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  ىوتحملا
 ٤ ----------------------------------------------------------------- سيسأتلاو يريخلا قودنصلاب فيرعتلا •

o ٤ -------------------------------------------------------------------------------------------------- فدهلا 

o ٥ ---------------------------------------------------------------------------- قودنصلا سيئر ةملك 

o ٦ --------------------------------------------------------------------------------------- ةلاسرلاو ةيؤرلا 

o ٦ ---------------------------------------------------------------------------- ةيجيتارتسالا فادهألا 

 ٧ -------------------------------------------------------------------------------------------------- ةماعلا ةلكيهلا •

o ٧ -----------------------------------------------------------------  ماعل قودنصلل ةيرادإلا ةلكيهلا 

o ٨ ---------------------------------------------------------------------------- ناجللاو قودنصلا ءاضعأ 

o ٩ ----------------------------------------------------------------- اهتمهمو يريخلا قودنصلا ناجل 

o ١٠ ---------------------------------------------------------------------------- ةيراشتسالا ةلكيهلا 

o ١٠ ----------------------------------------------------------------- ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ 

o ١١ -----------------------------------------------------------------  ةيراشتسالا ةنجللا سيئر ةملك 

 ١٢ --------------------------------------------------------------------------------------------------  ةيلاملا ةنجللا •

 ١٣ --------------------------------------------------------------------------------------- ةيعامتجالا ةنجللا •

 ١٤ --------------------------------------------------------------------------------------- يفاقثلا تاويلعلا تيب •

 ١٦ ---------------------------------------------------------------------------- يفاقثلا تاويلعلا تيب جماربل روص •

 ٢٠ -------------------------------------------------------------------------------------------------- ءارهزلا رون ةنجل •

o ٢٠ -----------------------------------------------------------------  فادهألا عم ةرصتخم ةذبن 

o ٢١ -----------------------------------------------------------------  ءاضعألاو ةيرادإلا ةلكيهلا 

o ٢٢ ---------------------------------------------------------------------------- ءارهزلا رون ةنجل جمارب 

 ٢٣ ---------------------------------------------------------------------------------------  ديعسلا لفطلا ةضور •

o ٢٣ ----------------------------------------------------------------- فادهألا عم ةرصتخم ةذبن 

o ٢٤ -----------------------------------------------------------------  ءاضعألاو ةيرادإلا ةلكيهلا 

o ٢٥ ----------------------------------------------------------------- ديعسلا لفطلا ةضور جماربل روص 

  ٢٨ -------------------------------------------------------------------------------------------------- نافرعو ركش •
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 :سيسأتلاو يريخلا قودنصلاب فيرعتلا

 ماعب تناك يتلاو ةنس نيرشعو ةسمخ نم رثكأ ذنم يريخلا تاويلعلا قودنص سيسأت ةركف تقثبنا
 متو ةجاتحملا رسألا ةدعاسم لجأ نم كلذو هسيسأت كنعب تاويلعلا بابش نم ضعب ىأترا ثيح ـه١٤١٢

 ذنم تاروطتلا نم ريثكلا يريخلا تاويلعلا قودنص ىلع تأرط دقل .مويلا اذه ىتح هؤاطع رمتساو كلذ
  .يميظنتلاو يلمعلاو يركفلا روطتلا جاتن الإ اذه امو مويلا اذه ىتح هئاشنإ

 هذه ءانبأ دوهجو هللا لضفبو تايدحتلا نم ديدعلا ةدملا هذه لاوط يريخلا تاويلعلا قودنص هجاو دقل
 مدقتو يطعت لظتسو لكت مل نسلألاو نهت مل دعاوسلاف ،يطعيو رمتسي نأ عاطتسا ةبيطلا دالبلا
 .راهدزالاو مدقتلا ىلإ اهتاعلطتو اهقوقحو اهتابجاوب اهناميإل

 

 :فدهلا

 ةفاكو عمتجملا مهي امب متهيو اًقيثو اًطابترا عمتجملا طبر وه يريخلا تاويلعلا قودنص سيسأتل يماسلا فدهلا
  .كلذل ةجاحلا تضتقا ام ىتم ةدعاسملاو نوعلا ميدقتب ناجللا
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  قودنصلا سيئر ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 

 هللادبع نب دمحم نيلسرملاو ءايبنألا متاخ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا

 .نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 ريخلا ببحو ريخلا يف مهببح سانلا جئاوح ءاضقب مهصتخا اًدابع هللا نإ" هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق

 ،ماعلا اذه قودنصلا اههجاو يتلا تايدحتلاو تاطوغضلا مغر ."ةمايقلا موي هللا باذع نم نونمآل مهنإ مهيلإ

 ةيفاقثلا اهنم ةدع جمارب تنمضتو تاويلعلا قودنص اهب ماق يتلا تايلاعفلاو ةطشنألا تعونت دقف

 ظافحلا نع الضف ،اهب تماق يتلا ناجللا ءاضعأ رارصإو لعافت ىلع حضاو ليلد اذهو ،ةيضايرلاو ةيعامتجالاو

 نيجاتحملاو رسألا ةدعاسم صخي اميف ةصاخو تافورصملا يف ةظوحلملا ةدايزلاو قودنصلا تاداريإ ىلع

 دلبلا تاباشو بابش نم تاعومجم ةدع لعافت اًضيأ رظنلل تفاللاو .ةئراطلا تالاحلاو فورظلا ةهجاومو

 تاءادنل ةباجتسا تايلاعفلاو جماربلا مظعم حاجنإل هب اوماق يذلا لعافلا رودلاو ةيعوطتلا مهتاردابمو

 نديد اذهو مهعمتجمو مهسان ةمدخ يف اًينافتو اًبح مهتقو لج اورخس ثيح هناجلو يريخلا قودنصلا

 نكامألا زيهجتو دادعإ رداوك يف تلثمت تامدخلا هذهو ،ىرخألا تاعمتجملا نع هزيمي امو يتاويلعلا عمتجملا

 .اًعم كارتشإلاب وأ ىرخأ ةهج نم اهذيفنتب اوماق نيرخآو ةهج نم جماربلاو تايلاعفلل ةصصخملا

 تايلاعفو ةطشنأ عيمج اًنمضتم ـه١٤٣٩ ماعل قودنصلل يونسلا ريرقتلا مكيديأ نيب عضن نحن اهو

 ريخلا هيف امل مكايإو انقفوي نأ هللا نيلئاس تافورصملاو تاداريإلل يلاملا نايبلاو ناجللا عيمجل قودنصلا

 انعم مهاسو فقو نم عيمج قفويو بيثي نأ ىلاعتو هناحبس هلأسن امك ،اندلبو انعمتجمو انسفنأل حالصلاو

 نازيم يف كلذ لعجي نأو هجراخ نمو دالبلا لخاد نم اًيونعمو اًيدام هل نيمعادلاو قودنصلا لمع ةلصاوم يف

 .ةرخآلاو ايندلا يف هب مهعفنيو مهلامعأ

 اعيمج مكل نانتمالاو ركشلا صلاخب قودنصلا ءاضعأ عيمج مسإبو يمسإب مدقتأل ةبسانملا هذه منتغأ امك

 دمحم ىلع هللا ىلصو ،انعمتجمو اندلبل ةمدخ ليبنلا لمعلا اذه ةيدأتل انتدناسمو انعم ةقداصلا مكتفقو ىلع

 .نيرهاطلا نيبيطلا هلآو

  .هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالسلاو

 ديع لآ هللادبع يزاغ :روتكدلا                   
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  :ىلاعت هللا لاق
 ُهَّللاَو ٍةَّبَح ُةَئاِّم ٍةَلُبنُــس ِّلُك يِف َلِباَنَــس َعْبَــس ْتَتَبنَأ ٍةَّبَح ِلَثَمَك ِهَّللا ِليِبَــس يِف ْمُهَلاَوْمَأ َنوُقِفنُي َنيِذَّلا ُلَثَّم"
 "ٌميِلَع ٌعِساَو ُهَّللاَو ُءاَشَي نَمِل ُفِعاَضُي
 

 ةيؤرلا
  لوؤسموٍ عاو عمتجم ءانبل ديب اًدي انتاقاط هيجوت
 

 ةلاسرلا
 عمتجملا ءانبأل يعولا ىوتسم عفرل اًيعامتجاو اًيفاقث اًزكرم يريخلا تاويلعلا قودنص نوكي نأ
 

 ةيجيتارتسالا فادهألا
 قودنصلل ةيلخادلا لمعلا ةئيب ريوطت ةمادتسا •
 نيديفتسملل يشيعملا ىوتسملا نيسحت يف رارمتسإلا •
 عمتجملا دارفأ نيب يفاقثلاو يميلعتلا ىوتسملا عفر •
 عمتجملا يف قودنصلا ةناكم خيسرت •
 ةفلتخملا قرطلاب ةيلاملا دراوملا ةيمنت يف رارمتسإلا •
 قودنصلا جمارب ذيفنت ىلع لمعلل ةلعافو ةزيمم ةيعوطت ةيرشب تاءافكو تاقاط باطقتسا •
  ةيفاقثلاو ةيعامتجإلاو ةيرسألا ةيمنتلا يف قودنصلا رود قيمعت •
  ةيعامتجإلا لكاشملا ضعبل لولح ميدقتل ةصتخملا ثوحبلاو تاساردلا دادعإ •
 يئاسنلا يريخلا لمعلا ميظنتو ةسارد •
 نيزيمتملاو نيعدبملا ميركت •
  قودنصلل ةيمومع ةيعمج ءاشنإ •
 ىرخألا ةيلهألا ناجللا عم لصاوت روسج ءانب •
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 ةيرادإلا ةلكيهلا
 كنعب يريخلا تاويلعلا قودنص

 
 

  

ةيعامتجإلا ةنجللا  ةيلاملا ةنجللا 
 

يفاقثلا تاويلعلا تيب  
 

ةماعلا تاقالعلا ةنجل  
 

ءارهزلا رون ةنجل  
 

ةيمالعإلا ةنجللا  
 

ديعسلا لفطلا ةضور  
 

قودنصلا سيئر  
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 يريخلا تاويلعلا قودنص ةرادإ
 كنعب يريخلا تاويلعلا قودنص ءاضعأ

 قودنصلا سيئر •
o ديع لآ هللادبع يزاغ روتكدلا 

  ةيلاملا ةنجللا •
o ديع لآ دوعس دمحم 
o يوارتسلا اضر دمحم 
o لضفلا كرابم يلع 

 ةيعامتجالا ةنجللا •
o ربنق لآ ميهاربإ ضاير 
o دهشملا نيسح هللادبع 

 ةماعلا تاقالعلا ةنجل •
o هللا لام لآ فسوي دمحم 

 ةيمالعإلا ةنجللا •
o ديع لآ حلاص يلع 
o سابع لآ دمحأ لضاف 
o يوارتسلا اضر ىفطصم 

 يفاقثلا تاويلعلا تيب •
o رهاوخ لآ يلع ىفطصم 
o هللا لام لآ يلع قداص 
o هللا لام لآ يلع حلاص 
o ديع لآ رفعج يلع 

 ءارهزلا رون ةنجل •
o ربتق لآ ةليمج 
o لضفلا نانح 
o دهشملا ماهس 

o دهشملا لمأ 
o ةولالطلا ءارهز 
o لضفلا ءارهز 

  ديعسلا لفطلا ةضور •
o ةولالطلا فيطللادبع 
o لضفلا دمحم نانح  
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 اهتمهمو يريخلا قودنصلا ناجل
 

  ةيلاملا ةنجللا •
 عيمجتو نيكرتـــشملل تاكارتـــشإلا مئاـــسق لاـــسرإو ةماعلا ةينازيملا دادعإو ةيلاملا نوؤـــشلا ةرادإ

 ةيلاملا تاعربتلاو ةيرهشلا تاكارتشإلا

 ةيعامتجالا ةنجللا •
 نيلبقملا ةدعاسمو ةئراطلا ةناعإلا ميدقتو ةيرورضلا تامزلتسملا ريفوتو ةجاتحملا رسألا ةدعاسم

 ةماعلا قفارملا نيسحتو جاوزلا ىلع

 ةماعلا تاقالعلا ةنجل •
  ةيعامتجالا تايلاعفلا يف يريخلا قودنصلا ليثمت

 ةيمالعإلا ةنجللا •
 تاعوبطملاو تارـشنلا رادـصإو قودنـصلاب ةـصاخلا تايلاعفلاو ةطـشنألاو يمالعإلا ىوتحملا ةرادإ

  ةيمالعإلا تاكبشلا ربع

 يفاقثلا تاويلعلا تيب •
  قودنصلاب مهطبرتو دلبلا بابش عمجت يتلا ةيضايرلاو ةيفاقثلا ةطشنألا ةماقإ

  ءارهزلا رون ةنجل •
 قودنصلا لامعأب يئاسنلا بناجلا نوؤشو ماهم ةرادإ

  ديعسلا لفطلا ةضور •
 تاراـهملاو ةـباـتكلاو ةءارقلا ســـسأ هـميلعتو لـفطلا ىدـل كولـــسلا بـيذـهتو هـيجوت ىلع لـمعت

 ةيهيفرتلا جماربلا ىلإ ةفاضإلاب ميقلاو تاداعلا هباسكإو ةيركفلا

 
 
 
  



 

 كنعب يريخلا تاويلعلا قودنص       28 نم 10 ةحفص
 

 ةيرادإلا ةلكيهلا
 ةيراشتسالا ةنجللا

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 كنعب يريخلا تاويلعلا قودنصب ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ

 
 ةيراشتسالا ةنجللا سيئر •

o رهاوخ لآ يدهم سابع ذاتسألا  
 رسلا نيمأ •

o رهاوخ لآ يلع ليبن ذاتسألا  
 ةيراشتسالا ةنجللا ءاضعأ •

o هللا لام لآ فسوي نسح ذاتسألا 
o دهشملا نيسح ىفطصم ذاتسألا  
o ديع لآ رفعج ىسوم سدنهملا 
o ديع لآ يكم يلع سدنهملا 

  

وضع    وضع 
 

وضع  
 

وضع  
 

ةيراشتسالا ةنجللا سيئر  
 

رسلا نيمأ  
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  ةيراشتسالا ةنجللا سيئر ةملك

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هلآو دمحم نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلا

 .نيرهاطلا

 ةروشملا ميدقت لالخ نم يريخلا تاويلعلا قودنص ةرادإ معدل ةنجللا هذه ءاشنإ مت

 عمتجملا تائف عيمجل ةماعلا ةحلصملا قيقحت فدهب يريخلا قودنصلا لمع ىلع فارشإلاو ةعباتملاو هيجوتلاو

 .يتاويلعلا

 لمعي ثيح ةريبك ةيمهأ نم امهنيب قيثولا نواعتلل املو يريخلا قودنصلاب ةيراشتسالا ةنجللا ةقالعل ارظنو

 اًيملعو اًيفاقثو اًيعامتجا اهمعدو دالبلاب ضوهنلا ليبس يف يريخلا قودنصلاب ءازعألا ءالمزلاو ماركلا ةوخألا

 اذهو .ةعونتملا سوردلاو تارودلاو تاودنلا ضعب لمع انظحال ثيح يبابشلا رصنعلا صوصخلابو اًيضايرو

 اهتالاجرو دلبلا نايعأ نمو ةيراشتسالا ةنجللا هذه لالخ نم ةعباتملاو رمتسملا معدلل جاتحي روكشملا دهجلا

  .بابشلاو ءاسنلا نم نيمتهملاو اهيفقثمو

 سيئر يدايأ ىلع دشن )يريخلا قودنصلا( كرابملا حرصلا اذهل ةدناسمو ةفرشم ةيراشتسا ةنجلك اننإ

 نوكن نأ انيلاهأو انئانبأو انتانبل قحف .ديزملا انم قحتست جئاتنلا نأل ربصلاو لمعلاو لذبلل قودنصلا ءاضعأو

 زوعلاو تايبلسلا رهاظم نم دحلاو اندالب ةعفرو ةضهن يف ةعباتملاو ةكراشملل ارسيمو اًمعادو اًدنس مهل

  .اهتايباجيا نم عفرلاو ةلاهجلاو

 ءانبأ نم ةلث ميركت اهلالخ مت ةجيهب ةيلافتحا اهنمض نمو ةطشنألا ضعب يف يريخلا قودنصلا انكراش دقل

 لالخ .ةعونتملا ةيمدخلاو ةيجاتنإلا ةطشنألا نم ريثكلا حاجن يف اومهاسو اولذبو اوطعأ نمم ءازعألا دالبلا

 .ةلماعلا هناجل لالخ نم وأ يريخلا قودنصلا عم مهاس درف لك ركشن نأ الإ انعسي ال يونسلا ريرقتلا اذه

 نيلماعلاو نيمئاقلا حومطب قيلي رثكأ اجاتناو امدقت دهشي مداقلا ريرقتلا نوكي نأ ىلاعت هللا نم اوجرنو

  .حاجنلاو قيفوتلاب عيمجلل انتاوعدو نيديفتسملاو

 عاطتسملا ردق معدلاو فارشإلاو لمعلل دادعتسإ ىلع اهئاضعأ ةفاكبو ةيراشتسالا ةنجللا ّنأ لوقن اماتخو

  .ءازعألا اهئانبأو دالبلا ةداعسو ريخ ليبس يف

 .نيرهاطلا هلآو دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنألا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هللا دمحلاو

 رهاوخ لآ يدهم سابع :ذاتسألا  
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 ـــه١٤٣٩ ةنسل يلاملا ريرقتلا

 ١١٣,٥٩١.٦٥ ةرتفلا ةيادب ديصر

 تاداريإلا

 ٤١,٢٢٠.٧٠ تاكارتشالا

 ٣,٣٢٤.٠٠ ةماع تاعربت

 ١٠٥,٠٠٠.٠٠ ةضورلا تاداريا

 ١,٩٠٠.٠٠ يعادبإلا ريكفتلا تاكارتشا

 ٦,٠٠٠.٠٠ تاقحتسم

 ٣,٧٥٠.٠٠ ءاسك

 ٢٧٤,٧٨٦.٣٥ لخادلا دقنلا عومجم

 تافورصملا

 ١٢٦,٢٤٢.٠٠ ةضورلا فيراصم

 ٣,١١٠.٠٠ يعادبإلا ريكفتلا جمانرب فيراصم

SMS و قيبطتلا  ١,٩٧٦.٠٠ 

 ٦٠٧.٠١ ةضورلا ءابرهك

 ٢,٤٢٤.٦٥ فتاهلا

 ١١٧.٠٠ هيرثن فيراصم

 ٢٣,٥٠٠.٠٠ عدوتسملا ءانب معد

 ١,٠٠٠.٠٠ ةضورلا اريماك

 ٢,١٩٠.٠٠ عورد

 ٣٠٠.٠٠ ريغصلا ئراقلا

 ٧,٠٠٠.٠٠ ىرخا فيراصم

 ١٦٨,٤٦٦.٦٦ جراخلا دقنلا عومجم

 ١٠٦,٣١٩.٦٩ ةرتفلا ةياهن ديصر

 
  

 ةیلاملا ةنجللا
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غلبملا    عونلا 

 ١٤٢  ةماع تاقدص ٣٣٥.٠٠,

 تاداريإلا

 ١٠٤  ةعمجلا تاقدص ١٥٤.٠٠,

 ٣٨  قيدانصلا تاقدص ٧٥٤.٠٠,

 لبانس عبس ١٩,٥٠٠.٠٠

 ردقلا ةليل ٩,٠٩٤.٠٠

 رطفلا ةاكز ٥٠,٠٠٠.٠٠

 عومجملا ٣٦٣,٨٣٧.٠٠
    
غلبملا    عونلا 

 ةيرهشلا تادعاسملا ١٦٥,٦٥٠.٠٠

 تافورصملا
 ةيئاذغ داوم تانوبوك ٣٤,٧٦٠.٠٠

 ةعوطقملا تادعاسملا ٣٧,٨٠٠.٠٠

 ةرطفلا ةاكز ٥٠,٠٠٠.٠٠

 لزانملا ميمرت ١٥,٢١٧.٠٠

 عومجملا ٣٠٣,٤٢٧.٠٠

 
 يقبتملا ديصرلا ٦٠,٤١٠.٠٠

 
  

 ةیعامتجالا ةنجللا
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 فدهلا ةدملا نمزلا ناكملا نيمئاقلا جمانربلا #

 
١ 

 
 يعادبإلا ريكفتلا

 رهاوخ ىفطصم
 ربنقلا ميهاربا رساي
 ربنقلا ميهاربا يلع
 ةضورلا تاملعم

 لفطلا ةضور
 تابلاطلل ديعسلا

 
 خيشلا دجسم
 بالطلل رفعج

 
 
 رفص

 
 

 عيباسا ٦

 لالـخ نـم دــعاو لــيـج قـلـخ
 رــيــكــفــتــلا تاراــهــم ةــيــمــنــت
 نـيراــمـتـلا لالـخ نـم يـعادــبإلا
 ةـيــــساردـلا لـحارملل ةـيلمعلا
 ةفلتخملا

 
 
 
 
 

 
٢ 

 
 
 
 
 
 

 ةمالسلا ةشرو
 ةيلزنملا

 
 
 
 
 
 

 ةرسأ ةمالس ةعومجم
 فيطقلاب

 
 
 
 
 
 

 اضر جاحلا وبق
 يوارتسلا

 
 
 
 
 
 

 يناثلا عيبر

 
 
 
 
 

 
 نيتعاس

 تدوأ ةيلزنملا ثراوكلا قئارح
 فيطقلا يف نيريثكلا ةاــيحب
 ،ةريخألا ةرتفلا يف ةــــصاـخو
 تـــــس لــك قيرح ثدــحيو
 بـسح ةكلمملا يف تاعاـس
 ةفيحـص اهترـشن تايئاـصحإ
 ٢٠١٦ ماـع يف ةـيداــــصتقإلا
 فـيرـعـتـلا قـلـطـنـمـلا اذــه نـمو
 حــيــحـــــصلا مادــخــتـــــسإلاــب
 لماعتلاو ةيئابرهكلا تاودألل
 يأ وأ قئارحلا ثودـحل لـثمألا

 صوصخلا اذهب ئراط
 
 
 
 
 
 
٣ 

 
 
 
 
 
 

 ةمالسلا ةشرو
 ةيلزنملا

 
 
 
 
 
 

 ديعس وبا كلام ذاتسألا

 
 
 
 
 
 

 اضر جاحلا وبق
 يوارتسلا

 
 
 
 
 
 

 ىدامج
 لوالا

 

 
 
 
 
 

 
 نيتعاس

 تدوأ ةيلزنملا ثراوكلا قئارح
 فيطقلا يف نيريثكلا ةاــيحب
 ،ةريخألا ةرتفلا يف ةــــصاـخو
 تـــــس لــك قيرح ثدــحيو
 بـسح ةكلمملا يف تاعاـس
 ةفيحـص اهترـشن تايئاـصحإ
 ٢٠١٦ ماـع يف ةـيداــــصتقإلا
 فـيرـعـتـلا قـلـطـنـمـلا اذــه نـمو
 حــيــحـــــصلا مادــخــتـــــسإلاــب
 لماعتلاو ةيئابرهكلا تاودألل
 يأ وأ قئارحلا ثودـحل لـثمألا

 صوصخلا اذهب ئراط

 يفاقثلا تاویلعلا تیب
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٤ 

 
 
 

 ءادعسلا جاوزألا

 
 
 

 دشارلا رصان ذاتسألا

 
 ةيبرغلا ةينيسحلا

 لاجرلل
 

 موحرملا لزنم
 ربنقلا يلع جاحلا

 ءاسنلل
 

 
 
 ىدامج
 يناثلا

 
 
 ةعاس
 فصنو

 قالطلا ةرهاـظ راــــشتنا دـعب
 تايرورـضلا نمف عمتجملا يف
 بيلاـــسألاو قرطلاب فيرعتلا
 متيو نيجوزلا ىدــل ةــيتاــيحلا
 نـم عوـنـلا اذــه لــثـم هــيـجوـت
 نيلبقملل لوألا ماقملاب جماربلا
 دارــفأ يــقاــبو جاوزــلا ىــلــع
 عمتجملا

 
 
٥ 

 
 جمانرب ةالصلا ميلعت

 دحأ يلصأ فيك
 يتودق جمارب

 )ص(دمحم

 هللا لام لآ ىسيع دمحم
 لضفلا حلاص نيسح
 فيض لا نيسح يدهم
 فيض لا نيسح يلع
 نيسح خيشلا فارشإب

 سيمخلا

 
 

 خيشلا دجسم
 رفعج

 
 

 ىدامج
 يناثلا

 
 

 عيباسا ٦

 
 
 ىلع ظفاحم ئــشان ليج قلخ
 ةالصلا

 
 
٦ 

 
 

 ةوالتلا طبض

 
 

 هللادبع حلاص ذاتسألا
 دوعسلا

 
 

 اضر جاحلا وبق
 يوارتسلا

 
 

 لاوش

 
 
 ةعاس
 فصنو

 ناضمر رهش لوخد برق عم
 اذــهب نآرقلا ةءارقو كراــبملا
 هيجوت مت ةفعاـــضم رهـــشلا
 طـبــــضل ةرــــضاــحـمـلا هذــه
 ةحيحصلا ةءارقلاب ةوالتلا

 
 
٧ 

 
 

 دمحم يتودق

 دهشملا يدهم خيشلا
 دهشملا ميهاربا دمحم
 هللا لام لآ ىسيع دمحم

 فيض لآ يدهم
 رهاوخ ىفطصم ذاتسأ

 
 خيشلا دجسم

 رفعج

 
 

 ةجحلا وذ

 
 يف ةعاس
 ةدمل مويلا

 رهش

 هـتاـيح رومأل يعاو لـيج قلخ
 هــمـيـلـعـت لالـخ نـم ةــيـنـيدــلا
 تابجاولاو ةبجاولا تاولــصلل
 ةيدئاقعلا ةفرعملاو ةيهقفلا

 ةعاس ةجحلا وذ ميسنلا ةحارتسا قودنصلا ةرادإ يقترن مكب ٨
 فصنو

 ةــعوطتملا تاــقاــطلا ميركت
 دلبلا لخاد
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 ةماقملا جماربلل ةعونتم روص
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 كنعب يريخلا تاويلعلا قودنص       28 نم 19 ةحفص
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 :ةرصتخم ةذبن
 تاـيلاـعفلا ةـماـقإـب عمتجملا ةـيعوتو رـــشنل يئاــــسنلا بـناـجلا نوؤـــشو ماـهم ىلوتت يتلا ناـجللا ىدـحإ يه
 عم قيــسنتلاب كلذو ةيميلعتلاو ةيفاقثلا جماربلا كلذكو مالــسلا مهيلع تيبلا لهأب ةــصاخلا تابــسانملاو
  ،يريخلا قودنصلا ةرادإ
 
 :فادهألا

 لصاوتلاو ةفلتخملا اهتاطاشنو اهلامعأ نع نالعإلاو ةيئاسنلا ةيعرفلا ماسقألا لامعأ ىلع فارشإلا •
 .يريخلا تاويلعلا قودنص سيئر عم
 .عمتجملا دارفأ نيب يفاقثلاو ينيدلا يعولا رشن •
 .عمتجملا دارفأ نيب يميلعتلاو يوبرتلا ىوتسملا عفر •
 .يريخلا تاويلعلا قودنص سيئر ىلا ريرقت عفرو ةجاتحملا رسألا ةلاح ةسارد •
 .ةماعلا قفارملا ىلع ظافحلل عمتجملا ةيعوتو رشن •
 .دارفألا نيب تافالخلاو لكاشملا لحو نيبلا تاذ حالصإ •
 .)خلا ... ،ةينيسحلا ةءارقلا ،خبطلا ،جايكملا ،هيشروكلا ،مسرلا( عمتجملل ةيميلعتلا بهاوملا رشن •
 تاكارتــشالاو تاقدــصلا مالتــساب ةيئاــسنلا ةنجللا مايق لالخ نم ةيلاملا دراوملا ةدايز ىلع لمعلا •

 .يريخلا تاويلعلا قودنص لخادب ةصتخملا ةنجلل اهلاسرإو
 

  

 ءارھزلا رون ةنجل
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  ةيرادإلا ةلكيهلا
 ءارهزلا رون ةنجل

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  ءارهزلا رون ةنجل ءاضعأ
 ةسيئرلا •

o ربنق لآ ةليمج 
 رسلا ةنيمأ •

o دهشملا ماهس 
  ةيلاملا ةنجللا •

o دهشملا لمأ 
 ةيعامتجالا ةنجل •

o ةولالطلا ءارهز 
 ةيمالعإلا ةنجللا •

o لضفلا ءارهز 
 ةيفاقثلا ةنجللا •

o لضفلا نانح 
o نيسح بنيز 
o دهشملا ميرم  
o نمؤملا بنيز  

o سيمخلا بنيز  
o ةولالطلا ءارهز 
o ديع لآ ةمطاف  
o دهشملا ةنيكس 

ةيعامتجالا ةنجللا  ةيلاملا ةنجللا 
 

ةيفاقثلا ةنجللا ةيمالعإلا ةنجللا   

ةسيئرلا  
 

 رسلا ةنيمأ
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 ءارهزلا رون ةنجل جمارب
 

 تاظحالملا نمزلا ناكملا نيمئاقلا جمانربلا #

 يعرشلا فيلكتلا ةرود ١
 ـه١٤٣٩-٨-١٨

ةنجللا رقم ربنق لآ ةليمج   نابعش 

 

٢ 

 مسرلا ناونعب ميركلا نآرقلا باحر يف ةرود
 لايل سمخ ةدمل ينامثعلا

 ـه١٤٣٩-٩-٥

 

 ديعس وبا دمحم ذاتسألا

 

ةنجللا رقم  

 

 ناضمر
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 :ةرصتخم ةذبن
  ،يريخلا تاويلعلا قودنـــص ةلظم تحت لافطألا ضاير لاجم يف لمعت ةيميلعت ةأـــشنم ديعـــسلا لفطلا ةـــضور
 لحارملا مهأ نم لافطألا ضاير ةلحرم نأ رابتعاب .اقباس ةيندملا لاوحألا ىنبم وه ةضورلا رقم .ــــه١٤٣٢ ماع تأشنأ
 ةحاتإ يف ةدهاج ىعـست ديعـسلا لفطلا ةـضور نإف ،يجراخلا ملاعلا ىلع هفرعتو هتايح ةيادب يف لفطلا اهب رمي يتلا
 :يلي اميف لثمتت يتلاو ةبسانملا صرفلا

 .ةبولطملا ةمالسلا تاطايتحا عيمج اهيف رفوتت يتلاو ةبسانملا ةئيبلا ريفوت •
 .لفطلا ةيسفن ىلع ايباجيإ اريثأت رثؤي يحصلا ءاذغلا نأ ثيح لافطألل يحصلا ءاذغلاب مامتهالا •
 .هعم بسانتي امب اديج انيرمت اهنرمتو اهيوقتو لفطلا تالضع يّمنت يتلا ةريبكلا باعلألا ريفوت •
 .ريغصلا لفطلا تالضع ومنب متهت يتلا ةطشنألا ريفوت •
 نم اـهريغو تالحرلاو نفلاو ةـيميلعتلا تادـحولا لـمــــشت يتلاو لـفطلل مدـقت يتلا ةـيلمعلا ةداـملاـب ماـمتهالا •

 .ةطشنألا
 .هلويمو هتابغر عبشت ةصاخ ةطشنأ لالخ نم يعامتجالاو يفطاعلا هومنب مامتهالا •
 .لفطلا ومن لحارمب ةملم نوكت يتلاو ةديجلا ةملعملا رايتخا •

 

 : فادهألا
 .ةميلس سسأ ىلع ةايحلا راودأ لابقتسإل لفطلا ةئيهت •
 تاـهاـجتالا هـباــــسكاو ةـيمالــــسإلا لـئاــــضفلاو كولــــسلا بادآ لـفطلا دـيوعتو ينيدـلا هاـجتإلا نيوكت •

 .ةحلاصلا ةيعامتجإلا
 .هدنع يلامجلا قوذلاو يلقعلا هومن بسانتت يتلا تامولعملاب هديوزتو ةيسردملا ةايحلل لفطلا ةئيهت •
 نــــسح ىلع هـنيرمتو هــــساوح ةـيبرتو ةـميلــــسلا تاداـعلا هدـيوعتو ةـيكرحلا تاراـهملا ىلع لـفطلا بـيردـت •

 .اهمادختسا
 .تايوتسملا لضفأ ىلإ هب لوصولاو راطخألا نم لفطلا ةيامح ىلع لمعلاو ةلوفطلا تاجاح ةيبلت •
 .ةيمالسإلا ميلاعتلا قفو يسفنلاو يقلخلاو يمسجلاو يلقعلا هومن ةياعرو ةميلسلا لفطلا ةرطف ةنايص •
 .اهتقيرطو اهجهن ىلع ريسيو اهب رثأتي ىتح همامأ ةببحملا ةنسحلا ةودقلا دوجو ةيمهأ •
 .لبقتسملل هدادعإو ةمداقلا لحارملل هتئيهت ىلع لمعلاو لفطلا ىدل ةمهملا تاراهملا ةيمنت •

 
  

 دیعسلا لفطلا ةضور
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 ةيرادإلا ةلكيهلا
 ديعسلا لفطلا ةضور

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 كنعب ديعسلا لفطلا ةضور ءاضعأ
 ةضورلا ةريدم •

o لضفلا دمحم نانح 
  ةيلاملا ةنجللا •

o دهشملا لمأ  
 قيسنتلا ةنجل •

o دهشملا ماهس 
 ةيمالعإلا ةنجللا •

o لضفلا ءارهز 
  تاملعملا •

o سيمخلا بنيز 
o ربنق لآ ةليمج 
o ةولالطلا ةيروح  
o نمؤملا بنيز  

o دهشملا ةراس 
o ةولالطلا ءارهز 
o دهشملا ةنيكس 

 

قيسنتلا ةنجل  ةيلاملا ةنجللا 
 

تاملعملا  
 

ةيمالعإلا ةنجللا  
 

ةضورلا ةريدم  
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 ةماقملا جماربلل ةعونتم روص
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 نافرعو ركش

 كنعب يريخلا تاويلعلا قودنص

 نافرعلاو ركشلا صلاخب مدقتي

  ماركلا تاويلعلا يلاهأل

 قودنصلا تايلاعف يف مهاسو رداب نم لكو

 يف اهلعجي نأ هللا نيلئاس اًيونعم وأ اًيدام

  .مكلامعأ نازيم

 


