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 مشاريع املؤسسة 

 شمصمة ابو باز اإلعالوية تطبيل جماني عمى اجلواه

 الدورات العمىية إلعداد دعاة اجلاليات صوتيات مساحة الشيخ

 دورة إعداد وتأهين دعاة بعثات احلج
 الربناوج العمىي الدعوي

 الكوافن الدعوية الفواصن التمفسيونية
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 رؤيتها

 

 ملعتُد يًُرياخ ايعًُٞ يطُاس١ ايػٝذ إٔ تهٕٛ َؤضط١ عبدايعصٜص بٔ باش اـري١ٜ املصدز األٍٚ ٚا

 عبدايعصٜص بٔ باش "زمح٘ اهلل " يف أما٤ ايعامل، َٚٓربًا يًُٓٗر ايٛضطٞ .

 

 

 رشالتها
 

َؤضط١ ع١ًُٝ دع١ٜٛ، تٓفر أعُاهلا بصٛز٠ اسرتاف١ٝ; ـد١َ ْٚػس َرياخ مساس١ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ باش 

 ٚتٛضٝع دا٥س٠ اإلفاد٠ َٓ٘،  "زمح٘ اهلل" ايعًُٞ، َٚٓٗذ٘ ايٛضطٞ، َٚطاَٝٓ٘،

 ٚاضتُساز عطا٤ات٘ ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ .
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 أهدافها
 

مجع اإلزخ ايعًُٞ يطُاس١ ايػٝذ "زمح٘ اهلل" َٚا ُأثس عٓ٘، ٚسفع٘ ٚتصٓٝف٘ بهاف١ ايصٝؼ املكس٠٤ٚ  .1

 ٚاملطُٛع١ ٚاملس١ٝ٥ .

 ٛد٠ عاي١ٝ عًًُٝا ٚفًٓٝا .خد١َ ايرتاخ ايعًُٞ يطُاس١ ايػٝذ "زمح٘ اهلل" يٝدسز مبٛاصفات قٝاض١ٝ ٚد .2

 ْػس اإلزخ ايعًُٞ يطُاس١ ايػٝذ "زمح٘ اهلل"، ٚإتاست٘ يًباسجني ٚيعُّٛ املطًُني عس١ٜ ٚضسع١ ٚضٗٛي١ . .3

 تٛضٝع دا٥س٠ اإلفاد٠ َٔ عًِ مساس١ ايػٝذ"زمح٘ اهلل" ، ٚإخساد٘ بصٝؼ ٚتكٓٝات ٚقٛايب ٚيػات َتعدد٠ . .4

ٗداف خسٚد٘ ٚفل َساد املؤيف "زمح٘ اهلل" َٚا ًٜٝل مبهاْت٘ محا١ٜ عًِ مساس١ ايػٝذ َٔ ايتعدٟ ، ٚاضت .5

 ايع١ًُٝ، َٚٓح ُأذْٚات طباع١ ْٚػس عًِ مساست٘ يًساغبني ـ فُٝا ٜتعًل عكٛم املؤيف ـ ٚفل ٖرٙ ايسؤ١ٜ .

 اإلضٗاّ يف اضتُساز عطا٤ات مساس١ ايػٝذ "زمح٘ اهلل" ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ . .6

 ايدعا٠ ٚفل َٓٗذ١ٝ مساس١ ايػٝذ "زمح٘ اهلل" .ايعٓا١ٜ غد١َ ٚتأٌٖٝ ٚإعداد ٚدعِ  .7

 إعداد ٚدعِ ايدزاضات ٚايرباَر اييت تٗدف إىل تعُٝل َٓٗر ايٛضط١ٝ ٚاالعتداٍ . .8

املػازن١ يف بساَر تٛع١ٝ ٚتأٌٖٝ ٚتدزٜب أفساد اجملتُع ع٢ً املطاَني اييت تدخٌ يف دا٥س٠ زؤ١ٜ املؤضط١  .9

 ٚزضايتٗا ٚأٖدافٗا .

ٚاملاي١ٝ ايالش١َ يتٓفٝر أٖداف املؤضط١، ٚٚضع َا ٜسد يًُؤضط١ َٔ ٖبات أٚ  تٛفري املٛازد ايبػس١ٜ .10

 تربعات أٚ ٚصاٜا يف َصازفٗا ايػسع١ٝ ضُٔ أْػطتٗا املعتُد٠ .
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 ػسٜفني املًو ضًُإ بٔ عبدايعصٜص                   تػسفت املؤضط١ َٓر ْػأتٗا مبكاّ خادّ اؿسَني اي  

 ًُه١ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ   ٚبطُاس١ َفيت عاّ امل، جملًظ أَٓا٥ٗاآٍ ضعٛد ز٥ٝطًا   

 .عبداهلل آٍ ايػٝذ َػسفًا عاًَا ع٢ً بسافٗا ٚأْػطتٗا ايع١ًُٝ  

 

 سٝح ٜطِ فًظ أَٓا٤ املؤضط١ ايػسيف إضاف١ يريو :  

 آٍ ضعٛد مسٛ ٚيٞ ايعٗد صاسب ايطُٛ املًهٞ األَري قُد بٔ ضًُإ بٔ عبدايعصٜص  

 يٞ ايػٝذ صاحل بٔ عبدايعصٜص آٍ ايػٝذ "ٚشٜس ايدٚي١ .. عطٛ فًظ ايٛشزا٤"َٚعا  

 ٚنب١ َٔ أصشاب ايطُٛ ٚأصشاب املعايٞ ٚأصشاب ايفط١ًٝ "سفعِٗ اهلل"،ايرٜٔ   

  ٜؤندٕٚ ع٢ً ايدٚاّ َا ٜهسزٙ خادّ اؿسَني ايػسٜفني "أّٜدٙ اهلل" بكٛي٘ :   

 ا ايعٌُ اـريٟ يػٝدٓا ٚٚايدْا )ٚضأعٌُ نٌ دٗدٟ ٚنٌ طاقيت يف إلاح ٖر  

 ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ باش "زمح٘ اهلل"( .  

 

 فخر وشرف
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 مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز اخلريية

 

ــ َؤضط١ خري١ٜ غري زع١ٝ أْػ٦ت يػسض اضتُساز عطا٤ات مساس١ ايػٝذ / عبدايعصٜص بٔ باش   

بإْػا٤ َٛقع ٖـ 1422عاّ ضٝطٗا ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ ٚاالدتُاع١ٝ، سٝح قاَت َٓر تأــ زمح٘ اهلل 

ايٓطذ َٔ نتب٘، َٔ الف ٦َات اآلطباع١ ٚتٛشٜع ع٢ً اإلْرتْت، ٚ ــ زمح٘ اهلل ــيطُاس١ ايػٝذ 

ٚإقا١َ بعض ايٓدٚات ٚاملًتكٝات ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ، ٚنفاي١ آالف األضس ٚاألٜتاّ ايرٜٔ نإ 

ؤضط١ برتنٝص ْػاطٗا ع٢ً اؾاْب ، ثِ ٚزد ايتٛدٝ٘ يًُــ زمح٘ اهلل ــ ٜهفًِٗ مساس١ ايػٝذ 

ٚإساي١ اؾٛاْب االدتُاع١ٝ ٚايهفاالت ؾٗاتٗا املدتص١ بٗا، ٚقد نإ َٔ  ٚايدعٟٛ ايعًُٞ

ؾٗٛد ع٢ً ايٓػاط ايعًُٞ ٚايدعٟٛ، فطٌ اهلل تعاىل ثِ َٔ مثسات ٖرا ايتٛدٝ٘ إٔ تسنصت ا

، ع٢ً ض٤ٛ ــ زمح٘ اهلل ـ ـْٚتر عٔ ذيو ؼكٝل ايعدٜد َٔ املٓذصات اييت تطس نٌ قب يًػٝذ  

 املػازٜع ايتاي١ٝ :
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 :ىــرحمهىاللهىــ برنامجىجمعىالتراثىالطلميىلدماحظىالذوخى -1
ٜٚٗدف ٖرا ايربْاَر  إىل مجع املٛاد ايع١ًُٝ املهتٛب١ ٚاملطُٛع١ 

 ٙٚاييت تفسقت بني تالَٝرــ زمح٘ اهلل ــ ٚاملس١ٝ٥ يطُاس١ ايػٝذ 

ٛابط ذات َعاٜري عاي١ٝ يف ٚضعت املؤضط١ ضسٝح  ٚقبٝ٘،

إخساز املٛاد املكس٠٤ٚ ٚؼٌٜٛ املٛاد ايصٛت١ٝ ٚاملس١ٝ٥ إىل َاد٠ 

املػسف أَٓا٥ٗا  فًظ ز٥ٝظَكس٠٤ٚ بإغساف َباغس َٔ يدٕ 

مساس١ َفيت عاّ املًُه١ املؤضط١ ايعًُٞ ايعاّ ع٢ً ْػاط 

، َٚٔ ــ اهلل  سفع٘ــ عبد ايعصٜص بٔ عبد اهلل آٍ ايػٝذ / ايػٝذ 

ٍ ذيو أْػأت املؤضط١ قاعد٠ َعًَٛات غا١ًَ ؾُٝع املٛاد خال

أٚ ــ زمح٘ اهلل ــ ايصٛت١ٝ ٚاملكس٠٤ٚ ٚاملس١ٝ٥ اييت صدزت يًػٝذ 

كاعد٠ ؾُٝع ايباسجني صدزت عٓ٘، ٚأتاست املؤضط١ ٖرٙ اي

ٚاملٗتُني، نُا أْٗت املؤضط١ تفسٜؼ مجٝع املٛاد ايصٛت١ٝ 

ايعٌُ ع٢ً املساسٌ األخس٣  يطُاس١ ايػٝذ تفسٜػًا سسفًٝا، ٚبصدد

  إلخسادٗا نهتاب "إٕ غا٤ اهلل" .
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  (ى:ىwww.binbaz.org.sa:ى)ىىدماحظىالذوخىموقع -2

مساست٘، ففٞ ٌ ٚفا٠ ٝقببدأت برز٠ ؼٌٜٛ عطا٤ات مساس١ ايػٝذ ــ زمح٘ اهلل ــ 

ع٢ً بٔ باش بٔ عبدايعصٜص / د. أمحد فط١ًٝ ايػٝذ ٖـ ( عسض 1419َٓتصف عاّ ) 

ٜطِ ع٢ً ايػبه١ ايعٓهبٛت١ٝ إْػا٤ َٛقع يطُاست٘ ٚايدٙ ــ زمح٘ اهلل ــ فهس٠ 

يُّٝهٔ مجٝع ; َٔ فتا٣ٚ ٚدزٚع ٚقاضسات ٚغريٖا ايٓتاز ايعًُٞ يطُاست٘

، فٛافل مساست٘ ـــ زمح٘ اهلل ــ املطًُني َٔ ايٛصٍٛ إىل فتاٚاٙ بطسع١ ٚضٗٛي١ ٚسس١ٜ

بعد أغٗس ق١ًًٝ َٔ ايبد٤ يف املػسٚع ايرٟ ٚافت٘ امل١ٝٓ املػسٚع ٚيهٔ مساست٘  ٚبدأ

انتٌُ بعد ٚفات٘، ثِ مت تدغني املٛقع ٚاإلعالٕ عٔ املؤضط١ يف اؿفٌ اـاص 

"أّٜدٙ  خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو / ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛدباملٛقع عطٛز 

يٝهٕٛ ز٥ٝطًا جملًظ أَٓا٥ٗا فٛافل ــ أّٜدٙ  ــ يسٜاضآطك١ سُٝٓا نإ أَريًا مل اهلل" ــ

اهلل ــ ٚأصبح َٔ أعُاٍ املؤضط١ ايكٝاّ باملٛقع ٚتصٜٚدٙ باؾدٜد َٔ اإلزخ ايعًُٞ 

  يطُاس١ ايػٝذ ــ زمح٘ اهلل ــ .

فتا٣ٚ ٚ نتبٚإزث٘ ايعًُٞ َٔ ــ زمح٘ اهلل ــ  مساس١ ايػٝذَتعًكات ٛقع ٖرا املٜطِ ٚ

ٙ ٜٚصٚز، ، َٚطريت٘ ايع١ًُٝ ٚايع١ًُٝٚإَال٤ات٘ ايع١ًُٝت١ٝ َٚس١ٝ٥ َٚٛاد صٛٚتسادِ 

  .( شا٥س غٗسًٜا 90.000سايًٝا أنجس َٔ )

http://www.binbaz.org.sa/
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  المودورظىالصوتوظىااللكترونوظى:ىمذروع -3

ــ زمح٘ اهلل ــ  يػٝذٜٚٗدف إىل ْػس املٛاد ايصٛت١ٝ يطُاس١ ا

خادّ اؿسَني  ٚقد دغٔ، بايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اؿدٜج١

"أّٜدٙ اهلل" ــ  ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛداملًو  ايػسٜفني

سُٝٓا نإ أَريًا ملٓطك١ ايسٜاض، ٚز٥ٝطًا جملًظ أَٓا٤ 

بٛاقع ضتُا١٥ ضاع١ املػسٚع َٔ األٚىل  املسس١ًاملؤضط١ ــ 

ضاع١ صٛت١ٝ، ٖٚرا املػسٚع  (5000)صٛت١ٝ َٔ أصٌ 

يٛصٍٛ إىل أٟ َع١ًَٛ َٔ نالّ َٔ أ طالب ايعًِ ميهِّ

مبطت٣ٛ يف غطٕٛ ثٛإ َعدٚد٠ ــ زمح٘ اهلل ــ  ايػٝذ١ مساس

  .َتكدّ  عحتكين عايٞ َٔ خالٍ قسى 
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  الذوخىالحالوظىوكتبهىوذروحاتهىالتيىلمىترىالنورى:دماحظىبرنامجىطبارظىكتبىى-4

ٚيف ٖرا ايصدد مت  ،١ٝٚطباعتٗا مبٛاصفات قٝاض١ٝ ٚدٛد٠ عايــ زمح٘ اهلل ــ ٜٚٗدف ٖرا ايربْاَر إىل إخساز نتب مساس١ ايػٝذ 

سٝح مت ــ زمح٘ اهلل ــ َٔ أغسط١ مساس١ ايػٝذ  ًا( عٓٛا11ْ) ٚعدد ،بني نتاب َٚط١ٜٛ َٔ َؤيفات٘ ٚزضا٥ً٘ ًْا َاا( ع77ٛٓطباع١ )

باإلضاف١ إىل تٛشٜع ، ع٢ً ايػسا٥ح املطتٗدف١ ( غسٜط57.000) أنجس ََٔط١ٜٛ ٚبني نتاب ٚ ( َا2.000.000)أنجس َٔ  تٛشٜع

، ٚغسح املٓتك٢، ٚغسح ايدزٚع امل١ُٗ يعا١َ األ١َ، ٚإضا٤ات َٔ شاد ٓٛع١فُٛع فتا٣ٚ َٚكاالت َت: )َٔ  cd( 90.000َٔ )أنجس 

َاد٠ ع١ًُٝ َٔ ( 11) املؤضط١ عددٚطبعت  أخسدتنُا ،(ٚغريٖاٚغسح زٜاض ايصاؿني، املعاد، ٚصف١ ايٛض٤ٛ ٚايصال٠، 

بعد إداشتٗا َٔ مساس١ َفيت عاّ املًُه١ املػسف ايعاّ ع٢ً ايٓػاط ايعًُٞ ـ ـزمح٘ اهلل ــ مساس١ ايػٝذ ٚتعًٝكات غسٚسات 

ٚتعًٝكات٘ ع٢ً فطٌ  ــ يًكٛاعد األزبع " زمح٘ اهلل"غسح مساس١ ايػٝذ يعٌ َٔ آخسٖا : )، ٚٚشاز٠ اإلعالّــسفع٘ اهلل ــ  يًُؤضط١

هتاب ٚظا٥ف ٚغسس٘ ي ــ اؿ١ُٜٛ ايهرب٣ ت٘ ع٢ً ايسضاي١ٚتعًٝكا ــ ٚغسس٘ يهػف ايػبٗات ــ ٚغسس٘ يألصٍٛ ايجالث١ ــ اإلضالّ

ــ  ــ ٚغسس٘ يػسٚط ايصال٠ ٚأزناْٗا ٚٚادباتٗا ٚغسس٘ يًعكٝد٠ ايٛاضط١ٝ ــ  ايدٜٔع٢ً نتاب ايتبصري يف َعامل ٘تعًٝكاتٚ ــ زَطإ

، نُا عجست املؤضط١ ع٢ً ( ٚغسس٘ يهتاب ايتٛسٝدٚتعًٝكات٘ ع٢ً َكد١َ تفطري اؿافغ ابٔ نجري ٚتفطري ضٛز٠ ايفاؼ١ ــ 

صاسب مل تهتٌُ، ٚإسايتٗا إىل عطٛ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ يف املؤضط١ ــ زمح٘ اهلل ــ نتب ع١ًُٝ يطُاس١ ايػٝذ  مخظ َػازٜع

ؼف١ أٌٖ ايعًِ ٚاإلميإ مبدتازات َٔ رٟ تٛىل إخسادٗا ٚخدَتٗا ٖٚٞ : )ايــ سفع٘ اهلل ــ  ايػٝذ / عبدايعصٜص بٔ قاضِايفط١ًٝ 

ٚايفٛا٥د املتٓٛع١ يف ايعكا٥د ٚايتفطري ٚاؿدٜح ٚايتازٜذ ٚغري ــ ٚؼف١ اإلخٛإ برتادِ بعض األعٝإ ــ ادٜح ايصشٝش١ ٚاؿطإ األس

ٚفُٛع فٝ٘ : إداش٠ مساس١ ايػٝذ يف عدد َٔ ايهتب ايع١ًُٝ ٚتسمج١ مساس١ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ باش ٚايعال١َ احملدخ ــ ذيو 

، ٚقد اضتهٌُ (األسادٜح املٛضٛع١ ٚايطك١ُٝ ٚايتشف١ ايهسمي١ يف بٝإ نجري َٔــ  "ا اهلل تعاىلزمحُٗ"عبداؿل اهلامشٞ 

، نُا مت إساي١ مجٝع تعًٝكات ايهتب اييت يف َهتب١ مساس١ ايػٝذ ــ زمح٘ اهلل ــ بعد ت( فًدا5خدَتٗا ٚانتًُت طباعتٗا يف )
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 ;نص ابٔ باش ايعًُٞ ايعاملٞ يف َه١ ــ بٓا٤ً ع٢ً ٚص١ٝ مساس١ ايػٝذ ــسٝح مت ْكٌ املهتب١ إىل َهتب١ َس ،فطًٝت٘تصٜٛسٖا إىل 

ّٚاز بٝت اهلل اؿساّ َٔ اؿذاز ٚاملعتُسٜٔ ٚغريِٖ، ٚقد اضتهٌُ خدَتٗا ، باإلضاف١ إىل يٝطتفٝد َٓٗا طًب١ ايعًِ املكُٝني فٝٗا ش

أٚ  ،اس١ ايػٝذ ــ زمح٘ اهلل ــ اييت ضبل طباعتٗا، ٚال تصاٍ املؤضط١ تطبع َؤيفات ٚزضا٥ٌ مس( فًدات3ٚانتًُت طباعتٗا يف )

اييت مت مجعٗا َؤخسًا يف عد٠ َٛاضٝع َتفسق١، َٚٓٗا : ) ايدزٚع امل١ُٗ يعا١َ األ١َ ــ ايتشكٝل ٚاإلٜطاح يهجري َٔ َطا٥ٌ اؿر 

احملهّٛ ــ ؼف١ اإلخٛإ بأدٛب١ ١َُٗ ٚايعُس٠ ٚايصٜاز٠ ــ ايدع٠ٛ إىل اهلل ٚأخالم ايدعا٠ ــ املعًّٛ َٔ ٚادب ايعالق١ بني اؿانِ ٚ

تتعًل بأزنإ اإلضالّ ــ ايفتا٣ٚ ايػسع١ٝ ع٢ً امُلػهٌ يف املطا٥ٌ ايطب١ٝ ــ فتا٣ٚ َٚكاالت يف سساض١ اؿذاب ــ َٔ أعُاٍ زَطإ 

 يف ايصٝاّ ــ اؾٛاب ــ ْصٝش١ تتعًل بفطٌ ايصٝاّ ٚايكٝاّ ــ أغٝا٤ ال تفطد ايصّٛ ــ كتازات َٔ فتا٣ٚ ايصٝاّ ــ ثالثٕٛ ضؤااًل

ايصشٝح يف أسهاّ صال٠ ايرتاٜٚح ــ سهِ املطتٗص٥ني باألْبٝا٤ ٚاملسضًني ــ قُد "ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ" بني اؾايف ٚايػايٞ ــ 

٠ ايٓيب صال٠ ايٓيب "ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ" ــ َطا٥ٌ يف ايعكٝد٠ ٚصف١ ايٛض٤ٛ ٚصف١ صالسساض١ ايتٛسٝد ــ ايتشرٜس َٔ ايبدع ــ نٝف١ٝ 

ٚبعض  "ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚضًِ" ٚاألذناز ــ ؼف١ األخٝاز ــ ديٌٝ ايصٚدني ــ أسهاّ املٛيٛد يف اإلضالّ ــ فطا٥ٌ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚآداب تالٚت٘

 (.أسهاَ٘ ٚفٛا٥دٙ ــ ٚغريٖا َٔ املؤيفات
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 :ى(ىمادةىرلموظ252مراجطظىوتدقوقىودرمىأكثرىمنى)ى-5

 

  ، ٚازد٠ َٔ باسجني أٚ َٔ دٚز ْػس .ــ زمح٘ اهلل ــ ٝذ تتعًل بطُاس١ ايػ ٖٚٞ َٛاد
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دعُِٗ باملٛاد ايع١ًُٝ املكس٠٤ٚ ٚايطُع١ٝ ٚاملس١ٝ٥ تِ ٜسٝح  :ىوقنواتىالتواصلىمعىطلبظىالطلمدرمىالباحثونى -6

 ٚتٜٛرت ايفٝظ بٛىُٞ يطُاست٘ ٚمما نتب أٚ أعّد عٓ٘، سٝح أْػأت املؤضط١ صفش١ بامسٗا ع٢ً َٛقع َٔ اإلزخ ايعً

زمح٘ اهلل ــ َدع١ُ بعدد َٔ املٛاد ايع١ًُٝ املكس٠٤ٚ ٚاملطُٛع١ ٚاملس١ٝ٥ يطُاس١ ايػٝذ   ٚناف١ ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ

  ايٝٛتٝٛب . قٓا٠ املؤضط١ يف، ٚنريو زفعٗا ع٢ً ــ

 

 انصتغرام قهاة وؤشصة ابو باز تويرت تمغرام

 

 فيض بوك
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ٗٝصات َٔ ايتذ َٔ خالٍ تأَني ايعدٜدمركزىالبحثىواإلنتاجىالطلميىفيىالمؤددظىتطوور -7

، يتطٜٛس ايعٌُ كطاب املصٜد َٔ ايهفا٤ات ايبػس١ٜايع١ًُٝ ٚايف١ٝٓ ٚايتك١ٝٓ ٚاضت

مبا حيكل اؾٛد٠ ٚاإلتكإ يف ــ زمح٘ اهلل ــ ايبشجٞ يف اإلزخ ايعًُٞ يطُاس١ ايػٝذ 

، سٝح تتِ ناف١ خطٛات اإلْتاز ني ٚاملطتفٝدٜٔاإلْتاز ٚتطٌٗٝ ايعٌُ يد٣ ايباسج

، ٚنريو تصف١ٝ املٛاد ١ًُٝ ٚصف ْٗا٥ٞ يًطباع١ل ٚخد١َ عَٔ ْطذ ٚؼكٝ

مت ، بعد إٔ ايصٛت١ٝ ٚعٌُ املْٛتاز داخٌ َسنص ايبشح ٚاإلْتاز ايعًُٞ يف املؤضط١

 تأَني األدٗص٠ ٚايتكٓٝات ايالش١َ يريو، ٚاضتٛدٜٛ صٛتٞ َصّػس هلرا ايػسض .
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ى(-8 ىباز ىابن ىجوال ى) ى: ايرٟ أمت ايط١ٓ  مذروع

سضٌ يًُطتفٝدٜٔ ، سٝح ٜعػس٠ ايسابع

ًَٜٛٝا َكاطع ْص١ٝ ٚصٛت١ٝ تٓاضب أٜاّ 

ٚٚظا٥ف ايعاّ َٔ فتا٣ٚ ٚقاضسات 

ايصٛت١ٝ ــ زمح٘ اهلل ــ مساس١ ايػٝذ 

، ٚقد بًؼ عدد املطتفٝدٜٔ َٓ٘ ٚايٓص١ٝ

، ٜٚتِ االغرتاى يف ( َػرتى10.000)

 (808552( إىل )١1 بإزضاٍ زقِ )اـدَ

ٚ  يػسن١ االتصاالت ايطعٛد١ٜ،

( 708888( يػسن١ َٛباًٜٞ، ٚ )605605)

  . يػسن١ شٜٔ
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ىالمنتقىىى-9 ى) ىبادم ىالجوال ىرلى ىمجاني ىتطبوق مذروع
  منىفتاوىىابنىبازى(

فت٣ٛ  1700ميّهٔ املطتددّ َٔ اؿصٍٛ ع٢ً 

يف ــ زمح٘ اهلل ــ َٔ أِٖ فتا٣ٚ مساس١ ايػٝذ 

ايعكا٥د ٚايعبادات ٚاملعاَالت، ٜٚعٌُ ع٢ً 

ناف١ أْٛاع اؾٛاالت، ٚقد متت َطابك١ املاد٠ 

ايع١ًُٝ يًفتا٣ٚ َٔ ِقَبٌ مساس١ َفيت عاّ 

ٖٚٛ َتاح فاًْا ع٢ً  ،ــسفع٘ اهلل ــ املًُه١ 

  املتذس يًٗٛاتف ايرن١ٝ .
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سٚع عباز٠ عٔ َٓتذات ع١ًُٝ ٚدع١ٜٛ ٚاملػ (بعٓٛإ )ايعبٛد١ٜ مذروعى)ىدلدلظىابنىبازىاإلرالموظى(ى-11

دتًف١ بطسم تتٓاضب َع غسا٥ح اجملتُع املــ زمح٘ اهلل ــ تفاع١ًٝ تعٝد عسض اإلزخ ايعًُٞ يطُاس١ ايػٝذ 

بساَر تطبٝكات ــ  " ْعِ ايػبهات االدتُاع١ٝ"االْرتْت ــ كٓٛات ايفطا١ٝ٥ ايعرب ٚضا٥ط َتعدد٠ َجٌ : )

اهلل تعاىل بح املاد٠ يف ٚمت عُد (، االفرتاض١ٝ ٚاألنادميٝات ايع١ًُٝ ايفصٍٛــ ع٢ً اهلٛاتف احملُٛي١ 

 . املاض١ٝايكٓٛات ايفطا١ٝ٥ احملافع١ خالٍ ايفرت٠ 
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ىربرىالقنواتىالفضائوظ"الفواصلىالتلفزوونوظىى-11 ٖٚٞ عباز٠ عٔ  :ىوودائلىالتواصلىاالجتماري"،

( 100) أنجس َٔ ٛات ايفطا١ٝ٥، سٝح مت إْتازُتعسض ع٢ً ايكٓــ زمح٘ اهلل ــ َكاطع يطُاس١ ايػٝذ 

أخسدت نُاد٠ ــ زمح٘ اهلل ــ َٔ ايفتا٣ٚ ٚايتٛدٝٗات ايصٛت١ٝ يطُاس١ ايػٝذ َكطع ٚفاصٌ تًفصْٜٛٞ 

، باإلضاف١ إىل تًفص١ْٜٝٛ بطسم دراب١ َٚػٛق١، ٚمت تٛشٜعٗا ع٢ً عدد َٔ ايكٓٛات ايفطا١ٝ٥ املدتاز٠

 . اضتشطإ املػاٖدٜٔــ بفطٌ اهلل تعاىل ــ د القت ، ٚقمجٝع ٚضا٥ٌ ايتٛاصٌ االدتُاعٞ
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  :ىبجودةىرالوظىربرىالدحابظىالصوتوظىصوتواتىدماحظىالذوخىــىرحمهىاللهىــى-12

 ــ زمح٘ اهلل ــ سككت املؤضط١ زغبات طًب١ ايعًِ ٚاملٗتُني يف ايعامل عرب َٛاد مساس١ ايػٝذ 

(; ملا ٜتُّٝص ب٘ املٛقع َٔ soundcloud) ٚدضاْٚد نالصٛت١ٝ بعد خدَتٗا فًٓٝا عرب َٛقع اي

 َٔ خالٍ ايسابط ايتايٞ : ايتك١ٝٓ ايصٛت١ٝ ايعاي١ٝ ٚاملس١ْٚ 

(www.soundcloud.com/binbazfoundation) 

http://www.soundcloud.com/binbazfoundation
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 :ىالطلموظىإلردادىدراةىالجالواتىاتالدورى-13

املهتب ايتعاْٚٞ يًدع٠ٛ ٚاإلزغاد بايتعإٚ َع ع١ًُٝ إلعداد دعا٠ اؾايٝات  ( دٚزات4) ١ؤضطاملزعت سٝح 

ناْت دٚي١،  (50)داع١ٝ َٔ  (400)ٚتٛع١ٝ اؾايٝات بكس٣ املًشا٤ ٚاملدالف ظاشإ، غازى فٝٗا أنجس َٔ 

ايتابع يسابط١  املهس١َ يطالب َعٗد إعداد األ١ُ٥ ٚايدعا٠ مبه١ ٖـ1434األٚىل يف غٗس )زبٝع األٍٚ( َٔ عاّ 

ايعامل اإلضالَٞ، ٚايجا١ْٝ يف غٗس )مجاد٣ األٚىل( يطالب املٓح يف ايدزاضات ايعًٝا ظاَع١ أّ ايكس٣، 

ٚايسابع١ يف غٗس )مجاد٣  ٚايجايج١ يف غٗس )غعبإ( يطالب املٓح يف ايدزاضات ايعًٝا باؾاَع١ اإلضال١َٝ،

ٚتطتُس ايدٚز٠  زاضات ايعًٝا ظاَع١ اإلَاّ ٚداَع١ املًو ضعٛد،يطالب املٓح يف ايد ٖـ1435( َٔ عاّ األٚىل

يف ع١ًُٝ ٚتدزٜب١ٝ ضت دًطات مبعدٍ  ،ملد٠ مخط١ أٜاّ َٔ ايفذس إىل بعد ايعػا٤ َع ضهٔ داخًٞ ٚإعاغ١

ٚايدٚزات ايتدزٜب١ٝ املتدصص١ يف  باؾُع َا بني ايدزٚع ايتأص١ًٝٝ اتسٝح متّٝصت ٖرٙ ايدٚز ايّٝٛ ايٛاسد،

َدٜس فسع ) ايػٝذ / قُد بٔ غاَٞ َطاعٔ غٝب١غازى يف تكدميٗا صاسب ايفط١ًٝ ، ٠ٛ إىل اهللايدع

غسح فطًٝت٘ تطُٓت دزٚع (، سٝح عطٛ اإلفتا٤ٚ، ايس٥اض١ ايعا١َ يًبشٛخ ايع١ًُٝ ٚاإلفتا٤ مبٓطك١ داشإ

 ــصف١ ايٛض٤ٛ هتابٞ : )زضا٥ٌ يف صفات اهلل( باإلضاف١ يٚ ــ زضا٥ٌ يف أمسا٤ اهللٚ ــ تٛسٝد ايعباد٠) نتب٘

 . ــ زمح٘ اهللــ ( يطُاس١ ايػٝذ / عبدايعصٜص بٔ باش ٚصف١ صال٠ ايٓيب 



25 

 

اإلَاّ قُد  عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ظاَع١د. عبداحملطٔ بٔ عجُإ بٔ باش )ٚغازى فٝٗا أٜطًا فط١ًٝ ايػٝذ / 

ع٢ً  ت٘تسنصت دٚز٠ فطًٝسٝح (، ، َدٜس عاّ َؤضط١ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ باش اـري١ٜبٔ ضعٛد اإلضال١َٝ

 فك٘ ٚضا٥ٌ ايدع٠ٛ ٚأضايٝبٗا .ٚ ايدع١ٜٛ  املطاَنيفك٘ ٚ ٜٔاملدعٛبأصٓاف فك٘ اي

عطٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ ظاَع١ ) ايعُسبٔ مّحاد / د. قُد بٔ عبدايسمحٔ ١ًٝ ايػٝذفطغازى فٝٗا أٜطًا ٚ

َٛاد١ٗ ايطػٛط يف ايعٌُ  َٗازاتع٢ً ت٘ تسنصت دٚز٠ فطًٝ(، سٝح ١ٝقُد بٔ ضعٛد اإلضالَ اإلَاّ

 ايدعٟٛ .
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زمح٘ ــ عبدايعصٜص بٔ باش ( يطُاس١ ايػٝذ يػسح نتاب : )ايدزٚع امل١ُٗ يعا١َ األ١َ القوافلىالدرووظى-14

 إزضاهلَِٔ املػاٜذ ٚايدعا٠ األفاضٌ، سٝح مت  عػس٠ يف  بين َايو ظاشإ ، قاّ بٗابايكس٣ ٚاهلذس ــ اهلل 

ايربْاَر، باإلضاف١ إىل إيكا٤ احملاضسات ٚايهًُات  إىل ايكس٣ ٚاهلذس يتٓفٝر ع٠ٛبايتٓطٝل َع َهاتب ايد

ٚايكطاعات اؿه١َٝٛ; تعُٝكًا ملٓٗر أٌٖ ايط١ٓ ايرٟ تكّٛ عًٝ٘ ٖرٙ ايبالد املبازن١، املطادد ٚ اؾٛاَعيف 

، ٚنإ هلا " بفطٌ اهلل ــسفعِٗ اهلل ــ ٚإبساشًا يًشكٛم ايػسع١ٝ ايٛادب١ هلل ٚيهتاب٘ ٚزضٛي٘ ٚيٛال٠ األَس 

 ايؼ يف تبصري املطتٗدفني بدِٜٓٗ .تعاىل " أثس ب



27 

 

 

  مجلظىالخوروظى:ى-15

مت إصداز ف١ً اـري١ٜ نكٓا٠ إعال١َٝ تٗتِ مبتابع١ إلاشات ايعٌُ اـريٟ يف املًُه١ 

ٚصدز  ٚيني،ؤٜٚتِ تٛشٜعٗا ع٢ً مجٝع املط ،مبا حيكل ايتٛاصٌ بني املؤضطاتٚاـًٝر ايعسبٞ 

  ( عددًا .13ٗا )َٓ
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ى

 :هـى(ى4112هـى(ىحتىىرامى)ى4111)ىىرامىمندراةىبطثاتىالحجىوتأهولىدورةىإردادىى-16

ع١ًُٝ ٚتدزٜب١ٝ يٓدب١ كتاز٠ َٔ طالب ايدزاضات ايعًٝا ٚاملسس١ً اؾاَع١ٝ )املتطٛعني( بايتٓطٝل َع  دٚزاتٖٚٞ 

عدد َٔ  ٜكدَٗا هلِ( داع١ٝ، 600أنجس َٔ )اضتفاد َٓٗا  ،اؾاَعات ايطعٛد١ٜ; يتأًِٖٝٗ ٚتدزٜبِٗ دعًٜٛا

أصشاب ايفط١ًٝ ايعًُا٤ يف اؾاْب ايتأصًٝٞ، ٚاؾُع١ٝ ايطعٛد١ٜ يًدزاضات ايدع١ٜٛ يف اؾاْب املٗازٟ 

د. عبداهلل  َٚعايٞ ايػٝذ / أ.عبدايسمحٔ ايرباى، / ايعال١َ فط١ًٝ ايػٝذ  [:  مبػازن١ نٌ َٔ ٚايتطبٝكٞ

د. عبدايعصٜص  ٚفط١ًٝ ايػٝذ / د. عُس ايعٝد، ٚفط١ًٝ ايػٝذ /دايعصٜص ابٔ قاضِ، املطًل، ٚفط١ًٝ ايػٝذ / عب

إضاف١ إىل اؾُع١ٝ ايطعٛد١ٜ يًدزاضات ايدع١ٜٛ ممج١ً يف د. ضًُٝإ اؿبظ،  ٚفط١ًٝ ايػٝذ / أ. ،ايطدسإ

عبداحملطٔ بٔ  د. ٚفط١ًٝ ايػٝذ /،  أمحد اـًٝفٞد.  ٚفط١ًٝ ايػٝذ /، خايد ايكسٜػٞد. أ.  ايػٝذ / فط١ًٝ

، سٝح تسنصت ٖرٙ احملاضسات ٚايدٚزات ع٢ً يف َكس املؤضط١ بايبدٜع١ يتدزٜبايف قاع١  ايدٚز٠ ، َٚكس]باش

ٚفك٘ ايدع٠ٛ َٚٗازاتٗا  ،ٚبٝإ َطا٥ٌ املٓاضو ،ايدع٠ٛ إىل ايتٛسٝد ْٚبر ايػسى ٚاـسافات ٚاملدايفات ايػسع١ٝ

، ٚايدٚز٠ ع٢ً تٓبٝ٘ ايدعا٠ بػأْٗاــ زمح٘ اهلل ــ  ػٝذ ابٔ باشخاص١ يف َٛضِ اؿر َٚاي٘ َٔ خصٛص١ٝ َدَزَز اي

 ."  يف اؿرمبجاب١ َتطًب يًُػازن١ يف "ايربْاَر ايعًُٞ 
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  :ىهـى(4112هـى(ىحتىىرامى)ى4111منىرامى)ىىفيىالحجالبرنامجىالطلميىى-17

ِٖٚ ، ( دٚي١ 76)َٔ ب ٚتٛشٜع ايهتب َٔ ايطالب املتطٛعني يًتدزٜ َرتمجًا( 1320)أنجس َٔ  مبػازن١ املؤضط١ تػسفتفكد 

َٝداًْٝا ٚاضتجُاز طاقاتِٗ َٚعازفِٗ تطع٢ إىل تدزٜب طالبٗا طالب عًّٛ غسع١ٝ ٜدزضٕٛ يف عدد َٔ اؾاَعات ايطعٛد١ٜ اييت 

شٜع ٚتٛ سٝح تطاِٖ املؤضط١ يف ؼكٝل ٖرا اهلدف َٔ خالٍ إتاس١ فسص١ ايتطٛع اـريٟ هلِ يًُػازن١ يف ايرتمج١، ٚإَهاْاتِٗ

نتب مساس١ ايػٝذ ــ زمح٘ اهلل ــ ، ٚقد برٍ ٖؤال٤ ايدعا٠ َػهٛزٜٔ َأدٛزٜٔ دٗٛدًا َبازن١ يف خد١َ سذاز دٚهلِ ٚتبصريِٖ 

 . بأَٛز دِٜٓٗ َٔ خالٍ ايرتمج١ َٚٔ خالٍ تصٜٚدِٖ بايهتب ايٓافع١ "شادِٖ اهلل تٛفٝكًا ٚتطدٜدًا ٚنتب هلِ األدس ٚاملجٛب١"

يف ايسٜاض ع٢ً اضتكباهلِ يف َكسٖا  ايدٚز٠ ايتأ١ًٖٝٝ ايبدا١ٜ بعد تسغٝح ايطالب املتطٛعني ٚادتٝاشِٖ نُا إٕ املؤضط١ دزدت َٓر

 يًتٛدٝ٘ املطتُس يًُتطٛعني طٛاٍ فرت٠ اؿر ، سٝح ٜكِٝ فٝ٘ َػسفٛا ايربْاَر.  املٗٝأ يف َه١، ايرٟ خصص ناملعتاد َسنصًا

ِ; يٝددَِٖٛ ٜٚصاسبِٖٛ يف املٓاضو، ٜٚرتددٕٚ ع٢ً َكّس املؤضط١ ألخر ايهتب ٜٚكِٝ ايطالب املتطٛعٕٛ غايبًا يف كُٝات بًداْٗ

اييت تسمجت بًػات بًداِْٗ يتٛشٜعٗا ع٢ً اؿذاز َٔ بين دًدتِٗ، ٚنريو ٜٓكًٕٛ دع٠ٛ املؤضط١ يًٓدب َٔ عًُا٤ ٚدعا٠ بًداِْٗ 

ميِٗ ٚضٝافتِٗ ، تعُٝكًا يًدٚز ايرٟ نإ ٜكّٛ املػازنني يف اؿر ٜٚصطشبِْٛٗ يٝصٚزٚا َكس املؤضط١;  يتتػسف املؤضط١ بتهس

ب٘ مساس١ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ باش ــ زمح٘ اهلل ــ يف تهسِٜ أٌٖ ايعًِ ٚايدعا٠ َٔ املطًُني يف َػازم األزض َٚػازبٗا، خاص١ ٚإٔ 

ف١ ع٢ً املػسٚع; يٝتٛيٛا َكس املؤضط١ َٗٝأ يٝهٕٛ صايٕٛ اضتكباٍ يًطٝٛف، َٚعسضًا يرتاخ ايػٝذ ايعًُٞ، َٚكسًا يًذ١ٓ املػس

َٚصاسبتِٗ أسٝاًْا إىل كُٝات بًداِْٗ، ٚإقا١َ سفٌ يًُعاٜد٠ يف ايّٝٛ ايعاغس يًطالب املتطٛعني،  ايدعِ ٚايتٛدٝ٘ ٚاإلزغاد ايدا٥ِ

 َٔ غٗس ذٟ اؿذ١ يف َكس املؤضط١ ؾُٝع املتعاْٚني .
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      ٜتطُٔ  ايػٝذ ــ زمح٘ اهلل ــمساس١ تٝب خاص باملػسٚع َٔ عًّٛ ٚقد زافل املػسٚع ــ بفطٌ اهلل تعاىل ــ  َٓر بداٜات٘ إعداد ن

) َطا٥ٌ يف ايعكٝد٠، ٚنٝف١ٝ ايطٗاز٠ بايصٛز، ٦ٖٝٚات ايصال٠ بايصٛز، َٚٓطو مساس١ ايػٝذ ايتشكٝل ٚاإلٜطاح، َٚا مجع٘ ــ 

ًٝص١ٜ ٚايفسْط١ٝ ٚاألزد١ٜ ٚاإلْدْٚٝط١ٝ االل)مما صح َٔ األدع١ٝ ٚاألذناز (، ٚقد ُتسدِ ايهتٝب بجُإ يػات   زمح٘ اهلل ــ

يف اشدٜاد يف نٌ َٛضِ  ــ بفطٌ اهلل تعاىل ــ، ٜٚتِ تٛشٜع عػسات اآلالف َٔ   (، ٚايرتمج١ٚايبٓػاي١ٝ ٚاألَٗس١ٜ ٚاهلٛضا١ٜٚٚايرتن١ٝ 

ٓٗا ٚشاز٠ ايػؤٕٚ ٚذيو بايتٓطٝل َع عد٠ دٗات َ، نٌ يػ١ يف نٌ َٛضِ، َٓٗا َٚٔ بك١ٝ نتب مساس١ ايػٝذ ــ زمح٘ اهلل ــ

اإلضال١َٝ ٚز٥اض١ اؿسَني ايػسٜفني ٚغريٖا، بعد فطح مجٝع َا ٜتِ تٛشٜع٘ يف اؿر ناملتبع َٔ ٚشاز٠ اإلعالّ َٚٔ ٚناي١ ٚشاز٠ 

 ايػؤٕٚ اإلضال١َٝ ٚايدع٠ٛ ٚاإلزغاد يػؤٕٚ املطبٛعات ٚايبشح ايعًُٞ .

 مساس١ َفيت عاّ املًُه١ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ عبداهلل  آٍ ايػٝذٚؽتتِ فعايٝات ايربْاَر عاد٠ عفٌ تهسميٞ يًدعا٠ بسعا١ٜ 

ٚأعطا٤ ايًذ١ٓ ايع١ًُٝ  ٓٝب٘، ٚعطٛز أعطا٤ فًظ األَٓا٤أٚ َٔ ٜ ـعاّ ع٢ً ايٓػاط ايعًُٞ يًُؤضط١ ـ املػسف اي "سفع٘ اهلل"

 ٚيفٝف َٔ أصشاب ايفط١ًٝ ٚايطعاد٠ َٔ املػاٜذ ٚاملطؤٚيني ٚايسعا٠ ٚسًفا٤ ايٓذاح .
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  المذاروعىالمودموظى:ى-18

ؤضط١ ع٢ً إقا١َ عدد َٔ املػازٜع ايع١ًُٝ ٚايدع١ٜٛ يف املدزدت 

ايعًُٞ ٚايدعٟٛ يطُاس١ ايػٝذ عبد ٝد٠ َٔ اإلزخ املٛاضِ َطتف

 سَطإاملٛاضِ نسٝح  تكّٛ يف ، ــزمح٘ اهلل ــ  ايعصٜص بٔ باش

 ٗا، باإلضاف١ إىلبتٛشٜع ايهتب ٚاملطٜٛات اييت تتعًل ب ٚاؿر

زمح٘ ــ   نتب مساس١ ايػٝذ ع٢ً إسد٣ إقا١َ َطابك١ ع١ًُٝ

يف زَطإ ٜػازى فٝٗا آآلف املتطابكني َٔ مجٝع أما٤ ــ اهلل 

                                 : ايعامل عرب َٛقع املؤضط١ ع٢ً االْرتْت

 (www.binbazfoundation.sa ) ٚتسصد هلا اؾٛا٥ص ،

، نُا تػازى املؤضط١ يف بعض املعازض ٚاملٓاضبات اجملص١ٜ

 . املٛمس١ٝ اييت ُتدع٢ إيٝٗا

http://www.binbazfoundation.sa/
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  برنامجىرراوظىالدوراتى:ى-19

ايدٚزات ٚاملٓاغط ذات ايٓدٚات ٚاملًتكٝات ٜٚٚٗدف ٖرا ايربْاَر إىل ايتٛاصٌ َع غسا٥ح اجملتُع َٔ خالٍ تٓعِٝ 

رباَر ٚايدٚزات، َٔ اي َٓػطًا (40)ٚقد مت دعِ أنجس َٔ ، ــزمح٘ اهلل ــ اس١ ايػٝذ باإلزخ ايعًُٞ يطُايص١ً 

يف خد١َ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘ ــ زمح٘ اهلل ــ مساس١ ايػٝذ عبدايعصٜص بٔ باش  ْد٠ٚ دٗٛدنإ َٔ أبسشٖا )

١ٝ يع١َُٝٛ يًذُع١ٝ ايعًُادتُاع اؾُع١ٝ اٚ )د١ٜ يًكسإٓ ايهسِٜ ٚعًَٛ٘( ١ ايطعٛبايتعإٚ َع اؾُع١ٝ ايعًُٝ

 . ٚ ًَتك٢ ) بٓا٤ األدٝاٍ ( ايطعٛد١ٜ يًدزاضات ايدع١ٜٛ(

 

  قناةىابنىبازىالتلفزوونوظى:ى-21

اضتهًُت املؤضط١ ايعدٜد َٔ اـطٛات ايٓعا١َٝ ٚاإلدسا٤ات اهلادف١ 

إىل إطالم قٓا٠ ابٔ باش ايتًفص١ْٜٝٛ، ٚغّهًت هلرا ايػسض ؾ١ٓ عًٝا 

َُٚٔ عدد َٔ اؾٗات ايسمس ع يًكٓا٠ ؾ١ٓ ع١ًُٝ َٛثٛق١، ِض١ٝ، ٚ

ٚايكٓا٠ تبح اآلٕ داخًًٝا َٔ َكس املؤضط١; ؿني اضتهُاٍ َا ًٜصّ 

  . " بعٕٛ اهلل تعاىل" إلطالقٗا ع٢ً اهلٛا٤ 



33 

 

 

  الوقفى:ى-21

يف إطاز ضعٞ املؤضط١ إىل تٛفري َصدز دخٌ ثابت ٚآَٔ ٜتٝح هلا ٚضع خطط ٚاضرتاتٝذٝات يعد٠ ضٓٛات 

ا ٜطُٔ اضتُساز عٌُ املؤضط١ ٚؼكٝل أٖدافٗا ٚزضايتٗا يف اجملتُع، َٚٔ ٖرٙ ايٓعس٠ ايجاقب١ قاد١َ مب

سُٝٓا نإ أَريًا ــ  "أّٜدٙ اهلل" خادّ اؿسَني ايػسٜفني املًو / ضًُإ بٔ عبدايعصٜص آٍ ضعٛددا٤ت َٛافك١ 

ضِ مساس١ ايػٝذ / عبدايعصٜص بٔ ع٢ً إْػا٤ ٚقف خريٟ باــ  ٚز٥ٝطًا جملًظ أَٓا٤ املؤضط١ ،يسٜاضٓطك١ امل

اٍ، ٜٚكدز ( ًَٕٝٛ ز50ٜاز١ٜ، ٜٚكدز تهًف١ املػسٚع بــ )ٜػتٌُ ع٢ً َهاتب َٚعازض ػــ زمح٘ اهلل ــ باش 

 ( زٜاٍ .4.600.000ايدخٌ ايطٟٓٛ ي٘ بــ )
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