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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 تمهيد

 
لادددة العر ادددة ال دددعودية مدددنهم حاددداة     دددام حاددد   يُدَعددددل الندددررمي الادددر    املم

 مصدددر الددملهام   امددو  ددو   قتددو  ، و ددو نديددو  فمنددا أمي ، محددو عانددا امللددك 
عبد العزيزعلى احلااة  كامي الدرس األ ل الاي  عاه   صباه هو الندررمي  ،دة ة  ،دد را  

ره  إ اممددو   ح  ددا     ددز مة مددا  لددو تددوال حاا،ددو   ع ددره  ي ددره  فرحددو  حز ددو  لدد 
حر و  للمو  يبدأ يومدو ابلندررمي   مممدو ابلندررمي  ُ ،ددُتصعتف صدلمو  دو أندة ملدك     
ع مة للطامي   ز كامي كلما ا، ع ملاو    وي للطا و ،َدرصَ ى  ،َدنصوى صدلمو ابلندررمي. 
تاملا لاب العربات  هو يملدوه ،دة ة اشا دع املمبمدز املمدد را  وفدا  مدج ء   ر دا    

 و.ثوا 
رّبى أ نا ه على حب الندررمي  المم دك  دو   ،عهدده ابلدمة ة  احل د     دد كدامي 
 يوما  ع اما  ذلك الاي مم  فاو أحد أ نائو  را ة النررمي  فاحم ي  و احم ا  ع اما .

احم دز   الدر خب مدم   ه1353ف ي صباح يوم ال بو الرا ع مج ر ب عام 
 مشددعز   صدداحب ال ددمو امللاددي األمددر  ددرا ة النددررمي لصدداحب ال ددمو امللاددي األمددر

 .(1)للطامي
أ دا  احم دال   مدرلدة  ه1358   يوم الدالةء  الرا دع عشدر مدج ر دب عدام 

األمرا  مم  صاحب ال مو امللاي األمر ممعب لنرا ة النررمي    د  رأ   احل ز ر ر 
اب  ددز   نددي علاددو   ألنددى  طبددة ندداه املنالددبة  كمددا  طددب أيتددا    احل ددز أصددح

 .(2)ال مو امللاي األمرا : عبداحمل ج   مشعز   للطامي

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

3 

  احم لدددو مدرلدددة ه1359   يدددوم ا ثندددني المالدددع عشدددر مدددج رمتدددامي عدددام 
 .(3)األمرا  مم  األمر حممد  ج أمحد  ج اإلمام عبدالرمحج ،ة ة النررمي الار 

  احم لدو مدرلدة ه1361   صباح يوم ا ثنني الرا ع عشدر مدج ر دب عدام 
األمرا  مم  صاحب ال مو امللاي األمر  در لندرا ة الندررمي الادر    رعدى احل دز    

صددداحب ال دددمو امللادددي األمدددر لدددعود   تدددور صددداحب  -  ذلدددك الو دددو–العهدددد 
   كدامي ح دة  مهابدا  عدربت -أمر الر خب   ذلدك الو دو–ال مو امللاي األمر انصر 

 ألنددى عدددد مددج أصددحاب ال ددمو امللاددي فاددو األلددرة الارنددة عددج سبطمهددا  لددر رها  
األمددددرا   طبددددا   لاملددددة ندددداه املنالددددبة منه  األمددددرا : م دددداعد   عبداحمل ددددج   مشددددعز  
 للطامي  مج تةب ال نة الالنافاة   األمرا : عبدالرمحج   ممعب   تةل   مشاري  

ائادة  مج تةب ال نة الالا ادة ا  مدائادة   األمدر ،ركدي  مدج تدةب ال دنة األ   ا  مد
 األمر  واف   انيف  مج تةب ال نة الالا اة المحترية   األمدر فهدد  دج حممدد  دج 

 .(5)  (4)عبدالعزيز  مج تةب ال نة الالا اة ا  مدائاة
احم لدددو مدرلدددة  ه1364   صدددباح األحدددد الالددداش عشدددر مدددج  دددعبامي عدددام 

    حتدر احل دز األمرا  مم  صاحب ال مو امللادي األمدر لدلمامي  درا ة الندررمي الادر 
   العهد  األمر لعود   ،ة األمر للمامي   هاا احل ز ر ر حدزب  ندي علادو مدج 
النررمي  مث ،ة صاحب ال مو امللاي األمر ،ركي  ائا  مج دعا   م  النررمي  مث ،ندم 
للخطا ددة أصددحاب ال ددمو امللاددي األمددرا : عبدددالرمحج   ممعددب   تددةل   مشدداري  

 .(6)  معربيج عج لعادهت  مم  أ اه  لمة ة النررمي الار   در   ،ركي   انيف
أ امدددو مدرلدددة  ه1365   صدددباح اشمددداب ال دددا ع عشدددر مدددج  دددوال عدددام 

األ نددا  ح ددة  بنالددبة  ددم  صدداحب ال ددمو امللاددي األمددر فددوا  لددمة ة النددررمي الاددر   
مدرا :  حتر احل ز    العهدد األمدر لدعود    طدب فادو أصدحاب ال دمو امللادي األ
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 .(7) در   ،ركي    واف   انيف   للمامي   لعود  ج انصر  ج عبدالعزير
أصددبا ا حم ددال مددم  النددررمي الاددر   ،ددة ة  ح  ددا   عددادة ح ددنة لددار علاهددا 
الندددداس   هدددداه الددددبةد الطابددددة  لددددوا  علددددى امل ددددموى الر ددددي مددددج  ددددةل ا معاددددات 

علددى امل ددموى ال ددردي   كالددرا  مددا  املؤل ددات النائمددة علددى ،علددا  النددررمي الاددر    أ  
حيتدددر هددداه ا حم دددا ت األمدددرا    الدددو را    كبدددار الو هدددا    كبدددار املدددو  ني   عامدددة 

 الناس.
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من مظاهر العناية بالقرآن الكريم في المملكة 

 العربية السعودية

 
 

 جتلَّوص عناية اململاة العر اة ال عودية ابلنررمي الار    م اهر عدة منها:
جمدال المعدلاد  للبنادج  البندات:   دام المعلا    اململاة علدى ألدب ء مدة  (  1)

 هدي : اإلنددامي اباب راب    ابإللدددةم دينددا    بحمددد صددلى ء علادو  لددل   باددا   رلدددو    
 على المصدور اإللدةمي الاامدز للادومي  احلاداة   أمي الو دود كلدو  ددانع ملددا لدنَّو ء 

خملددوب  و ا مددو د مي  لددز  أ  انددطراب   ،و اددو العلددوم  املعددارف  ،عددا ا لانددوم كددز
  هددددة إلدددةماة   معدددددا ة   -منهجدددا   فلا ددددا   ،دري دددا  -بخملدددف أ واعهدددا  موادهددددا 

 تايددداها   احلاددد  علددى   ر هتددا  تددرب الددمالمارها حددم ،اددومي منبالنددة مددج اإللددةم  
 .(8)ممنالنة مع الم ار اإللةمي ال ديد

إ  ا هممددددام ابلنددددررمي الاددددر  )،ددددة ة  ح  ددددا   ،  ددددرا (   مراحددددز فباإلنددددافة 
المعلدا  املخمل ددة  أ امدو مدددارس  اصددة  مح دا  النددررمي الادر : ا مدائاددة   ممولدددطة  
 ء ويددددة   ددددز  كلاددددات  أ  ددددام ممخصصددددة    عددددم ا امعدددددات: ا دددددامعة اإللددددةماة 

لددر خب    امعددة أم النددرى باددة ابملديندة    امعددة اإلمددام حممددد  ددج لدعود اإللددةماة اب
 املارمة.
(    اجملدددددال اإلعةمدددددي: هندددددا   دددددد ات   در س   حماندددددرات ،بددددد  عدددددرب 2)

اإلذاعة  المل دا  عدج الندررمي   ،ة ،دو   ،  دره   العلدوم املمعلندة  دو  إندافة إ  إ شدا  
م.    العام    و 1972/ه1392إذاعة  اصة ابلنررمي الار    ماة املارمة عام 

أ شدددئو إذاعددددة أ دددرى   الددددر خب   أُدجممدددا   إذاعددددة  احددددة   سددددرة احملدددرم مددددج عددددام 
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العر ادة م    او إذاعة النررمي الادر  مدج اململادة 18/10/1993املوافق  ه1413
 .(9)ال عودية ابلر خب   فُمحو فر ع هلا   ماة املارمة   املدينة املنورة    دة

جمددددوَّدة  مر،لددددة   ،نددددد  أحاديدددد    ددددرامم  ،دندددددوم هددددداه اإلذاعددددة  ذاعددددة ر ت 
 .(10)م ممدة مج النررمي الار    ال نة النبوية املطهرة
% لدمة ات  رر ادة   البدا ي لعلدوم 75 ي دممدر  الهددا يدوماددا  إ  عشددريج لداعة: 

الندررمي  ال دنة النبويدة   يشمز  الها العاُ العريب    رب رلاا   نونا   لطها   مشال 
 .(11)ريناا  لط إف
(  مج م اهر العناية ابلنررمي الار  إ شا  لو عشرة مجعاة  رية لمح ا  3)

النددددررمي الاددددر   منمشددددرة   أتددددا  اململاددددة  ،شددددرف علاهددددا   ارة الشددددؤ مي اإللدددددةماة 
  األ  اف  الدعوة  اإلر اد  ،ملخص أهدافها  :

  ،  را . . ،علاد  الندررمي الار  أل نا  امل لمني ،ة ة  جتويدا  1
 . حت ا  النررمي الار  للنا ئة.2
 . إعداد املدرلني األك ا  لمعلا  النررمي الار   حت ا و.3
 . هتائة  را   ح  ة إلمامة املصلني   الصةة.4
 . هتايب أ ةب النا ئة با يمعلمو و مج كماب رن .5
 . إحاا   ا ب مه  مج  وا ب رلالة امل جد.6

هد   لغ جمموع الطلبة  الطالبات   هاه  1420/ه1419   إحصائاة لعام 
( حلنة 10.787( تالبا   تالبة   جمموع احلتلق  ال صول )272.219ا معاات )

 .(12)( معلما   معلمة9.290 فصة    جمموع املعلمني  املعلمات )
(  مددج م دداهر العنايددة ابلنددررمي الاددر  ،ن ددا  امل ددا نات   ،ددة ة النددررمي الاددر  4)

  ددو  ،  ددره لدداب علددى م ددموى اململاددة  حدددها  ددز علدددى م ددموى العدداُ     ،اددويج  ح
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   هدددي ،مبدددع حالادددا    ارة الشددددؤ مي ه1399أما دددة عامدددة لع دددراف علدددى امل ددددا نمني عدددام 
 اإللةماة  األ  اف  الدعوة  اإلر اد.

 جتددرى امل ددا نة احمللاددة   الددر خب كددز عددام     ددة فددر ع هددي: ال ددرع األ ل: 
  النددررمي الاددر  كددامة  مددع المجويددد  الري،اددز   ،  ددر  ددز  مددج النددررمي حيدددد كددز ح دد

عدام   ال ددرع الالدداش: ح دد  الندررمي الاددر  كددامة  مددع الدمة ة  المجويددد   ال ددرع الالالدد : 
ح   عشريج  ز ا  مع المة ة  المجويد   ال رع الرا ع: ح   عشدرة أ دزا  مدع الدمة ة 

ح د    دة أ دزا  مدع ح دج الصدوت  الدمة ة.   دد  لدغ   المجويد   ال درع اشدامب:
 .(13)( مم ا نا  1412) ه1418عدد املشاركني   امل ا نات احمللاة حم عام 

أمدددددا امل ددددددا نة الد لاددددددة فاعددددددود إ شددددددايها إ  صددددددد ر األمدددددر الادددددر  ذي الدددددر   
   على أمي ،نام كز عام   ماة املارمة  ه12/11/1398( املؤرخ   25281)

  ة فر ع كامل دا نة احمللادة   ،شدرف علاهدا  ندة حتادا  د لادة.   لدغ عددد املشداركني 
 .(14)( مم ا نا  مج خمملف أتا  العا3135ُ) ه1419  هاه امل ا نة حم عام 
أعلج عج  ائزة كربى حل   النررمي الار   هي  ه1418    وال مج عام 

 ج عبدالعزيز ،نام   الر خب كز عام   ائزة صاحب ال مو امللاي األمر للمامي 
 ،شرف علاها   ارة الشؤ مي اإللةماة  األ  اف  الدعوة  اإلر اد    لغ جمموع 

 وائزها حوا  ملاومي    مائة ألف ر ل لعودي  يدفعها  وه الار  مج ح ا و 
اشاص  رعاية للنررمي   ،شجاعا  على ح  و  ح ج ،ة ،و   هي مو عة على النحو 

 ما :ال
 
 ال ائز الالال  ال ائز الالاش ال ائز األ ل ال رع
 66.000 68.000 70.000 األ ل
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 46.000 48.000 50.000 الالاش
 36.000 38.000 40.000 الالال 
 26.000 28.000 30.000 الرا ع
 16.000 18.000 20.000 اشامب
 
ز إ  أل ددي  مالدز ذلددك لل ددائزات مدج الطالبددات  إنددافة إ    ندات  الريددة ،صدد 

 ر ل لاز مم ا ق أ  مم ا نة.
(  مدج م دداهر العنايددة ابلندررمي الاددر  تباعمددو  طريندة  رايددز  إذ ،ددريا ح   ددبة 5)

%  مدددنه    دددة  عشدددر مي ملادددوان  ،نريبدددا  مدددج 3-1عدددد املا دددوفني   العددداُ مدددا  دددني 
ملعارف ح ب امل ا الاي  امو  و   ارة ا -امل لمني     اململاة العر اة ال عودية 

 عشر مي ألف ك اف. - ه1401عام 
 أصبحدو هاه ال ئة مج العداُ اإللدةمي هددفا  للمنصدريج   أصحدداب األهدوا  
املنحرفدة  فدو هو هل   راجمهدا   در دمه  علدى مهدارات  مهدج ممنوعددة   حرصددو علدى 
خترجيه  معا ل هدم ند اإللدةم  امل دلمنيا م دممللة مدا يمممدع  دو  عتده  مدج ذكدا  

 نة. فط
 ا هممدام  العندايدة  دهاه ال ئدة   البةد  املن مات  اهلائدات سدر اإللددةماة  ينا لدو 

 فمور  سااب   البةد  اهلائات اإللدةماة.
ف ددي  ريطا اددا )مددالة ( ،صدددر أكالددر مددج أر عمائددة صددحا ة مددا  ددني مل دداة   عاددة 

 عدددددم الدددددد ل  مو هدددددة للما دددددوفني     أمرياددددددا لددددددو ر ف صدددددحا ة مل ددددداة    
الشداوعاة ال دا نة ،صدر أكالر مج ، عني ألف صحا ة مل داة   انما   يو د   العاُ 
 العريب  اإللدةمي لوى  ب جمةت مل داة  ربا ،و ف  عتها أللدباب فناة  مالاة.
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  د  الو  هود   كز مج: مصر   األردمي   ،و با لطبدع الندررمي الادر   طريندة 
 ،و ىت حا دة املا دوفني     لداما أمي  عدم هداه الدد ل ،و دف عملهدا    رايز  إ  أقا  

 .(15)ذلكا أللباب  ار ة عج إرادهتا
    اململادة العر ادة ال دعوديدة ،مدو    ارة املعارف  مماللة 

  األمدا ددددة العدامددددة للمدر اددددة اشاصدددة  العنايدددة نددداا املشدددر ع   دددددع  لددددخي مدددج  ددددادم 
 ني ح  و ء   هدي ،بددال  هددودا  تابددة حالاددا ا لملبادة حا دة املا دوفني احلرمني الشري

 مج املصاحف املطبوعة  طرينة  رايز   سرها مج املطبوعات النافعة  امل ادة.
(  مج م اهر العناية ابلنررمي الار  ،رمجة معا ادو إ  اللملدات املخمل دة  فندد 6)

اش النررمي الار  إ  لملة الاوراب الد  يمحدد  ،ربع امللك فاصز رمحو ء  طبع ،رمجة مع
نا أكالر مج لبعة عشر ملادوان    إفرينادا    دد تُبدع   دة  عشدر مي ألدف   دخة مدج 

 .(16)هاه الريمجة على   نمو اشاصة
  ))أمي إحدددددى الصدحددددف العر ادددة  شددددرت مدايددددلي:  (17)  ددددا    مدجلددددة املنهددددز

ل  تبدعددو عدلددى   نددة  دةلددة امللددك  ددالد  دج عبددالعدزيددز ،دو يدع معداش النررمي الار  ا
امل ددددددى   دددددادم احلدددددرمني الشدددددري ني بخملدددددف اللملدددددات   ذلدددددك علدددددى مجادددددع املراكدددددز 
 املؤل ات  املاا،دب الما عدة لرا طدة العداُ اإللدةمي   كدالك   ،دو يعهددا علدى مراكدز 

 .((الدعاة المدا عدادج للرا طدة 
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 للقرآنالطباعة المبكرة 

 في المملكة العربية السعودية      

 

 

،عدددددود  دايدددددة تباعدددددة املصدددددحف الشدددددريف   اململادددددة العر ادددددة ال دددددعودية إ  عدددددام      
عندما  هر املصحف املعر ف بصحف مادة املارمدة   الداي تبعمدو  دركة  ه1369

 مصحف ماة املارمة.
ذكددر أمي فاددرة   (18)ف ددي منددال لذلددماذ عبدالنددد س األ صدداري   جملددة املنهددز

عندددما كددامي مددديرا   ((حممددد لددعاد عبداملنصددود ))تباعددة هدداا املصددحف كا ددو لذلددماذ 
ملطبعة أم النرى احلاوماة  إ  أ و ،و   بز حتنانهدا. مث ،بدا املشدر ع األلدا،اة: حممدد 

      اامي إمجا  عج هاا املصحف (19)علي مملريب   إ راها  النوري   عبدء ابمحديج
  ذكر أ دو عنددما  تدجو فادرة تباعدة مصدحف مادة املارمدة  (02)ة أم النرى   ريد

  (( ددركة مصددحف ماددة املارمددة ))،او ددو  ددركة م ددادة حمددد دة لددجلو ر اددا  ابلدد  
مؤل ددة مددج: حممددد لددر ر الصددبامي   عبدددء ابمحددديج )املدددير الر ددي للشددركة(   إ ددراها  

يب )أمددني الصددند ب(   حممددد لبددا   ددوري )املرا ددب العددام ألعماهلددا(   حممددد علددي مملددر 
 .(12) كامي رأس ماهلا مائ  ألف ر ل لعودي

ا ريت الشركة منرا  هلا   ماة املارمة   ا ريت رلة تباعة حديالة مج أمرياا  
ناج أمي يطبدع فاهدا املصدحف الشدريف محجدام خممل دة   ا، ندو مدع مهندلدني فنادني 

 لريكابها.
األلدددماذ حممدددد تددداهر الادددردي   لدددنوات    ا ، ددداب مدددع اشطدددا  املعدددر ف 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

11 

م( علددى كما ددة املصددحف علددى  واعددد الرلدد  1945-1939احلددرب العاملاددة الالا اددة )
العالمدداش    ددام  ددالك  ددر  اددام   عندددما ا مهددى مددج كما مددو صددححمو  نددة مددج علمددا  
مادة: ال دداد أمحددد حامددد الماجددي ألددماذ علد  النددرا ات بدرلددة ال ددةح باددة املارمددة  

خ عبدال اهر أ و ال ما إمام   طاب امل جد احلرام   ال اد حممد أمحدد  دطا  الشا
املعدددا مي الالددداش ملددددير املعدددارف بادددة   ال ددداد إ دددراها  لدددلامامي الندددوري امل دددم  بديريدددة 
املعارف باة  مث أرلز إ  مشاخة األ هر فوافنو على المصدحاا   كدامي  داخ الندرىا  

 .(22)التَّباع ممج صححو   نع  اََتو الر ي علاو املنارئ املصرية الشاخ حممد علي 
  عد  ب لنوات المملر ها العمز  ني الاما ة  المصحاا   ا  مها  مدج هداا 

مددج  17    دددأ تبعددو ابحلجدد  الابددر لالددة ا معددة املوافددق ه1367املصددحف   عددام 
  ه1369مدج  دهر ر ادع األ ل عددام  7   ا مهدى   ه1368 دهر ذي النعددة عدام 

هداا  (42).   ص و  ريدة أم الندرى(32)مث  دئ   تبع احلج  الصملر    ناة األحجام
 املصحف با يلي:

 ( أمي ا مدا  كز ص حة أ ل رية  كما أمي قاية كز ص حة ر ر رية.1)
 ( أمي ا مدا  كز  ز    أ ل ص حة  كما أمي ا مها  كز  ز    ر ر ص حة.2)
   ع ى.( أمي كز  ز  عشر مي ص حة ما عدا  ز 3)
 ( أمي عةمات األحزاب  أ صافها  أرابعها  ولاة هةلاة.4)
 ( أمي عةمات ال جدات رل  الاعبة.5)
( أمي الننددوا الدد  حددول ال احتددة   الصدد حة األ     حددول أ ائددز البنددرة   6)

 الص حة الالا اة مركبة مج كلمة ماة ابألحرف الاوفاة.
ع يملددى عنددد  ددم  النددررمي  (  نددع  عددد قايددة املصددحف   ر ددره دعددا   ددام7)

  هو خممار مج األدعاة املأثورة.
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 كامي صدى  هور هاا املصحف  العا  دا ز اململاة   ار ها   كا و فرحة 
امللدددك عبددددالعزيز رمحدددو ء   هدددوره كبدددرة    ددددم للندددائمني علادددو دعمدددا  مددداد    معندددو   

  كمدا (25)مدو  ي الد لدةلخاا    كالك أصحاب ال مو األمرا   املعدا  الدو را   كبدار 
  ى المح امي امل لمني  ثنا ه    ارج اململادة   أ دادت  دو الصدحف الصدادرة   

 .(62) عم ،لك البةد
  عددد ثةثددني عامددا  مددج  هددور مصددحف ماددة   هددر مصددحف ر ددر   مدينددة 

  بطا ع الر نة   عد مرا عمو  املوافنة علاو مج ا هدة ه1399 دة   ذلك   عام 
 ددالك   اململاددة العر اددة ال ددعودية.   ددد أ ددرف علددى هدداه الطبعددة عدددد مددج املخولددة 

الندددائمني علدددى املطبعدددة  علدددى رألددده : األلدددماذ عبددددء ابعاتدددو مددددير عدددام مطدددا ع 
 .(72)الر نة    ماةه: حممد ترموم   حممد  لجومي

م( أُعلددج عددج افممدداح أع دد   أكددرب 1984) ه1405    ددهر احملددرم مددج عددام 
لعددداُ ،ندددوم علدددى  دمدددة الندددررمي الادددر    املديندددة املندددورة   هدددو أ ل عمدددز مطبعدددة   ا

حادددومي ر دددي لطباعدددة الندددررمي الادددر    فدددما ع دددا    دددع ء  دددو مةيدددني امل دددلمني   
 خمملف  ناع األرخب.
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 مجمع الملك فهد

 لطباعة المصحف الشريف

 
ورة أر ع ،مجلددى   جممددع امللددك فهددد لطباعددة املصددحف الشددريف   املدينددة املندد

 م داهر العنايدة ابلندررمي الادر  ال   دامو نا اململادة العر ادة ال دعودية.
فعنددددما كالدددرت الطبعدددات المجاريدددة  سرهدددا للمصدددحف الشدددريف   الددد  ُ حتددد  
ابلعناية الاافاة مج المد اق  التبط   ح ج الطباعة  اإل راج   فق ء   ة األمر   

طباعدة املصدحف الشدريف     ىد مر دى المجهادزات الطباعادة هاه البةد   شا  جممدع ل
 احلديالة   أمهر ال نادني املخمصني   جمال الطباعة.

   ددع ا  ماددار علددى مدينددة املصددط ى صددلى ء علاددو  لددل   لماددومي منددرىا  هلدداه 
املنشأة الع امةا ملاا مها     وس امل لمني   ألقا عاصمة اإللةم األ   الد  ،نددزل 

اها الوحي على  ر اشلق حممد صلى ء علاو  لل     ع منهدا  دور الندررمي فأندا  ف
 أتا  املعمورة.

 ا، ددق علددى ، ددماة املصددحف الدداي يددم  تبعددو   هدداا اجملمددع بصددحف املدينددة 
 النبويةا ،امنا  ناه البنعة املباركة.

  ، تدددز  دددادم احلدددرمني ه1403ف دددي ال دددادس عشدددر مدددج  دددهر احملدددرم عدددام 
ري ني امللك فهد  ج عبدالعزيز  ونع حجر األلداس هلداا املشدر ع العمدةب    دال الش

بسم هللا الرمحن الرحيم، وعلى  برةىهللا هللا العلىل الرىدير، ))عند  نع حجر األلاس: 
ًاو وبرةىهللا ةداىهللا الرىركن الكىر، أوإلو، وا سى    إننا نرجو أن يكون هذا املشىرو  ريى

 العلىىىل الرىىىدير العىىىون والموريىىىد يف أاىىىو   الدينيىىىهللا واملسىىىلمن انيىىىاو،  اجيىىىاو اىىىن هللا
والدنيويهللا، وأن يورد هذا املشىرو  الكريىً ةداىهللا اىا أنشىأ اىن أجلىا، وهىو الرىركن 
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 .(( الكر،؛ لينمفع با املسلمون، وليمدبروا اعانيا
كدامي   1984أكمدو ر  30  املوافدق ه1405   ال ادس مج  هر ص ر عدام 

 لمني  عندما أ اح  ادم احلرمني الشري ني امللك فهد  ج حدء  ع اما  أثلم صد ر امل
عبدالعزيز ال مار إيااان   مشملاز اجملمع   عد أمي اكممز  نايه  جتهازا،و ال ناة   البشدرية  

لرىىد ةنىىل سريىى  سىىنمن يف هىىذا املكىىان )) لددطر   لددجز اجملمددع الالمددات المالاددة: 
املدينىىهللا الىىن ةانىىل أعهىىم لوضىىع ح ىىر ا سىىاا شىىذا املشىىرو  العهىىيم، ويف هىىذ  

ادينىهللا رىرأ أهل ىا برىدو   سىول هللا  ىل  هللا عليىا وسىلم، وةىانوا ريىً عىون لىىا يف 
شدائد ا اىو ، وانللرىل ان ىا الىدعوع،  عىوع اةىً والعةىهللا للعىامل أذىع  ويف هىذا 
اليىو  أجىد أن اىا ةىان حلمىىاو يمىرىد على  أر،ى  اسىىمو ، ولىذل   ى  على  ةىى  

ربيىىىهللا السىىىعو يهللا أن يشىىىكر هللا علىىى  هىىىذ  النعمىىىهللا الكىىىع ، اىىىوايفن يف اململكىىىهللا الع
وأ جىو أن يىىورر  هللا أن أسىو   داىىهللا  يى  و ويفىى ، وذيىع املسىىلمن، وأ جىو اىىن 

 .(( هللا الموريد
ينع اجملمع   الشمال الملريب مج املدينة املنورة على تريق ،بو   على م احة ،ندر 

عج  حدة عمرا اة ممااملة   مرافنها املخمل ة   بائمني    ني ألف مري مر ع   هو عبارة
حا  يت  م دجدا    مبدا لدعدارة   لداحة كبدرة للطباعدة   م دمودعات للمدواد األ لادة  
 م ددمودعات لع مدداج المددام   جمموعدددة مددج الوحدددات ال ددداناة للمددو  ني سددر املمدددز  ني  

   مطداع    مةعدب ر نداة   جمموعة مج ال لز ال اناة لابار املو  ني   مركزا  للم دوب
  ماا،ب  ريد  م موص ا   سر ذلك مج املرافق.

 
 أاا أهم أهدارا ر ل:

 تباعة املصحف الشريف ابلر ا ت املشهورة   العاُ اإللةمي. -1
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،رمجددة معدداش النددررمي الاددر   ،  ددره  إ  أهدد  اللملددات  أ لددعها  ا مشددارا    -2
  تباعمها .
 الار  مصوات مشاهر النرا .، جاز ،ة ة النررمي  -3
إ درا  البحدو   الدرالدات املمعلندة ابلندررمي الادر    ال دنة  ال درة النبويدة  -4
 املطهرة.
  شر إصدارات اجملمع على الشباات العاملاة. -5
 ،لباة حا ة امل لمني   الدا ز  اشارج مج إصدارا،و املخمل ة. -6

ة ح دص عددج عاصد    هددي الر ايددة   دد تبددع املصدحف الشددريف   اجملمدع  ر ايدد
الدد  يُنددرأ نددا   مع دد   ددةد العدداُ اإللددةمي    ددد كمددب هدداا املصددحف علددى  واعددد 
الرلدد  العالمدداش   ُنددبط علددى مددا  ددرره علمددا  التددبط مددع األ ددا  عةمددات اشلاددز  ددج 

ريدددة  فندددا  للعددددد الادددو    جممدددوع  6236أمحدددد  أ،باعدددو مدددج املشدددار ة   عددددد ر ،دددو 
صد حة ،نمهدي كدز صد حة  يدة   تبدع محجدام خممل دة هدي: ا ادب   604صد حا،و 

 ددد    املممدددا    ا دددوامعي العدددادي 45 ددد    العدددادي 75 الدددالمج   الر دددع   العدددادي 
 د    ا دوامعي اشداص   ا دوامعي ال دا ر   امللادي 45     ا دوامعي العدادي 75

 ع   العشدر األ در  ال ا ر  إنافة إ  تبعو جمدزأ:  دز  عد     دز  ،بدار     دز   دد
  ر ع يب  كما تُبتع مصحف  ااملو جمزأ على لمة أ  ام.     

كما تُبع  ر اية  را عج انفع املدش   هدي الر ايدة الد  يُندرأ ندا   مع د  د ل 
اململدددرب العدددريب )اململدددرب   ا زائدددر   ،دددو ب   موريما ادددا( إندددافة إ  ال دددنملال   ،شددداد  

شددط املشددر ي علددى ح ددب  واعددد الرلدد  العالمدداش    اجددر    كمددب هدداا املصددحف اب
ريددة  فنددا  لعدددد املدددش األ ددر   جممددوع  6214 ُنددبط ابلتددبط اململددريب   عدددد ر ،ددو 

      ا وامعي اشاص.75ص حة. تبع ابحلج  العادي  559ص حا،و 
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كمددا تبددع  ر ايددة الددد ري عددج أيب عمددر  البصددري   كمددب ابشددط املشددر ي علددى 
العالمدددداش   ندددبط علددددى مددددا  دددرره علمددددا  التدددبط  مددددع األ ددددا  ح دددب  واعددددد الرلددد 

 عةمددات اشلاددز  ددج أمحددد  أ،باعددو مددج املشددار ة  مددا عدددا  عتددا  ي ددرا   فنددد ر عددي   
 6214نددبطو مدداهب أكالددر اململار ددة   مددا  ددرى العمددز  ددو   ال ددودامي.  عدددد ر ،ددو 

نمهددي صدد حا،و صدد حة     ، 521ريددة  فنددا  للعدددد املدددش األ ل   جممددوع صدد حا،و 
   .75 ية   تبع ابحلج  العادي 

كما تبع مصحف   خ ،علاق  ر اية ح دص عدج عاصد   علدى ح دب  واعدد 
رية  فنا   6236الرل   التبط املمعارف علاها   ابك مامي  ما  ا رها   عدد ر ،و 

   .75ص حة   تبع ابحلج  العادي  611للعدد الاو    عدد ص حا،و 
 

ع لللريع ر ل:أاا املصاحف املخل  ويفهللا واملعدَّ
مصدحف  ر ايدة ح دص عدج عاصد    ،نمهدي صد حا،و  يدة   فدق  واعدد الرلد  
العالمدداش   نددبط علددى مددا  ددرره علمددا  التددبط  مددع األ ددا  عةمددات اشلاددز  ددج أمحددد 

ريدة  فندا  للعددد الادو    جممدوع صد حا،و  6236 أ،باعو مدج املشدار ة   عددد ر ،دو 
 ص حة. 521

ح دددص عدددج عاصددد  ،نمهدددي صددد حا،و  يدددة  فدددق  واعدددد الرلددد  مصدددحف  ر ايدددة 
العالمدداش   نددبط علددى مددا  ددرره علمددا  التددبط  مددع األ ددا  عةمددات اشلاددز  ددج أمحددد 

ريدة  فندا  للعددد الادو    جممدوع صد حا،و  6236 أ،باعو مدج املشدار ة   عددد ر ،دو 
 ص حة. 604

 اٍر إلعداد هاا املصحف.مصحف  ر اية  الومي عج انفع املدش   العمز 
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 أسلوب العم  يف ةمابهللا اصاحف اجملمع ويفريع ا :
،امدددب مصددداحف اجملمدددع  ادددد  طدددا  مممدددرس  مشدددهود لدددو ابلم دددوب   كما دددة 

 املصاحف  هو اشطا  عالمامي تو.
 ،شرف علدى كما دة املصداحف  تبعهدا  ندة علمادة خممدارة  عنايدة مدج املخمصدني 

لددد    التدددبط   عدددد اوي   الو دددوف   الم  دددر    علدددوم المجويدددد   الندددرا ات   الر 
 رائلة فتالة الشاخ علي  ج  -حالاا  – ال ندو   اللملدة   النحدو  الصرف   هي ماو ة 

عبدالرمحج احلاي ي  عتدوية أصدحاب ال تدالة: عبددالرافع رندوامي علدي   عبدداحلاا  
عمدر   حممدد عبدال ةم  اتر   حممد اإلساثة  لد الشاخ   حممد عبددالرمحج أتدول ال
 عبدء  يج العا ديج   يولف حممد   اع عبدالرحا    حممد َتا  الزعيب.

، در اللجنددة   عملهددا  فددق  طددة د انددة   ،را ددع العمددز  طددوة  طددوة  فاددز 
عتددو فاهددا يطددالع   ددخة مددج أصددز املصددحف املخطددو  علددى ا  ددراد   ينرُيهددا  يددد ق 

ة حركدددة  إندددافة إ  املصدددطلحات فاهدددا ريدددة ريدددة   كلمدددة كلمدددة   حرفدددا  حرفدددا    حركددد
 الرمدددو   م دددمعانا    ذلدددك  لدددة ،ابدددر ح دددب احلا دددة   يُدددد ىتمي مدددا يندددف علادددو مدددج 
ملحو ات    اامي معد لالك   يو ع علاو اب و  مث جتممع اللجنة ملنا شة ما د ىتمي   
الباددداانت   ،صددداو امللحو دددات    ادددامي  احدددد  عدددد حددداف املادددرر  مث جيممدددع أعتدددا  

ملنا شة هاا الباامي  از  زئاا،و  فما ُأمجع علاو يو ع مج ا ماع   يعممد علادو  اللجنة
  ،صحاا األصز الداي يعداد مدرة أ درى للجندة   ،مبدع األلدلوب    دو حدم ،طمدئج 

 اللجنة على لةمة ما ُكمب.
   ،ندوم برا عدة العمدز   ((املو مداج ))مث فذمي اللجنة ابلبد  ابلمحتر للطباعدة 

رحلددددة  د ددددة ممناهاددددة  حددددم ،طمددددئج علددددى لددددةمة المحتددددر للطباعددددة النهائاددددة هدددداه امل
 للمصحف الشريف.
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 ،ددملخص التددوا ط الدد  ، ددر علاهددا اللجنددة   مرا عمهددا للمصددحف الشددريف 
 فاما يلي:
 
.  ا ددريا  اإلمجدداع   كددز  طددوة   املصددادر األلالدداة مددج كمددب املمندددمني 1

 ةف. كمب املمأ ريج هي املر ع   ح   أي  
.  المم ددددك ابحلجددددة إمي  هددددرت   إلنددددا  مدددا عدددداها   احلجدددة مبنادددة علدددى 2

 الر اية  كةم األئمة املمندمني     د ز للرأي  ا لمح امي فاها.
 .  ا،باع  واعد الرل  العالماش  الاي ح ي  مجاع الصحا ة  الما عني. 3
ء علادو  لدل  كمدا .  جتدريدد املصحددف مدمددا عدددا الندررمي الادر  لنولدو صدلى 4

ُحو)) ددا    صددحاا م دددددل :   (( (28)  ،امبددوا عددم   مددج كمددب عددم سددر النددررمي فَدلصدددَامص
 ذلددك  شدداة ا ددمة   ددص الندددررمي  ملادددره  المبددداس ذلدددك علددى الندداس  ممددا  ددد ياددومي 
مددد ة   لببدددا  للمحدريدددف  الزيدددادة  ممألدداة   ذلددك بددا لددار علاددو الصددحا ة رنددي ء 

  جتريد املصاحدف العالما ادة مما لوى النررمي الار   مما ُ حيد  ابلمدوا،ر  النطدع  عنه 
 الانني  كري ا  ال دور   عدد ر هتا   اامي املاي  املدش منها  مما هو دا دز    طداب 
الددنص النددررش  حادد  ناددج ، صدداز األ ددوال فاددو    اددامي الددرا ا مددج املر ددوح   كمددب 

 الار . الم  ر   علوم النررمي
.  أمدا ألددما  ال دور   رمدو  الو دوف   الدننصط  الشداز  فندد دعدو احلا ددة 5

إ  إثباهتاا  لمصا ها ابلنص النررش. أما ما هو  ارج  طاب النص النررش   حوا ي 
الصددد حات  كالددد  ال دددورة   ر ددد  ا دددز   أ     ا دددب الصددد حات  كرمدددو  األ دددزا   

 األ دداس    رمددو  ال ددجدات   ال ددامات  فلنلىددة   األحددزاب   األرابع   األعشددار 
احملا ر فاهاا لبعدها عج جمال الدنص الندررش أُثبمدو   دراج تبداعي مملدف عدج الدنص 
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 النررش.
  ،نمهي املرا عة  المصحاا عندد هداا احلدد   دز َتدرى  عدد ذلدك مطدوات د اندة 

ة  عناية  إحاام  مج أ ز احملاف ة ع لى لةمة الدنص الندررش  فق أ  مة  معاير معدَّ
مدددج أي  طدددأ   ح دددج اإل دددراج الطبددداعي   أ شدددئو مدددج أ ددددز ذلدددك إدارة مدددج أهددد  

   ،ت :((إدارة مرا بة اإل ماج ))إدارات اجملمع هي 
 

 ) أ ( مرا بة النص.
 )ب( املرا بة النوعاة لع ماج.
 )ج( املرا بة النهائاة لع ماج.

ةثني مرا با  مج املخمصني   الرل   )أ(     مرا بة النص   فاو ما يصز إ  ث 
 التددبط   عددد اوي   الو ددوف   مددج احلدداف ني املمننددني لامدداب ء ،عددا  ابلددر ا ت 

 املخمل ة.
 يبدأ عمدز هداا الن د  مدع أ ل  طدوة مدج  طدوات الطباعدة   يمدو ع   ثةثدة 

 أ  ام:
و مداج(      مرا بة المجهازا  مهامو المأكد مج لدةمة ،ركادب الصدور )امل -1

 لددددةمة عمددددز األلددددواح الطباعاددددة )البلامددددات( مددددج  ددددةل مرا بددددة المجددددارب ا  مدائاددددة 
 للطباعة )األ  الاد(.

    مرا بة النص ا  مدائاة   ينوم املخمصدومي   هداا الن د  برا بدة ملزمدة  -2
 ةل ر ع ال داعة األ   مدج  دد  الطباعدة  مث مرا بدة ملزمدة كدز لداعة  فديذا حُلد  أي 

ا كتددعف   احلددرف  أ     ددالو  أ     نصطددو  أ   طددٍع   احلددرف   الشدداز  طددأ
  الننصط  أ   و رلة الطباعة فورا  حم يم  ،صحاا ذلك اشطأ.
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 يو دع مجاددع العدداملني   هداا الن دد  علددى كددز ملزمدة ،ددم  مرا عمهددا   حت دد    
أي ملحو دة املاامي املخصص هلا حا  ناج الر وع إلاها عند احلا دة  كمدا ُ، دجز 

 ،امشف   لجةت  اصة  الك.
    مرا بة النص النهائاة:  ينوم برا عة املة م مرا عة قائاة  عد تبعها   -3

  عد مرا عمها مدج   د  املرا بدة ا  مدائادة    دن ب األلدلوب الداي ي در علادو الن د  
اللجندددة  ال دددا ق   حت ددد  املدددة م الددد  ،دددم  مرا عمهدددا   عدددد المو ادددع علاهدددا مدددج أعتدددا 

 للر وع هلا عند احلا ة.
)ب( أمددا   دد  املرا بددة النوعاددة لع مدداج  فهددو امل ددؤ ل عددج مرا بددة العمددز علددى 
 طدددو  اإل مددداج   حتديدددد األ طدددا    مدددا نادددج إصدددةحو   مدددا جيدددب إ،ةفدددو   يم دددرع 

 العمز   هاا الن   إ  ما يلي:
اد األ لاددة للمواصدد ات   د  املرا بددة النوعادة علددى املددواد: للمأكدد مددج مطا نددة املدو 

احملدَّدة    را  ا  مبارات  ال حوصات املادا اة  املخربية   المأكد مدج لدةمة ختدزيج 
املواد األ لاة   م مودعات اجملمع ح ب األلالاب الصحاحة للمخزيج   المأكد مج 
،ددوافر أ  مددة لددةمة المعامددز مددع املددواد األ لاددة   ددبو املصددنعة   املصددنعة علددى خمملددف 
مراحدز اإل مدداج   المأكددد مدج ،ددوافر ال ددر ف املنا اددة املةئمدة  كدر ددة احلددرارة  الرتو ددة 

   وعاة املا   إنافة إ  مما عة ، لا  املواد األ لاة ملراحز اإل ماج املخمل ة.
  دد  املرا بددة النوعاددة علددى أعمددال المحتددر  المصددوير   ألددواح الطباعددة   ينددوم 

 أ مرحلة الطباعة.برا بة هاه األعمال حم ،بد
  ددد  املرا بدددة النوعادددة لع مددداج   ،بددددأ مهمدددة هددداا الن ددد  مدددع  دددد  أعمددددال 
الطباعددددةا للمأكددددد مددددج لددددةمة   ددددودة املددددواد األ لاددددة الدا لددددة   ،صددددناع العمددددز 
الطباعي   ماصدة الدورب  األحبدار   مطا نمهدا للمواصد ات  املعداير املطلو دة  فدق 

 ما يلي:
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  المأةىد ان ىا على  كلىهللا اللرياعىهللا النراط الفنيهللا الن  

 وإنماج ا
 احلد املسموأ با

 

جيددب أمي ،اددومي امل ددافات  ددني حددد د امل دداحة املطبوعدددة 
 أتراف الص حة ممما اة مع املواص ات ال ناة   فنا  ملدا 

  حتديددددددددددده   أي   دة أ   نددددددددددص   امل ددددددددددافات سددددددددددر 
 منبولة.

0.00 

 
 mm-0.20 0.0 عدم نبط األلوامي

mm 

   ي ما  و   ، ل ز الص حاتاشطأ  

 
عدددددم مطا نددددة املددددادة املطبوعددددة لذصددددز )ك ددددةمة الددددنص 
   ددددددددود كددددددددز اإل ددددددددارات علددددددددى الصدددددددد حات املطلددددددددوب 

 تباعمها(.
   ي ما  و

 
عدددددم مطا نددددة املددددادة املطبوعددددة للعانددددة املعممدددددة )كدددداللومي 

  كالافة احلرب(
 %5   -+ أ  

 
طباعددة مددع ،طددا ق در ددة ا  عادداس للددورب امل ددمعمز   ال

 ما   املوافنة علاو.
 %5   -+ أ  

   ي ما نا (Doublingالطباعة املزد  ة ) 

   ي ما  و الممشاا احلربي على الص حات 

   ي ما  و حاف أ زا  مج احلر ف  الننا  املطبوعة 

   ي ما  والن افدة العامدة ) ندا  حددرب   يدو..( علدى الدنص  دا ددز  
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  المأةىد ان ىا على  كلىهللا اللرياعىهللا النراط الفنيهللا الن  

 وإنماج ا
 احلد املسموأ با

 الص حات

   ي ما  و ربعاوب   الو  

 
عادددوب   الطباعدددة انجتدددة عدددج ،ن ادددف الولددداط املطددداتي 

(Blanke) 
   ي ما نا

 

الطددي )  حالددة ر ت الطباعدددة الشددريطاة(  عدددم ندددبطو 

ح دددب عةمدددات الطدددي املو دددودة علدددى امللزمدددة  أ  عددددم 
 ،طا ق اإلتارات

 مل  1

   ي ما  و الما ر الور ي 

 ي ما  و   الممزيق الور ي أ  المخر  

   ي ما نا الرتو ة الزائدة على الورب أثنا  الطباعة 

   ي ما  و املشا احلربي مج ان ز املة م أ  رلة الري اط 

 
  د  املرا بددة النوعاددة علددى المجلادددا ملرا بدة تددرب المصددناع   فحددص عانددات  -4

اإل مداج   كددز مدج إ مداج كددز مرحلدة للمأكددد مدج ا،بدداع الشدر    املعدداير املندررة    لددو 
مرحلة مما يؤثر   املرحلة الةحنة مج عاوب  أ  على م موى  ودة اإل مداج النهدائي  
 ذلددددك ا مدددددا    طدددديى صددددحائف الطباعددددة الور اددددة  أ  جتماددددع املددددة م ابلن ددددبة للطباعددددة 

 الشريطاة   ا مها   ابلمجلاد   فق املواص ات  املعاير ال ناة المالاة:
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   المأةد ان ا يف الم ليد  النراط الفنيهللا الن

 الن ائل )غ ف ارو (
 احلد املسموأ با

كددز مددا ي هددر مددج عاددوب   الطباعددة أ  سرهددا  صددلو إ    دد  المجلاددد يددم  إينافهددا 
  بز البد   عملاة المجلاد

 
ملددددد    منطندددددة المصددددداب  2سدددددرا   ائدددددد ألكالدددددر مدددددج 

 النماص ابلاماب
   ي ما  و

   ي ما  و فارب النص 

   ي ما نا نر ة ال اني ال اهرة على الاماب 

   ي ما  و عدم   ود  ريط المحديد 

 
المددددد ير الدددداي يدددددؤدي إ  ،دددددريم ابملددددة م أ  يدددددؤدي 

 ل رب   الملباب
   ي ما  و

   ي ما  و الشاا ال اهر أ  سر املو ود 

 مل  2  صرة( أ    دة سرا  –تول احلباة )تويلة  

 مل  1 ة إ   هة رأس الاعبار، اع احلبا 

 مل  1+  فارب الملباب )الملةف( 

 
العةمدددددات الددددد  ، هدددددر علدددددى الامددددداب أثندددددا  عملادددددة 

 الملباب
   ي ما نا

   ي ما نا اشصرة سر ا ادة 

   ي ما  و النماص سر الةصق 

   ي ما  و أي عاوب أ  عدم ،نالق   اإل راج )الشاز( النهائي 

   ي ما  و  االو املخمل ةال  خ م 
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النرىىىىىاط الفنيىىىىىهللا الىىىىىن  ىىىىى  المأةىىىىىد ان ىىىىىىا يف 

 الم ليد الن ائل )غ ف ارن(
 احلد املسموأ با

   ي ما  و ال  خ م االو املخمل ة 

 مل  1 الملرا  النا ص 

 مل  1+  فرب الممللاف )الملباب( 

 
 هور ،ا ر أ  ندرابت أ  عةمدات أ  أ لداخ 

 لاف عد عملاة الممل
   ي ما نا

 
 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا للم ميع  
   ي ما نا ملزمة   سر مونعها الصحاا 

 
الممشدداا احلدددربي احلاصددز مدددج كالددرة املدددة م علدددى 

 مملاي اولة ابملة م
   ي ما  و

   ي ما  و الما ر الور ي 

   ي ما نا األ لاخ الطباعاة 

   ي ما نا أ  منلو ةملزمة ماررة أ  ان صة  

 
 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا للخيايفهللا  
احلالب او   ز    يمجزأ مدج اولدة    حالدة   دود عطدز  دو جيدب إينداف اولدة  -

 مبا رة.
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 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا للخيايفهللا  
  حالددة حددد   أي ا ددمةف   املددة م أثنددا  عمددز اولددة جيددب أمي يعاددد املشددملز    -

 اشااتة.كامز مة م الاماب إ     داية مرحلة 

 
املددددة م   سددددر مونددددعها الصدددددحاا  أ    دة أ  

  نص أ   لب فاها
   ي ما  و

 
األ طدددا  احلاصدددلة عدددج ندددر ة اإل دددرة   الشددددناز 

  املارب
   ي ما نا

   ي ما  و ،شر  املة م 

   ي ما نا  ااتة ر وة أ  مشد دة 

   ي ما  و الممشاا ال اهر على املة م 

   ي ما  و ة مَتزيق ابمل 

   ي ما نا كمب خماط  عتها مع  عم 

   ي ما نا مة م سر خماطة مج الدا ز 

 
 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا للخيايفهللا السرجيهللا  

 
النطبدددددة النا صدددددة إذا كدددددامي املصدددددحف الواحدددددد   

 يمعدى أر ع  طب
   ي ما نا

 
  دددددود م دددددافة  دددددني اإلتددددداريج املمندددددا لني  ماجدددددة 

 طيلل
 مل  1

   ي ما نا اشااتة ا ا باة 

   ي ما  و ،ن از اشاو  
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 النراط الفنيهللا ملرلع الكرتون
جيددب أمي ،اددومي املنالددات صددحاحة مائددة   املائددة كمددا جيددب المأكددد مددج د ددة   ددودة 

الندددص )عددددم   دددود عادددوب   األتدددراف  ماجدددة للندددص(   كدددالك المأكدددد مدددج  ندددع 
 اومي األلااف ابجتاه  احدالار،ومي عند النص  ا  ،

 
 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا لرلع اجللد  
 مل  1 فرب مناس ا لد ابلطول أ  ابلعرخب 

   ي ما  و ،عدد األلوامي 

   ي ما  و َتشاا أ  نرابت 

 
 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا لصنع الغ ف  
 مل  2 –+ أ   فرب مناس اشصرة 

 مل  2/  1 لاعب )ال اد ل( الطول أ  العرخبفرب  ص كر،ومي ا 

   ي ما  و أي اعو اج ابلار،ومي 

   ي ما  و أ لاخ الملرا  على الملةف 

   ي ما  و عاوب    ا ية الملةف ) ا ية مد بة( 

   ي ما  و عاوب   لصق النماا على الار،ومي 

 ي ما  و  عددددددم ، دددددا ي الالنادددددة مدددددج أي  هدددددة مدددددج ا هدددددات  
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 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا لصنع الغ ف  
 األر ع للملةف

 
  دددددددود فدددددددراو   الملدددددددرا  ممدددددددا يدددددددؤدي إ  ،ن ددددددداخ   

 الملةف
   ي ما  و

 
 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا للمذهي   

 مل  1 فرب البصمة احلرارية على الو هني 

 مل  2/  1 فرب البصمة احلرارية على الاعب 

   ي ما  و أي ،نطاع أ  فراسات على الاهب 

 
ادددددبب  الدددددمعمال ) الدددددب المطمددددداب مدددددج  ددددددة ال

 البصمة احلرارية( الالاشة فوب تا مها
   ي ما  و

   ي ما  و عدم المجا ب   در ة ملعة الاهب 

 
ا، اخ  الب البصدمة احلراريدة )الالاشدة( ممدا يدؤدي 

 إ   هور  نا  على الملةف
   ي ما  و

 
 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا للش   

   ي ما  و   ماررة أ  ان صة أ  منلو ةملزمة   سر مونعها أ 

   ي ما  و اتراف   الشك عج الاعب ) ك  ا يب( 

   ي ما  و ا مةف م افات الشك 

   ي ما  وعادب   د ددوس الشددك مدج اشددارج أ  مددج الدددا ز  
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 احلد املسموأ با النراط الفنيهللا للش   

 ) ك سر للا (

 
ج     املرا بة النوعاة على الم جاةت  للمأكد مج أمي مجاع مراحز اإل مدا  -5

 دددد َتددو ح دددب األصددول ال نادددة  C.Dعلددى أ دددرتة الاالدداو   األ دددراص املتددملوتة 
  التوا ط  املعاير املطلو ة.

  د  الم مدا  علددى املرا بدة النوعاددة لع مداجا للم مدا  علددى أعمدال املددرا بني  -6
  أ  ددام املرا بددة النوعاددة   ذلددك اب تددةع علددى عانددات عشددوائاة    أ  ددات مم ا ،ددة 

  اام املرا ب  عملو  فق املعاير احملددة. للمحنق مج
)ج(أما املرا بة النهائاة لع ماج  فهي امل ؤ لة عج املرحلدة اهلامدة  األ درة للمرا عدة   عدد 
إ راج كماب ء الار    أكمز صورة   ،تدمج أ  داما    دعبا  ممعدددة  مالدز:   د  ا لدمةم 

لنهائادددة     ددد  الم مدددا    لادددز   ددد  مدددج هددداه  الم دددلا   المصدددلاا  المعلادددب   دددعب املرا بدددة ا
 األ  ام أ   عبة مج الشعب مهام ممعددة )يطول  رحها(.

   دة   د ة العمدز   ندبط املرا عدة   ىتد كدز  هدا    اجملمدع م هدزة مرا بدة رلادة 
،و دف ا هدا  رلاددا  عندد اكمشداف اشطددأ  هداا إنددافة إ  مما عدة العامدز ال ددم علدى ا هددا  

 هو م ؤ ل عج أي  طأ ينع   بب ا ها  الاي ينوم علاو.   و  ف
 لاز مرا ب  أ  م م     طو  اإل ماج املخمل ة  م   اص  و شم  العمز 
الددداي را بدددو    والدددطمو نادددج المعدددرف علادددو   حدددال اكمشددداف أي  طدددأ   عملدددو  

آت  متع لن ام ا زا ات الاي  نعو اجملمع  إ   ا ب ما  نعو مج حوافز  مااف
 لاز عامز يامشف أي  طأ   العمز.
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 تسجيل تالوة القرآن الكريم

 
 ا ب مه  مج  وا ب ا هممام  العناية  اماب ء الادر    ي در العمدز فادو 
 ددن ب الد ددة الدد  ي ددر فاهددا   كما ددة املصددحف الشددريف  تباعمددوا حادد  متددع إ  

ة الم ددجاةت  رائلدددة مرا عددة  ،صددحاا مددج  بدددز  نددة ، ددمى اللجنددة العلمادددة ملرا عدد
فتالة الشاخ علي  ج عبدالرمحج احلاي ي  عتوية أصحاب ال تالة: أمحد عبدالعزيز 

 أمحد الز ت   عبدالرافع رنوامي علي   عبداحلاا  عبدال ةم  اتر.
جمهدددز محدددد  أ هدددزة الم دددجاز   ،ندددوم  ((الدددمديو )) يدددم  ، دددجاز الدددمة ة   
   يد مي كز عتو ملحو ا،و    اامي  اص  دالك  اللجنة بما عة النارئ أثنا  المة ة

 ،نا   هاه امللحو ات   يطلب مج الندارئ ،صدحاا مدا ُأمجدع علدى ،صدحاحو منهدا 
    ب الاوم الاي ،ة فاو   هااا ي ممر العمز حم ،نمهي ،دة ة كامدز املصدحف  

،طمئج فريا ع اللجنة مرة أ رى المة ة  ااملها  ،مخا اشطوات ال ا نة    ها حم 
 على لةمة الم جاز   ،و ع على إ ا ة العمز.

 ¼مث ،ما ع  عد ذلك  طوات ا لمن اخ مج الشريط األصز إ   ريط مالري 
مث إ   ادرات ،عبئدة أ درتة الاالداو     كدز مرحلدة متدع  CD وصة مث إ   درص 

العمز إ  مرا بدة عداملني  فنادني ممخصصدني حدم ي هدر الم دجاز علدى م دموى  ادد 
 ج الد ة العلماة  ال ناة.م

 ربدا الددمملرب الندارئ لددنة إ  ثددة  لدنوات لم ددجاز ،دة ة املصددحف كددامة   
  دددد   حدددم اومي الم دددجاز لادددز مدددج: فتدددالة الشددداخ الددددكمور علدددي  دددج عبددددالرمحج 
احلدداي ي  ر ايددة ح ددص   ر ايددة  ددالومي   الشدداخ إ ددراها  األ تددر النددا   ر ايددة ح ددص  

يددوب  ر ايددة ح ددص   الشدداخ الدددكمور عبدددء  ددج عمددر  صدد ر  الشدداخ الدددكمور حممددد أ
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 ر ايدة ح دص   جيددري العمدز حالاددا  علدى الم دجاز للشدداخ الددكمور عمدداد  هدر حدداف  
  ر اية ح ص عج عاص   َنصصر املن صز  كما أمي هنا  هتائة لم جاز مصحف معل .

جاز  أي دا اجملمدع حالاددا  ملدلوب الم ددجاز علدى أ درتة الاالدداو  أمدا الم دد
  فنددد   ا  مهددا  مدج إعددداد درالددة ممااملددة لذ ددا C.D والدطة األ ددراص املتددملوتة 

 ناا األللوب الاي لام  ،ن ااه  ريبا  إمي  ا  ء.
 

 الترجمات

 
ينددوم اجملمددع  ريمجددة معدداش النددررمي الاددر  إ  العديددد مددج اللملددات العاملاددة    ددد 

 علدددى مةيدددني امل دددلمني الدددايج   لددداه  م دددادة كبدددرة   ،ا دددر فهددد  الندددررمي الادددر 
يمالمددومي اللملددة العر اددة   للمزيددد مددج العنايدددة ابلريمجددات فنددد أ شدد    اجملمددع   عدددام 

 م مركٌز ممخصٌص للريمجات مج أهدافو:1996/ه1416
 .ُالناام معمال ،رمجات معاش النررمي الار   ،  ره إ  لملات العا 
 ش النررمي الار    ،ند  احللول املنالبة هلا.درالة املشاةت املر،بطة  ريمجات معا 
 .إ را  البحو   الدرالات   جمال الريمجات 
 .جاز ،رمجة معاش النررمي الار    أ رتة صو،اة  الطواانت اللازر ، 
 . رمجة ما حيماج إلاو امل لمومي مج العلوم املمعلنة ابلنررمي الار، 
 ل الريمجات مالز:الناام ابملشر عات البحالاة ال  ختدم أعما 
    إصددددار دلادددز  بلادددو را  للريمجدددات الددد  َتدددو   العددداُ ملعددداش الندددررمي الادددر

  ا لم ادة مج ا هود ال ا نة   هاا اجملال.
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  :إعددداد املعدددا   اشاصدددة ابلندددررمي الادددر    الددد  ، ددداعد   ،رمجدددة معا ادددو مالدددز
   إ  اللملدددات  معجدد  األل دددار النرر اددة   معجددد  املصدددطلحات اإللددةماة.. ،دددري 

 لملرخب امل اعدة   أعمال الريمجات.
 يماومي املركز حالاا  مج الوحدات البحالاة المالاة:  حدة اللملات األ ر اة   حدة 
اللملدددات األفرينادددة   حددددة اللملدددات اولددداوية   حددددة املعدددا   اللملويدددة لذل دددار النرر ادددة 

  اإللةماة   حدة املعلومات   حدة النشر  المو يع.
لدداب مامبددة ممخصصددة   الريمجددات ملخملددف اللملددات    دت ابملصددادر    ف

 األصلاة  األعمال املر عاة  املعا   اللملوية   كالر مج لملات العاُ  هلجا،و.
كما  ُدنتَاوص فاو  اعدة معلومات منالبة  والطة احلالب او   عج الريمجدات  

  و. أ هر املريمجني   لملات العاُ  هلجا،و   أعداد لاا
 لدددو جملدددب علمدددي   يتددد  عدددددا  مدددج املخمصدددني   علدددوم الشدددريعة   اللملدددات 
األ نباة  ينوم ابلمخطاط   نع الدربامم  املشدر عات العلمادة   يملندى ا  رياحدات   

 جمال الريمجات لدرالمها  ،ند  ،وصاا،و  شأ و.
رمجددة   فمصدز إ  ثةثدني ،ه1420أمدا الريمجدات الد   دام ندا اجملمدع حدم عدام 

هددي: األرديددة   اإللدددبا اة   األلبا اددة   األ د  ا دداة   اإل الازيدددة   األ اددو   األ رمادددة 
)صو،اة(   اإليملورية   الرباهوئاة   البشدمو   البنملالادة   البورمادة   البولدناة   المامالادة  

نا ا ادة   المايلندية   الريكاة   الز لدو   الصدومالاة   الصداناة   ال ارلداة   ال ر  داة   ال
 الاشدددمرية   الاوريدددة   املند  ادددة   امللاباريدددة   اهلولدددا   الادددوراب   الاوان ادددة  المملدددالوو 

 )ال احتة   ز  ع ى فنط(.
 

 الخاتمة
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   عد 

.. فيمي أع   عناية ابلنررمي الادر    الو دو احلاندر هدو مدا  امدو  دو اململادة 
 محو ء.العر اة ال عودية منا عهد املؤلب امللك عبدالعزيز ر 

 جتلدددددو هددددداه العنايدددددة   م ددددداهر عديددددددة    الري ادددددة  المعلدددددا      املنا دددددط 
اإلعةمادة املمنوعدة     إ امدة هائددات )مجعادات( ،نمشدر حلنهددا  مدارلدها   كدز  ريددة 
 مدينة     رصد ا وائز ال ناة مل ا نات لنوية حملاة  د لاة   ،عد  ائزة  و األمر 

 دد  النددررمي الاددر  للطددةب  الطالبددات علددى م ددموى اململاددة لددلمامي  ددج عبدددالعزيز حل
 أحد  الر افد املباركة هلاا العمز ا لاز.

 نالددز إ شددا  جممددع شدمددة النددررمي الاددر   ال ددنة  ال ددرة النبويددة املطهددرة أع دد  
حددد  يشددهده العدداُ اإللددةمي الاددوم.  هددو الدداي  دداده  ،عهددده ابلعنايددة  ا هممددام 

ري ني امللددك فهددد  ددج عبدددالعزيز ح  ددو ء   مهددبط الددوحي  منبددع  ددادم احلددرمني الشدد
م فُخدددم النددررمي الاددر    هدداا اجملمددع 1984/ه1405الرلددالة )املدينددة املنددورة( عددام 

  دمة   مالاز هلا.  
  لملدو العنايدة   دةمة  صدو   ا هممدام طمدال تبعدو  إ را دو حددا   عادددا  انل 

ومي   كدددز مادددامي علدددى ا مندددا  مصدددحف املديندددة المنددددير  اإلعجددداب  فحدددرص امل دددلم
 النبوية   النرا ة فاو.

لنددد لدددى اجملمددع حا ددة مالددة عنددد امل ددلمني ملصدداحف ممننددة لددلامة   ر هددا 
 نددددبطها مددددج أي  طددددأ أ  حتريددددف  لددددار   كما مهددددا علددددى مددددا ار،تدددداه  أمجددددع علاددددو 

أر عددني ملاددومي أكالددر مددج مائددة    ه1420الصددحا ُة  المددا عومي    لددغ إ ما ددو  حددم عددام 
  خة مج خمملف اإلصدارات    ع منو على امل لمني   خمملف أتا  العاُ أكالر مج 
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مائدة  عشدريج ملاددومي   دخة هديدة د مي منا ددز مدج حاومدة اململاددة العر ادة ال ددعوديةا 
إندداان  منهددا  رلددالمها   إدراكددا  مل ددؤ لامها جتدداه كمدداب ء  لددنة رلددولو صددلى ء علاددو 

 للديج   شره   أر ا  األرخب.  لل     دمة
ُ ،نمصر عنايدة اململادة العر ادة ال دعودية علدى تبدع املصدحف الشدريف   شدره  

ثةثددني  ه1420 ددز اممدددت إ  ،رمجددة معا اددو إ  لملددات العدداُ   ددد  لملددو حددم عددام 
لملددة   كددالك العنايددة  م  ددره  علومددو املخمل ددة  العنايددة ابل ددنة النبويددة  ال ددرة النبويددة 

 طهرة.امل
 حت ى   ارة الشؤ مي اإللةماة  األ  اف  الدعوة  اإلر اد  شرف الناام علدى 
 صاب  افر مج م اهر العناية ابلنررمي الار    اململاة العر ادة ال دعوديةا كاإل دراف 
علدددى ا معادددات اشريدددة لمح دددا  الندددررمي الادددر    اإل دددراف علدددى امل دددا نات احمللادددة 

مددر لددلمامي  ددج عبدددالعزيز   لددنام هدداا الشددرف هددو  اامهددا  الد لاددة  م ددا نة  ددو األ
  إ رافها على جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة املنورة.
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