


 المنورة المدينة وثائق
 

مخصصات بعض شيوخ القبائل في منطقة المدينة 

 المنورة

 طهًل ؿابان.  د
 باسح معلىمات يف مكتبُ امللك فهذ الىطنًُ بالشياض

 

َٓطكةة١ ديسٜٓةة١ ديٓةةٛض٠ َةةٔ طنجةةط َٓةةلعل ديسٚيةة١ دي جُلْٝةة١      

; ْظطًد يالٖتُلّ ديصٟ نلْت تٛيٝة٘   تٛثٝكًل يف دألضؾٝف دي جُلْٞ

; بػةب  ٚدةٛز دذتةطّ ديٓبةٟٛ ديؿةطٜف       ١ هلصٙ ديبًس٠ ديطٝبة١ ديسٚي

ٚنْٛٗل ممةطًد يكللًة١ دذتةر ديؿةلَٞ     ،  ديصٟ ٜعٚضٙ ديػًُٕٛ طٚاًل

ٚبػةب  ٚدةٛز ديهةجن َةٔ ديكبل٥ةٌ      ،  ٚديكطٟ إىل دذتذلظ ثلْٝةلً 

َٚٔ ٖٓل لإٕ َل جيسٙ ديبلسح .  ثليجًل هلل دجمللٚض٠ ديٓطك١ يف دي طب١ٝ

ٞ َٔ ٚثل٥ل عٔ ديسٜٓ ال جيةسٙ عةٔ   ،  ١ ديٓٛض٠ يف دألضؾٝف دي جُةلْ

 . غنٖل َٔ َٓلعل ددتعٜط٠ دي طب١ٝ ع٢ً ٚد٘ درتكٛم

ٚديٛثٝك١ دييت سكٌ عًٝٗل ديبلسح ستفٛظ١ يف دألضؾٝف دي جُلْٞ يف تكٓٝف 

تتٓلٍٚ َ ًَٛلت عٔ ديدككلت ديلي١ٝ يؿةٝٛر   I . DAH . 46867دإلضدز٠ ديسدخ١ًٝ 

نُةل  ،  ٚديٓلعل دألخط٣ ديًشكة١ بٗةل  ،  ض ديس١ٜٓ ديٓٛض٠ب ض ديكبل٥ٌ ديكلع١ٓ جبٛد

،  عٔ ديعنل٠ ديأخٛش٠ َٔ ديٓطك١ ع٢ً ٚدضزدتٗل َٔ ديتُٛض ٚديسٚدب َ ًَٛلت تهِ

مبٛد  قٛد٥ِ تهُٓتٗل ٖصٙ ديٛثٝكة١ ديةيت تتهةٕٛ َةٔ ثةالخ      ،  َٚكطٚللتٗل طٜهًل

 . قفشلت نبن٠

ديٛثٝكة١ ديليٝة١ عةٔ دألٚنةةل      ٚدذتكٝكة١ لةإٕ دي ًَٛةلت ديةٛدضز٠ عطنةًل يف ٖةصٙ      

طٖةةِ يًبلسةةح َةةٔ زتةةطز دالعةةال  عًةة٢ ب ةةض   ،  دالدتُلعٝةة١ ٚديػٝلغةة١ٝ يًُٓطكةة١ 

دألضقلّ دذتػةلب١ٝ ٚدي ًَٛةلت ديليٝة١ ديةيت تةب  ب ةض ددتٛدْة  عةٔ ديبةلي  ديةيت             

.  طٚ نؿفت ديٓكلب عٔ ديدككلت ديلي١ٝ يًُس١ٜٓ ديٓةٛض٠ ،  حتكًٝٗل َٔ ديكبل٥ٌ

يجةةلٍ إشد ٚضزت َ ًَٛةة١ َكتهةةب١ عُةةل   تػةةًُٝ٘ َةةٔ دإلبةةٌ ٚدألغٓةةلّ  ل ًةة٢ غةةبٌٝ د

 مدخل
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ٚغنُٖل َةٔ دألَةٛدٍ إىل قةٓسٚم ديةلٍ يف ٜٓبةح ديبشةط ْتٝذة١ يًيتةلض٠ ديةيت قةلّ بٗةل            

ٜةسٍ عًة٢ طٕ ٖٓةلى عُةاًل غةن      ،  ع٢ً عؿن٠ يف ديٓطكة١  (1)طلطدز عػلنط دي كٌٝ

ِ   َةل طز٣ إىل  ،  قلّ ب٘ طلةطدز ٖةصٙ دي ؿةن٠ لٝٗةل    ،  َطض ،  غةٛم دي ػةلنط عًةٝٗ

 . ٚتػًُٝٗل إىل إزدض٠ دألَٛدٍ دذته١َٝٛ يف ديٓطك١،  ْٚٗ  طَٛدهلِ

َٚٔ دٗة١ طخةط٣ لإْة٘ بٓةل٤ى عًة٢ طٕ ختكةٝل ديطتبةلت يؿةٝٛر ديكبل٥ةٌ نةلٕ           

،  ديس١ٜٓ ديٓٛض٠ َٚل دلٚضٖل َٓطك١ يف ٚدألٖليٞ يًُلض٠ ديت طض عٔ ديتٛقف ٜػتٗسف

نةةلٕ ٜةةتِ تٓةةةعٌٜ قُٝةة١ تًةةو دألَةةٛدٍ   ،  عُةةلٍلةةإِْٗ يف سةةلٍ ؾةةطٚعِٗ يف تًةةو دأل 

 . ٚتٛقٝفٗل إشد زعت دذتلد١ إىل شيو،  ديٓٗٛب١ َٔ شتككلت ؾٝٛر ديكبل٥ٌ

ٚع٢ً دي هؼ َٔ شيو إشد تةأخط زلةح تًةو ديدككةلت يػةب  َةٔ دألغةبلب        

،  لإٕ ؾٝٛر ديكبل٥ٌ نلْٛد ٜتدصٕٚ شيو ٚغ١ًٝ يًتشهِ يف ديططٜل ديلض ببالزِٖ

; ستةة٢ تػةةتذٝ  ديسٚيةة١ ممجًةة١ يف  عًةة٢ َٓةةلعل زتةةلٚض٠ ألضدنةةِٝٗٚديكٝةلّ بلييتةةلض٠  

 . دإلزدضدت دحمل١ًٝ يف ديٓطك١ يطًبلتِٗ

َٓٗةةل عًةة٢ ،  ٚتهةةُٓت ٖةةصٙ ديٛثٝكةة١ دي سٜةةس َةةٔ ديفٛد٥ةةس ديتلض ٝةة١ يًبةةلسج   

،  ديكبل٥ٌ ديكلعٓ  يف ديٓطك١ يف تًو ديفرت٠ ؾٝٛر ب ض طمسل٤ إٜطدز : ديتُجٌٝ غبٌٝ

،  ٚدإلؾلض٠ إىل طمسل٤ ب ض ديكبل٥ٌ ديكلع١ٓ لٝٗل،  فٛش َٚهل١ْشٟٚ ْ نلْٛد ممٔ

،  ٚدي القةةلت ديجٓل٥ٝةة١ بةة  تًةةو ديكبل٥ةةٌ ٚبةة  دإلزدض٠ دذتهَٛٝةة١ يف ديسٜٓةة١ ديٓةةٛض٠ 

،  ٚنٝف١ٝ قطف تًو ديبلي  ديلي١ٝ ع٢ً ديٓطك١،  ديعنل٠ لٝٗل َٔ ديسٚي١ ٚٚدضزدت

ٚختكٝل شتككلت هلِ ٚتكسِٜ  بتهطميِٗ طٚ ، ديكبل٥ٌ ؾٝٛر دغتهلل١ يف غٛد٤

.  بكبٍٛ درتٍٝٛ ٚدإلبٌ َِٓٗ ستػٛب١ ع٢ً ديطغّٛ ديفطٚن١ عًِٝٗ طٚ ، إيِٝٗ درتًح

،  ٜهلف إىل شيو ٚدٛز َ ًَٛلت يف ديٛثٝك١ عٔ ديتؿهٝالت دإلزدضٜة١ يف ديٓطكة١  

ديلي١ٝ إال طٕ ْٛع١ٝ دي ١ًُ ديٛدضز٠ يف ديبلي  ،  ديٓٛض٠ يًُس١ٜٓ ديتلب ١ ٚديكط٣ ٚديبًسدت

                                                           

،  نااىم ماان اننااذين ماان نطااالٌ املننيلااُ العاااملن يف مننيلااُ املذينااُ املنااىسَ بؼااكل  اااق         8  عظااا ش العلًاال  (1)

 ُ واللًاا  بامملاُ علاِ اللبآال املعاسكاُ لتنرًاز  اشاسات امكىماُ نو         ،  و انىا يلىمىن بتىفري األمن للمننيلا

للترـااًل .  طاا ت الاات دااشت باان الباااو العااالٌ وو يااُ امذاااص   مااا احلااض رلااك ماان املشا .  اإل اا ب باااألمن

ٌ 8  دااذَ ، مشاطاا ت الباااو العااالٌ ة  و يااُ امذاصبطااهًل ؿااابان 8  انظااش ،  مؤطظااُ الرش ااان للااساخ اإلطاا م

 . وما بعذطا 465ق .   4002طاب5243
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نُل طٕ ظ١ْ دييتالٍ َٔ سٓط١ ٚؾ ن ٚلةٍٛ ٚغنٖةل   ،  ديصنٛض٠ يف ديٛثٝك١ َب١ُٗ

 . مل تهٔ ٚدنش١

ؾٝذ دبٌ :  ٚقس طٚضزت ديٛثٝك١ طمسل٤ ب ض ؾٝٛر ديكبل٥ٌ يف تًو ديفرت٠ َِٓٗ

ٚديؿةٝذ ضدةل٤   ،  (2)ثِ ديؿٝذ ستُس بٔ عبس دهلل بٔ ضؾةٝس ،  (1)مشط بٓسض بٔ ضؾٝس

ٚديؿةٝذ خًةف بةٔ    ،  ٚديؿةٝذ غةًِٝ بةٔ عةٛدز    ،  (4)غة س بةٔ دةعد    ٚديؿٝذ،  (3)دإلٜسد

ٚديؿٝذ َطن بٔ ،  (6)ٚديؿٝذ علٜر بٔ ستُس،  (5)ٚديؿٝذ عبس دهلل ديطًل،  ْلسٌ

إنةلل١ إىل شنةط    (9)ٚديؿٝذ عٛميط بٔ لةل  ،  (8)ٚديؿٝذ دلبط بٔ َفطح،  (7)دلبط

يف ديٓطكةة١  طمسةةل٤ طنجةةط َةةٔ طضب ةة  ؾدكةة١ٝ طخةةط٣ َةةٔ ؾةةٝٛر ديكبل٥ةةٌ ديكلعٓةة١ 

ٝ ِ ٚديػةة لزٜٔ     .  ٚطلطدزٖةةل نُةةل طؾةةلضت إىل قبًٝةة١ عٓةةةع٠ ٚسةةطب ٖٚتةةِٝ ٚبةةا غنةةً

 . ديكلع١ٓ يف تًو ديفرت٠ يف َٓطك١ ديس١ٜٓ ديٓٛض٠ (10)ٚقبض ٚد١ٓٝٗ ٚبا عُطٚ

 : ٚلُٝل ًٜٞ تطمج١ نل١ًَ يل دل٤ يف ديٛثٝك١

                                                           

  وستااِ عااا   5646طاااب5463سكااح سآاال ماان عااا    ،  نمااري  ااش امباال ماان  ب سػااًذ  8  بنااذس باان طاا ب باان سػااًذ   (1)

ماذا ل بعاأ نعا      .   (5654طااب 5467سـل علِ الىطاا  انًاذٍ مان الذسداُ الشابعاُ  عاا        .   5654طاب5467

 . 44ق .  مشدع طابق.  امضيشَ العشبًُ يف األسػًف العجمانٌ

طااشاا العااشا   ة  ن حممااذ باان عبااذ اش باان سػااًذ 8 ن ااش نمااشاْ  ب سػااًذ يف سآاال ومااا سى ااا . امتااذ سكماا        (2)

ُ  املنىسَ املذينُ ونىاسٌ الؼا  ومؼاسا ٌ  وماا  والًماما ُ  ودها   . الاًمن  يلا ُ  الذولا اللآمملامًاُ   منـا   العجمانًا

  عن عمش يناطض الج ثاُ والظاتن   5675طاب5153حىيف حبآل عا  .   ( بشحبُ نمري األمشا5654ْطاب5467ةلً   عا  

 . 572-571ق .  املشدع الظابق.  عامًا

 .   ًخ ولذ علٌ من عناضَػ (3)

و ان  لا  خمــاات   .   5654طاب5467حىيف عا  .  ػًخ مؼايخ عؼريَ األسامذَ يف  بًلُ سشو8  بن دضا طعذ (4)

  ُ ٌ   .  نلذيااُ وعًنًااُ ماان الذولااُ العجمانًاا مشدااع .  مااذا ل بعااأ نعاا   امضيااشَ العشبًااُ يف األسػااًف العجمااان

 . 43ق .  طابق

و اناا  لاا  خمــااات مالًااُ ماان   .  ًخًا ماان املؼااايخ املعااشوفن يف ينبااع البشااش   ااان ػاا 8  عبااذ اش باان منيلااق  (5)

 . 545ق .  املشدع الظابق.  الذولُ العجمانًُ

 . امىاص  ػًىخ من . األمحذٍ طعًذان بن عاير بن حممذ وولذه منيلق بن عاير الؼًخ الرسَ حلك يف املؼهىس (6)

 . ن الـمًذات من األسامذَم،  منيري بن دابش بن دىيشالـمًذٍ األمحذٍ (7)

 . من األسامذَ،  املعشوا يف حلك الرسَ داس اش بن مرشح من روٍ دىيش (8)

 . عىميش بن فاحل الـمًذٍ األمحذٍ (9)

ٌ .  بناى عماشو نطال وادٍ الراشم    8  األو .  حىدذ  بًلتان مان ساشو بهازا ا طاح     (10) نطال  ًاف   ،  بناى عماشو  8  والجاان

 . وادٍ الـرشاْ
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خٝةةو ٚدذتٓلنٝةة١  ديكل٥ُةة١ دي ةةسن٠ عةةٔ ديةةٛدضزدت غةةن ديكًًٝةة١ ٚطْٛدعٗةةل َةةٔ ظنةةل٠   

ؾةٝذ دذتةطّ    - (1)ديأخٛش٠ َٓص تلضٜذ ٚقٍٛ غة لز٠ ديفطٜةل خليةس بلؾةل    ،  ٚدي طبلٕ

يف ديطدبح َٔ مجلز٣ ،  إىل ديبًس٠ ديطٝب١ -ديٓبٟٛ ديؿطٜف ٚستللظ ديس١ٜٓ ديٓٛض٠ 

 26دألٚىل عةةلّ نلْٝةة١ ٚنةةلْ  طب ةةس ديةةل٥ت  ٚدأليةةف ٖذةةطٟص ٚستةة٢ َٜٛٓةةل ٖةةصد ط       

ٚنصيو درتٍٝٛ ٚدإلبٌ ديٛدضز٠ َٔ ب ض طؾٝٛرص دي طبلٕ ،  ٖةص1290مجلز٣ دألٚىل 

ٚطٜهةةًل ديكل٥ُةة١ ديدككةة١ يطٚدتةة  دألؾةةدلم    ،  ٚقُٝتٗةةل،  عًةة٢ غةةبٌٝ دإلٖةةسد٤ 

ديس١ْٚ طمسلؤِٖ لُٝل ًٜٞ َةٔ قبًٝة١ ديكةُٝسدت ٖٚةٞ مجلعة١ ؾةٝذ َؿةلٜذ سةطب         

 ٚستة٢ تةةلضٜذ ٚلةةل٠ ٖةصد ديؿةةٝذ يف مجةةلز٣ دمخةط٠ َةةٔ عةةلّ تػةة ١   ،  غة س بةةٔ دةةعد 

سٝةح مل تكةطف هلةِ تًةو ديطٚدتة       ،  ٚنلْ  طب س ديل٥ت  ٚدأليف ٖذطٟص ديلنٞ

 : ديٓكس١ٜ ٚدي ١ٝٓٝ; بٌ ٚقفت

 ًمُ اخلًىب الىاسدَ من ػًخ دبل  ش بناذس بان سػاًذ ، بىدا  ا طاتذعاْ       - 5

 طاص 548ط66امللذ  يف مجادّ اآل شَ 

 3 عسز درتٍٝٛ

 طقطٚفص 15650 طقُٝتٗلص 

 طٚفصطق 390 ديسالي١ٝ

 15260 

 طقطٚفص 6788 َل ُقسّ ي٘ َٔ بلب ديهٝلل١ ٚدي ط١ٝ ٚدرتً ١ 

 8472 

 طقطٚفص2328.32 َل   تٓةعًٜ٘ طهلِ َٔ قُٝت٘ص

 ط شوؾص4521.6 طالىاسدات املتبلًُ للذولُص

 من باو اإلطذاْ 8 -ػًخ عناضَ  - ًمُ اخلًىب املشطلُ من الؼًخ سدا اإليذا  - 4

 2 عسز درتٍٝٛ

 طقطٚفص3500 طقُٝتٗلص

 طقطٚفص87.20 ديسالي١ٝ

                                                           

 طاااب5466 األو  مجااادّ منااز املنااىسَ للمذينااُ وحمافظااًا الؼااشيف النبااىٍ للشااش  ػااًخًا باػااا  الااذ الرشيااق عماال (1)

 مكتبااُ 8 الشياااض - ؿااابان العجمانٌبطااهًل األسػااًف يف العشبًااُ امضيااشَ نعاا   بعااأ مااذا ل 8 انظااش .  5655

 . 26-25 ق .  4002طاب5243 ، العامُ العضيض عبذ امللك
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 طقطٚفص3412.20 

 طقطٚفص1600 ديهٝلل١ ٚدي ط١ٝ ٚدرتً ١  َل ُقسّ ي٘ َٔ بلب

 طقطٚفص1812.20 

 طقطٚفص362.20 َل   تٓةعًٜ٘ طي٘ َٔ قُٝت٘ص

 ط شوؾص4521  طالىاسدات املتبلًُ للذولُص

مان ص ااَ مان    ما مت حتـًل  من واسدات النخًل يف  ًش ، و زلك ما ن ز  - 1

 طاص 548ط66عشبان عناضَ وطتًح عا  

 طقطٚفص 58221.20 طديٛدضزدتص

 طقطٚفص 18035 ديكطٚللت دييت قطلتٗل طديسٚي١ص يف خٝو

 طقطٚفص 40186.20 

 طقطٚفص 9273.20 َل   تٓةعًٜ٘ طهلِ َٔ قُٝت٘ص

 طقطٚفص30913  

 طقطٚفص10893.04 ديكطٚللت دييت قطلت يف ديس١ٜٓ ديٓٛض٠

 40057.14  الىاسدات املتبلًُ للذولُص ط

 ططضزبًلص40:  َٔ دذتٓط١ َل   حتكًٝ٘ عًٝٓل

 ططضدزبص4:   َٔ ديؿ ن 

(1)ناسل بن  لف الؼًخ من وسد واسذ فشغ - 2
 8 اإلطذاْ طبًل علِ ،  ش دبل من 

 طقطٚفص 1500 قُٝت٘ 

 طقطٚفص 37.20 ديسالي١ٝ

 طقطٚفص 1462.20 

 طقطٚفص 452 لل١ ٚق١ُٝ يًؿ نَل ُقّسّ ي٘ َٔ بلب ديهٝ

 طقطٚفص 1010.20 

 طقطٚفص 274.36 َل   تٓةعًٜ٘ طي٘ َٔ قُٝت٘ص

 ط شوؾص 513.42 طالىاسدات املتبلًُ للذولُص

                                                           

 .   طا5103حىيف طنُ .  من سشو،  من ػًىخ األسامذ8َ   لف بن ناسل (1)



   226 ث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بحو
إٕ ديبً  ديصنٛض لُٝل ًٜٞ ٖةٛ زتُةٛ  َةل   قٝةسٙ يف خعٜٓة١ ديسٜٛدْٝة١ يً ةلّ        

 : ٖةص12ط89ٜذ ضبٝح دألٍٚ ٚتلض 284ٚنلْ  طب س ديل٥ت  ٚدأليف ٖذطٟص بطقِ  نل١ْٝ

 طقطٚفص 28348.28 : زتُٛ  ديبً  ديصٟ   حتكًٝ٘

 ططضزبًلص َٔ دذتٓط١ 40 : َٚٔ دي   َل   حتكًٝ٘ ٖٛ

 ططضدزبص َٔ ديؿ ن 4 

 طاص 548ط67واسدات امنا ًُ من الض اَ يف سبًع األوب  - 3

 طقطٚفص 1187.20 ديٛدضزدت ديٓكس١ٜ

 : ٖةص12ط87ي لّ َٔ دذتٓط١ ديٛدضزدت دي ١ٝٓٝ 

 ططضدزبص 5 َٔ ديؿ ن

 ططضزبلٕص 2 :  ٖةص12ط88ديٛدضزدت دي ١ٝٓٝ َٔ دذتٓط١ ي لّ 

 ططضدزبص 4  َٔ ديؿ ن

 ططضدزبص 5 : ٖةص12ط89َٔ ديسخٔ ي لّ 

 8 طاص54ط67 األو  مجادّ غشَ يف اإلطذاْ طبًل علِ منيري ػًىخ من وسدا فشطان - 4

 طقطٚؾًلص2650 قُٝتُٗل

 طقطٚؾًلص1440 هٝلل١ ٚطدط٠ ديطدغٌ ديسالي١ٝ ٚدي

 طقطٚؾًلص1210 

 طقطٚؾًلص742 ق١ُٝ درتً ١ ديٗسد٠ طإىل ديؿٝٛرص َٔ خع١ٜٓ ديسٜٛد١ْٝ

 ط شوػًاص 246 طالىاسدات املتبلًُ للذولُص

مااا مت حتـااًل  ماان عشبااان طتااًح اللاااطنن يف نطااشاا امنا ًااُ ماان لااذن          - 5

 زتٝسًٜل 448 كابط الؼشطُ الشآذ سظن  غا دانًكلٌ

 زتٝسًٜل74 طدط٠ دإلبٌ ٚديسيٌٝ ٚديطدغٌ

 زتٝسًٜل374 

 زتٝسًٜل70 ديكطٚللت دييت دطت يف دذتٓلن١ٝ

 جمًذيًا102 طالىاسدات املتبلًُ للذولُص

 طاص54ط67الض اَ الىاسدَ من  ًش عا   - 6

 طقطٚؾًلص106875.20 َل   حتكًٝ٘ َٔ ظنل٠ خٝو

 طقطٚؾًلص57354.20 طدط٠ دإلبٌ ٚغنٖل َٔ ديكطٚللت
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 ط شوػًاص27345.00 طاملبلغ املتبلٌ للذولُ من حلك الض اَص

 ما مت حتـًل  من ص اَ من  شيُ الع  8 - 7

 طقطٚؾًلص 3340 َل   حتكًٝ٘ َٔ ظنل٠ قط١ٜ دي ال

 طقطٚؾًلص 1560 ديبلي  ديكس١َ يؿٝٛر دي ال ٚديكطٚللت

 ط شوػًاص 5560 طاملتبلٌ للذولُص

 ططضدزبص 3 م81  َٔ دذتٓط١ :ي ١ٝٓٝ رتٝو ديٛدضزدت د

 ططضزبًلص 22م 67 ح200 َٔ ديؿ ن

 م131 َٔ دذتٓط١ ديٛدضزدت دي ١ٝٓٝ يً ال

 ططضدزبص 7م 26ح 100 َٔ ديؿ ن

 طزتُٛ  ٚدضزدت خٝو ٚدي الص

 ططضزبًلص 30 م3ح 300َٔ ديؿ ن :  ططضدزبص  4م 4َٔ دذتٓط١ : 

ن سػااًذ ماان ةباال و ًااىب علااِ طاابًل     مااا وسد ماان ػااًخ دباال  ااش حممااذ باا     - 50

 اإلطذاْ ، وطذل يف دفس اإليشادات 8

 طقطٚؾًلص25600 ضطغًل َٔ دإلبٌ 60ق١ُٝ 

 طقطٚؾًلص16150 ضؤٚؽ َٔ درتٌٝ 6ق١ُٝ 

 طقطٚؾًلص41750 

 طقطٚؾًلص9191 دي ط١ٝ ٚدرتً ١ ديُٓٛس١ ي٘ ٚديهٝلل١

 ط شوػًاص14337 طاملتبلٌ للذولُص

نباى   ش ش حممذ بن سػًذ بعشفُ سًٓع التذااس نباى بكا    الىاسد من نمري دبل - 55

النـااش نفنااذٍ و لااف باان ناساال ، حمظااىبًا لعااا  حظااعُ و ااانن طبعااذ األلااف     

 واملآتن طذشٍص 8

 طقطٚفص 60000:  قطٚؾًلص 20طنٌ زتٝسٟ ٜػلٟٚ  زتٝسٟ 3000

مااان نماااىاب الض ااااَ  (2)والظاااعادين (1)ماااا مت حتـاااًل  مااان  بآااال بااا  طااالًح  - 54

 طاص54ط70بًا لعا  حمظى

                                                           

 .   وطح ن شباْ الظعادين،  ولذ طلًح من ب  طامل من سشو (1)

 .   من ولذ حممذ من ب  طامل،  الظعادين (2)



   228 ث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بحو
 طقطٚؾًلص 8544 طديٛدضزدتص

 طقطٚؾًلص 728 َكطٚللت ديٛظف  ٚغنٖل

 طقطٚؾًلص 7816 

 طقطٚؾًلص 1803 َل   تٓةعًٜ٘ طهلِ َٔ تًو ديٛدضزدتص

 ط شوػًاص 4054 طاملتبلٌ للذولُص

 ط شوػًاص 3444 املبالغ الت مت حتـًلها منها

 ط شوػًاص 424 ما مل يتح حتـًلها منها

 الىاسدات الت مت حتـًلها من ؿنذو  املاب يف ينبع البشش 8 - 51

َةةل   تػةةًُٝ٘ إىل قةةٓسٚم ديةةلٍ يف ٜٓبةةح َةةٔ دإلبةةٌ ٚدألغٓةةلّ ٚغنُٖةةل َةةٔ         

دألقةةٓلف; ْتٝذةة١ يةةل قلَةةت بةة٘ عػةةلنط دي كٝةةٌ دهلذلْةة١ يف دهلذةةّٛ عًةة٢ عطبةةلٕ     

 : قبض; بػب  طعُلهلِ غن ديٓلغب١

 طقطٚؾًلص12374.20 طق١ُٝ تًو ديٛدضزدتص

 طقطٚؾًلص4670.00 َكطٚللت عػلنط دي كٌٝ ديتٓٛع١

 طقطٚؾًلص7704.20 

 طقطٚؾًلص1640.00 طق١ُٝص ضطغ  َٔ دهلذل١ْ دي لز٠ إىل طقشلبٗل

 طقطٚؾًلص6064.20 

 طقطٚؾًلص1212.36 َل   تٓةعٌٜ قُٝت٘

 ط شوػًاص2365.42 طالىاسدات املتبلًُ للذولُص

و  املااب يف ينباع مان ص اىات التماىس يف ينباع النخال        ما مت حظلًم  ة  ؿانذ  - 52

 و زلك من ص اَ اإلبل واألغنا  من مىدىدات  بآل دهًنُ 8

 طقطٚؾًلص71341.30 ُعؿط ديتُٛض

 طقطٚؾًلص32000.00 عؿط ديٛدؾٞ

 طقطٚؾًلص103341.30 

 طقطٚؾًلص20669.06 ديبلي  دييت ٚن ت يف خس١َ ديؿٝٛر

 طقطٚؾًلص82676.24 
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 طقطٚؾًلص16535.14 

 طقطٚؾًلص66141.14 َل   تٓةعٌٜ قُٝت٘

 طقطٚؾًلص49890.05 َل   حتكًٝ٘ َٔ ديبً  ديصنٛض

 طقطٚؾًلص16251.05 َل مل ٜتِ حتكًٝ٘ ست٢ سٝٓ٘

 ط شوػًاص50774.12 طانمىم الكلٌ لىاسدات ؿنذو  املاب يف ينبعص

 ط شوػًاص32525.47 ما مت حتـًل 

  شوػًاصط54435.03 ما مل يتح حتـًل  



   230 ث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بحو
 خمــات الؼًخ طعذ بن دضا املى رُ 8 - 53

 ٖةص12ط89ٖةص ٚست٢ ؾٗط مجلز٣ دمخط٠ َٔ علّ 12ط88َٔ ؾٗط ضَهلٕ علّ 

 يف عؿط٠ طؾٗط يف ديؿٗط 

 ططضزبص400 ططضزبًلص 40 َٔ دذتٓط١ ديدككلت دي ١ٝٓٝ 

 ططضدزبص10  ططضزبص 1 َٔ ديؿ ن

 ططضزبص30 ططضدزبص 3 َٔ ديفٍٛ

 ضظدأل  سٓط١ ط؟ص

 30000 ٖةص 12ط88ي لّ  ططضزبص100 ططضزبص100

 30000 ٖةص 12ط89ي لّ   ططضزبًلص90 ططضزبًلص90

 60000 ٖةص12ط88ستٍٛ َٔ علّ  ططضزبًلص 190 ططضزبًلص190

 12000 ٖةص لطم ديػ ط12ط89ستٍٛ َٔ علّ  ططضزبًلص 190 ططضزبًلص190

 26000 طنسدبًاص 160 طنسدبًاص160

طااص وستاِ غاياُ    54ط66بن دضا األطاغ من ػهش ػاىاب عاا    مشح  الؼًخ طعذ  - 54

 طاص 548ط67ػهش مجادّ اآل شَ 

 خالٍ تػ ١ طؾٗط طؾٗطًٜلص 

 ططضزبًلص360 ططضزبًلص 40 َٔ دذتٓط١

 ططضزبًلص180 ططضزبًلص 20 َٔ ديؿ ن

 يف املذينُ املنىسَ 8 (1)ما مت حى ًر  من سطى  التخشجيًُ - 55

 ٖةص12ط88 َٔ ضَهلٕ طقطٚؾًلص 12799.20

 ٖةص12ط89ستٍٛ علّ  طقطٚفص 30000.00

 طقطٚؾًلص 42799.20

 (2)ضَٚٞص ست٢ ْٗل١ٜ سعٜطدٕ 12ط89طقطٚؾًلص َٔ دألٍٚ َٔ َلضؽ  38415.00
                                                           

و ااذ .   اناا  حؤ ااز علااِ امماااب والبخاااب املظااتخذمُ يف النلاال ،  كااشيبُ  اؿااُ بامذاااص8  سطااح التخشجيًااُ (1)

 . طا5662ح عا  نسذخ طزا الشط

Osmanli Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozlugu/M . Zeki Pakalin . - Istanbul : MEB . 1983 : 3/376  .  

(2)    ٌ ٌ   .  ي سظ طنا نن التاسيخ املظتخذ  يف طزه الرلاشَ التااسيخ الشوما الازٍ يباذن ػاهشه األوب    ،  وطاى التااسيخ املاال

ٍ       143نُ يف طازا التااسيخ   وعاذد نياا  الظا   .  يف الظنُ من ػاهش مااسغ   9 بًنماا   يىماًا علاِ غاشاس نياا  التااسيخ املاً د

 . يىمًا 133نيا  طنُ التاسيخ ا ذشٍ 
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 طقطٚؾًلص81214.20

 طقطٚؾًلص َل   تٓةعًٜ٘ َٔ قُٝت17423.30٘

 طقطٚؾًلص63790.30

 : يف ٜٓبح ديبشط

 طقطٚؾًلص40185.15

 ت  ديٛظف طقطٚفص ضٚد1800.00

 طقطٚؾًلص38385.15

 طقطٚؾًلص َل   تٓةعًٜ٘ َٔ قُٝت7677.05٘

 طقطٚؾًلص30708.10

 : َل   تٛقٝف٘ َٔ متٜٛٓلت دذتر

 ٖةص12ط89َٔ شتككلت علّ  ٖةص12ط88َٔ شتككلت علّ 

30068 ----- 

6565 

1400 1400 

1800 1800 

 طقطٚؾًلص9765 39851

 طقطٚؾًلص1302 َل   تٓةعٌٜ قُٝت٘

 طقطٚؾًلص8463 

 ط شوػًاص 26152 انمىم

دبةةٔ طر ديؿةةٝذ  طخةةصٖلإٕ ديبًةة  ديةةصنٛض لُٝةةل ًٜةةٞ ٖةةٛ قُٝةة١ دألغةةطدض ديةةيت  

ٚمجلعت٘ َٔ دألؾةدلم َ ًةَٛٞ دألغةلَٞ َةٔ طٖةليٞ       (1)(تطنٞ)،  غ س بٔ دعد

بليكطب َٔ َعضع١ طبٞ ديػ ٛز ديٛدق ١ جبٛدض نطٜض غٝسْل عجُلٕ ،  ديس١ٜٓ ديٓٛض٠

،  نُل ٜبةسٚص ،  ٖة1288يف ديطدبح عؿط َٔ ؾٛدٍ طعلّ ،  ت لىل عٓ٘ط؟ص ضنٞ دهلل 

ُٚظ  عًةِٝٗ ططٟ طقةشلب دألَةٛدٍ     ،  بٓل٤ى ع٢ً َٛدلك١ دجملًةؼ  ص طيةف  ديةأخٛش٠ سٝةح 

 : ديأخٛش٠ديصٟ ٖٛ بسٍ ثًجٞ تًو دألَٛدٍ ،  ضٜلٍ
                                                           

 .   حش ٌ بن خبً  بن دضا الـمًذٍ األمحذٍ (1)



   232 ث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بحو
 طقطٚؾًلص194325.20

 َل   تٓةعًٜ٘ طَٔ ديدككلتص طقطٚؾًلص25600.00

 طٚؾًلصطق 168725.20

نُل ٜبسٚص َةٔ  ،  شتكك٘ ططٟ شتكل تطنٞ دبٔ طر ديؿٝذ غ س بٔ دعد

 طقطٚؾًلص3512.20 :  ٖةص12ط89دحملٍٛ ي لّ ،  طقلل١ًص دذتر ديكطٟ

 ططضزبًلص1140 :  شتكك٘ َٔ دذتٓط١

 ططضزبًلص190 :  َٔ ديؿ ن

 ططضزبًلص30 :  َٔ ديفٍٛ

 ططضزبًلص38 :  َٔ دألضظ

دضا ، نخ طعذ بان داضا ، املى راُ مان ػاهش ػاىاب        خمــات الؼًخ خبً  بن - 56

 طاص 548ط67طاص وستِ ػهش مجادّ اآل شَ لعا  54ط66عا  

 ططضزبًل نُل ٜبسٚص 5م ط؟ص 85 حطسب١؟ص  200  طديدكل ديؿٗطٟ َٔص دذتٓط١

 ططضزبًل نُل ٜبسٚص 52 م13  ح 200طشتككلت٘ َٓٗل يس٠ص تػ ١ طؾٗط 

 طقطٚؾًلص 5955 ٖةص12ط88 ي لّ ستٛاًل دذتر لتمتٜٛٓ يف شتككلت٘ َٔ تٛقٝف٘   َل

طااص  54ط66خمــات سزيرُ ابن الؼًخ طعذ بن دضا املى رُ من سملان عا   - 57

 طاص 548ط67وستِ مجادّ اآل شَ عا  

 ططضزبص 1َٔ ديؿ ن  ططضدزبص 6طشتكك٘ ديؿٗطٟص َٔ دذتٓط١ 

 طشتككلت٘ ديٛقف١ص يس٠ عؿط٠ طؾٗط

 ططضدزبص 10َٔ ديؿ ن   ططضزبًلص 60َٔ دذتٓط١   

 ٖةص12ط88َل   تٛقٝف٘ َٔ شتككلت٘ َٔ متٜٛٓلت دذتر ستػٛبًل ي لّ 

 طزتُٛ  ديؿٗٛض دييت ٚقفت لٝٗل شتككلتٗلص    

 4500  طقطٚفص 4500 ديطغِ ديٓكسٟ

 67.26   ططضزبًلص 7.26  دذتٓط١

 41   ط؟ص 31   ديؿ ن

 9.85   ططضزبًلص 9.85  ديفٍٛ
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طااص وستاِ ػاهش    54ط66خمــات طلًح بن عىاد املى رُ من ػهش سملان عا   - 40

 طاص 548ط67مجادّ اآل شَ لعا  

 ططضزبص 1ط؟ص  101     حطسب١؟ص  00  طديدكل ديؿٗطٟ َٔص دذتٓط١

 ططضزبًلص 19 م40        ح200 طشتككلت٘ َٓٗل يس٠ص عؿط٠ طؾٗط 

 ٖةص12ط88دذتر ستػٛبًل ي لّ َل   تٛقٝف٘ َٔ شتككلت٘ َٔ متٜٛٓلت 

 طقطفص 800 ديطغِ ديٓكسٟ

طااااص 54ط66خمــاااات عباااذ اش داااابش املى راااُ مااان ػاااهش مجاااادّ األو  عاااا     - 45

 طاص54ط67وستِ ػهش مجادّ اآل شَ لعا  

 ط؟ص 103حطسب١؟ص  200  طديدكل ديؿٗطٟ َٔص دذتٓط١

 صططضزبًل 12 م49   ح200طشتككلت٘ َٓٗل يس٠ص ثالث١ عؿط ؾٗطًد 

 خمــات نو د عامش وؿل وة ىان  املى رُ - 44

طاااص وستااِ ػااهش   54ط64خمــااات مـاالض باان عااامش املى رااُ ماان ػااهش ػااىاب      

 طاص 548ط67مجادّ اآل شَ 

 77ططضزبص ديفٍٛ  1:  ططضدزبص ديؿ ن 6:  طشتككلت٘ ديؿٗط١ٜص َٔ دذتٓط١

 21.37ح 200= 33:  = ططضزبًلص 198    =   :  يجالث١ ٚثالث  ؾٗطًد

 طاص 548ط67طاص وستِ مجادّ الجانًُ 54ط66خمــات مى رُ من سملان 

 َٔ ديؿ ن َٔ دذتٓط١ 

 َٓكٛض بٔ ٚقٌ طشتككلتص     -  ططضدزبص 5 

 ْلقط بٔ ٚقٌ =  1  4  

 غلمل بٔ علَط =  1  4  

  14  1  

 ططضدزبص طشتككلتِٗ يس٠ص عؿط٠ طؾٗط 10  140  

 ينات امر املى رُ 8سواحبهح النلذيُ املخــُ  ح من متى

 ٖةص12ط86طقطٚؾًلص ستٛي١ َٔ علّ  11805.00

 ٖةص12ط88طقطٚؾًلص ستٛي١ َٔ علّ  11405.27

 طقطٚؾًلص 23210.27



   234 ث ودراسات المدينة المنورةمجلة مركز بحو
 طاص 548ط66خمــاحهح العًنًُ من متىينات امر حمىلُ من عا  

   َٔ ديفٍٛ  َٔ دذتٓط١

 علَط بٔ ٚقٌ  1590   18.8

 بٔ ٚقٌصٖٚصد طٜهًل ططٟ ي لَط   140   1.32

 َكًض بٔ علَط  472  ح200 4.40

 َٓكٛض بٔ ٚقٌ  175   1.67

 ْلقط بٔ ٚقٌ  122  ح200 1.14

 طدجملُٛ ص  2500  -- 26.54

 طاص بتناضيل  ًمتها طمن خمــاحهحص54ط64حعىيأ األػًاْ املنهىبُ عا  

 طقطٚؾًلص َل   تٓةعًٜ٘ َٔ دذتػلب 88488.32

 (1)ؾٝذ دسٜس٠ عٛض بٔ زضٜٚـطقطٚؾًلص َل ٜكلبٌ َطت  144315.13

 طقطٚؾًلص َل ٜكلبٌ َطتبلت ديصنٛضٜٔ 44173.19

 طقطٚؾًلص َل ٜكلبٌ شتككلتِٗ ديٓكس١ٜ 12834.19

 طقطٚؾًلص ق١ُٝ دذتٓط١ 26712.00

 طقطٚؾًلص ق١ُٝ ديؿ ن 2457.00

 طقطٚؾًلص ق١ُٝ ديفٍٛ 2170.00

 طقطٚؾًلص 44173.19

 8 طاص54ط64 عا  يف املخاسبُ امذاز من نهبىه ما ملابل ُو ر  الت خمــاحهح

  ديفٍٛ      ديؿ ندذتٓط١           ديدككلت ديٓكس١ٜ

 90   92ح 200  43  364.54 23210.27

12834.19 168.100 28  000   10   18 

10376.08 196.54  15   20    82   72 

خمــااات عاااير باان حممااذ املى رااُ ماان ػااهش سملااان ستااِ ػااهش مجااادّ        - 41

 طاص54ط67شَ اآل 

 ططضدزبص 3   طديدكل ديؿٗطٟ َٔص دذتٓط١

 ططضزبًلص 30 طديدكل ديٛقف يس٠ص عؿط٠ طؾٗط َٔ دذتٓط١
                                                           

 .   من ب  طامل،  من ػًىخ ب  عمشو،  طى الؼًخ عىض بن دسويؽ بن سادض (1)
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 خمــات منيري بن دابش طاألمحذٍص املى رُ - 42

 ططضدزبص1.47  100   طديدكل ديؿٗطٟ َٔص دذتٓط١

 ططضزبًلص14.40 200 طديدكل ديٛقف يس٠ص عؿط٠ طؾٗط َٔ دذتٓط١

 ٖةص12ط88ص ديٛقف َٔ متٜٛٓلت دذتر ستٍٛ ي لّ طشتكك٘

 ديفٍٛ   دذتٓط١  ديٓكسٟ  طديدكلص 

    787    8.84   26.40 

 26.40  23.16 200          787   دجملُٛ 

طااص  54ط66خمــات داس اش بن مراشز طاألمحاذٍص املى راُ مان ػاهش سملاان        - 43

 طاص54ط67وستِ مجادّ اآل شَ 

 ديفٍٛ    ؿ ندي دذتٓط١    :  َٔ

 77.200  86 100           8م   72    

 6.55    9.52 200        86  م72  يف َس٠ عؿط٠ طؾٗط

طاااص وستااِ مجااادّ   54ط66خمــااات عااىميش فاااحل املى رااُ ماان ػااهش ا ااش        - 44

 طاص54ط67اآل شَ 

 103ح 200طشتكك٘ ديؿٗطٟص َٔ دذتٓط١ 

 . ططضزبًلص 17ح 27يس٠ نل١ْٝ عؿط ؾٗطًد 

املخــااات النلذيااُ لاابعأ األػااخاق ماان متىينااات اماار حمااىب ة  عااا     - 45

 طاص54ط66

 طقطٚؾًلص1099   قب١ًٝ ديكُٝسدت  

 طقطٚؾًلص4730  عبس ديطمحٔ بٔ َفطز

 طقطٚؾًلص700    ستُس علٜر

 طقطٚؾًلص1760   ستُس بٔ غ ٝسدٕ

 طقطٚؾًلص50   ستػٔ بٔ قكط

 طقطٚؾًلص120   َػفط بٔ َطمح١

 طقطٚؾًلص65  ١ً طعكالصَوٚى بٔ عك

 ط شوػًاص6342    طانمىمص
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 املخــات العًنًُ املى رُ من متىينات امر لألػخاق اآلحًُ نمساؤطح 8 - 46

 ديفٍٛ  ديؿ ن   دذتٓط١   

 322  ---  2.106  ح200 ستُس بٔ علٜر

 175  ---  1.067 --    عٛض دهلل بٔ خبٝت

 175  ---  1.067 --    زخٌٝ دهلل بٔ خبٝت

 35  ---  0.035 --    ستُس بٔ دلبط

 35  ---  0.035  --    غ ٝس بٔ غ ٝس

 227  ---  2.011  ح200 زخٌٝ دهلل بٔ طمحس

 87  ---  0.087  ح200 إبطدِٖٝ بٔ َفطز

 60  ---  0.087  --    عًٞ بٔ غًِٝ

 105  ---  0.105 --    عبس دهلل بٔ غًِٝ

 121  ---  1.013 ح 200 طمحس بٔ غًِٝ

 50  ---  0.050 ح 200 ٖٓسٟ بٔ دبن

 70  ---  0.070  --    َػ ٛز بٔ عٛز٠

 40  ---  0.040  --    دبن بٔ زضٜٚـ

 140  1.45  1.086  --    محٝسدٕ بٔ دبن

 40  ---  0.040 --    َػًِ بٔ غال١َ

 140  ---  0.032 --    عٛض بٔ عٛز٠

 70  ---  0.070  --    عبس دهلل بٔ سػ 

 140  ---  1.032  --    ض بٔ قل عٛ

 4012  5.23  57س014 ---  طانمىمص

 

 51  ---  0.051 --- ضدغ  بٔ َػللط

 51  ---  0.051 --- عٛض بٔ َبلضى

 51  ---  0.051 --- ستُس بٔ َػفط

 51  ---  0.051 --- قكط بٔ َػفط

 51  ---  0.051 --- ستُس بٔ غًُٝلٕ

 51  ---  0.051 --- ٚدقٌ بٔ طمحس
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 51  ---  0.051 --- غًِٝ بٔ عك١ً

 40  ---  0.040 --- ْٛجيح بٔ دودٕ

 40  ---  0.040 --- َطؾس بٔ دو

 40  ---  0.040 --- قل  بٔ َكًض

 40  ---  0.040 ---  دو بٔ دبن

 50  ---  0.050 --- زضٜٚـ بٔ عبس

 51  ---  0.051 --- غًُٝلٕ بٔ دو

 40  ---  0.040 --- َطنٞ بٔ دلبط

 40  ---  0.040 --- ثٓٝلٕ بٔ دلبط

 30  ---  0.070 --- دعد بٔ َبلضى

 70  ---  0.070 --- َطًل بٔ عٛض

 175  ---  1.67  --- تطنٞ بٔ خبٝت

 60  ---  0.060 --- َطًل بٔ عبٝس

 40  ---  0.040 --- َػ ٛز بٔ زخٌٝ

 51  ---  0.051 --- ؾلٖط بٔ َطن دلبط

 51  ---  0.051 --- عٛض بٔ َطن

 1260  ---  11.72  ---  طدجملُٛ ص

 ططضزبًلص 31   طدجملُٛ  ديهًٞص َٔ دذتٓط١

 1.45 َٔ ديؿ ن   

 3294 َٔ ديفٍٛ   

ُ  ماع   بري سىؾ ةجياس مذفىعات من حبلِ ما - 47 ٌ  ث ثا ّ  ود اا ن  ملااط  9 ن اش

ُ  عظا ش من واملؼاَ اخلًالُ إل امُ َ  يف اللابنيً ُ  البلاذ ِ  النيًبا  ألماش ا بلتلا

 طاص54ط67 عا  امذُ رٍ ػهش وستِ طاص54ط66 ا ش  ػهش من الظلنيانٌ

 طقطٚفص 13800   ق١ُٝ إجيلض دذتٛف ديهبن

 طقطٚفص 1700   إجيلض ديكلٖٞ ٚديسنلن 

 طقطٚفص 15500     طدجملُٛ ص

 طقطٚفص 31000 = 15500×2 إجيلض ديػٓت 

 طقطٚفص 12986 90 لّع دمخط ضبٝح ست٢ ديصنٛض٠ دحملالت عٔ زل ٘   َل

 طقطٚفص 18014       
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علِ الشغح مان ماشوس مى ا   افلاُ امار الؼاامٌ مان النيشياق الظالنيانٌ ،           - 10

ماان  -فلااذ  ـااف باطااح الؼااًخ طااعذ باان دااضا والؼااًخ عبااذ اش باان منيلااق   

سواحاا  ماان اخلضينااُ الذيىانًااُ بالظااعش الااشآر يف البلااذَ        - بًلااُ األسامااذَ  

امر املز ىسَ يف العا  املنـش  من املى ع املز ىس ،   افلُ مشوس ومع . النيًبُ

 فإن املشحبات املز ىسَ مل حعط للؼًخن املز ىسين ، بل و ر  8

 طقطٚفص 40000  طشتككلتص َكٝس٠ بلغِ ديؿٝذ غ س بٔ دعد

 طقطٚفص 5000 طشتككلتص َكٝس٠ بلغِ ديؿٝذ عبس دهلل بٔ َطًل

 طقطٚفص 45000      طدجملُٛ ص

 طقطٚفص 9000     ًٜ٘ َٓٗل َل   تٓةع

 ط شوؾص 14000     طاملتبلٌ للذولُص

15 - ًْ علِ عذ  ةؿخاْ  بًلُ ب  عمشو للنـآض الت نطذي  ةلًها ، وػشوعها  بنا

يف ا عتذاْ علِ طكان البلذَ النيًبُ ، فلذ طًل  علًها العظا ش9 من باو 

اخلضيناُ الذيىانًاُ   التأدي  ، فأ زت منها اإلبل ، وبًعا  ووكاع  ن انهاا يف    

 من باو اإليشادات 8

 طضطغًلص 565  دإلبٌ ديهبن٠ ٚديكيتن٠

 طزتٝسًٜلص 7601.7    طقُٝتٗلص بلجملٝسٟ

قةةسَت َبةةلي  َٓٗةةل يةةب ض ؾةةٝٛر دي طبةةلٕ َةةٔ بةةلب دإلنةةطدّ ٚديهةةٝلل١ ٚبةةسٍ  

 طقطٚؾًلص 16334    ديهبٛز ٚديؿلٍ

ٟ ميهةٔ إخطددٗةل   إٕ َل   عطن٘ ب ليٝ٘ َٔ قُٝة١ عٝٓٝة١ يًيتةالٍ ٖةٛ تكةسٜط     

،  ٚيف ٖصٙ دذتلي١ ميهٔ طٕ ٜططط عًٝٗةل ْكةل طٚ ظٜةلز٠   ،  َٔ ديػتٛزعلت ٚبٝ ٗل

 . ٚقس ٚنح ٖصد ديؿطح إلعالّ دٓلبهِ ب٘

 طقطٚؾًلص 646134.10    ديدككلت ديٓكس١ٜ

 طقطٚؾًلص 629236.25  َل   ختكٝكٗل َٔ ديبلي 

 طقطٚؾًلص 16897.25   َل مل ٜتِ حتكًٝٗل َٔ ديبلي 

 : ديدككلت دي ١ٝٓٝ َٔ

 دألضظ دهلٓسٟ ديسخٔ   ديفٍٛ  ديؿ ن  دذتٓط١ 

1682.19  300.11  236.82  50.1    380 

 38000  812  29586  22509 252327.05طدجملُٛ ص
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 343234.20 طدجملُٛ  ديهًٞص

 989368.30 طدجملُٛ  ديهًٞ بليكطٚفص

ٚنلْٝةة١ ٚغةةب      طٟ طيفةةًل ٚتػةة ُل١٥ ،  نٝػةةًل1978.368.30طٖٚةةٛ ٜػةةلٟٚص  

 نٝػًل ثالنل١٥ ٚنل١ْٝ ٚغت  طيف قطف ٚثالث  بلضٙ ط١ًًٖص

   تح( الظًذ عضت مـنيرِ  ططاص 5470مجادّ األو   44

 طدْتٗت ديٛثٝك١ص

 8 اخلامتُ

تتٓلٍٚ دألٚنل  ديلي١ٝ يف ديس١ٜٓ ،  إٕ َل   عطن٘ ب ليٝ٘ َٔ َ ًَٛلت ٚطضقلّ

ٚعًة٢ ديةطغِ َةٔ    .  ٖةة 1289-٣1288 يف علَٞ ديٓٛض٠ َٚالسكٗل َٔ ديبًسدت ٚديكط

ٚنؿةفٗل ديٓكةلب عةٔ ديكةطٚللت     ،  ط١ُٖٝ دألضقلّ ديٛدضز٠ يف ٖةصٙ ديٛثٝكة١ ديليٝة١   

،  دييت نلْت ختككٗل ديسٚي١ يؿٝٛر ديكبل٥ٌ يف ديٓطك١ َٔ طَٛدٍ ْكس١ٜ ٚعٝٓٝة١ 

 ٚٚضٚز إؾةةلضدت عةةلبط٠ إىل ديٓةةلعل ديتلب ةة١ يًُسٜٓةة١ ديٓةةٛض٠ َةةٔ سٝةةح ديتؿةةهٝالت  

ٚشنطٖةةل دلْبةةًل َةةٔ ٚدضزدت ديٓطكةة١ عًةة٢ ديٓدٝةةٌ    ،  دإلزدضٜةة١ ٚديتٓظُٝةةلت ديليٝةة١ 

إال طٕ إٜةةطدز طمسةةل٤ ب ةةض ؾةةٝٛر ديكبل٥ةةٌ يف تًةةو ديفةةرت٠ ٚال غةةُٝل َةةٔ  ،  ٚديٛدؾةةٞ

; ألٕ تًةةو  َةةٔ طٖةةِ دألَةةٛض ديةةيت تهةةُٓتٗل ديٛثٝكةة١ سػةة  ضطٟ ديبلسةةح      ،  سةةطب

.  زدت ديٓطكةة١ نلْةةت قًًٝةة١ ٚٚدض،  ديكبل٥ةةٌ نلْةةت َػةةٝطط٠ عًةة٢ َٛدقةةح ْفٛشٖةةل  

ٚتًةةو .  لهلْةةت تػةةتيتٌ ْفٛشٖةةل يف دالؾةةرتدد عًةة٢ ديسٚيةة١ بتدكةةٝل طَةةٛدٍ هلةةل   

،  تكّٛ ديسٚي١ بسل ٗل َط٠ طٚ عةس٠ َةطدت يف ديػة١ٓ   ،  دألَٛدٍ نلْت ْكس١ٜ ٚع١ٝٓٝ

سػ  َل نلٕ َ تلزًد بؿطد طٕ متتجٌ ديكب١ًٝ ألٚدَط ديسٚي١ َٔ سٝح تٛلن دألَٔ 

ٜٚبسٚ طٕ ديػب  ديصٟ .  ٚعسّ ديت طض يًشذلز ٚديلضٜٔ بٗل،  طك١ٚدغتتبلب٘ يف ديٓ

   ٌ ؾةةطٚعِٗ طٚ طلةةطدز َةةٔ  ،  طز٣ إىل قطةةح تًةةو ديطٚدتةة  ديدككةة١ يؿةةٝٛر ديكبل٥ةة

لًِ جتةس ديسٚية١ بةسًد َةٔ قط ٗةل عةِٓٗ إال       ،  قبل٥ًِٗ يف طعُلٍ طخًت بأَٔ ديٓطك١

ٜبسٚ طٕ قة٠ٛ دإلزدض٠ دحملًٝة١   ٚ.  إشد دَتجًٛد ألَط ديسٚي١ يف دغتتبلب دألَٔ ٚدغتكطدضٙ

دييت طٚضزت ديٛثٝك١ ،  يف تًو ديفرت٠ نلٕ قس َهٓتٗل َٔ ديٛقٛف يف ٚد٘ ديكبل٥ٌ

ٖٚٓةةل البةةس يًبلسةةح َةةٔ إغةةسد٤ ديؿةةهط   .  ديهةةجن َةةٔ طمسةةل٤ ؾةةٝٛخٗل ٚطعٝلْٗةةل  

يألغتلش لل٥ع دذتطبٞ ديبسضدْٞ ع٢ً َػلعست٘ ديبلسةح يف تكةشٝض ب ةض دألمسةل٤     

 . يت طٜف بب هِٗديٛدضز٠ يف ديبشح ٚد
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