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 دقعلا اذھ ماربإ ھقیفوتو هللا نوعب مت  كوبت :ةقطنمب م30/09/2018:خیراتل قفاوملا ـھ20/01/1440 :خیراتب دحالا موی يف ھنأ 
 :نم لك نیب  هریرحتر  ةدـ1ـحاو ةحفص نم نوكملا

 يناثلا فرطلا لوألا فرطلا
 ناطلس نب دمحم تنب رھاوج يلع دمحم فلخ  نب ناطلس

 
 يفنی دقعلا  اذھ نإ ،رابجإ وأ هاركإ  ریغ نم ً،اعرش ةربتعملاو ةیلقعلا ىوقلا لماكب وً ایعرش وً ایرایتخإوً ایعوط  مت قافتالا  اذھ
 نویلم ( هردقو غلبم  عفدب لوألا فرطلا عم ةكراشملاب يناثلا فرطلا ماق دقل ، هالعأ نیفرطلا نیب ررغلاو ةلاھجلا
 دعب لوألا فرطلا ھكلتما يذلاو ةیقبتملا رصقلا  ةمیق فصن عفد لباقم كلذو )قدصم كیش – ریغ ال طقف لاـ1000000ـیر
 ةقطنم يف عقی يذلا و )ریغ ال طقف لاـ2000000ـیر نینویلم(   ةیلامجإلا رصقلا ةمیق ردقتو يناثلا فرطلا نم غلبملا يقاب عفد
 :يلاتلا ىلع  ـھ05/04/1439 خیراتو 4356898 :مقر كص ةیكلمو 3425  ىنبم مقرب  يحجارلا يح يف  كوبت

 .دقعلا يف روكذملا غلبملا لماك لوألا فرطلا ملتسا )1
  .ءانبلاو  ضرألا ةحاسم ثیح نم رصقلا فصن  يناثلا فرطلا كلمی )2
  هریغو فقولا وا ةیدھلا وا ھبھلا وأ رامثتسالا وأ  ریجأتلا وأ  عیبلا ثیح نم رصقلا يف فرصتلا لوألا فرطلل قحی ال )3

 .ھتقفاومو يناثلا فرطلل عوجرلا دعب الا
  .دقعلا اذھ  ءازجأ نم ءزج يأ نم يناثلا فرطلا قح طقسی ال ھنإف  هللا ردق ال لوألا فرطلا ةافو ةلاحب )4
 .هللا ھجول ةثروللً افقو حبصی رصقلا فصن نإف يناثلا فرطلا ةافو ةلاحب )5
ً ایئاھن صقن ریغ نم ھعفد مت يذلا غلبملا  لماك عاجرتسإ يناثلا فرطلل قحی ھنإف  تقو يأ يف قالط لصح اذا )6

 .)ریغ ال طقف لاـ1000000ـیر نویلم ( هردقو
  .دوھشلاو ةیطخلا ةباتكلاب اضرلا قیثوت متیو نیفرطلا اضر قیرط نع الا دقعلا اذھ لیدعت وأ  خسف متی ال )7
 .طقف ةدحاو ةحفص نم دقعلا اذھ نوكتی )8
 .فالخلا لحل ةلوخملا ةھجلا يھ كوبتب ةماعلا ةمكحملا نإف فارطألا نیب فالخ لصح اذا )9

  .دقعلا اذھ نم أزجتی ال ءزج وھ دقعلا يف ركذ ام عیمج )10
    .دقعلا اذھ نم ةخسن  فرط لكل فارطألا عیمج ملتساو رقاو عقو )11

 
 قفوملا هللاو

 
فارطألا تانایب  

لوألا فرطلا يناثلا فرطلا   
يلع دمحم فلخ  نب ناطلس  ناطلس نب دمحم تنب رھاوج 

يندملا لجسلا يندملا لجسلا   
123456789 14569874126 

ھتفص ھتفص   
)راقعلا كیرش( ةجوزلا  )راقعلا كلام (  جوزلا  

عیقوتلا عیقوتلا   
  

 
 دوھشلا
 مـــــــــــــــــسالا

 ينارھزلا ملاس دلاخ لداع يرھشلا ناربج دمحم رماس يزنعلا  ناكار يلع قیفوت ناطلس  يلع دلاخ دمحم
 يــــندملا لـــــــجسلا

123456789 12545789545 12546584232 12365984425 
 لاوـــــــــــجلا مـــقر

05123456789 05000000000 050000000000 05123456789 
 عیقوتلا

    
 
 
 

میحرلا نمحرلا هللا مسب   
)راقع ةیكلم تابثا دقع(  


