




























مالحظات تاريخ التسليم
التكلفة 
بالدرهم

الكمية املطبوعة الكمية املطلوبة نوع املصحف

تم الطبع مبطبعة فضالة  2016/11/29 42 600 000 1 000 000 نسخة 1 000 000 نسخة      حجم املصحف 24/17

تم الطبع بالنمسا 2016/7/19 144 600, 00 3 000 نسخة 3 000 نسخة مصحف األثري حجم 34/26 

تم الطبع مبطبعة فضالة  2016/1/4 4 000, 00 1 000 نسخة 1 000 نسخة سورة يس

42 748 600, 00 1 004 000 نسخة 1 004 000 نسخة املجموع العام







الحصة 

املوزعة
املندوبيات الجهوية واإلقليمية ر.ت

14 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة الرباط -سال-القنيطرة 1

16 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بسال 2

8 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالصخريات-متارة 3

12 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالخميسات 4

12 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالقنيطرة 5

16 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بسيدي قاسم 6

4 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بسيدي سليامن 7

6 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة الدار البيضاء-سطات 8

4 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالفداء درب السلطان 9

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالعني السبع الحي املحمدي 10

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالحي الحسني 11

4 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بعني الشق 12

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بسيدي الربنويص 13

2 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بابن مسيك 14

8 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالجديدة 15

12 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بسيدي بنور 16

16 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بسطات 17

4 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بابن سليامن 18

8 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بربشيد 19

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية مبقاطعات موالي رشيد 20

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية باملحمدية 21

2 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالنوارص 22

2 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية مبديونة 23

20 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة سوس -ماسة 24

14 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بإنزكان -آيت ملول 25

8 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بأشتوكة- أيت باها 26

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بطاطا 27



توزيع الكميات املتبقية من الدفعة 20 خالل (شهر يناير2016)

التاريخ الحصة املوزعة املندوبيات الجهوية ر.ت
2016/1/4 5 000 جهة مراكش- أسفي 1
2016/1/5 10 000 جهة طنجة تطوان ـ الحسيمة 2
2016/1/8 5 000 جهة الداخلة ـ وادي الذهب 3
2016/1/8 5 000 جهة العيون ـ الساقية الحمراء 4

25 000 نسخة املجموع



800 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بطرفاية 55

2 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالسامرة 56

1 600 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة الداخلة-وادي الذهب 57

40 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة مراكش- آسفي 58

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بشيشاوة 59

16 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالحوز 60

10 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بقلعة الرساغنة 61

8 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالصويرة 62

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالرحامنة 63

16 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بآسفي 64

10 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية باليوسفية 65

26 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة طنجة تطوان-الحسيمة 66

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية باملضيق الفنيدق 67

12 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتطوان 68

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالفحص أنجرة 69

12 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالعرائش 70

18 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالحسيمة 71

10 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بشفشاون 72

8 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بوزان 73

14 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة الرشق 74

26 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالناظور 75

12 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالدريوش 76

4 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بجرادة 77

10 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بربكان 78

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتاوريرت 79

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بجرسيف 80

8 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بفكيك 81

850 000 املجموع



40 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتارودانت 28

20 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتزنيت 29

20 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة درعة- تافياللت 30

12 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بورزازات 31

14 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بزاكورة  32

14 400 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتنغري  33

16 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية مبيدلت  34

12 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة فاس- مكناس 35

26 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية مبكناس  36

10 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالحاجب 37

2 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بإفران 38

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية مبوالي يعقوب 39

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بصفرو  40

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية ببوملان  41

20 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتاونات 42

20 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بتازة 43

8 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة بني مالل خنيفرة 44

10 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بأزيالل 45

6 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بالفقيه بن صالح 46

16 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بخنيفرة 47

14 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بخريبكة 48

6 000 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة كلميم واد نون 49

2 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بأسا الزاك 50

2 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بطانطان 51

10 000 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية بسيدي إفني 52

2 400 املندوبية الجهوية للشؤون اإلسالمية لجهة العيون الساقية الحمراء 53

800 املندوبية اإلقليمية للشؤون اإلسالمية ببوجدور 54



مالحظات التاريخ حجم 24/17 الجهة املستفيدة ر.ت
(العدد)

بغرض تسليمها للمديرية العامة للمصالح  االجتامعية للقوات املسلحة امللكية 2016/1/23 400
مديرية الدراسات 
والشؤون العامة

1

لتلبية الطلبات الواردة عىل الوزارة من مختلف الجهات 2016/2/2 1 000 مديرية الشؤون اإلسالمية 2

لتلبية الطلبات الواردة عىل الوزارة من مختلف الجهات 2016/5/9 1 000 مديرية الشؤون اإلسالمية 3

مبناسبة الدروس الحسنية الرمضانية 2016/6/6 1 000 مديرية الشؤون اإلسالمية 4

لتلبية الطلبات الواردة عىل الوزارة من مختلف الجهات 2016/7/27 500 مديرية الشؤون اإلسالمية 5

بغرض إرسالها إىل القنصلية العامة للمملكة املغربية بروطردام بهولندا 2016/9/22 2 000 مديرية الشؤون اإلسالمية 6

5 900  نسخة املجموع

التاريخ
 حجم 24/17

(العدد)
الجهة املستفيدة ر.ت

2016/1/4 180 املجلس العلمي املحيل للراشدية 1

2016/1/19 180 املجلس العلمي املحيل البن سليامن 2

2016/3/8 45 املجلس العلمي املحيل عني الشق 3

2016/4/27 150 املجلس العلمي املحيل ابن مسيك 4

2016/4/27 150 املجلس العلمي املحيل سيدي الربنويص 5

2016/4/28 330 املجلس العلمي املحيل الفداء درب السلطان 6

2016/4/28 150 املجلس العلمي املحيل النوارص 7

2016/4/28 150 املجلس العلمي املحيل أنفا 8

2016/4/28 150 املجلس العلمي املحيل عني الشق 9

2016/4/28 150 املجلس العلمي املحيل املحمدية 10

2016/4/28 150 املجلس العلمي املحيل مديونة 11

2016/4/29 150 املجلس العلمي املحيل بن سليامن 12

2016/4/29 150 املجلس العلمي املحيل بربشيد 13



24 000

48 000

72 000

96 000

120 000

86 000

98 000

112 000

1 600
6 000

20 000

54 000

108 000

76 400

108 000

98 000

82 000



2016/6/16 150 املجلس العلمي املحيل مبيدلت 40

2016/6/20 150 املجلس العلمي املحيل بصفرو 41

2016/6/20 150 املجلس العلمي املحيل بتاوريرت 42

2016/6/22 150 املجلس العلمي املحيل بخنيفرة 43

2016/6/22 150 املجلس العلمي املحيل بالصويرة 44

2016/6/24 150 املجلس العلمي املحيل باشتوكة أيت باها 45

2016/6/24 150 املجلس العلمي املحيل بتيزنيت 46

2016/6/24 150 املجلس العلمي املحيل بالحسيمة 47

2016/6/24 150 املجلس العلمي املحيل بخريبكة 48

2016/6/27 150 املجلس العلمي املحيل بجرادة 49

2016/6/27 150 املجلس العلمي املحيل بزاكورة 50

2016/6/27 150 املجلس العلمي املحيل بتارزة 51

2016/6/29 150 املجلس العلمي املحيل بإنزكان 52

2016/6/30 150 املجلس العلمي املحيل بالحوز 53

2016/6/30 150 املجلس العلمي املحيل بقلعة الرساغنة 54

2016/7/1 150 املجلس العلمي املحيل بتاونات 55

2016/7/4 150 املجلس العلمي املحيل بشيشاوة 56

2016/7/21 150 املجلس العلمي املحيل أزيالل 57

2016/7/28 150 املجلس العلمي املحيل إفران 58

2016/9/27 150 املجلس العلمي املحيل املضيق 59

2016/9/27 150 املجلس العلمي املحيل تطوان 60

2016/10/21 150 املجلس العلمي املحيل ببني مالل 61

2016/10/25 150 املجلس العلمي املحيل بفاس 62

2016/11/29 150 املجلس العلمي املحيل تنغري 63

2016/12/22 150 املجلس العلمي املحيل الحي الحسني 64

735 9 نسخة املجمـــــــوع



2016/5/2 150 املجلس العلمي املحيل بالدريوش 14

2016/5/2 150 املجلس العلمي املحيل بالصخريات-متارة 15

2016/5/2 150 املجلس العلمي املحيل بسيدي سليامن 16

2016/5/4 150 املجلس العلمي املحيل بأكادير 17

2016/5/4 150 املجلس العلمي املحيل بالقنيطرة 18

2016/5/4 150 املجلس العلمي املحيل بسيدي قاسم 19

2016/5/4 150 املجلس العلمي املحيل بربكان 20

2016/5/4 150 املجلس العلمي املحيل مبكناس 21

2016/5/4 150 املجلس العلمي املحيل بالرباط 22

2016/5/4 150 املجلس العلمي املحيل بالناظور 23

2016/6/2 150 املجلس العلمي املحيل بالفحص أنجرة 24

2016/6/7 150 املجلس العلمي املحيل بتارودانت 25

2016/6/8 150 املجلس العلمي املحيل بالحاجب 26

2016/6/8 150 املجلس العلمي املحيل بشفشاون 27

2016/6/9 150 املجلس العلمي املحيل مبوالي رشيد 28

2016/6/10 150 املجلس العلمي املحيل مبراكش 29

2016/6/13 150 املجلس العلمي املحيل بكلميم 30

2016/6/13 150 املجلس العلمي املحيل بسيدي إفني 31

2016/6/13 150 املجلس العلمي املحيل بطانطان 32

2016/6/13 150 املجلس العلمي املحيل بالسامرة 33

2016/6/13 150 املجلس العلمي املحيل بأسا الزاك 34

2016/6/13 150 املجلس العلمي املحيل باليوسفية 35

2016/6/14 150 املجلس العلمي املحيل بوزان 36

2016/6/14 150 املجلس العلمي املحيل بأسفي 37

2016/6/15 150 املجلس العلمي املحيل ببوملان 38

2016/6/15 150 املجلس العلمي املحيل بالفقيه بن صالح 39



الكمية الجهة املستفيدة

1 096 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

41 األشخاص الذاتيون

45 املجالس العلمية

235 الوزارات واإلدارات

417 1 نسخة املجموع

الكمية الجهة املستفيدة

1 146 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

43 األشخاص الذاتيون

36 الوزارات واإلدارات

225 1 نسخة املجموع

الحصة املوزعة الجهة املستفيدة ر ت

1 األستاذ عبد الكريم دحو اإلدرييس 1

1 املجمــــــــــــــــــوع

الكمية الجهة املستفيدة

17 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

453 األشخاص الذاتيون

150 مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للقيمني الدينيني

400 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

020 1 نسخة املجموع



التاريخ الكمية املوزعة الجهة املستفيدة ر.ت
2016/10/22 10 000 دولة رواندا 1
2016/10/24 10 000 دولة طانزانيا 2
2016/11/8 10 000 دولة السينيغال 3

2016/11/21 10 000 دولة مدغشقر 4
2016/12/5 10 000 دولة نيجرييا 5

000 50 نسخة  املجمــــــــــــــوع

الكمية الجهة املستفيدة

850 000 املندوبيات حسب الدفعات (الدفعة 21)

25 000 املندوبيات حسب الدفعات (الدفعة 20)

املجالس العلمية 735 9

831 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

672 األشخاص الذاتيون

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 900 5

50 000 الدول اإلفريقية

11 954 الوزارات واإلدارات

092 954 نسخة املجموع

الكمية الجهة املستفيدة

17 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

556 األشخاص الذاتيون

700 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

262 الوزارات واإلدارات

535 1 نسخة املجموع



الكمية الجهة املستفيدة

13 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

478 األشخاص الذاتيون

2 مؤسسة سوس للمدارس العتيقة

493 نسخة املجموع

الكمية الجهة املستفيدة

13 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

463 األشخاص الذاتيون

476 نسخة املجموع

الكمية الجهة املستفيدة

140 زوار رواق املؤسسة باملعرض الدويل للنرش والكتاب (الدورة 22)

2 زوار رواق املؤسسة باملعرض الجهوي للنرش والكتاب (بنكرير)

1 مؤسسة سوس للمدارس العتيقة

2000 مديرية الشؤون اإلسالمية بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

143 2  نسخة املجموع

الكمية الجهة املستفيدة

13 الجمعيات واملؤسسات التعليمية

635 األشخاص الذاتيون

1 مؤسسة سوس للمدارس العتيقة

2 املجلس العلمي املحيل الفحص أنجرة

651 نسخة املجموع









املصحف املرتل (2012)
الجهة املستفيدة علبة CD AUDIO ر ت

(30 قرص)
MP3

385 0 تـوزيـع املـصحف املرتـل(2012) 
عىل املجالس العلمية (2016)

1

33 11
تـوزيـع املـصحف املرتـل(2012) 
عىل الجــمعيات واملــؤســسات 

التعليمية (2016)
2

0 6 تـوزيـع املـصحف املرتـل(2012) 
عىل األشخاص الذاتيني (2016)

3

557 12 قرص املجموع

املصحف املرتل (2011)

الجهة املستفيدة علبة CD AUDIO ر ت
(30 قرص)

MP3

- 6
رتــل (2011)  تــوزيــع املــصحف املـ
عىل الجـــمعيات و املـــؤســـسات 

التعليمية (2016)
1

- 4 رتــل (2011)  تــوزيــع املــصحف املـ
عىل األشخاص الذاتيني (2016)

2

3 6 رتــل (2011)  تــوزيــع املــصحف املـ
عىل الوزارات و اإلدارات (2016)

3

106 قرص املجموع





املصحف املرتل (2015)
الجهة املستفيدة علبة CD AUDIO ر ت

(30 قرص)
MP3

0 1 140 توزيع املصحف املرتل(2015) عىل املجالس العلمية 1

0 250
رتــل(2015) عىل وزارة األوقــاف  تــوزيــع املــصحف املــ

والشؤون اإلسالمية 2

8 22
توزيـع املـصحف املرتـل(2015)عىل الجـمعيات واملـؤسـسات 

التعليمية
3

41 379 توزيع املصحف املرتل(2015) عىل األشخاص الذاتيني 4

12 12 توزيع املصحف املرتل(2015) عىل الوزارات واإلدارات 5

633 3 قرص املجموع



املصحف املرتل (2013)

الجهة املستفيدة علبة CD AUDIO ر ت
(30 قرص)

MP3

0 988 توزيع املصحف املرتل(2013) عىل املجالس العلمية 1

3 47 رتـــل(2013)عىل الجـــمعيات  تـــوزيـــع املـــصحف املـــ
واملؤسسات التعليمية

2

0 377 توزيع املصحف املرتل(2013) عىل األشخاص الذاتيني 3

0 250 رتــل(2013) عىل وزارة األوقــاف  تــوزيــع املــصحف املــ
والشؤون اإلسالمية

4

752 1 قرص املجموع

املصحف املرتل (2014)
الجهة املستفيدة علبة CD AUDIO ر ت

(30 قرص)
MP3

3 996 توزيع املصحف املرتل(2014) عىل املجالس العلمية 1

3 22
توزيـع املـصحف املرتـل(2014)عىل الجـمعيات واملـؤسـسات 

التعليمية
2

0 250
رتــل(2014) عىل وزارة األوقــاف  تــوزيــع املــصحف املــ

والشؤون اإلسالمية
3

0 4 توزيع املصحف املرتل(2014) عىل األشخاص الذاتيني 4

1 2 توزيع املصحف املرتل(2014)عىل الوزارات واإلدارات 5

484 1 قرص املجموع







مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

17 500 500 حفص 2016/1/29
دار املغرب 
العريب (لبنان)

500 2016/1/7
دار العاملية 
للكتاب

1 يناير

2 627 814 ورش 2016/2/4
املجموعة 
الدولية 
( مرص )

814 2016/2/4 2 فرباير

1 314 نسخة املجمــــــــــــــوع

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش (املطبعة)/ البلد مصدر 
املصاحف

كمية كل حجم
أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد الفرتة الزمنية

140 حفص 2016/5/5 مجمع امللك فهد (السعودية)
40

2016/5/3 جربان نزهة ماي
100 جزء عم

82
حفص 2016/6/22 مجمع امللك فهد (السعودية) 26 2016/6/20 منار مشكوري

يونيو
حفص 2016/6/22 مجمع امللك فهد (السعودية) 56 2016/6/20 منار مشكوري

56 حفص 2016/11/3 مجمع امللك فهد (السعودية) 56 2016/11/1 إبراهيم املنوك أكتوبر

71 حفص 2016/11/30 مجمع امللك فهد (السعودية) 71 2016/11/30 سعاد السباغ نونرب

349 املجمـــــــــــوع

مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

36 000 13 500 ورش 2016/1/7
دار الصبح 

(لبنان)
13 500 24/17 2015/10/6

رشكة 
اديسوفت

1 يناير

13 500 نسخة املجمــــــــــــوع





مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

20 484 8 947 ورش 2016/6/27
 ابن الجوزي

( مرص )

987

2016/3/16
أطلس 
كتاب

1 2 992يونيو

4 968

947 8 نسخة املجمـــــــــوع

مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

- 54 حفص 2016/2/23
 دار القلم
( ديب )

54 2016/2/18 Best forver 1 يناير

54 نسخة املجمـــــــــوع



مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم املطبعة
كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

31 228 24 328 ورش 05/04/2016
 دار التقوى

(مرص)

10 056

2015/12/28
فضاء الفن 
والثقافة

1 أبريل
7 208

5 976

1 088

66 636 45961 ورش 31/05/2016 دار التقوى

14 411

2016/4/21
فضاء الفن 
والثقافة

2 ماي
15 000

14 790

1 760

70 289 نسخة املجمـــــــــوع

مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

63 830 46 000 ورش 2016/5/26

 رشكة أبناء
 رشيف
  االنصاري
(لبنان)

10 000
2016/3/16

دار الرشاد 
الحديثة

1 10 000ماي

26 000

46 000 نسخة املجمـــــــــوع



مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

90 600 75 600 ورش 2016/1/29
رشكة االحسان 
(دار املعرفة) 

لبنان

4 200

2016/1/28
دار السلمي 
الحديثة

1 يناير

5 400

6 000
جزء يس 

حجم

60 000
جزء تبارك 

حجم

60 20 ورش 2016/5/18
رشكة االحسان 
(دار املعرفة) 

لبنان

5

2016/5/18
دار السلمي 
الحديثة

2 ماي
5

5
جزء يس 

حجم

5
جزء تبارك 

حجم

مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

341 846 170 680 ورش 2016/10/24
 رشكة االحسان
 (دار املعرفة)

لبنان

22 400

2016/5/23
دار السلمي 
الحديثة

3 أكتوبر
25 600

22 680
جزء يس 

حجم

100 000
جزء تبارك 

حجم

246 300 نسخة املجمـــــــــوع



مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

32 600 37 000 ورش 2016/5/31
 دار التقوى
( مرص )

10 000

2016/3/17
مكتبة 

املعاريف - 
الودغريي

1 ماي
5 000

14 000

8 000

37 000 نسخة املجمـــــــــوع

مثن املصحف 
بالدوالر

الكمية 
اإلجاملية

الرواية
تاريخ 
الرتخيص

اسم النارش 
(املطبعة)

كمية كل 
حجم

أحجام 
املصحف

تاريخ إيداع 
الطلب

اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

85 449 62 651 ورش 2016/10/4
 دار ابن كثري

(مرص )

6 980

2016/7/14
مكتبة وراقة  

املبادرة
1 أكتوبر

5 472

5 500

11 500

33 199

62 651 نسخة املجمـــــــــوع



النسب املئوية الكمية املستوردة صنف و مقاس املصحف

49 % 239 757 مصحف النصف 24/17

21 % 103 735 مصحف الربع 20/14

14 % 66 010 مصحف مجزأ

9 % 41 738 مصاحف بأحجام أخرى

6 % 30 980 مصحف الثمن 12/8

1 % 3 835 مصحف جوامعي 35/25

100 % 486 055 نسخة املجمـــــــــــوع

الكمية الرواية تاريخ الرتخيص أحجام املصحف اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

62 651 ورش 2016/10/4 مكتبة ووراقة املبادرة 9 أكتوبر

486 055 نسخة
املجموع العام للمصاحف املستوردة  

من قبل األشخاص االعتباريني خالل سنة 2016



الكمية الرواية
تاريخ 
الرتخيص

أحجام املصحف اسم املستورد رقم
الفرتة 
الزمنية

13 500 ورش 2016/1/7 اديسوفت 1 يناير

246 300 ورش
2016/1/29 
2016/5/18

دار السلمي الحديثة 2

يناير

جزء يس حجم
ماي

جزء تبارك حجم

1 314 ورش
2016/1/29

الدار العاملية للكتاب 3
يناير

2016/2/4 فرباير

70 289 ورش
2016/4/5 

2016/5/31
فضاء الفن والثقافة 4

ابريل

ماي

46 000 ورش 2016/5/26 دار الرشاد الحديثة 5 ماي

54 ورش 2016/2/23 Best forver رشكة 6 فرباير

8 947 ورش 2016/6/27 أطلس كتاب 7 يونيو

37 000 ورش 2016/5/31
مكتبة املعاريف - 

الودغريي
8 ماي

404 423 نسخة املجمــــــــــوع



50

42 900

85 750

128 600

171 450

214 300

257 150
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النسب املئوية الكمية املطبوعة اسم املطبعة ر ت

22,07 % 107 289 دار التقوى (مرص) 1

50,67 % 246 300 رشكة اإلحسان (لبنان) 2

12,89 % 62 651 دار ابن كثري (لبنان) 3

9,46 % 46 000 رشكة أبناء االنصاري (لبنان) 4

2,78 % 13 500 دار الصبح (لبنان) 5

1,84 % 8 947 ابن الجوزي (لبنان) 6

0,17 % 814 املجموعة الدولية (لبنان) 7

0,10 % 500 دار املغرب العريب (لبنان) 8

0,01 % 54 دار القلم (ديب) 9

100 % 486 055 نسخة املجمــــــــــــــوع



مصحف النصف 24/17
مصحف الربع 20/14
مصحف مجزأ
مصاحف بأحجام أخرى
مصحف الثمن 12/8
مصحف جوامعي 35/25

النسب 
املئوية

الكمية 
املستورد

الفرتة 
الزمنية

18,43 % 89 600 يناير

0,18 % 868 فرباير

- ال يشء مارس

5,01 % 24 328 أبريل

26,54 % 128 981 ماي

1,84 % 8 947 يونيو

- ال يشء يوليوز

- ال يشء غشت

- ال يشء شتنرب

48,01 % 233 331 أكتوبر

- ال يشء نونرب

- ال يشء دجنرب

100 %
 486 055
نسخة

املجمـــــــوع



مثن املصحف بالدوالر الكمية االجاملية الرواية اسم املطبعة الكمية
 أحجام
املصحف

 تاريخ الحصول
 عىل الرتخيص

بالنرش

 تاريخ الحصول
 عىل الترصيح
بالتداول

اسم دار النرش الشهر

46 500 30 000 ورش
 رشكة

Rotolito

15 000
2016/6/13 2016/5/5

 دار نرش
املعرفة

يوليوز
15 000

30 000 املجمـــــوع

250 533 نسخة املجموع العام للمصاحف املطبوعة من طرف دور النرش املغربية خالل سنة 2016



مثن املصحف بالدوالر الكمية االجاملية الرواية اسم املطبعة الكمية
 أحجام
املصحف

 تاريخ الحصول
 عىل الرتخيص

بالنرش

 تاريخ الحصول
 عىل الترصيح
بالتداول

اسم دار النرش الشهر

28 156,38 26 685 ورش
 رشكة القدس

(مرص)

5 405 18/12
2016/1/7 2014/12/16

 مكتبة السالم
الجديدة

يناير

21 280

35 820,13 12 710 ورش
 رشكة القدس

(مرص)

12 060
2016/1/7 2014/12/16

 مكتبة السالم
650الجديدة 14/10

28 291,28 18 584 ورش
 رشكة القدس

(مرص)

6 444

2016/1/7 2014/12/16  مكتبة السالم
الجديدة

8 690 14/10

3 450 12/8

75 000 45 000 ورش
 رشكة

Rotolito

30 000 2016/1/25 2015/7/29  دار نرش
15 000املعرفة 34/24 2016/1/22 2015/10/28

47 075 20 000 ورش
 دار الكتب
 العلمية
(لبنان)

10 782
2016/1/29 2015/11/17

 دار العاملية
9 218للكتاب

70 495 11 300 ورش

 دار ابن كثري
(لبنان) 6 500

2016/2/24 2013/12/16  مكتبة السالم
الجديدة

فرباير
  مؤسسة اإلميان

(لبنان) 4 800

125 590 15 555 ورش
 مؤسسة اإلميان

(لبنان)

280

2016/4/12

2015/4/2

 مكتبة السالم
الجديدة أبريل

4 959
24/17 
(6/1)

2015/11/27

4 888
24/17 
(30/1)

2015/11/27

204 2015/4/2

5 012
20/14 
(6/1)

2015/11/27

212
20/14 
(30/1)

2015/11/27

52 970 64 485 ورش
 رشكة القدس

(مرص)

942

2016/5/9 2014/12/16  مكتبة السالم
الجديدة

ماي

23 840 14/10

19 140 12/8

9 903 17/12

10 660 14/10

12 843 6214 ورش
 دار الكتب
 العلمية
(لبنان)

6 214 2016/6/22 2015/5/4
 دار العاملية
للكتاب يونيو

220 533 املجمـــــوع



اسم املطبعة
تاريخ الرتخيص 
بالنرش والتوزيع

تاريخ 
الرتخيص  
بالتداول

تاريخ ابرام 
العقد

الكمية املطبوعة الكمية املرخصة األحجام اسم النارش رقم العقد

دار الصبح 
(لبنان)

- 2016/11/10 2016/10/24

- 3 000 20/14

مؤسسة النهضة 12

- 5 000 24/17

- 1 000 28/20

- 1 000 35/25

- 10 000 املجموع

دار الصبح 
(لبنان)

- 2016/11/10 2016/10/26

- 10 000 20/14

إحياء العلوم الزاهرة 13
- 10 000 24/17

- 3 000 35/25

- 23 000 املجموع

248 274 نسخة مجموع الكمية املطبوعة من املصحف املحمدي من طرف دور النرش 
املغربية خالل سنة 2016

اسم املطبعة
تاريخ الرتخيص  
بالنرش والتوزيع

تاريخ 
الرتخيص  
بالتداول

تاريخ ابرام 
العقد

الكمية املطبوعة الكمية املرخصة األحجام اسم النارش رقم العقد

مطبعة اسيكوم 
( املغرب )

2016/05/05 2016/03/18 10000 10 000 24/17
مطبعة اسيكوم 7

10 000 10 000 املجموع

مطبعة البعينو  
( لبنان )

 22/06/2016
2016/07/20

2016/05/05 2016/03/18

9833 15 000 24/17

دار الرشاد الحديثة 8

2016/7/20 5019 7 500 35/25

2016/8/25 8291 7 500 28/20

2016/7/20 9984 15 000 20/14

34 139 45 000 املجموع

دار ابن جزم 
( لبنان)

2016/02/15 2015/11/02 2015/05/25

5000 5 000 21/15

دار التجديد 9
2500 2 500 30/20

2500 2 500 35/26

10 000 10 000 املجموع

دار الصبح 
( لبنان)

- - 2015/06/01

- 5 000 20/14

مكتبة ووراقة 
املبادرة

10

- 10 000 24/17

- 1 500 28/20

- 1 500 35/25

- 18 000 املجموع

دار الصبح 
(لبنان)

- - 2016/10/24

- 5 000 20/14

منشورات الشعراوي 11

- 20 000 24/17

- 3 500 28/20

- 1 100 35/25

- 29 600 املجموع

-



اسم املطبعة
تاريخ الرتخيص  
بالنرش والتوزيع

تاريخ الرتخيص  
بالتداول

تاريخ ابرام 
العقد

الكمية املطبوعة الكمية املرخصة األحجام اسم النارش رقم العقد

مطبعة املجلد 
العريب 
(مرص)

2016/02/12
2015/11/30 2015/04/22

5 000 5 000 24/17

دار سال للكتاب 1
1 000 1000 35/25

2016/6/29 4 919 5 000 20/14

10 919 11 000 املجموع

دار ابن جزم 
( لبنان)

2016/02/15 2015/10/06 2015/05/22 5 000 5 000 21/15

رشكة النرش و التوزيع 
الرسالة

2

2016/06/09

2016/03/31 2016/03/28

6 153 5 000  ورق أحمر

24/172016/06/13 13 847 13 000 شاموا سلوفان

2016/06/13 10 000 10 000 شاموا مجلد

2016/02/15 2015/10/06
22/05/2016

2 500 2 500 30/20

2016/02/15 2015/10/06 2 500 2 500 35/26

40 000 38 000 املجموع

دار الصبح 
(لبنان)

2016/04/04

2016/02/03 2015/06/11

9 776 20 000 20/14

دار السلمي الحديثة 3

9 755 20 000 24/17

- 2 000 2 000 28/20

- 1 000 1000 35/25

- - 20 000 14/10

- - 20 000 20/14

22 531 83 000 املجموع

دار الكتب 
العلمية 
(لبنان)

2016/03/09 2016/01/21 2015/11/11

 5 396
ورق أبيض

5 000 24/17

الرشكة الجديدة  
دار الثقافة

4

 5 332
ورق أصفر

5 000 24/17

 5 358
ورق شموا

5 000 24/17

 3 112
مجزأ

3 000 24/17

19 198 18 000 املجموع

دار الصبح 
(لبنان)

-

2015/10/30 2015/07/01

- 20 000 12/8

إديسوفت 5

- - 20 000 14/10

- - 20 000 20/14

2016/05/23 28 172 30 000 24/17

- - 10 000 28/20

2016/06/16 4 880 5 000 35/24

33 052 10 5000 املجموع

مطبعة دار 
القامطي 
(لبنان)

2016/05/05 2016/04/05 2016/03/18

4 983 5 000 24/17

سوما كرام 6
4 039 5 000 35/25

4 787 5 000 20/14

13 809 15 000 املجموع













قرار الهيئة العلمية الرواية إسم املطبعة األحجام تاريخ الطلب اسم دار النرش الشهر

 يشتمل عىل العد الكويف
 وهو مخالف ملا عليه

املغاربة
ورش

 دار الفجر
االسالمي (لبنان)

2016/2/25
 الدار العاملية
للكتاب

فرباير

 مصحف مجمع امللك فهد
تم الترصف فيه

ورش
 دار الصفوة

(مرص)
2016/4/22 دار الصفوة أبريل

 عدم توفر اسم اللجنة
العلمية

ورش
 دار ابن كثري 

(لبنان)
2016/8/8

 مكتبة و وراقة
املبادرة

غشت

جزء عم
جزء تبارك

جزء قد سمع

مل يحرتم جاملية األلوان ورش
 دار الصبح
(لبنان)

2016/6/28
 دار السلمي
الحديثة

غشت







عنوان الكتيب اسم املؤلف

لحسن الرحموين  "رسم الهمز يف القرآن الكريم"

"رسم املصحف الرشيف ودواعي االلتزام به عند القراء و املقرئني" عبد الهادي حميتو
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