوردة من اخلارج،  والذي يلجأ أصحابها وجوبا 
إلى املؤسسة من أجل استصدار ترخيص من هيأتها العلمية حتت إشراف اإلدارة، يعطي للمعنيني بأمرها، احلق 
القانوني في ترويجها داخل تراب اململكة، سواء تعلق األمر بروايتي ورش أو حفص أو غيرهما، وذلك في إطار 
انفتاح بالدنا على كل الروايات املعروفة في العالم اإلسالمي وال سيما ما يتعلق منها بالروايات املصحفية املعتمدة. 
مسؤوليتها  املؤسسة وحتت  إذن  بعد  ببالدنا  ترويجها  التي مت  املصاحف  عدد  فقد وصل  ذلك،  على  تأسيسا 
370 019 1 نسخة وفق ما هو مبني في اجلدول التالي، الذي يعطي تفصيال شامال لكمياتها، حسب نوع الرواية 

والكمية املستوردة والناشر الذي قام باستيرادها وبلد املنشأ.

1ـــ العدد اإلجمالي للمصاحف التي مت استيرادها
ميكن التمييز في هذه املصاحف املستوردة، ما بني املصاحف التي استوردها األشخاص الذاتيون، واملصاحف 

املستوردة من طرف األشخاص االعتباريني.
أ- املصاحف املستوردة من طرف األشخاص الذاتيني 

الكمية 
اإلجمالية الرواية  تاريخ

الترخيص
اسم الناشر 

)املطبعة(/ البلد 
مصدر املصاحف

كمية 
كل 

صنف
أصناف 
املصحف تاريخ اإليداع اسم املستورد  الفترة

الزمنية

30 حفص 13/02/05 مكتبة اإلمام 
الذهبي - اإلمارات 30 14/20 05/02/13 فاطمة جنحاني اير

فبر

34 حفص 13/04/03 الكويت 20 14/20
03/04/13 حلموش حادة

ريل
14أب 17/24

25 حفص 13/04/22 مجمع امللك فهد 25 8/12 22/04/13 أحمد فرسان

135 حفص 13/06/28 مجمع امللك فهد
120 14/20

12/06/13 البحياوي 
املعطي نيو

يو

15 20/28

41 حفص 13/07/09 مجمع امللك فهد 41 14/20 09/07/13 عبد الرحمان اكنوكي

يوز
يول

11 حفص 13/07/25 مجمع امللك فهد 7 14/20 24/07/13 4محمد الغمراسني 20/28

112 حفص 13/08/16
وزارة األوقاف 

والشؤون الدينية 
– سلطنة عمان

24 17/24
12/08/13 بدر مصبح 

88سالم املسعودي 14/20

شت
غ

15 حفص 13/09/19

مجمع امللك فهد 
– السعودية

البينة للطباعة 
والنشر - سوريا

2 6/12
19/09/13 10عقبني مسعود 14/20

نبر
شت

3 20/28

8 حفص 13/11/20 اإلمارات العربية 
املتحدة 8

مصاحف 
مترجمة إلى  
اللغات التالية: 
روسية  عربية  
املانية-  تركية 

إسبانية 
فرنسية  
إجنليزية

20/11/13 هشام زايد نبر
نو

411 نسخة املجمـــــوع إلى غاية 15 دجنبر 2013
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ب-  املصاحف املستوردة من طرف األشخاص االعتباريني

ثمن 
املصحف

$
الكمية 

اإلجمالية الرواية  تاريخ
الترخيص

اسم الناشر 
)املطبعة(/ 

البلد مصدر 
املصاحف

كمية كل 
صنف

أصناف 
املصحف تاريخ اإليداع  اسم

املستورد
 الفترة
الزمنية

49039.00 33428 ورش 13/01/08 دارالفكر- لبنان
2142 25/35

04/01/13  دار
املعرفة

ــــر
نايـ

يـــــ

24243 10/14
7043 17/24

49899.00 25444 ورش 13/01/08 دارالفكر- لبنان
300 25/35

04/01/13 دار 
املعرفة

4378 10/14
20766 17/24

55794.50 23894 ورش 13/01/10 دار املغرب 
العربي - لبنان

6324
17/24 
 ثمن في
الصفحة 15/11/12

مركز 
التراث 

الثقافي 
10172املغربي 17/24

7398 14/20

57220.00 21352 ورش 13/01/16 دارالفكر- لبنان
8064 25/35

08/01/12 دار 
املعرفة

9676 10/14
3612 17/24

11927.06 29120 ورش 13/01/22

شركة أبناء 
شريف 

األنصاري - 
لبنان

10221 جزء عم

22/01/12
دار 

الرشاد 
احلديثة

6122 جز ءقد سمع
4125 ربع يس

8145 8/12
155 20/28
352 17/24

- 16 ورش 13/01/28 دار القرآن 
الكرمي - لبنان 16  نصف/

ربع 22/01/13
دار 

الرشاد 
احلديثة

57220.00 29095 ورش 13/01/29 دارالفكر- لبنان
1797 25/35

08/01/13 دار 
13905املعرفة 10/14

13393 17/24

30530 20000 ورش 13/01/30 دار التقوى - 
مصر 20000 17/24 22/10/12

فضاء 
الفن 

والثقافة

39832.00 10000 ورش 13/03/11 دار املعرفة - 
لبنان

5616 17/24
21/02/13

دار 
السلمي 
احلديثة

س
مار

384 14/20
4000 جزء عم

€1080.00 200 حفص 13/03/25
 SARL LA

 CONNAISSANCE/
FRANCE

200 17/24 
28/02/13 ع/ف

دار 
الرشاد 
احلديثة
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59068.00 50016 ورش 13/04/02 دار املعرفة - 
لبنان

10016 14/20

18/12/12
مكتبة 
ووراقة 
التوفيق

يل
أبر

30000 جزء عم

10000  جزء
تبارك

111144.0 28424 ورش 13/04/09 دار املعرفة - 
لبنان

11400 8/12
24/12/12

مكتبة 
وتسجيالت 

الهداية
12000 ربع يس
5024 14/20

60560.80 15072 ورش 13/05/13 دار الرشيد - 
لبنان

5004 17/24
16/05/12

مكتبة 
السالم 
اجلديدة

ايو
م

5000 14/20
5068 12/17

118116 129304 ورش 13/05/14 دار املعرفة - 
لبنان

10024 17/24
02/05/13

دار 
السلمي 
احلديثة

1280 14/20
118000 جزء عم

82289.00 148544 ورش 13/05/14 دار املغرب 
العربي - لبنان

92300 جزء عم

24/12/12
مكتبة 

وتسجيالت 
الهداية

46280  جزء
تبارك

9964 17/24

59055.80 25768 ورش 13/05/23 دار ابن كثير - 
لبنان

608 25/35

18/12/12
مكتبة 
ووراقة 
املبادرة

7016 17/24
4500 14/20
2344 10/14

780 20/28 
 ألوان4

520 20/28 
 ألوان2

10000 8/12

45924.00 36796 ورش 13/05/27 دار املعرفة - 
لبنان

1000 جزء عم

11/04/13

شركة 
النشر 

والتوزيع 
الرسالة

11500
 جزء

تبارك
896 17/24

23400 ربع يس

27154 29468 ورش 13/06/05 دار املعرفة - 
لبنان

24000 جزء عم

11/04/13

شركة 
النشر 

والتوزيع 
الرسالة

ــــو
نيـ

يو

1000
 جزء

تبارك
1764 17/24
2160 ربع يس
544 14/20

62911.80 41009 ورش 13/06/06 املكتبة العصرية 
- لبنان

17709 14/20

28/01/13
دار 

الرشاد 
احلديثة

13879 17/24
5407 8/12
4014 20/28



51

65057.50 42037 ورش 13/07/01 املكتبة العصرية 
- لبنان

10170 14/20

28/01/13
دار 

الرشاد 
احلديثة

ـوز
يـــــ

ـول
يــــ

13354 17/24
11482 8/12
7031 20/28

93731 27482 ورش 13/07/02 مؤسسة الرسالة 
ناشرون - لبنان

11362 17/24

15/05/12 مؤسسة 
احلسنى

220 25/35
6864 14/20
8190 12/17
318 8/12
528 20/28

35625.00 29500 ورش 13/07/04 شركة التقوى - 
مصر

10000 17/24
05/03/13

مكتبة 
املعارف - 
الودغيري

10000 14/20
9500 8/12

93000.00 56000 ورش 13/07/12 دار املغرب 
العربي - لبنان

6000 25/35
18/02/13

الشركة 
اجلديدة 
دار إحياء 

العلوم
25000 17/24
25000 14/20

41584.60 21820 ورش 13/07/18 دار الفكر - 
لبنان

11434 17/24
28/01/13

دار 
الرشاد 
احلديثة

5312 14/20
5074 25/35

68518.90 17459 ورش 13/07/29 املكتبة العصرية 
- لبنان

3063 20/28
25/07/13

دار 
الرشاد 
احلديثة

12524 14/20
1872 17/24

24299.50 2113 ورش 13/08/15 دار التقوى - 
مصر 2113 17/24 22/11/13

مكتبة 
دار 

الفضيلة شت
غ

16304.00 20000 ورش 13/09/18 دار التقوى - 
مصر

10000 8/12
19/03/13

فضاء 
الفن 

والثقافة
ـبر

ــنــ
شتــ

10000 14/20

150.00 100 حفص 13/09/27

 YIWU
 DINGTAI
 IMPORT

 AND
 EXPORT

 LIMITED/
CHINE

100
14/20 
 بالقلم
القارئ

26/09/13  MIRZO
NEGOCE

159000 70085 ورش 13/10/30 دار ابن حزم - 
لبنان

29995 17/24
30/10/13 دار نشر 

املعرفة وبر
كت

أ

10080 24/34
30010 14/20

45450 35824 ورش 2013/12/03 دار ابن حزم - 
لبنان

15418 1420 /
2013/11/29 دار نشر 

املعرفة نبر
دج

20406 6/18

1019370 نسخة املجمـــــوع إلى غاية 15 دجنبر 2013
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< يستفاد من هذه الالئحة اإلجمالية املفصلة أن عدد املصاحف التي مت استيرادها بلغ في املجموع 781 019 1 
نسخة موزعة ما بني األشخاص الذاتيني ب 411 نسخة، واألشخاص االعتباريني بـ 370 019 1 نسخة،  أي أن العدد 
اخلاص باالستيراد ما زال يفوق ما تنتجه املؤسسة سنويا مقارنة بسنة 2013 التي بلغ فيها الكم املطبوع 500 892 
نسخة، بفارق مهم يصل إلى 281 127 نسخة، الشيء الذي يدعونا جميعا إلى تكثيف اجلهود، وال سيما على مستوى 
الطبع، حتى نتجاوز هذا الفارق، وتكون املؤسسة في مستوى املنافسة وقادرة على رفع التحدي، أال وهو نشر املصحف 

احملمدي ببالدنا على أوسع نطاق، ليكون هو الغالب والسائد، وغيره  من روايات أخرى هو االستثناء.
وقبل  اإلدالء ببعض االقتراحات التي نراها ضرورية للدفع في اجتاه الزيادة في عدد النسخ املطبوعة، ال بد من  >

اإلدالء ببعض املالحظات الهامة التي ميكن استنتاجها من املعطيات السابقة، نوردها كالتالي:
بالنسبة للمصاحف املستوردة واملخالفة للرواية املعتمدة ببالدنا، تؤشر على  أن الكثير من املواطنني، مازالوا غير  >
ملمني بالفروق الكامنة بني الروايات، وال بخصوصية رواية ورش عن نافع املعتمدة ببالدنا، وبالتالي ال يحرصون عند 
اقتناء املصاحف على اختيار الرواية املعتمدة، الشيء الذي يدعونا جميعا، كل من موقعه ، إلى تكثيف جهود التوعية 
والتحسيس بأهمية وخصائص الرواية املعتمدة ببالدنا، و بتاريخها وباألهداف الكامنة وراء اختيار بالدنا لها وإقرارها 

واعتمادها، وكذا التعريف باملصحف احملمدي وباملؤسسة التي تشرف على طبعه.
< بعكس األشخاص الذاتيني، جند الكميات الوافرة من املصاحف التي مت استيرادها من قبل األشخاص االعتباريني 
هي برواية ورش عن نافع، وعددها بالتحديد هو 370 019 1 مصحف كلها برواية ورش، وهذا يؤكد املجهود الذي 
بذلته  مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف منذ نشأتها، في سبيل توعية الناشرين املوردين - دون 
التضييق عليهم - بضرورة االهتمام باستيراد الرواية املعتمدة ببالدنا، وإعطائها ما تستحق من رعاية وحماية، وهو 
ما دفع بالناشرين فعال إلى إيالئها االعتبار الالزم مبا ينسجم مع روح الظهير احملدث للمؤسسة وتأكيد خصوصيتها. 
بعد هذه املالحظات، نرى أن بإمكان مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف الرفع من وتيرة إنتاجها، ليس 

على مستوى املراقبة ومنح التراخيص للخواص فقط، ولكن على مستوى الطبع كذلك، يتأتى ذلك عن طريق:
وضع خطة تعاقدية محكمة بني املؤسسة ومطبعة فضالة، حتدد التزامات كل طرف على حدة، بكيفية واضحة، حتى 
ميكننا بالتالي الدفع إلى حتقيق رهان إجناز طبع 1 مليون نسخة من املصحف احملمدي كل سنة، مسايرة لإلنتاجية 

التي يعرفها قطاع االستيراد.
> ميكن لهذه اخلطة أن تتأسس على بنود توضح مسؤولية أي طرف في حالة اإلخالل باخلطة التي يجب وضعها 

والقاضية بطبع 1 مليون نسخة سنويا.
تثمني اإلنتاجية املسجلة من قبل اخلواص وتوجيهها من قبل املؤسسة خلدمة املصحف احملمدي املعتمد ببالدنا،  <
من خالل تشجيع منهجية الشراكة مع اخلواص، عبر تبسيط مسطرة التعاقد وتيسير االستفادة من املصحف احملمدي 
احملمول على األقراص وفتح املجال أكبر لكميات الطبع التي يرغب بها الناشر وباحلجم الذي يريد، إذ املهم بالنسبة 

للمؤسسة هو عدم املساس بنص املصحف املكتوب حتت طائلة املنع من التداول في حالة اإلخالل بشروط االتفاق.
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2 -  أصناف املصاحف املستوردة من طرف األشخاص االعتباريني

العدد النسبة املئوية صنف و مقاس املصحف
%38،86 396 124 مصحف مجزأ
%23،66 241 155 مصحف النصف: 17/24 
%17،38 177 153 مصحف الربع: 14/20
%6،50 66 252 مصحف الثمن: 8/12
%5،35 54 546 مصحف اجليب: 10/14
%4،89 49 855 مصاحف بأحجام أخرى
%3،36 34 285 مصحف جوامعي: 25/35
%100 1 019 370 املجموع

أصناف املصاحف التي مت استيرادها
يستخلص من الرسم البياني أعاله ما يلي:

 أن املصحف املجزأ احتل صدارة املصاحف املستوردة برسم سنة 2013 وذلك بنسبة 38.86 % أي مبجموع  124 396 نسخة، 
وتفسير ذلك، الطلب املتزايد على هذا املصحف كونه يستعمل في احلفظ ويستغل لهذا الغرض من قبل املدارس العتيقة والكتاتيب 

القرآنية، وهذا يؤكد  من جهة أخرى، اإلقبال املتزايد من طرف املغاربة على حفظ كتاب الله عز وجل.
 وجود مصحف النصف مقاس 24/17 في املرتبة الثانية بنسبة 23.66 % أي مبجموع 155 241 نسخة، يؤكد مرة أخرى استيعاب 
قطاع الناشرين املستوردين للغاية  ولألهداف املتوخاة من إحداث مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، ألن هذا املقاس 
يوافق مصحف املساجد الذي تشرف على طبعه املؤسسة، ويحظى بنصيب األسد في الطبع، ألنه املقاس األهم في الفترة الراهنة، كونه 
املوجه مباشرة إلى مساجد اململكة والرهان معقود على أال تتوفر رفوفها مستقبال إال على  املصاحف برواية ورش عن نافع من طريق 
أبي يعقوب األزرق وحتت إشراف هيئة علمية مشهود لها بالكفاءة. إذن فتركيز الناشرين عند استيرادهم على هذا املقاس، يفيد أنهم 

على وعي تام  بضرورة املشاركة في دعم مجهودات املؤسسة مبصاحف تستجيب خلصوصيات مساجد اململكة. 
بنسبة  8/12 مبقاس  والثمن   ،%  17.38 بنسبة  وذلك   14/20 مبقاس  الربع  مصحفي  بني:  واملوزعة  األخرى  النسب  باقي   

وهي  قليلة  فنسبها  أخرى،  أحجام  من  وغيرها   14/10 اجليب مبقاس  ومصحف   35/25 اجلوامعي مبقاس  واملصحف   ،%  6.50
مرشحة لكي تتضاءل أكثر بل وتختفي مع األيام، على اعتبار أن املرسوم  رقم 239 12 2 بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ 
املصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه قد حدد شروطا خاصة في  حجم املصاحف املقبول تداولها باململكة، وإن 
االجتاه الغالب في نشاط الهيئة العلمية التابعة للمؤسسة يقضي بعدم قبول املصاحف الصغيرة احلجم أو يسمى مبصاحف اجليب التي  
تقل عن مقاس 6/9 سنتيم داخل اإلطار، وتغليب كفة األحجام املعتمدة من قبل املؤسسة، وهذا ما يفسر إحجام املوردين على استيراد 

كميات أكبر من هذه األحجام.
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3 -  الفترات التي مت فيها استيراد املصحف الشريف طيلة السنة مع نسبها 

   ميكن متثيل  هذه النسب واختصارها من خالل هذا التعبير املبياني كذلك:

كمية املصاحف املستوردة حسب أشهر السنة

النسبة  الكمية اإلجمالية املرخص لها الفترة

%17،89 182 349 يناير
%0،00 0 فبراير
%1،01 10 200 مارس
%7.69 78 440 أبريل

%34،87 355 484 مايو
%6،91 70 477 يونيو

%19،06 194 298 يوليوز
%0،21 2 113 غشت
%1،97 20 100 شتنبر
%6،88 70085 أكتوبر
%0،00 0 نونبر
%3،51 35 824 دجنبر

%100 1 019 370 املجموع
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من خالل الرسم البياني أعاله يتضح جليا أن نشاط الترخيص الستيراد املصحف الشريف عرف انتعاشا ملحوظا على طول سنة 
2013، الشيء الذي يدل على أن مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف منفتحة على جميع الناشرين وأنها تعمل على 
تشجيعهم والدفع بهم إلى جتويد ما يستوردونه، على أساس أن تكون املصاحف برواية ورش ما أمكن، وأن تكون خالية من األخطاء 
التي ال ميكن للمؤسسة أن تسمح بجواز تداولها داخل تراب اململكة املغربية، ومن جهة أخرى، يظهر من خالل الرسم البياني، أن هناك 
انكماشا في االستيراد مسجل في بعض الشهور، وهو راجع لتقلبات السوق ليس إال، وإن كنا جند تفسيرا لبعض احلاالت، مثل الفترة 
الفاصلة بني شهر غشت وشهر دجنبر، والتي تصادف مناسبات خاصة تبرر هذا التقلص، منها أنها فترة العطل السنوية بامتياز، 
وكذلك كونها الفترة التي يكون فيها جل الناشرين منهمكني في التحضير والترويج للكتاب املدرسي. أما شهر ماي الذي عرف أوج 
االستيراد، فيفسر بإقدام الناشرين على استيراد املصاحف وتخزينها استعدادا لشهر رمضان الكرمي الذي يقبل فيه الناس على شراء 
املصاحف والذي تزامن  السنة املنصرمة مع أواخر شهر يوليوز وبداية شهر غشت. عدا ذلك، تبقى التموجات احلاصلة في مؤشر 

االستيراد مرتبطة بأجندات الناشرين واستراتيجيتهم.

4 - أسماء املطابع و البلدان التي مت االستيراد منها مع نسبها املئوية

النسب املئوية الكمية املستوردة اسم املطبعة
%27،861 284008 لبنان دار املعرفة - لبنان
%22،41 228438 دار املغرب العربي –لبنان
%12،56 131139 دار الفكر -
%10،39 105909 دار ابن حزم - لبنان
%9،86 100505 املكتبة العصرية - لبنان
%7،02 71613 دار التقوى - مصر
%2،87 29120 شركة أبناء شريف االنصاري - لبنان
%2،69 27482 مؤسسة الرسالة ناشرون - لبنان
%2،52 25768 دار ابن كثير - لبنان
%1،47 15072 دار الرشيد - لبنان
%0،02 200 SARL la connaissance/ France

%0،01 100  YIWU DINGTAI IMPORT AND EXPORT
LIMITED/ Chine

%0،002 16 دار القرآن الكرمي - لبنان
%100 1 019 370 املجموع

ميكن التعبير ايضا عن هذا اجلدول باملجسم التوضيحي التالي:
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ميكن استخالص بعض النتائج الدالة من خالل هذه املعطيات نوردها  كالتالي:
أن لبنان لوحدها تستحوذ على نسبة 92.633 % من البلدان املصدرة للمصاحف لبلدنا، ذلك أنه من أصل 13 دار للنشر يستورد 

منها الناشرون املغاربة، جند 10 دور للنشر توجد بلبنان، واحدة مبصر، واحدة بالصني، واحدة بفرنسا. 
مجموع النسخ التي استوردها الناشرون املغاربة من الناشرين اللبنانيني هو 457 947 وهذا رقم يقارب املليون نسخة يستورد فقط 
من جمهورية لبنان، الشيء الذي يدل على ازدهار الصناعة املطبعية بهذا البلد، بغض النظر عن جودة املصاحف التي سنرجع إليها 

في فقرة أخرى من هذا التقرير.
ما مجموعه 613 71  كما يتجلى ذلك في اجلدول –  متوقع مصر في الرتبة الثانية بعد لبنان، حيث  تصدر دار نشر وحيدة – 
نسخة، وهو رقم مهم جدا، إذ أن »دار التقوى« تتفوق لوحدها على خمس دور لبنانية أخرى، وهذا يفيد بأن مصر هي األخرى تعرف 

صناعة مصحفية مزدهرة نسبيا.
الكميات القليلة جدا املستوردة من فرنسا والصني، تفسر بأن أصحابها ليسوا من ذوي االختصاص في التجارة املصحفية، بل تبني 
أن املصاحف التي تقدموا بها، إمنا كانت مرافقة ألشكال جتهيزية أخرى هي أساس جتارتهم كـ»املقرئات« مثال، وليست املصاحف 

بحد ذاتها، لذلك كانت الكمية ضئيلة.

5 - املبالغ املالية التي مت ترصيدها من قبل املطابع املوردة

التكلفة اإلجمالية بالدوالر األمريكي اسم املطبعة
401238،00 دار املعرفة - لبنان
254962،60 دار الفكر - لبنان
213083،50 دار املغرب العربي –لبنان
204450،00 دار ابن حزم - لبنان
196488،20 املكتبة العصرية - لبنان
106758،50 دار التقوى – مصر 
93731،00 مؤسسة الرسالة ناشرون - لبنان
41131،5 دار القرآن الكرمي - لبنان

11927،06 شركة أبناء شريف االنصاري - لبنان
1080،00 SARL la connaissance/ France

150،00 YIWU DINGTAI IMPORT AND EXPORT LIMITED/ Chine

0 دار ابن كثير - لبنان
0 دار الرشيد - لبنان

1525000،36 املجموع
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أرقام ذات داللـة:
وصل املبلغ املالي اإلجمالي الذي جنته املطابع املوردة برسم سنة 2013 )1525000،36دوالر أمريكي( مليون وخمسمائة 
وخمسة وعشرون ألف دوالر وستة وثالثون سنسا، وهو ما يعادل تقريبا إحدى عشر مليون ومائة وثمانية وخمسون ألفا ومئة 

وأربعة وأربعون )144.36 158 11( درهما مغربيا.
املبالغ املالية التي جتنيها دور النشر األجنبية من  نظيرتها املغربية مقابل االستيراد، تبقى مرتفعة ومهمة جدا بالنسبة للتجارة 
واالقتصاد املغربيني، ومن هنا تتبني ضرورة العمل على تطوير صناعة مغربية خاصة باملصحف الشريف، ألن من شأن ذلك أن 

يسهم في تطوير االقتصاد املغربي و توفير فرص عمل أخرى في سوق الشغل املغربي.
ضخامة هذا الرقم يؤكد ما سبق للمؤسسة أن أثارته في تقريرها املعد برسم سنة 2012 ،  مما يدعو إلى التحسيس بأهميته 
لدى الناشرين و يتوجب بالتالي التفكير في خلق بدائل أخرى توفر عليهم وعلى االقتصاد املغربي كل هذه املبالغ، وقد أثمرت هذه 
املساعي فعال، وجادت بثمارها األولى، حيث نسجل خالل هذه السنة – 2013- انتهاء ناشرين اثنني من املغرب، أحدهما بالدار 
البيضاء واآلخر بالرباط  من كتابة مصحف خاص بهما، يتوافق مع الرواية  املعتمدة عندنا، وهي ورش عن نافع من طريق أبي 
يعقوب األزرق، وحتت اإلشراف املباشر للهيئة العلمية التابعة للمؤسسة، الشيء الذي يشكل إضافة نوعية للمجهودات املبذولة 
من طرف املؤسسة والوزارة الوصية في سبيل احلفاظ على رواية ورش وترسيخها لدى املغاربة، كما أن هاتني البادرتني، تسيران 
في خط التأسيس لصناعة مصحفية حقيقية ببالدنا، في انتظار  حترك املطابع املغربية من جهتها، كي تطور أداءها هي األخرى 
حتى يشمل قطاع طبع املصاحف، الشيء الذي سيفتح آفاق أخرى نحو تطوير هذا القطاع ببالدنا، وبالتالي الدفع في نشر هذه 

الرواية العريقة على أكثر من صعيد وبأقل التكاليف املمكنة مع احلفاظ على  احتياط البالد من العملة الصعبة. 
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6 - املصاحف املستوردة وإجراء مراقبة الهيئات العلمية في البلدان األجنبية:

الهيئة العلمية التي اجازت تداول املصحف اسم الناشر/ البلد اسم املستورد
- دار الفكر- لبنان دار املعرفة
- دار املغرب العربي - لبنان مركز التراث الثقافي املغربي

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر شركة أبناء شريف األنصاري - لبنان دار الرشاد احلديثة
- دار القرآن الكرمي - لبنان دار الرشاد احلديثة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى - مصر فضاء الفن والثقافة
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر مكتبة اإلمام الذهبي - اإلمارات فاطمة جنحاني
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان دار السلمي احلديثة

- SARL LA CONNAISSANCE/ 
FRANCE دار الرشاد احلديثة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان مكتبة ووراقة التوفيق
- الكويت حلموش حادة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان مكتبة وتسجيالت الهداية
مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد أحمد فرسان

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار الرشيد - لبنان مكتبة السالم اجلديدة
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان دار السلمي احلديثة

- دار املغرب العربي - لبنان مكتبة وتسجيالت الهداية
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر
دار ابن كثير - لبنان مكتبة ووراقة املبادرة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان شركة النشر والتوزيع الرسالة
مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد البحياوي املعطي

- مؤسسة الرسالة ناشرون - لبنان مؤسسة احلسنى
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر شركة التقوى - مصر مكتبة املعارف - الودغيري

مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد عبد الرحمان اكنوكي
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املغرب العربي - لبنان الشركة اجلديدة دار إحياء العلوم

- دار الفكر - لبنان دار الرشاد احلديثة
مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد محمد الغمراسني

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى - مصر مكتبة دار الفضيلة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر وزارة األوقاف والشؤون الدينية –
بدر مصبح سالم املسعودي سلطنة عمان

مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد – السعودية
البينة للطباعة والنشر - سوريا عقبني مسعود

-
YIWU DINGTAI IMPORT 
AND EXPORT LIMITED/ 

CHINE
MIRZO NEGOCE

 الهيئة العلمية ملؤسسة محمد السادس
لنشر املصحف الشريف دار ابن حزم - لبنان دار نشر املعرفة

- اإلمارات العربية املتحدة هشام زايد
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المحور الخامس: حصيلة مشروع إعادة طبع المصحف 
المحمدي الشريف

متيزت سنة 2013 كذلك، بإقدام مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، على إبرام اتفاقية شراكة 
مع مؤسسات النشر املغربية الراغبة في إعادة طبع وتوزيع ونشر املصحف. وذلك وفق بروتوكول تفاهم وعقد 
منوذجي، يتضمنان العناصر األساسية، التي تلتزم األطراف املعنية باملشروع مبقتضياتها، وخاصة ما تعلق منها 

بشروط الترشيح، والوثائق املكونة للملف، والتعرفة، واملدة...
تأسيسا على ذلك، عبر العديد من أرباب دور النشر عن اهتمامهم بهذا املشروع واستعدادهم لالنخراط فيه 
بإيجابية، اعتمادا على احلامل اإللكتروني للمصحف احملمدي الشريف اخلاص باملساجد بصيغة PDF املسلم 

للمعنيني من قبل املؤسسة.
     وقد أعطى هذا اإلجراء ثماره املرجوة، وذلك بإتاحة الفرصة جلميع املواطنني الراغبني في املصحف 
احملمدي املعتمد رسميا ببالدنا من اقتنائه  بيسر،  تبعا لذلك، فقد وصلت الكمية االجمالية من نسخ املصحف 
احملمدي التي قام القطاع اخلاص بطبعها على نفقته ما يزيد عن  376 96 نسخة، سلم منها للمؤسسة حسب 
اآلن  أسفله، حيث جند  في اجلدول  مبني  ما هو  وفق  نسخة،   4570 يوازي  ما  بينهما  القائم  الشراكة  عقد 
املصحف املغربي املطبوع برواية ورش عن نافع من طريق أبي يعقوب األزرق واملعتمد من قبل مؤسسة محمد 

السادس لنشر املصحف الشريف، متاحا لالقتناء في املكتبات املتعهدة.  
هذا ،ويقدم اجلدول اآلتي قائمة املصاحف املطبوعة باخلارج من قبل األشخاص املتعاقدين مع املؤسسة:

املصاحف التي مت رفض تداولها خالل السنة

أسباب الرفض الهيئة التي أجازت تداول املصحف 
بالبلد املصدر اسم املطبعة/ الناشر صاحب الطلب

عدم االلتزام بالعد املدني األخير في 
سورة امللك مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى/ مصر مكتبة املعارف

مخالفة العد والوقف الذي عليه املغاربة مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة/ لبنان املكتبة السلفية

مخالفة الرسم والضبط مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار الكتب العلمية/ 
لبنان دار الثقافة

مخالفة الرسم والضبط مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار ابن كثير/لبنان مكتبة السالم 
اجلديدة

عدم التزام السواد في خط املصحف مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى/ مصر فضاء الفن 
والثقافة

عدم التزام السواد في خط املصحف مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة/ لبنان دار السلمي 
احلديثة

عدم االلتزام بالعد املدني األخير في 
سورة امللك

إدارة البحوث والتأليف والترجمة 
باألزهر

شركة ابناء شريف 
االنصاري/ لبنان

دار الرشاد 
احلديثة

اخللط بني الضبط املغربي واملشرقي 
ومالحظات أخرى

األزهر/ وزارة األوقاف بتونس 
واجلزائر دار ابن كثير/لبنان مكتبة ووراقة 

املبادرة
التشويش على القراء املبتدئني

)رواية حفص( مجمع البحوث اإلسالمية األزهر مركز فجر للطباعة/
مصر حميد الدياني

التشويش على القراء املبتدئني )رواية 
حفص(

املفتي العام للجمهورية العربية 
السورية الشيخ أحمد كفتارو

اململكة العربية 
السعودية

سعيد 
الزعكوني
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تاريخ وضع اسم الناشرر.ت
الطلب

الكمية 
املطبوعة

رقم و تاريخ إبرام 
العقد

تاريخ سحب 
القرص املدمج 

ونسخة من 
املصحف 
احملمدي

تاريخ وضع 
نسخة اللوزاليد

تاريخ اجتماع 
الهيئة العلمية

تاريخ منح 
الترخيص 

بالتداول

تاريخ منح 
ترخيص 
اإلدخال

الكمية 
املمنوحة 
للمؤسسة

1
مكتبة 
السالم 
اجلديدة

2012/12/6 10734
نسخة

رقم العقد 
 01/2013

بتاريخ 
2013/03/27

2013/04/012013/04/152013/04/222013/04/252013/07/08533

2012/11/289992دار األمان2
نسخة

رقم العقد 
 02/2013

بتاريخ 
2013/04/09

2013/04/102013/04/252013/05/072013/05/082013/07/12500

4960 2012/12/12دار السلمي3
نسخة

رقم العقد 
 03/2013

بتاريخ 
2013/04/13

2013/04/102013/04/232013/05/072013/05/082013/07/12250

10734 2012/12/11دار الثقافة4
نسخة

رقم العقد 
 04/2013

بتاريخ 
2013/04/13

2013/04/092013/04/182013/04/222013/04/252013/07/08537

دار الرشاد 5
10044 2012/11/27احلديثة

نسخة

رقم العقد 
 06/2013

بتاريخ 
2013/04/16

2013/04/162013/05/202013/05/272013/05/272013/07/29500

6
شركة 
التراث 
العربي

2012/12/14 5000
نسخة

رقم العقد 
 07/2013

بتاريخ 
2013/04/16

2013/04/182013/04/222013/04/222013/04/252013/07/15250

7
شركة 
وراقة 
املبادرة

2013/12/13 9952
نسخة

رقم العقد 
 09/2013

بتاريخ 
2013/04/19

2013/04/192013/04/222013/04/222013/04/252013/06/26500

شركة 8
10000 2012/11/29إيديسوفت

نسخة

رقم العقد 
 10/2013

بتاريخ 
2013/04/23

2013/04/242013/04/262013/05/072013/05/08

 2013/07/12
3120 نسخة

500

 2013/07/25
6880 نسخة

شركة 9
10000 2012/12/14الرسالة

نسخة

رقم العقد 
 11/2013

بتاريخ 
2013/04/23

2013/04/252013/05/062013/05/072013/05/082013/08/30500

10000 2012/11/30دار التجديد10
نسخة

رقم العقد 
 12/2013

بتاريخ 
2013/04/29

2013/05/092013/05/142013/05/272013/05/272013/08/27500

دار سال 11
5000 2012/12/11للكتاب

نسخة

رقم العقد 
 05/2013

بتاريخ 
2013/04/12

2013/04/162013/09/062013/09/172013/10/01-250
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يتضح من خالل اجلدول السابق، أن  مجموع عدد نسخ املصحف احملمدي التي مت طبعها من قبل الناشرين في إطار العقد النموذجي 
الذي يجمعهم باملؤسسة قد بلغ 416 96  ، تسلمت منها املؤسسة كمية 820 4 نسخة، وهي نسبة مهمة تبعث على االرتياح، وتدعو 
املؤسسة إلى تدعيمها وتشجيعها أكثر، ألنها ستوفر فائضا جديدا من املصاحف ميكن توزيعه على اجلمعيات العاملة في الشأن 

الديني، كما ستسهم بشكل إيجابي في جعل املصحف متاحا لالقتناء أمام جميع املواطنني بأسعار مناسبة وفي شتى املناطق.

 المحور السادس: اجتماعات مجلس اإلدارة
فقد  السنة،  في  دورتني  واحملددة في  اإلدارية  تنظيم مجالسها  آجال  احترام  دأبت على  التي  املؤسسة،  وكعادة 
متيزت سنة 2013 بتنظيم الدورتني املقررتني بنص القانون في موعديهما احملددين قانونيا ) اي دورة اخلريف 

ودورة الربيع(.
يتعلق األمر إذن ب:

الدورة  السادسة بتاريخ  02 رجب 1434/الموافق لــ 13 مايو 2013:

ترأسها السيد أحمد التوفيق وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية؛ بصفته رئيسا ملجلس إدارة املؤسسة، ومتت خالل 
هذه الدورة املناقشة واملصادقة على التقريرين األدبي واملالي لسنة 2012، كما مت تقدمي مشروع حتديد تعريفات 
اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة واملصادقة عليه، فضال عن تقدمي مقترحات اللجنة املكلفة من قبل السيد الوزير 
بدراسة املالحظات الواردة في التقرير االفتحاصي املعد برسم سنة 2011 واملصادقة عليه، ومن التوصيات الهامة 

التي صدرت عن هذا االجتماع، نذكر:
> الشروع في تفعيل مقتضيات املرسوم رقم 2.12.239 في 23 ربيع اآلخر 1434)6 مارس 2013( بتحديد 

شروط وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف احملمدي الشريف  أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.
> االستمرار في إعداد املصحف احملمدي املضبوط باأللوان املأثورة، مع إعادة النظر في ألوان زخرفة سورة 

الفاحتة وبداية سورة  البقرة.
> االرتياح لبدء الشراكة مع القطاع اخلاص على مستوى إعادة طبع املصحف احملمدي الشريف والسهر على 

ضبط هذه الشراكة وإجناحها لكي تؤتي ثمارها املرجوة وهي نشر املصحف احملمدي على أوسع نطاق.
> تسلم املؤسسة من املطبعة أو الوزارة ألصول طبعات املصحف احملمدي مبختلف أحجامه وترجماته.
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إدارة  والشؤون اإلسالمية ورئيس مجلس  التوفيق وزير األوقاف  السيد أحمد  السابقة، ترأس  الدروات  ككل 
املؤسسة اجتماع هذه الدورة، وقد أشاد خالل افتتاحه جلدول أعمال االجتماع باملجهودات املبذولة من طرف كل 
املكونات اإلدارية والتيسيرية للمؤسسة إذ حرصت هذه األخيرة منذ انطالقة أشغالها سنة 2011 على انعقاد 

دورات املجلس اإلداري في آجالها احملددة و اإلسهام فيها بكل إخالص وتفان. 
هذا وقد خصصت هذه الدورة للمناقشة واملصادقة على بعض من املشاريع التالية:

 مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة 2014؛
مشروع البرنامج السنوي لنشاط املؤسسة املكون من املشاريع الفرعية التالية:

مشروع طبع مليون )000 000 1( نسخة من مصحف املساجد حجم 24/17.
مشروع طبع سورة يس بكميات وافرة؛

مشروع طبع مصحف الهدايا حجم 20/27؛
مشروع مراقبة املصحف في نطاق محدود من حيث املوارد البشرية يتراوح ما بني 10 و 15 عضو مراقب؛

مشروع تسجيل املصحف املرتل على دعامتني مبعدل قارئني اثنني؛
االستمرار في تبني خطة توزيع املصحف احملمدي املعتمدة من قبل الوزارة مبوجب محضر اجتماع 2010/08/31 

مع ضرورة تطويرها؛
مشروع األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية؛ مع ربطه بإعداد تقارير من الهيئة العلمية تزكي كل إصدار 

يراد نشره.
بصفة عامة، ميكن تلخيص أهم ما  تناقشته هاتان الدورتان، سواء على مستوى جدو ل األعمال، أو النقط 
التي متت  املصادقة عليها، أو تلك التي مت إدراجها ضمن املشاريع التي ميكن إعادة برمجتها في إطار توصيات 

صادرة عن املجلس في اجلدول  التفصيلي اآلتي:

الدورة السابعة بتاريخ 11 نونبر 2013م/ الموافق لـ07 محرم 1435 هـ:  
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الدورة السابعةالدورة السادسة

جدول أعمال الدروة

املصادقة  -1 أجل  من  األدبي  التقرير  تقدمي  
عليه؛

املصادقة  -2 أجل  من  املالي  التقرير  تقدمي  
عليه؛

تعريفات  -3 حتديد  قرار  مشروع  تقدمي 
املؤسسة  قبل  من  املقدمة  اخلدمات 

واملصادقة عليه؛

قبل  -4 من  املكلفة  اللجنة  مقترحات  تقدمي 
الواردة  املالحظات  بدراسة  الوزير  السيد 
سنة  برسم  املعد  االفتحاصي  التقرير  في 

2011 واملصادقة عليها؛

إحاطة املجلس علما بالنقاط اآلتية: -5
1 . 23 في   2.12.239 رقم  املرسوم  صدور 

ربيع اآلخر 1434)6 مارس 2013( بتحديد 
شروط وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف 
احملمدي الشريف أو طبعه  أو تسجيله أو 

نشره أو توزيعه.
املصحف . 2 إعداد  قطعها  التي  املراحل 

احملمدي املضبوط باأللوان املأثورة.
من . 3 املستخلصة  للمبالغ  اإلدارة  حتويل 

العتبارات  اخلطأ  طريق  عن  الناشرين 
مسطرية.

طبع . 4 إعادة  مشروع  قطعها  التي  املراحل 
املصحف احملمدي من قبل القطاع اخلاص.

جدول أعمال الدروة

I . 2014، من خالل تقدمي مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة 
املذكرة التقدميية واملصادقة عليه؛

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

التوقعي ألعمال طبع املصحف احملمدي الشريف  البرنامج   1- محور 
برسم سنة 2014.

24/17 أ-  حجم  باملساجد  اخلاص  الشريف  احملمدي  املصحف  طبع 
)مليون نسخة(

طبع املصحف احملمدي مفرقا حجم 20/27 )000 70 نسخة(ب- 
طبع سورة يس )000 3 نسخة(ج- 
طبع مصحف الهدايا حجم 20/27 )000 2 نسخة(د- 
طبع املصحف احلجم الكبير 29/36 )000 1 نسخة(ه- 

2-  محور املراقبة القبلية والبعدية للمصحف املطبوع:

خلق مصلحة خاصة مبراقبة املصحف الشريف املطبوع من قبل أ- 
مطبعة فضالة واملستورد من قبل الناشرين؛

الوسائل املصاحبة من موارد بشرية ومالية ولوجيستية؛ب- 
3- محور دراسة وإعداد مشاريع موازية لطبع املصحف الشريف:

أ- دراسة وإعداد مشروع ترجمة معاني القرآن الكرمي إلى اللغة اإلسبانية 
في أفق طبعة سنة2015 ؛

ب - متابعة دراسة وإعداد مشروع طبع املصحف األثري باأللوان املضبوطة 
في أفق طبعة سنة2014 ؛

4 - محور برنامج تسجيل املصحف املرتل برسم سنة 2014.
تسجيل املصحف بصوت قارئني اثنني أو أكثر؛أ- 
مواصلة استنساخ تسجيالت القراء السابقنيب- 

5 - محور توزيع املصحف احملمدي الشريف.
6 - الشراكة مع قطاع الناشرين املغاربة

7 - محور برنامج األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية.

املشاريع التي متت املصادقة عليها

املصادقة على التقرير السنوي حول . 1
حصيلة نشاط املؤسسة.

املصادقة على التقرير املالي . 2
واحملاسبي.

املصادقة على قرار حتديد تعريفات . 3
اخلدمات املقدمة من قبل املؤسسة.

املصادقة على قرار منح امتياز الطبع  . 4
ملطبعة فضالة في إطار نظام الصفقات 

التفاوضية.

املشاريع التي متت املصادقة عليها

مشروع ميزانية املؤسسة برسم سنة 2014؛
مشروع البرنامج السنوي لنشاط املؤسسة املكون من املشاريع الفرعية التالية:
مشروع طبع مليون )000 000 1( نسخة من مصحف املساجد حجم 24/17

مشروع طبع سورة يس بكميات وافرة؛
مشروع طبع مصحف الهدايا حجم 20/27؛

مشروع مراقبة املصحف في نطاق محدود من حيث املوارد البشرية؛
مشروع تسجيل املصحف املرتل على دعامتني ومواصلة استنساخ التسجيالت 

السابقة النافذة؛
استمرار في تبني خطة توزيع املصحف احملمدي املعتمدة من قبل الوزارة مبوجب 

محضر اجتماع 31/08/2010؛
مشروع األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية؛ مع ربطه بإعداد تقارير من 

الهيئة العلمية تزكي كل إصدار يراد نشره.
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التوصيات الصادرة عن املجلس

الشروع في تفعيل مقتضيات املرسوم رقم 
2.12.239 صادر في 23 من ربيع اآلخر 
1434)6 مارس 2013( بتحديد شروط 

وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف الشريف 
أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه.

املصحف . 1 إعداد  في  االستمرار 
مع  املأثورة،  باأللوان  املضبوط  احملمدي 
إعادة النظر في ألوان زخرفة سورة الفاحتة 

وبداية سورة البقرة.

اخلاص . 2 القطاع  مع  الشراكة  ملبدأ  االرتياح 
على مستوى إعادة طبع املصحف احملمدي 
الشراكة  والسهر على ضبط هذه  الشريف 
احملمدي  املصحف  نشر  لفائدة  وإجناحها 

الشريف على نطاق واسع.

الوزارة . 3 أو  املطبعة  من  املؤسسة  تسلم 
ألصول طبعات املصحف احملمدي مبختلف 

أحجامه وترجماته.

رقم . 4 املرسوم  إطار  في  التعامل 
1428هـ  16 محرم  في  2.06.388 صادر 
)5 فبراير 2007م( املتعلق بتحديد شروط 
بعض  وكذا  الدولة  صفقات  إبرام  وأشكال 
في  ومراقبتها،  بتدبيرها  املتعلقة  القواعد 
اجلديد  الصفقات  قانون  صدور  انتظار 
الذي سيشرع العمل به مع بداية شهر شتنبر 

من السنة اجلارية.

املشاريع التي ميكن إعادة برمجتها

 مشروع طبع املصحف احملمدي مفرقا )حجم 20/27(؛ 1-
 مشروع طبع مصحف احلجم الكبير )حجم 29/36(؛ 2-
مشروع طبع املصحف األثري املضبوط باأللوان املأثورة؛ 3-
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المحور السابع: نشاط الهيئة العلمية
     متاشيا مع اختصاصاتها، فقد سهرت اإلدارة وحتت إشرافها على تفعيل نشاط الهيئة العلمية ملؤسسة محمد 
السادس لنشر املصحف الشريف في نطاق املهام املنوطة بها مبقتضى 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( ، واملتمثلة أساسا في: 
> اإلشراف، من الوجهة العلمية والفنية، على إجناز العمليات املتعلقة بنسخ املصحف الشريف وطبعه وتسجيله،  

والعمل على تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها؛
> دراسة طلبات الترخيص بطبع املصحف الشريف أو بنشره أو بتوزيعه املقدمة من قبل األشخاص الذاتيني أو 

االعتباريني طبقا للشروط واإلجراءات احملددة  قانونا، والتحقق من توافر أصحابها على الشروط املذكورة؛
الظهير  4 من  و   2 املادتني  إليها في  املشار  والتدقيق  املراقبة  بأعمال  اإلدارة،  القيام، وفق توصيات مجلس   <
املؤسس، وإعداد تقارير خاصة بذلك ترفع إلى علم املجلس املذكور، قصد اتخاذ اإلجراءات املناسبة عند االقتضاء.

وبلغة األرقام، ميكن اإلشارة إجماال إلى أن الهيئة عقدت حوالي تسع) 9( اجتماعا من اجتماعاتها العادية. 
ميكن تصنيف هذه االجتماعات حسب الترتيب الكرونولوجي التالي:

تسجيل  بشأن طريقة  التداول  بينها:  من  القضايا  من  عدد  لدراسة  وقد خصص   :2013 يناير   15 اجتماع   <
2013، متابعة ما رسمه بخطوط املصحف األثري، مراجعة املشاريع املقدمة إلى  املصحف احملمدي برسم سنة 
متابعة عملية طبع   ،  PDFالناشرين بصيغة قبل  الشريف من  املصحف احملمدي  املؤسسة، مراجع مشروع طبع 

املصحف احملمدي الشريف.
> اجتماع 21 فبراير 2013: وقد خصص لدراسة القضايا التالية: متابعة رسم املصحف األثري املضبوط باأللوان 
املأثورة، متابعة عملية إعادة تسجيل املصحف احملمدي واملتعلقة بالقراء: )عمر القزابري، مصطفى الغربي، العيون 
الكوشي، محمد احلياني اجلابري، محمد الكنتاوي، عبد الكبير احلديدي، محمد اإليراوي، نورالدين العزوزي(؛  

التداول بشأن مشكل ترتيب ملزمات املصحف.
مشروع  متابعة  سابقا،  إليهم  املشار  الثمانية  القراء  تسجيل  إعادة  عملية  متابعة   :2013 مارس   21 اجتماع   <
املصحف األثري واملراحل التي مت قطعها في إعداده؛ مشروع طبع خمسة أحزاب من املصحف احملمدي؛ مناقشة 
املراحل املتبقية  من تسجيل املصحف احملمدي بصوت القارئ عماد اخللطي، فحص و مراجعة املشاريع اجلديدة 

املقدمة إلى املؤسسة من أجل مراقبتها وفحصها.
> اجتماع 22 أبريل 2013: فحص ومراجعة املشاريع اجلديدة املقدمة إلى املؤسسة من أجل استصدار  اإلذن 
بإدخالها إلى املغرب؛  مراجعة ما مت تعديله من صفحات املصحف احملمدي باأللوان؛ مشروع اآليات القرآنية التي 
ستطبع ضمن الكراسات املعدة للوزارة، مشروع طبع خمسة أحزاب وطبع حزبني من املصحف؛ تسلم الشمسية التي 
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كتبها اخلطاط عبد الرحيم كولني، إعداد محضر جماعي من لدن أعضاء الهيئة العلمية بصحة اإلشهاد على سالمة 
التسجيل اخلاص بالقارئ معاذ اخللطي قبل الشروع في اإلخراج النهائي.

> اجتماع 02 يوليوز 2013: متابعة مشروع استنساخ املصحف احملمدي املرتل، االطالع على التصحيحات في 
كتاب )الدرة اجللية(؛ دراسة املراحل التي قطعها املصحف املأثور من حيث التصحيح واعتماد الزخرفة املناسبة؛ 
إعادة النظر في ضوابط كتابة واستيراد املصحف في ضوء املرسوم اجلديد؛ اعتماد التقرير العلمي بشأن الرد على 

مراسلة املجلس العلمي األعلى.
> اجتماع 17 شتنبر 2013: فحص ومراجعة املشاريع اجلديدة املقدمة للمؤسسة؛  متابعة مشروع إعادة تسجيل 
املصحف املرتل بأصوات القراء الست؛ متابعة مشروع املصحف األثري؛ اقتراح مشروع برنامج نشاط الهيئة العلمية 
برسم سنة 2014؛ مراجعة وحتديث ضوابط كتابة  واستيراد املصحف في ضوء املرسوم اجلديد؛ تأمني مداومة 

أحد أعضاء الهيئة العلمية باملؤسسة لإلشراف على مراقبة املصحف املطبوع في جانبها العلمي.
> اجتماع 11 نونبر 2013: فحص ومراجعة املشاريع اجلديدة املقدمة للمؤسسة  ) 5 مشاريع( وإصدار قرارات 

نهائية بشأنها.
> اجتماع 26 نونبر 2013: االستماع إلى القراء املترشحني برسم سنة 2014 من خالل األقراص املدمجة؛ حتديد 
القراء  املرتل بأصوات  إعادة تسجيل املصحف  متابعة مشروع  للذين قر عليهم االختيار،  املباشر  تاريخ االستماع 
الست، متابعة مشروع املصحف احملمدي املضبوط باأللوان؛ إعداد تقارير حول مشاريع اإلصدارات في مادة علوم 

املصحف؛ فحص ومراجعة املشاريع اجلديدة املقدمة للمؤسسة.
> اجتماع 16 دجنبر 2013: وخصص لالستماع إلى القراء الست الذين قر عليهم اختيار الهيئة العلمية وهم : 
) محمد السايد، محمد شهبون، توفيق نوري، عبد احلميد جودي، محمد الكريني ملوكي، آدم أوحيدة( وقد اختير 
من بني هؤالء القراء الستة كل من القارئان: محمد السايد ومحمد شهبون كي يسند لهما شرف تسجيل املصحف 
خالل سنة 2014 في حني سجل في الئحة االحتياط القارئ آدم أوحيدة؛ مناقشة حيثيات عملية تسجيل املصحف 
املرتل برسم سنة 2014؛ متابعة مشروع إعادة  التسجيل، متابعة مشروع املصحف األثري من خالل مراجعة األجزاء 
واستيراد  كتابة  للمؤسسة؛ مراجعة حتديث ضوابط  املقدمة  املشاريع اجلديدة  املتبقية، فحص ومراجعة  األخيرة 
املصحف على ضوء املرسوم اجلديد؛ اإلخبار باقتناء عناوين جديدة للكتب لفائدة خزانة املؤسسة، تعيني اجلهات 

التي ستستفيد من إصدار الشيخ مصطفى البحياوي.
يستنج أن الهيئة قد خصصت مداوالتها خالل هذه السنة لدراسة القضايا التالية: 

< مناقشة التدابير العملية لتسجيل املصحف املرتل؛ 
< اإلعداد إلجناز املصحف املضبوط باأللوان املأثورة واالنتهاء منه في جميع مراحله؛ 

< املوافقة على الشروع في طبع مصحف املساجد بعد تصحيحه ومراجعته في طبعاته الالحقة؛ 
< عرض الئحة الضوابط التي يجب مراعاتها في املصاحف املستوردة واملراد كتابتها؛ 

< التصحيح الدوري جلميع صفحات املصحف األثري وإحالة مشروع هذا املصحف إلى إدارة املؤسسة لتتبع عملية 
اإلخراج والتوضيب؛ 

< املصادقة على قراءة »معاذ اخللطي«  في تسجيله للمصحف احملمدي املرتل برسم سنة 2013، ثم اختيارها 
لكل من القارئني : محمد السايد، ومحمد شهبون، من بني 6 قراء ليتوليا شرف تسجيل املصحف احملمدي كامال 

برسم سنة 2014؛
< إصدار قراراتها بشأن مراجعة مشاريع املصاحف احملالة إلى أنظارها من قبل إدارة املؤسسة واملودعة لدى هذه 

األخيرة من طرف الناشرين؛ 
< موافقتها على طبع األعمال الفكرية التي قام بإجنازها بعض أعضاء الهيئة العلمية ومنها املؤلفات التالية: » 
املصحف املغربي الشريف: تاريخ وتطور« من إجناز الدكتور »عبد الهادي احميتو«-حترير وتعليق األستاذ » مصطفى 
البحياوي« على امللحق الذي ذيل به الشيخ محمد بن محمد اخلراز املتوفى سنة 718 هجرية منظومته: » ذيل مورد 

الظمآن في ضبط القرآن«....
فضال عن ذلك، فقد قدمت رأيها في عدد من القضايا العلمية التي طرحت على أنظارها من قبل إدارة املؤسسة، 

ومن بينها:
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أهم نتائج االجتماعالنقاط املناقشة في االجتماعالتاريخ
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برسم  املرتل  املصحف  تسجيل  مشروع  دراســة   -
سنة 2013.

- متابعة دراسة مشروع املصحف األثري املضبوط 
باأللوان املأثورة.

العلماء  السادة  قبل  من  املعدة  التقارير  تسليم   -
بشأن املشاريع التي توصلوا بها سابقا.

املؤسسة  إلى  املقدمة  املشاريع اجلديدة  متابعة   -
بقصد الدراسة والفحص.

املتضمنة  بــاألقــراص  العلماء  الــســادة  مــوافــاة   -
للمصحف احملمدي للمراجعة بقصد اعتمادها في 
- مشروع طبع املصحف من قبل الناشرين بصيغة 

.PDF

- االتفاق على أن يتم التسجيل مبعدل 4 
أحزاب في اليوم.

املزيد  وتصحيح  مراجعة  على  االتفاق   -
من صفحات املصحف األثري.

للمصحف  التعريفية  البطاقة  تــقــدمي   -
األثري املنجزة من قبل السيد عبد الهادي 
عبد  للخطاط  تسليمها  أفــق  فــي  حميتو 

الرحيم كولني لكتابتها باخلط املغربي.
- تكوين جلنة للفحص املبدئي للمشاريع 

املقدمة للمؤسسة.
- إعـــــادة مــراجــعــة املــصــحــف احملــمــدي 
الهيئة  أعــضــاء  قــبــل  مــن   PDF بصيغة 
القرآني  النص  صحة  من  للتأكد  العلمية 

وخلوه من أي خطأ.
- طبع مصاحف مجزأة مكونة من حزبني، 

4 أحزاب و 5 أحزاب.
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- متابعة مشروع إعادة تسجيل املصحف املرتل.
- مــتــابــعــة دراســـــة مـــشـــروع املــصــحــف احملــمــدي 

املضبوط باأللوان املأثورة.
ألعضاء  عمران«  و«آل  »البقرة«  سورتي  تسليم   -

الهيئة العلمية قصد املراجعة والتصحيح.
- متابعة مشروع طبع املصحف احملمدي بصيغة  

PDF
- تدارس ترتيب ملزمات املصحف من قبل مطبعة 

فضالة.
املصحف  إعــداد  قطعها  التي  املراحل  مناقشة   -

األثري.
املصحف  تسجيل  من  املتبقية  املراحل  مناقشة   -

املرتل.

- االتفاق على مراجعة أقراص املصحف 
املرتل في غضون شهر.

- اقتراح السيد حلسن الرحموني خلطة 
اتباعها في عملية تصحيح املصحف  يتم 

احملمدي املضبوط باأللوان املأثورة.
- االتـــفـــاق عــلــى عــقــد لــقــاء بــني اإلدارة 
بخصوص  للناشرين  املغربية  واجلمعية 

طبع املصحف احملمدي.
ــي مــراجــعــة  ــرحــمــون - اقـــتـــرح الــســيــد ال
املصاحف من قبل املرشدين الدينيني لكل 

مندوبية.

> جواب حول السؤال الذي طرح من املجلس العلمي احمللي  لكلميم حول الوجه الذي اعتمدته الهيئة في تقسيم 
آية الكرسي إلى آيتني في املصحف احملمدي.

 ومن احلري التنويه به، اعتماد الهيئة  العلمية، في كل نشاطاتها هاته، وال سيما فيما يخص مراجعة املصاحف 
وضبط خطها ووقفها وعدها، على أقوال السلف، وما رجحه اإلثبات من أهل العلم، وما جرى عليه العمل في رسم 
املصاحف وضبطها عند املشارقة واملغاربة، حتى تكون بالفعل، املرجعية العلمية والوطنية ، في كل ما يتعلق بالقرآن 

وعلومه ببالدنا العزيزة.
> إعداد تقرير علمي مفصل عن كتاب » اجلامع في أصول رسم وضبط مصحف ورش عن نافع وما جرى به 
العمل في املعامر واجلوامع«  للدكتور عبد العزيز العيادي العروسي احملال على الهيئة العلمية من لدن املجلس 

العلمي األعلى.
هذا، ويقدم اجلدول اآلتي تلخيصا بأهم ما مت تداوله في اجتماعات الهيئة العلمية خالل سنة 2013 والبالغ 

عددها تسعة، مع اإلشارة إلى تواريخ عقد هذه االجتماعات وجداول أعمالها: 
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املرتل بأصوات  إعادة تسجيل املصحف  - متابعة مشروع 
القراء الثمانية.

املضبوط  احملــمــدي  املصحف  مــشــروع  دراســـة  متابعة   -
باأللوان املأثورة.

- النظر في البطاقة التعريفية للمصحف املأثور.
- مراجعة وتصحيح بعض سور املصحف احملمدي.

إدخـــال  ملــراقــبــة   SAMA DESIGN شــركــة  ــــارة  زي  -
التصحيحات.

- مشروع طبع 5 أحزاب من املصحف احملمدي.
- مناقشة املراحل املتبقية من تسجيل املصحف املرتل.

- متابعة مشروع طبع املصحف احملمدي.

- االتفاق على طبع خمسة أحزاب من املصحف 
احملمدي الشريف.

- املصادقة على سالمة القرص املدمج بصيغة 
.PDF
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- مشروع طبع 5 أحزاب وحزبني من املصحف.
اآليات القرآنية التي ستطبع ضمن الكراسات املعدة للوزارة.
- مراجعة وتدقيق مشروع إعادة طبع املصحف احملمدي.

- مراجعة املصحف األثري.
بصحة  العلمية  الهيئة  ألعضاء  جماعي  محضر  إعــداد   -
االشهاد على سالمة قرص املصحف املسجل بصوت السيد 

معاذ اخللطي للشروع في اإلخراج النهائي.

- إجماع السادة العلماء على سالمة اخلمسة 
أحــــزاب واحلـــزبـــني األخــيــريــن مــن املصحف 

الشريف.
- إعداد السادة األعضاء حملضر يقر بصحة 
املصحف  بتسجيل  املــتــعــلــق  ــقــرص  ال ســالمــة 

املرتل.
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- متابعة مشروع استنساخ املصحف احملمدي املرتل
اإلطالع على التصحيحات في كتاب )الدرة اجللية(

املأثور من حيث  املصحف  التي قطعها  املراحل  دراســة   -
التصحيح واعتماد الزخرفة املناسبة.

النظر في ضوابط كتابة واستيراد املصحف في  - إعــادة 
ضوء املرسوم اجلديد.

املجلس  مراسلة  على  الــرد  بشأن  العلمي  التقرير  اعتماد 
العلمي األعلى.

مبراجعة  الــرحــمــونــي  حلسن  السيد  تعهد   -
للمصحف  املتضمنة  لــألقــراص  ــمــاع  واالســت

احملمدي املرتل بأصوات القراء اخلمس.
- االتفاق على إدراج طبع كتاب »الدرة اجللية« 

خالل سنة 2013.
ــفــاق عــلــى تــعــديــل ورقـــة الــضــوابــط مبا  - االت

يتماشى واملرسوم اجلديد.
- االتفاق على كتابة بطاقات تعريفية موجزة 

للسادة العلماء.
املجلس  مراسلة  على  جوابا  تقرير  إعــداد   -

العلمي األعلى.
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- اقتراح مشروع برنامج نشاط الهيئة العلمية برسم سنة 
.2014

- االتفاق حول تاريخ الشروع في تسجيل املصحف املرتل 
برسم سنة 2014.

- مراجعة وحتديث ضوابط كتابة واستيراد املصحف في 
ضوء املرسوم اجلديد.

تسجيله من  مــا مت  إخــــراج  عــلــى  االتـــفـــاق   -
أقراص املصحف املرتل بأصوات بعض القراء.

- برمجة ندوة علمية 
- إخراج مجلة علمية متخصصة

معرض  فــي  باملؤسسة  خــاص  رواق  حجز   -
الكتاب
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الــدار  قبل  من  املؤسسة  إلــى  املقدمة  املشاريع  مراجعة   -
العاملية للكتاب، فضاء الفن والثقافة، دار السلمي احلديثة، 

دار السالم اجلديدة، مكتبة ووراقة املبادرة.
- االتفاق حول تاريخ الشروع في تسجيل املصحف املرتل 

برسم سنة 2014.
- تــقــدمي ضــوابــط كــتــابــة واســتــيــراد املــصــحــف فــي ضــوء 

املرسوم اجلديد

الــســالم  ودار  الــعــاملــيــة  لـــلـــدار  الــتــرخــيــص   -
اجلديدة بالتداول.

- إصدار قرار بعدم تداول املصاحف املقدمة 
الفن  وفــضــاء  احلديثة  السلمي  دار  قبل  مــن 

والثقافة.
- إرجاء النظر في مشروع وراقة املبادرة إلى 

حني دراسته وفحصه.
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- االستماع للقراء املترشحني من خالل األقراص املدمجة  
لتسجيل املصحف املرتل برسم سنة 2014.

- حتديد تاريخ االستماع املباشر.
- االتفاق حول تاريح الشروع في التسجيل.

مدمجا  قــرصــا  ــى عشرين  إل االســتــمــاع  - مت 
متضمنا ملختلف األصوات.

- اتفاق السادة األعضاء على ترتيب مشاريع 
اإلصدارات العلمية حسب األولوية.

سع
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16 دجنبر 
2013

الذين قر عليهم اختيار  للقراء الست  املباشر  - االستماع 
الهيئة العلمية.

مكتبة  لفائدة  للكتب  جــديــدة  عناوين  باقتناء  االخــبــار   -
املؤسسة.

- اتـــفـــق الــــســــادة الــعــلــمــاء عــلــى االســتــمــاع 
للمترشحني كل على حدة وبالتتابع.

- االتفاق على الشروع في عملية التسجيل.
السيد  قبل  مــن  املنجزة  العمل  ورقــة  تبني   -

حلسن الرحموني وعبد الهادي حميتو
املؤسسة  ــقــرار  ل األعـــضـــاء  الـــســـادة  تثمني   -

بتزويد املكتبة باملزيد من الكتب.

وعالوة على مختلف هذه األنشطة التي زاولتها الهيئة العملية وأصدرت بشأنها قرارات واجتهادات بالغة األهمية، 
فال يعزب عن أذهاننا أيضا، أن هذه األنشطة، وإلى جانب كل ما ذكر آنفا، واصلت عملها األساسي، املتمثل في 
دراسة وفحص مشاريع املصاحف احملال إليها من قبل إدارة املؤسسة، والتي يرغب  أصحابها في استصدار رأي 
الهيئة العلمية بخصوصها ومدى قابليتها للتداول ببالدنا، حسب ما ميكن أن تقف عليه من أخطاء وعيوب، يكون لها 

وحدها حق إبداء الرأي العلمي فيها، قبل أن حتيلها إلى اإلدارة من أجل إصدار القرار النهائي بشأنها.
يقدم اجلدول اآلتي إذن، املشاريع العشر  التي قدمت للهيئة العلمية والتي قضت بعد الدراسة املتأنية مبنعها من 
التداول ببالدنا، مع اإلشارة إلى األسباب العلمية واملوضوعية التي دفعت بالهيئة إلى إصدار قرارها مبنع التداول، 
وذلك في انسجام  تام مع مضموم املرسوم رقم 239 12 2 الصادر في 23 ربيع اآلخر 1434 املوافق ل 06 مارس 
2013، بشأن حتديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ املصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه 

الذي دخل حيز التطبيق ببالدنا في غضون سنة 2013:

أسباب الرفض الهيئة التي أجازت تداول املصحف 
بالبلد املصدر اسم املطبعة/ الناشر صاحب

مخالفة للعد املدني األخير في 
سورة امللك مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى/ مصر مكتبة املعارف

مخالفة للعد والوقف الذي عليه 
املغاربة مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة/ لبنان املكتبة السلفية

مخالفة للرسم والضبط مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار الكتب العلمية/ لبنان دار الثقافة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر مخالفة للرسم والضبط دار ابن كثير/لبنان مكتبة السالم اجلديدة

عدم التزام السواد في خط 
املصحف مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى/ مصر فضاء الفن والثقافة

عدم التزام السواد في خط 
املصحف مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة/ لبنان دار السلمي احلديثة

عدم االلتزام بالعد املدني األخير 
في سورة امللك

إدارة البحوث والتأليف والترجمة 
باألزهر

شركة ابناء شريف 
االنصاري/ لبنان دار الرشاد احلديثة

اخللط بني الضبط املغربي 
واملشرقي ومالحظات أخرى

األزهر/ وزارة األوقاف بتونس 
واجلزائر دار ابن كثير/لبنان مكتبة ووراقة املبادرة

التشويش على القراء املبتدئني 
)رواية حفص( مجمع البحوث اإلسالمية األزهر مركز فجر للطباعة/

مصر حميد الدياني

 التشويش على القراء املبتدئني 
)رواية حفص(

املفتي العام للجمهورية العربية 
السورية الشيخ أحمد كفتارو اململكة العربية السعودية سعيد الزعكوني
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7 من املرسوم  6 و  التزام أصحابها مبضمون املادتني  يتضح من خالل اجلدول أن املشاريع إمنا رفضت لعدم 
املشار إليها،  وال سيما الفقرة 03 من املادة 06 والتي تشترط صراحة في مشاريع املصاحف املراد طبعها، أن 
تكون مراعية في تخطيطها لـ: » القواعد املعتمدة في علوم القرآن من قراءات ورسم وضبط ونقط ووقف ومواضع 
األحزاب واألنصاف واألرباع واألثمان والسجدات«، إضافة إلى الشروط األخرى  املنصوص عليها في املادة 07 
ومنها: »...اعتماد الوقف الهبطي، اعتماد العد املدني األخير، تطابق أحزاب املصحف وأثمانه وأرباعه وأنصافه مع 
الرواية، تطابق السجدات مع الرواية من حيث عددها وأماكن وضعها، تطابق الكتابة من حيث الرسم والضبط مع 

رواية ورش عن نافع«. 
فبالرجوع إلى املشاريع املقدمة يتضح أن جلها لم يلتزم بهذه الشروط التوقيفية،  كال أو بعضا، السيما اخللط بني 

الضبط املغربي واملشرقي، عدم االلتزام بالعد املدني األخير في بعض السور، عدم احترام الرسم والضبط.
أمام هذه األخطاء » البديهية« التي ال ميكن أن تغفلها أي هيئة علمية مختصة بفحص املصاحف،  كان لزاما على 
املؤسسة واجب التحري في حقيقة  الهيئات العلمية التي يدعي أصحابها أنها بثت وأجازت بصحة هذه املصاحف، 
وقبل التعليق على النتائج التي خلصت إليه املؤسسة بالتعاون مع هيئتها العلمية، نورد أوال جدوال بأهم هذه الهيئات 

التي أورد الناشرون في مصاحفهم أنها  قضت بسالمتها وبإجازتها للتداول:

الهيئة التي اجازت تداول املصحف اسم الناشر/ البلد اسم املستورد

- دار الفكر- لبنان دار املعرفة
- دار املغرب العربي - لبنان مركز التراث الثقافي املغربي

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر شركة أبناء شريف األنصاري - لبنان دار الرشاد احلديثة
- دار القرآن الكرمي - لبنان دار الرشاد احلديثة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى - مصر فضاء الفن والثقافة
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر مكتبة اإلمام الذهبي - اإلمارات فاطمة جنحاني
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان دار السلمي احلديثة

- SARL LA CONNAISSANCE/ 
FRANCE دار الرشاد احلديثة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان مكتبة ووراقة التوفيق
- الكويت حلموش حادة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان مكتبة وتسجيالت الهداية
مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد    أحمد فرسان

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار الرشيد - لبنان مكتبة السالم اجلديدة
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان دار السلمي احلديثة

- دار املغرب العربي - لبنان مكتبة وتسجيالت الهداية
مجمع البحوث اإلسالمية األزهر

وزارة الشؤون الدينية واألوقاف باجلزائر دار ابن كثير - لبنان مكتبة ووراقة املبادرة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املعرفة - لبنان شركة النشر والتوزيع الرسالة

مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد البحياوي املعطي
- مؤسسة الرسالة ناشرون - لبنان مؤسسة احلسنى

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر شركة التقوى - مصر مكتبة املعارف - الودغيري
مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد عبد الرحمان اكنوكي

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار املغرب العربي - لبنان الشركة اجلديدة دار إحياء العلوم



71

- دار الفكر - لبنان دار الرشاد احلديثة
مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد محمد الغمراسني

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر دار التقوى - مصر مكتبة دار الفضيلة

مجمع البحوث اإلسالمية األزهر  وزارة األوقاف والشؤون الدينية – سلطنة
عمان بدر مصبح سالم املسعودي

مجمع امللك فهد مجمع امللك فهد – السعودية
البينة للطباعة والنشر - سوريا عقبني مسعود

- YIWU DINGTAI IMPORT AND 
EXPORT LIMITED/ CHINE MIRZO NEGOCE

 الهيئة العلمية ملؤسسة محمد السادس لنشر
املصحف الشريف دار ابن حزم - لبنان دار نشر املعرفة

- اإلمارات العربية املتحدة هشام زايد

يتضح من خالل هذا اجلدول أنه من بني ثالثني )30( مشروعا مقدما من قبل الناشرين، رفضت املؤسسة عشرة 
)10( مشاريع وهي املشار إليها في اجلدول السابق، لكن املفارقة التي ينبغي اإلشارة إليها في هذا الصدد، هي 

كالتالي:
أحيانا  جتد  مشروع املصحف املعروض على أنظار املؤسسة مرخص له من طرف »مجمع البحوث اإلسالمية 
باألزهر« ولكنه يرفض من قبل الهيئة العلمية التابعة ملؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، علما أن هذه 
األخيرة صادقت على مشاريع أخرى حتمل هي األخرى تأشيرة« مجمع البحوث اإلسالمية«، وهذه مفارقة تدعو إلى 
التأمل والتفكير، والوقوف على السبب املفسر لذلك وهو إقدام العديد من دور النشر – التي يستورد منها املغاربة- 
وال سيما اللبنانية منها، على استنساخ مصاحف بدون أية مراقبة وإرفاقها ب تأشيرة » مصورة« وغير رسمية، من 
إحدى املجمعات البحثية اإلسالمية، بغاية إضفاء املصداقية عليها ال غير – ولو كان األمر مجرد تدليس -، إذ أن 

هذه املصاحف بعد صدورها،  تكون حبلى بالعيوب واملفارقات. 
في املاضي كانت هذه املصاحف تدخل إلى بالدنا دون أن تخضع ألية مراقبة، ولكن القرار احلكيم ألمير املؤمنني، 
تنجلي، مما  القطاع  املؤسسة، جعل  حقائق هذا  بإحداث هذه  والقاضي  الله  أعزه  السادس  امللك محمد  جاللة 
مت وضع حد  للفوضى واالرجتال اللذين كان يطبعان قطاع نشر املصحف، وعليه وانطالقا من التطبيق احلرفي 

ملضامني مرسوم 1.12.239  الصادر في 6 مارس 2013 سيتم التركيز على مايلي:
رفض املصاحف التي ال تتوفر على قرار صادر من طرف هيئة علمية معتمدة.

إلزام املتقدم بطلب الترخيص بضرورة اإلدالء بشهادة خطية أصلية، غير مصورة و غير منسوخة، تسلم إليه من 
طرف رئيس الهيئة العلمية التي راجعت مصحفه، مع إرفاقها مبا يؤكد أهلية هذا الرئيس الستصدار مثل هذا 

القرار.
 وبالنسبة ملشاريع طبع مصاحف جديدة، لن يقبل مستقبال إال املشروع الذي يقدم في نسخته األصلية، أي بخط 

يد اخلطاط الذي تولى الكتابة وليس مشروعا مستنسخا بآلة كاتبة.
وألن املؤسسة، بدأت فعال في تشجيع وحث الناشرين على اتباع هذا املنهج القومي واملسلك السليم، فقد أسفرت 
التجربة عن مشاريع جادة وجد مشجعة، أبان فيها أصحابها، على قدر كبير من التفهم واملسؤولية، حيث قاموا 
بالفعل بتزويد املؤسسة بنماذج خطية من مشاريع تتعلق بكتابة املصحف الشريف برواية ورش عن نافع من طريق 
أبي يعقوب األزرق، وأشرفت الهيئة العلمية باملؤسسة مشكورة، على قراءة مشاريعهم وتقوميها وتصحيح أخطائها، 
وهو ما دفع أصحابها عمليا إلى طبعها، ليزداد رصيد بالدنا، باإلضافة إلى املصحف احملمدي الذي تسهر عليه 
املؤسسة، بنماذج مصحفية أخرى، مغربية أصيلة، رسما ومراجعة وتقوميا، وهذا  عمل يريح النفس ويبهجها ويبعث 
االطمئنان على مستقبل هذه الصناعة مبملكتنا الشريفة، مستقبل الحت في األفق أولى طالئعه، مبيالد مؤسسة 

محمد السادس للمصحف الشريف، على يد موالنا أمير املؤمنني أعزه الله.
  هذا ويقدم اجلدول التالي، تفصيال مبينا بالشركتني الناشرتني اللتني قامتا برسم وكتابة املصحف الشريف مع 

ذكر الكميات التي قامتا بطبعها:
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 كما يتضح من خالل اجلدول، فإن التجربة التي أشرفت املؤسسة على تنسيقها وتشجيعها كانت ناجحة على 
املعتمدة،  املغربية  وبالرواية  وسليمة،  مراجعة  مصاحف  طبع  اخلاص  القطاع  استطاع  حيث  املستويات،  مختلف 
وكميات مهمة جتاوزت 160 ألف نسخة  بأحجام مختلفة، وخالل سنة واحدة فقط وعلى يد ناشرين اثنني فقط، 
ولنا أن نتساءل إذن، لو مت العمل على تعميم هذا اإلجراء على العديد من الناشرين، كم ستكون احملصلة النهائية، 
ألجل هذا،  فإن كل احملفزات التي أتينا على ذكرها في الفقرة السابقة، هي محفزات قابلة للتطبيق على املدى 
املؤسسة،  من طرف  استقاؤها  وقد مت  والطويل،  املتوسط  املديني  على  أعلى  بنسب  ونتائجها مضمونة  القصير، 

انطالقا من واقع جتربتها ومن احتكاكها اليومي وامليداني بالقطاع وما تعترضه من رهانات وحتديات.

املصاحف املكتوبة من قبل اخلواص واملراجعة واملعتمدة من قبل الهيئة العلمية التابعة
 ملؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف مع بيان كميات طبعها

اسم ر.ت
الكمية صنف املصحفالناشر

املطبوعة
الهيئة العلمية التي 

وافقت عليه
تاريخ اجتماع 
الهيئة العلمية

تاريخ منح 
الترخيص بالتداول

دار نشر 1
املعرفة

30000 مقاس 14/20
نسخة

الهيئة العلمية التابعة 
ملؤسسة محمد 
السادس لنشر 

املصحف الشريف
2013/02/212013/03/21

10000 مقاس 24/34
نسخة

15000 مقاس 14/20
نسخة

30000 مقاس 17/24
نسخة

20000 مقاس 06/18
نسخة

2
الدار 

العاملية 
للكتاب

30000  مقاس 19/27
الهيئة العلمية التابعة نسخة

ملؤسسة محمد 
السادس لنشر 

املصحف الشريف
2013/11/112013/11/11

30000 مقاس 17/24
نسخة

165000 نسخةمجموع الكمية املطبوعة
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1 - على مستوى النشر:

من  القرآن  علوم  حقل  في  يتجدد  ملا  املؤسسة،  من  مواكبة 
معارف ومباحث، وما يرتبط به من فنون وصنائع، فقد ارتأت، 
في حفظ  جانبها،  من  املساهمة  إدارتها،  موافقة مجلس  بعد 
الذاكرة املصحفية املغربية وإثراء  حقلها مبا جتود به إسهامات 
وبحوث علمائنا األجالء، الذين كان لهم – وال يزال- باع طويل 
في هذه العلوم، وذلك من خالل العمل على تبني املشاريع العلمية 
اجلادة، سواء منها تلك التي تعنى بتحقيق أمهات  الكتب التي 
تعنى بعلوم القرآن، أو بعض األطاريح اجلامعية أو اإلشراقات 

التأليفية للباحثني والفقهاء املغاربة.
ارتأت  التي  املؤلفات  ببعض  بيانا  املوالي جند    في اجلدول 
املؤسسة أن تدشن بها هذا املسار الهام من مسارات اهتمامها 

ونشاطها:

2 - على مستوى موقع املؤسسة:

إلى جانب ذلك، فقد عرفت سنة 2013، االنطالقة الفعلية ملوقع مؤسسة محمد السادس لنشر املصحف الشريف، 
الذي يسعى إلى أن يكون تفاعليا مع املستعملني، وتواصليا مع مختلف الفاعلني ببالدنا من املعنيني بنشاط املؤسسة، 

بحيث يتضمن  متابعة تامة ودقيقة لكل األنشطة التي تقوم بها املؤسسة وكذا التسجيالت القرآنية التي تنتجها. 
حتقيقا لهذا الغرض، فقد مت احلرص على تنويع نوافذ هذا املوقع وضمان تكاملها وانسجامها،  وتيسير ولوجها، 

وعليه ينتظر أن يضم هذا املوقع بعضا من األركان التالية:
النوافذ املقترحة فيه، ولها خصوصية، وهي أن  الواجهة الرئيسية للموقع ، وتضم كل  النافذة الرئيسية: وهي 
املبحر في املوقع ميكن أن يلج مباشرة إلى املصحف احملمدي  الشريف، ويقلب صفحاته بالقراءة أو االستماع إلى 
القراء املغاربة، سواء الذين مت تسجيلهم بإشراف من املؤسسة أو من سجلوا منهم  قبل إنشائها بإشراف وزارة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية.
تتبع امللفات: ال يخفى أن من بني اختصاصات املؤسسة وكما ينص على ذلك الظهير املؤسس  لها، تلقي مشاريع 
الراغبني في كتابة املصاحف  أو الراغبني في استيرادها، كي تخضع للدراسة واملراقبة من طرف الهيئة العلمية، 
وبالتالي  اقترحنا هذه النافذة التي ستتيح ألي مرتفق إمكانية متابعة ملفه وكل  املراحل التي قطعها في الدراسة 
قبل صدور القرار النهائي، من خالل منحه رمزا سريا خاصا به، يظل قائما منذ إيداع الطلب وإلى غاية صدور 

القرار النهائي )ما زال تفعيل مشروع هذا الركن غير جاهز(.

مالحظاتالتكلفة املالية بالدرهمكمية النسخاملهمة

طبع كتاب »الذيل على مورد الظمآن« 
000.00 000.0020 2لألستاذ مصطفى البحياوي

باقتراح  بطبعه  االلتزام  مت 
قيد  وهو  العلمية  الهيئة  من 

اإلعداد.

طبع كتاب »املصحف املغربي الشريف 
تاريخ وتطور«  لألستاذ عبد الهادي 

احميتو
2 000.0050 000

باقتراح  بطبعه  االلتزام  مت 
قيد  وهو  العلمية  الهيئة  من 

اإلعداد.

المحور الثامن: األنشطة العلمية والثقافية واإلشعاعية



74

إعالنات: وهو خاص بإيراد كل اإلعالنات التي تنشرها املؤسسة واخلاصة بطلبات العروض أو الصفقات.
أجندة: وبها تذكير بتواريخ كل األنشطة التي تنوي املؤسسة القيام بها أو التي أقامتها.

مركز التحميل: و خصص لتحميل اإلصدارات والوثائق واملنشورات التي تنشرها املؤسسة. 
أرشيف وتقارير: وهي نافذة مخصصة لتخزين املعطيات املتعلقة باملؤسسة من تقارير الهيئة العلمية واملجالس 

اإلدارية وغيرها من دراسات ومحاضر تنجزها املؤسسة.
تواصلية  ونشرة  ومجالت  كتب  من  املؤسسة  تنشرها  التي  املنشورات  مجموع  الركن  هذا  سيتضمن  منشورات: 

وأعمال مطبوعة وغيرها.
املكتبة: سيكون هذا الركن خاصا برصيد املكتبة من الكتب املتواجدة برفوفها واملقتنيات اجلديدة.

القراءات حسب  إلى  واالستماع  الشريف  املصحف  بتصفح  األولى خاصة  نافذتني،  إلى  الركن  رواق: قسم هذا 
االختيار  بني املقرئني املغاربة، أما النافذة الثانية، فتتضمن تسجيالت للندوات  واللقاءات التي تنظمها املؤسسة أو 

تتوصل بها من طرف مؤسسات أخرى  في إطار التبادل العلمي على أساس أن يكون داخال في دائرة تخصصها.
أنشطة: وهو ركن خاص بنشر كل أنشطة املؤسسة ومتابعة حتركاتها .

املوقع يحمل العنوان التالي:
www.mushafmohammedi.com

3 - على مستوى  النشرة التواصلية:
هذا وتعبيرا من املؤسسة عن حسها التواصلي، 
فقد واكبت سنة 2013 بنشرها للعدد الثالث من 
مرقما  تلخيصا  تضمن  الذي  التواصلية،  نشرتها 
بكل األنشطة التي تقوم بها املؤسسة واألخبار التي 
مضاعفة  على  عزمها  إلى  اإلشارة  مع  تخصها، 
الطيب  للصدى  نظرا  النشرة  هذه  صدور  وتيرة 
الذي تركته لدى كل املهتمني باحلقل الديني ببالدنا.
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4 - على مستوى التواصل املؤسساتي:
محمد  مؤسسة  ملقر  هامني  وفدين  زيارة  كذلك،  إليها  اإلشارة  التي ميكن  الهامة  اإلشعاعية  األنشطة  من 

السادس لنشر املصحف الشريف للتعرف على مجهوداتها :
الزيارة األولى وتتعلق بوفد املشاركني لنيل جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكرمي وجتويده 
وتفسيره التي جرت أطوارها مبسجد احلسن الثاني بالدار البيضاء وعرفت مشاركني من عدة دول إسالمية.

الزيارة الثانية وتتعلق بالقيمني الدينيني التابعني لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية باملغرب والذين شاركوا 
في الدورة التكوينية التي جرت أطوارها بالرباط بإشراف من الوزارة.

وقد  قام ، كل وفد على حدة، بزيارة املؤسسة، وذلك للوقوف على املجهودات التي تقوم بها في مجال طبع 
املصاحف ومراجعتها، وكذا من أجل التعرف عن كثب على كل اخلدمات التي تقدمها املؤسسة واملشاريع التي 

تعكف على إجنازها.
خالل اللقاءين، مت إهداء مجموعة من املصاحف املسجلة واملطبوعة ألعضاء الوفدين الذين استمعا باهتمام 

بالغ للكلمتني اللتني ألقاهما السيد املدير  مبناسبة الزيارتني واملتعلقتني مبهام وأنشطة املؤسسة.

5 - على مستوى التواصل اإلعالمي

مؤسسة  ملدير  كان  املوسمية،   لبرامجها  حتضيرها  إطار  في 
محمد  قناة  مع  لقاء  الشريف  املصحف  لنشر  السادس  محمد 
السادس للقرآن الكرمي ب مقر املؤسسة، حيث مت إجناز ربورتاج 
لسنة  املوافق  رمضان  في  بثه  مت  األخيرة  هذه  حول  تلفزيوني 

.1434/2013
خالله  حاول  وقد  دقيقة،   25 حوالي  البرنامج  مدة  استغرقت 

تدخالتها  مختلف  عدد  كما  ومنجزاتها،  املؤسسة  مهام  عن  ومستفيضة،  كاملة  صورة  تقدمي  املدير،  السيد 
واملساطر التي تضبط هذه التدخالت فضال عن املشاريع التي أجنزتها أو تلك املسطرة في املستقبل.

إلى جانب ذلك، فقد بثت قناة فرانس 24 هي األخرى، شريطا إخباريا عن املؤسسة، إثر الزيارة التي قام 
بها وفدها إلى مقر هذه األخيرة باحملمدية، واللقاء الذي جمعه بالسيد املدير، الذي زود الفريق املشرف على 
البرنامج بكل املعلومات الضرورية عن املؤسسة وعن نشاطها واخلدمات التي تقدمها صونا ورعاية للمصحف 

الشريف باململكة.
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