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 تقرير كرسي معاق باسم

 قروب اخلري وأتساب

 البدر حيفظه اهلل/ الوسيط 

 يام القيامة وجزاكم اهلل خريا م ماايين سساات وجيعل ذلك يف  نيتقبل من املتربعينسأل اهلل تعاىل أن  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 اهلل حيفظه                             درــبــال / الفاضل األخ
 

 

  ,,, السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته 

 وبعد.. احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وصحبه أمجعني 
 

خالص شكرها وتقديرها ودعائها على ماا تذللونام ماأل األع ااري ا ا ة        (مؤسسة اآلبار واملشاريع اخلريية بباكستان   ) والوفاء ترفع لكم بكلِّ معاني األخوة

 ...فأنتم السذَّاقون يف مياديأل ا   والذلري والعطاء .واملساعي الطيذة

                               جتاادون يف هااالا الاتاااقرير  و تطلااع ملساااعدة اهاال ا اا  واثاسااان ام ااالكم  كرسااي معاااا ااالا املعاالوا املسااك  الاال  ي   تااوف يف  عطااائكمفهاالمث ةاارة 

 . وال يسعنا يف هلا املقام إال ان نتوجم إىل اهلل العزيز القدير , افظكم اهلل رشروعكم املذاا ملصوا 

  يام القيامة إىل مهلصدقة جارية ذلك وجيعل   نيتربعملمن ا تقبليوأن  اجلزاءخري  أن يبارك لكم يف أماالكم وذريتكم وأن جيزيكم      

 .,,,   منيآوأن يافقاا وإياكم ملا حيبه ويرضاه 

  . وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله وصحبه أمجعني 

                                                                        
 

 

 

 

 االفتتاحية

 أخوكم
 ازم عيسى اجلبوريح

 

 ية باكستاناملدير العام ملؤسسة اآلبار واملشاريع اخلري 
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                       سائلني اهلل تعاىل ,  املشروعومعلومات اليت حتتوي على تفاصيل  خلرييا ملشروعكمحفظكم اهلل بطاقة  أيدكمنقدم بني              

 .  منيآ... أن جيعل ذلك يف موازين حسناتكم يوم القيامة وان ال حيرمنا وإياكم من األجر والثواب انه مسيع جميب 

                                                                       

                                                                       
              

       

 تاريخ التافيذ املستفيدينعدد  املشروع باسم ناعية املشروع  والعااان رقم املشروع م

1 34 
 كرسي معاق

 ملك واال مدياة ــ   ج ادي والي ماطقة
 قروب اخلري وأتساب

 الكرسي هذا املسكني املعاقيستفيد من 

 علي حممدبن  فعبدا للطي  :االسم 
 م 1013/ هـ  1345

 بطاقة املشروع

لذا نقدر لكم مبادرتكم اجلليلة الافع وروسكم املعطاءة وتعاونكم املثمر الذي أس م يف           

وندعاا اهلل عز وجل أن يثبت خطاكم ... ارتقاء عمل املؤسسة وإيصال رسالت ا للمسلمني مجيعا 

وجزاكم اهلل عاا وعن املسلمني   , ياضا  ًَف إلخاانكم وأن يبقى عطائكم ياخرا ًَ وعانا ًَ وجيعلكم سادا ًَ

 .  خري اجلزاء 

 أخوكم 
 ازم عيسى اجلبوريح

 

 باكستان ؤسسة اآلبار واملشاريع اخلرييةمل العام ديرامل    
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 املسكني املعاق الرجلصار تاضح تسليم الكرسي هلذا 
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 صلى اهلل عليه وسلم  هانطالقا من قول

 (  من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل )
 

 وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نتوجه بالشكر اجلزيل إىل
 

 اهلل محيفظه  قروب اخلري وأتساب:  األفاضل وةاألخ***    

 اهلل حيفظهالبدر :  خ الفاضل  األ***    
   

يف موازين حسناتكم يوم القيامة وأن يغفر لكم هذا املشروع اخلريي أجر  ونسأله عز وجل أن جيعل 

                                                          يف طاعته عز وجل  وأهلكم وولدكم وعمركم وأن يبارك لكم يف مالكم ولوالديكم

 ,,,,أمني ملا حيبه ويرضاه  وإياكمن جيعلكم مفاتيح للخري مغاليق للشر وأن يوفقنا وأ
 

 ......وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى اله وصحبه وسلم 
 

 أخوكم 

 ازم عيسى اجلبوريح
  

 املدير العام ملؤسسة اآلبار واملشاريع اخلريية باكستان 

 

 

 نيللمتربعكلمة شكر 


