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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدم ـ ـ ـ ـ ـ ــة
نهوضا من لدن جاللتنا الرشيفة بأمانة صون حمى امللة والدين التي تطوقنا بها
مسؤولية إمارة املؤمنني ،ويف صدارتها إيالء كتاب الله العزيز سابغ عنايتنا.
ومواصلة من جنابنا الرشيف للعناية الفائقة التي حظي بها – وال يزال – كتاب الله
العزيز ومعجزة اإلسالم الخالدة من لدن أسالفنا املنعمني ،تحفيظا للناشئة ،وتدريسا يف
املدارس واملعاهد ،وقراءة يف بيوت الله ،ونسخا وطباعة وتوزيعا يف مختلف األمصار واآلفاق.
وحرصا منا عىل جعل هذه العناية وذلك االهتامم ،قامئني عىل نظام متكامل ،ووسائل
مناسبة ،ويف مقدمتها بنية تنظيمية متوفرة عىل كل املقومات الرضورية ،قررنا إحداث
مؤسسة تحظى بالرعاية السامية لجاللتنا ،توضع تحت سلطة وزيرنا يف األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،أوكلنا إليها حرصا ،االضطالع مبهمة العناية بكتاب الله ،تسجيال وطبعا ،ونرشا
وتوزيعا ،مع كل ما يقتضيه ذلك من السهر عىل ضامن استمرار ضبطه ورسمه وقراءته
بكامل الدقة واألمانة.
وصونا لسالمة املصاحف الرائجة داخل مملكتنا الرشيفة من كل خطإ أو
تحريف ،أسندنا االختصاص إىل هذه املؤسسة من أجل منح الرتخيص بطبعها وتوزيعها.
مقتطف من ديباجة الظهري الرشيف رقم  1.09.198الصادر يف  8ربيع األول 23( 1431
فرباير  )2010بإحداث مؤسسة محمد السادس لنرش املصحف الرشيف.
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تمهيد
تجسد مؤسسة محمد السادس لنرش املصحف الرشيف كبنية تنظيمية ،مظهرا
آخر من مظاهر العناية املوصولة التي يحيط بها أمري املؤمنني كتاب الله عز وجل وذلك
سريا عىل نهج أسالفه املنعمني ،فهي الرصح الهام الذي أىت ليعزز الرصيد الزاخر باملنجزات
واملبادرات الرائدة واألصيلة التي شملت الحقل الديني يف عهده حفظه الله ،كام يعكس
الرعاية والتكريم اللذين يخص بهام أمري املؤمنني أهل القرآن وحفظته ،والتي من تجلياتها
الواضحة ،االهتامم بتحفيظ القرآن الكريم للناشئة بالكتاتيب القرآنية وتدريسه يف
املدارس واملعاهد وقراءته يف بيوت الله ونسخه وطباعته وتوزيعه يف مختلف األمصار،
وكذا إحداث العديد من الجوائز ،ومنها جائزيت محمد السادس الوطنية والدولية يف حفظ
القرآن الكريم وترتيله وتجويده.

أوال :عناية المغاربة بالقرآن الكريم عبر التاريخ
لقد كانت عناية املغاربة بالقرآن الكريم عرب التاريخ عناية فائقة ومتميزة ،فمنذ
أن دخل املسلمون الفاتحون أرض املغرب ورسخوا فيه عقيدة اإلسالم ورشيعته ،واملغاربة
يولون كبري االهتامم لكتاب الله ،ويحرصون عىل إعطائه املكانة التي يستحق ،فقرأوه
وأقرأوه ،ودرسوا ما فيه ولقنوه لناشئتهم ،وأثر يف كثري من مجاالت حياتهم ،وانعكس
عىل تفكريهم ،واهتموا بكتابته ورسمه وقواعد تجويده ،واستقروا منذ عدة قرون عىل
قراءة نافع بن أيب نعيم املدين برواية ورش من طريق األزرق ،وأعطوا أولوية خاصة لهذه
القراءة بهذه الرواية من هذا الطريق ودرسوها دراسات مستفيضة ،وضبطوها رسام
وأداء ومل يرتكوا فيها زيادة ملستزيد بعد أن دققوها واقفني عند النقط والشكل والوقف
واالبتداء ،ومعرفة األصيل والزائد ،واملمدود واملقصور ،واملحرك واملامل ،واملفخم واملرقق،
واملهموز واملسهل ،واملظهر واملخفى ،واملثبت واملحذوف ،واملعجم واملهمل ،وغريها...
وهكذا شملت اهتامماتهم كل هذه الفروع وخصوها بالرشح والبيان ،كام أولوا
عناية فائقة لباقي القراءات املتواترة ،وأسسوا املؤسسات املختصة فيها ،وأقاموا فيها
الشيوخ املنقطعني لتلقينها وضبطها وتحفيظها للعام والخاص ،وتركوا فيها املؤلفات التي
تعكس متكنهم من ضوابط هذا الفن ،ومعرفة وجوه أدائه ،و مازالت آثار علامء الغرب
اإلسالمي يف هذا الفن مصدر كل وارد ،وهي تشهد عىل كبري الجهود ووافر العناية ،وحسبنا
من ذلك ما تزخر به خزائن املغرب واملرشق من تراثهم العلمي املخطوط واملطبوع.
ولكن ال ينبغي أن يفهم مام ذكر أن املغاربة مل تتجاوز اهتامماتهم بالقرآن الكريم
الجوانب الشكلية منه ،فهم قد تجاوزوا ذلك إىل االعتناء مبضامينه ومعانيه وأقصد علم
التفسري ،ولكن حظهم يف التأليف يف هذا املجال كان أقل إذا ما قورن بجهودهم يف
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الحفظ والتلقني والرسم والقراءات ،وإذا ما قورن أيضا بجهود علامء آخرين يف جهات
إسالمية أخرى ،ولذلك شاعت بني الناس املقولة التي تخص كل جهة من جهات العامل
اإلسالمي مبا يغلب عىل أهلها من العناية بالقرآن ،فقالوا :نزل القرآن بلسان العرب ففرسه
الفرس ،ورتله املرصيون ،وحفظه املغاربة.
وقد جسدت األجيال السابقة والالحقة هذا الرتابط الروحي املتني الذي يربط
أهل املغرب بالقرآن الكريم يف مظاهر شتى ،منها تلقينه ألوالدهم منذ نعومة أظافرهم
واحتفاؤهم بتالوته ،وحبهم االستامع إليه ،واالحتكام إىل رشيعته ،وجهادهم يف سبيل الله
تحت رايته ،وبذلك أيقنوا بأن هذا القرآن مبثابة حصن حصني لهم ولعقبهم بإمكانهم
أن يعيشوا تحت ظله آمنني مطمئنني ،معتزي الجانب موفوري الكرامة .ونجد العالمة
ابن خلدون قد سجل للمغاربة هذا االعتناء وهذا التشبث بكتاب الله إذ قال رحمه
الله« :وأما إقامتهم ملراسم الرشيعة ،وأخذهم بأحكام امللة ،ونرصهم لدين الله فقد نقل
عنهم من اتخاذ املعلمني كتاب الله لصبيانهم ،واالستفتاء يف فروض أعيانهم ،واقتفاء األمئة
للصلوات يف بواديهم ،وتدارس القرآن بني أحيائهم ،وتحكيم حملة الفقه يف نوازلهم...
وبيعهم النفوس من الله يف سبيله وجهاد عدوه ما يدل عىل رسوخ إميانهم وصحة
معتقداتهم ،ومتني ديانتهم التي كانت مالكا لعزهم ،ومقادا إىل سلطانهم وملكهم». ...

ثانيا :متى وكيف اعتنق المغاربة رواية ورش؟
قبل أن يستقر املغاربة عىل قراءة نافع برواية ورش عرفوا قراءات قرآنية
متعددة ،حيث تأثروا بداية بقراءة ابن عامر الشامي التي كان يقرأ بها أهل
الشام ،وذلك بفعل التأثري الشامي يف األندلس ،وانتقال هذا التأثري إىل املغرب .استمر
املغاربة واألندلسيون يقرأون القرآن الكريم برواية هشام عن ابن عامر ما يزيد عىل
القرن ،ثم تحولوا مدة إىل قراءة حمزة ،ومل يتحولوا إىل رواية ورش عن نافع من طريق أيب
يعقوب األزرق إال بعد أن استقرت هذه الرواية مبرص والقريوان وانترشت بعد ذلك يف ربوع
الغرب اإلسالمي كله .وقد أتقنها املغاربة وحافظوا عليها جيال بعد جيل إىل يومنا هذا.
من بني من أسهموا يف إدخال قراءة نافع إىل الغرب اإلسالمي أيضا العامل األندليس
«أبو محمد الغازي بن قيس األندليس» ،تويف سنة  199هـ  814م ،والذي رحل من
قرطبة إىل املدينة ،فأخذ القراءة مبارشة عن اإلمام ورش الذي انترشت روايته باملغرب
وصح َح الغازي بن قيس مصحفه عىل مصحف نافع ثالث عرشة مرة ،فكان من
واألندلسَّ ،
أكرث املصاحف ضبطا يف الرسم ويف القراءة.
لقد كان تأثر املغاربة تأثرا قويا باألندلسيني يف مجال القراءة وعلومها ،عن طريق
علامء مشهورين أمثال ميك بن أيب طالب وأيب عمرو الداين والشاطبي والخراز ،الذين
تلقف علامء القراءات املغاربة كتبهم فعكفوا عليها فهام وتدريسا ورشحا ،وتجاوزوها إىل
التأليف يف مختلف فنون علوم القرآن.
ومن بني املؤسسات التي أسهمت يف نرش القراءات القرآنية يف ربوع املغرب ،بعض
املدارس املختصة ،اشتهرت منها يف العصور املتأخرة مدرسة «دار زهريو» قرب طنجة
ومدرسة «سيدي الزوين» قرب مراكش اللتان تخرج منهام الجم الغفري من القراء املتقنني
للقراءات السبع والعرش.
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هكذا ،فمنذ أول املائة الثالثة من الهجرة ،أضحت رواية ورش ،الرواية املفضلة
عند املغاربة ومل تستطع رواية أخرى أن تزاحمها ،وإن أكرث ما ق ّوى هذه الرواية وشد
أزرها ،هو ظهور املؤلفات املبكرة يف تدوينها وضبط قواعدها.
ثالثا :لماذا اختار المغاربة رواية ورش؟
إن اختيار املغاربة لرواية ورش مل يأت اعتباطا ،بل إن العلامء يحصون مجموعة من
العوامل التي جعلت املغاربة يختارون هذه الرواية عن غريها ،وقد أحىص األستاذ «عبد
الهادي احميتو» ،عضو الهيئة العلمية باملؤسسة بعض هذه العوامل متثلت فيام ييل:
أوال  :أن رواية ورش هي أوثق روايات قراءة نافع عند املغاربة.
ثانيــــا :قرب الجوار؛ ألنها هي التي تيل بالدهم انطالقا من مرص.
ثالثــــا :أن ورشا له أصل مغريب قريواين؛ انتقل والده من أفريقية إىل مرص.
رابعـــا :رغبة املغاربة يف االستقالل يف قراءتهم ومذهبهم.
خامسا :التقاء رواية ورش يف أصولها مع مقتضيات مذهب مالك يف اختياراته.

 /-3إبداله الهمزة الساكنة حرف مد إذا كانت فاء للكلمة ،وذلك يف مثل ياكل،
ويامر ،وتايت ،وتستانس ،واملستاخرين ،ويومنون ،وتوثرون ،وتويت ،وكذلك إذا كانت
مفتوحة بعد ضمة مثل موذن واملؤلفة قلوبهم.
 /-4أخذه بنقل الهمزة قبلها مثل االخرة واالوىل.
 /-5أخذه برتقيق الراءات بعد الكرسة الالزمة والياء الساكنة مثل :مراءا
وتبرصون ،ومرية ،وفرعون.
 /-6أخذه بتغليظ الالمات إذا كانت مفتوحة ،وتقدم عليها بالفتح أو سكون
الطاء أو الظاء أو الصاد ،وذلك مثل مطلع واطلع وظلموا وأظلم والصالة وأصالبكم.

أما الخصائص واملميزات التي متتاز بها رواية ورش عن غريها من الروايات ،من
القراءات السبع والعرش ،فمنها:
ُ /- 1
ورش مبرتبة التحقيق يف القراءة؛ وهو األسلوب األدايئ املتأين الذي
أخذ ٍ
يعطي لكل حرف حقه ومستحقه ،كام يعطي للحركات مقادير متناسبة وللمدات
الناشئة عنها مثل ذلك.
 /- 2أخذه يف باب البسملة بني السورتني برتك التسمية وأخذه بالسكت أو الوصل.
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رابعا :من هو اإلمام ورش؟
كان نافع القارئ الذي أخذ عنه ورش روايته ،شيخا لإلمام مالك ،لذلك فاختيار
املغاربة تالوة كتاب الله تعاىل برواية ورش عن نافع من طريق األزرق منذ
دخولها إىل األقطار املغربية عىل أيدي الرواد األولني إىل يومنا هذا ،كاختيارهم
ملذهب اإلمام مالك الفقهي ،وبذلك يكونون بهذا االختيار املزدوج قد جمعوا بني
اتباع عامل املدينة املنورة وفقيهها ،ومقرئها وإمامها نافع مقرئ املسجد النبوي.
وقد قال مالك عن قراءة نافع« :قراءة أهل املدينة سنة ،قيل له :قراءة نافع؟ قال
نعم » ،وحينام سئل عن حكم الجهر بالبسملة أثناء الصالة قال« :سلوا نافعا فكل علم يسأل
عنه أهله ،ونافع إمام الناس يف القراء » ،فصارت رواية ورش عن نافع تبعا للمذهب املاليك
والعقيدة األشعرية ،والتصوف السنّي ،رمزا لوحدة املغرب املذهبية ،وثوابت األمة املغربية.
أما ورش ،فهو عثامن بن سعيد املرصي تلميذ اإلمام نافع ،وميكن القول إن
تعلق املغاربة بروايته عن أهل املدينة باعتبارها دار الهجرة النبوية ومنزل الوحي
وموضع مدرسة اإلمام مالك؛ إمام دار الهجرة يف الفقه والحديث ،هو تعلق بكل ما
هو مدين ،ومبا هو نابع من إميانهم وعمق محبتهم لصاحب الدعوة صىل الله عليه
وسلم باعتبار املدينة مكان هجرته ،ومرسح دعوته يف حياته وموضع دفنه بعد
مامته ،وهي نفس الدار التي عرفت مدرسة اإلمام مالك بن أنس ،إمام أهل املدينة
يف الفقه ومدرسة اإلمام نافع إمام أهل املدينة يف القراءة وأحد القراء السبعة.

خامسا :دواعي نشأة مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
 /- 1سياقات النشأة
منذ جلوسه عىل عرش أسالفه امليامني سنة  ، 1999مل يتوقف اهتامم محمد
السادس باألمن الديني ،كقطاع اسرتاتيجي يكتيس أهمية ال حدود لها يف ضامن
االستقرار ،من خالل مراجعة خارطة املساجد وتكوين األمئة وتنقية الحقل الديني
من الشوائب ،بل بادر إىل إنشاء مؤسسة خاصة تعنى بنرش املصحف الرشيف ،وهي
املؤسسة التي مل يكن قرار إنشائها اعتباطيا ،بقدر ما فرضته رشوط موضوعية ،وطدت
الوعي بها سياقات واقعية خاصة عرفها املغرب خالل العرشية األخرية ،منها الفوىض
التي اعرتت توزيع املصحف واسترياده من دول أجنبية دون مراعاة لخصوصية مذهب
املغاربة يف الخط والرسم و القراءة والرواية املعتمدة منذ قرون .لذلك فقد تنبه القامئون
عىل أمر الشؤون الدينية باملغرب إىل أن مرشوع إعادة هيكلة الحقل الديني ،ال ميكن
أن تكون له قامئة دون تركيز العمل أوال وأخريا ،عىل حامية أول مصدر من مصادر
الترشيع املعتمدة ببالدنا ،سواء عىل املستويني الديني أو املدين ،والذي هو القرآن الكريم.
هكذا ،جاء قرار إنشاء «مؤسسة محمد السادس لنرش املصحف الرشيف » ،وعيا
من جاللة امللك أمري املؤمنني باإلشكاالت القامئة بخصوص طبع ونرش وتسجيل وتوزيع
املصحف الرشيف ،وخطرها عىل األمن الروحي للمغاربة ،تأسيسا عىل ذلك ،أصدر
أمره ،مبقتىض الظهري الرشيف رقم 1.09.198 :الصادر يف  8ربيع األول  1431هـ موافق
 23فرباير  2010م ،القايض بإحداث «مؤسسة محمد السادس لنرش املصحف الرشيف»،
مهمتها العناية بكتاب الله عز وجل تسجيال وطبعا ونرشا وتوزيعا.
وحتى تنهض هذه املؤسسة مبهامها الجليلة ،فقد جرى بناء مقر لها مبدينة املحمدية،
أرشف جاللته شخصيا عىل تدشينه يوم الخميس  15رمضان األبرك  1431هـ موافق
 26غشت  2010م ،بكلفة إجاملية وصلت إىل ما يقارب  11مليار سنتيم ،موزعة بني
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غالف مايل قدره ستة عرشة مليون وتسعامئة ومثانية عرش ألف درهم ()16.918.000.00
خصص ألشغال البناء ،فضال عن غالف آخر قدره ثالثة ماليني وخمسامئة ألف درهم
( )3.500.000.00خصص لتجهيز املؤسسة باألثاث املكتبي ،عالوة عىل تجهيز مطبعة
فضالة بأحدث آالت الطباعة وصناعة الكتب بغالف مايل وصل إىل خمس وستني
مليون درهم ( )65.000.000.00من امليزانية العامة ،ومبلغ عرشون مليون درهم
( )20.000.000.00من طرف صندوق الحسن الثاين للتنمية االجتامعية واالقتصادية.
هذا ،ويتوقع من كل هذه التجهيزات أن ترفع من الطاقة اإلنتاجية ملطبعة
املؤسسة لتصل إىل مليون نسخة من املصحف املحمدي الرشيف سنويا ،ستوزع عىل
مساجد اململكة ،وترسل نسخ منه  ،بالقدر الكايف ،إىل مساجد الجالية املغربية املقيمة
بالخارج ،ومساجد الدول التي تعتمد رواية ورش ،السيام الدول اإلفريقية..
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 /- 2مهام مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
تضطلع مؤسسة محمد السادس للمصحف الرشيف ،مبهمة العناية بكتاب الله
عز وجل تسجيال وطبعا ونرشا وتوزيعا ،مع كل ما يقتضيه ذلك من سهر عىل ضامن
استمرار ضبطه ورسمه وقراءته بكامل الدقة واألمانة ،صونا له من كل خطإ أو تحريف.
لذلك فاملهام املنوطة بها ،مبقتىض ظهري النشأة ،تشمل:
• القيام بإعادة نسخ املصحف الرشيف برواية ورش عن نافع وفق القواعد
املعتمدة يف علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات.
• اإلرشاف عىل طبع املصحف الرشيف والعمل عىل نرشه وتوزيعه.
• اإلرشاف عىل تسجيل تالوة املصحف الرشيف و ال سيام برواية ورش عن نافع
عن طريق استعامل مختلف أنواع الدعائم املتعددة الوسائط.
• الرتخيص لألشخاص الذاتيني واالعتباريني الراغبني يف طبع املصحف الرشيف
أو توزيعه.
• القيام بأعامل املراقبة والتدقيق للنسخ املطبوعة أو املسجلة من املصحف
الرشيف لضامن سالمتها من األخطاء وللتأكد من حصولها عىل الرتخيص
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لحجزها ومنعها من التداول عند
االقتضاء ،عالوة عىل حفظ حق املؤسسة يف اتخاذ اإلجراءات القضائية الالزمة،
تطبيقا للقوانني الجاري بها العمل.
• إقامة عالقات تعاون مع املؤسسات والهيئات العامة والخاصة عىل الصعيدين
الوطني والدويل قصد مساعدة املؤسسة عىل تحقيق أهدافها.
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 :/- 3هياكل مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
 /- 1مجلس اإلدارة

عىل الربنامج السنوي ألنشطتها ،وتحديد اإلجراءات الالزمة لتطبيقه وحرص ميزانية
املؤسسة ،واملصادقة عىل حساباتها السنوية ،وتحديد القواعد املطبقة عىل الصفقات
التي تربمها املؤسسة واملصادقة عىل مشاريع اتفاقيات التعاون التي تعتزم إبرامها.
 /- 2مدير المؤسسة

إىل جانب مجلس إدارة املؤسسة
يتوفر هذا املرفق الديني املهم عىل
إدارة يرأسها مدير،مهامه محددة
بشكل واضح يف الظهري املحدث
للمؤسسة ،وميكن إجاملها يف:

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من «مجلس إدارة املؤسسة » ،الذي يتألف
من رئيس (وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أو من ميثله) ،وعضوية (الكاتب العام
للمجلس العلمي األعىل أو من ميثله) ،ومدير الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،ورئيس قسم القرآن الكريم بالوزارة ،باإلضافة إىل أعضاء يعينهم وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية ،يتعلق األمر بثالثة رؤساء مجالس علمية محلية ،ورئيس الهيئة
العلمية ،وثالث شخصيات علمية من املتخصصني يف علوم القرآن ،وثالثة خرباء من
املتخصصني يف املعلوميات وفن الخطوط وفن الطباعة ،بنسبة خبري واحد يف كل مجال.
يختص مجلس إدارة املؤسسة ،أساسا ،بتحديد التوجهات العامة ،واعتامد القرارات
الرضورية لتنفيذها ،واملصادقة عىل مرشوع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة ،واملصادقة
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• تسيري شؤون املؤسسة
وتنسيق أنشطتها والسهر
عىل حسن سريها ومبارشة
جميع األعامل والعمليات
الهادفة إىل تحقيق أغراضها،
ومن ذلك مثال ،اقرتاح
جدول أعامل اجتامعات
املجلس.
• إعداد الربنامج السنوي
ألنشطة املؤسسة والعمل عىل تنفيذه بعد املصادقة عليه من قبل مجلس اإلدارة.
• السهر عىل تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس اإلدارة.
• تسيري مصالح املؤسسة وموظفيها اإلداريني والتقنيني واملتعاقدين.
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• إبرام جميع العقود واالتفاقيات الالزمة لتحقيق املؤسسة ألغراضها بتفويض
من مجلس اإلدارة.
• إعداد اتفاقيات التعاون وإبرامها بعض مصادقة مجلس اإلدارة عليها.
• إعداد تقرير سنوي حول حصيلة نشاط املؤسسة وعرضه عىل مجلس
اإلدارة للمصادقة عليه.
• إعداد مرشوع الهيكلة التنظيمية للمؤسسة وعرضه عىل مصادقة مجلس اإلدارة،
• إعداد مرشوع النظام الداخيل وعرضه عىل مصادقة مجلس اإلدارة.
• السهر عىل احرتام القوانني واألنظمة الجاري بها العمل والنظام الداخيل للمؤسسة
و متثيلها أمام القضاء وإزاء الدولة وكل اإلدارات العامة والخاصة ،والقيام باإلجراءات
التحفظية الالزمة.
 /- 3الهيئة العلمية

ملساعدة املدير عىل أداء مهامه يف ظروف أحسن السيام يف الشق العلمي املتعلق
بها ،فقد نص الظهري املؤسس ،عىل خلق «هيئة علمية » ،ترتأسها شخصية يعينها وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية من بني الشخصيات املشهود لها بالكفاءة يف مجال علوم
القرآن.
تتمثل اختصاصات هذه الهيئة ،عىل الخصوص ،يف اإلرشاف ،من الوجهة العلمية
والفنية ،عىل إنجاز العمليات املتعلقة بنسخ املصحف الرشيف وطبعه وتسجيله عىل
مختلف الدعائم املتعددة الوسائط ،والعمل عىل تتبع هذه العمليات ومراقبة تنفيذها،
ودراسة طلبات الرتخيص بطبع املصحف الرشيف أو بنرشه أو بتوزيعه ،املقدمة من قبل
أشخاص ذاتيني أو اعتباريني ،طبقا للرشوط واإلجراءات املحددة مبوجب نص تنظيمي.
 /- 4موارد المؤسسة ونظامها المالي والمحاسبي:

بخصوص الجانب التموييل ،تتشكل ميزانية املؤسسة من مساهمة الدولة وعوائد
األمالك املحبسة لفائدة املؤسسة واإلعانات التي تتلقاها من أي هيئة وطنية أو دولية
خاصة كانت أو عامة ،والعائدات املتأتية من محصول خدماتها ،والهبات والوصايا .أما
التنظيم املايل واملحاسبي للمؤسسة فتخضع فيه هذه األخرية للقرار املشرتك بني وزيري
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،واالقتصاد واملالية ،يف حني يتوىل مندوب للحكومة ،معني
مبرسوم بناء عىل اقرتاح وزير االقتصاد واملالية ،املراقبة املالية للدولة عىل املؤسسة.
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سادس ــا :التعريف بالمصحف المحمدي الشريف
كام سبقت اإلشارة إليه آنفا ،فقد روعي يف كتابة املصحف املحمدي الرشيف
مقومات رواية ورش عن نافع من طريق أيب يعقوب األزرق وفق القواعد املعتمدة يف
علوم الرسم والوقف والضبط والقراءات.
وحتى يكون املتلقي عىل بينة من مختلف هذه القواعد ،نورد يف هذه الفقرة تعريفا
شامال باملصحف الرشيف كام هو مثبت متاما يف نسخ هذا املصحف املسموح برواجها
اآلن ،إضافة إىل بيان مبختلف اصطالحات الرسم والضبط املعتمدة يف هذا املصحف.
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