
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

ان الحمد هلل، نحمده ونستعينه، ونستغفره ونتوب إليه، 
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده 

هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال 
هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ 

وسلم، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم صلى هللا عليه 
 بإحسان وسلم تسليماً، أما بعد:

فان اصدق الكالم كالم هللا و خير الهدي هدي محمد صلى هللا 
عليه و سلم و شر األمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة و 

 كل بدعة ضاللة و كل ضاللة في النار.
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.السالم عليكم و رحمة هللا و بركاته  

الموضوع: طلب المساعدة.             

 

مدينة كيوسي الواقعة بأقصى جنوب الكاميرون أن ا نحن أهل السنة و الجماعة سكان انه ليشرفن     

لمعاليكم أزكى التحيات, سائلين المولى عز و جل أن يهبكم التوفيق الدائم في كل مسعى حميد نرفع 

معاليكم من أجل خدمة اإلسالم و المسلمين.  يتجهه  

العون لنا  يدمن هللا تعالى ثم منكم مساعدتنا، ومد  كما نتشرف أن نرفع لمقام سموكم كتابنا هذا راجين

البيضاء. المباركة السخية بما تمده أيديكم  

و مسجد و بئر و  ,مشتمل على مدرسة تضم ثمانية فصولإلتمام و إكمال بناء مركزنا السني السلفي, ال

 المساجد السنية في و مكتب كبير يتنوع الى مكتب مدير المدرسة و مكتب إدارة شؤون الدعوة السلفية

 المدينة.

راجين من المولى العلي بكم الكريم ساعدة من جناالماسة للملظروفنا المالية الصعبة، وحياتنا  نظرا

في محض اعتباركم الكريم.القدير ان يلقى طلبنا موضع اهتمامكم   

سأله تعالى أن يسدد خطاكم على الخير، ويضاعف لكم األجر.نكما   

 

الجماعةالسنة وأهل  داعيةخطيب ووامام  محمد صالح  

          .كاميرونالكيوسي بجنوب  مدينةب                                                                                                  

 

رقم الهاتف:            

(+237) 679   23 94 23  

 

(+237)  697 75 15 97  

 



 

 تشتمل الدراسة على:

 

 أسباب فكرة المشروع.   -1

 

 مشروع.فكرة ال   -2

 

 أهداف المشروع.   -3

  

 ة إتمام المشروع واكماله.تكلف   -4
 

    
 

 

األسباب التي أدت الى فكرة المشروع كثيرة جدا نظرا لحال 

اجهها الدعوة السلفية في مجتمعنا الدينية، وللمشكلة التي تو

 مجتمعنا، نلخصها على ما يلي:
 

الحظنا ان أغلب أوالد المسلمين يتلقون التربية من المدارس ال دينية،  -4

فضال عن ان تهتم بشيء من علومه. التي ال تلقى للدين باال  

وسبب ذلك اعراض كثير من المسلمين شيخا وشابا وولدا عن دينهم الى 

حد ما هلل به عليم، حتى وصل األمر ببعضهم الى حد ال يرى الفرق بين 

اإلسالم وغيره من األديان، وال يعرف جلهم حتى فروض األعيان، بل 

س بعضهم ال يبالون بالدين أصال حتى الصالة ال يؤدونها وعلى رأ

 األسباب: المدارس التي درسوا فيها حال صغرهم.
 
 

 وهللا المستعان.



كثرة من تنصر من المسلمين بسبب المدارس   - 2

النصرانية وما زال كثير من أوالد المسلمين يلتحقون بهذه 

 المدارس.
 

تفشى الجهل عند أكثر المسلمين في العقيدة والفقه فضال  - 3

عن غيرهما من المواد الدينية، بل أغلبهم ال يقرأون الكتابة 

 العربية المشكلة فضال ان يدركوا معانيها.
 

عيات في منطقتنا اذ أغلب كثرة الشركيات والبد - 1

 سكانها الصوفية التيجانية.
 

استهداف الشيعة االثنتا عشرية لمنطقتنا حيث تم  - 0

مجيء أحد كبار شخصياتهم المعتبرة لدراسة الميدان 

هنا بدا لنا الرأي بمسابقتهم في تأسيس  وتجربته، من

المركز الدعوي السلفي أخذا للعبرة بما جرى على بعض 

مناطق الدولة حيث تشيع  سكانها من خالل المدارس 

والمراكز الشيعية، لعدم وجود غيرها أو لتقدمها على 

 غيرها. 

خطورة الشيعة على منطقتنا أعظم وأخوف من  -6

ننا خطورتهم على غيرها من مناطق البلد، حيث ان ميدا

غنيا  –جابون  –واقع على حدود ثالث دول: الكاميرون 

 اكوتوريل.



 

النظر الى مستقبل األمة. - 7  

النظر الى كون أغلب سكان المنطقة مسلمين. - 4  

النظر الى كون أكثر مسلمي المنطقة صوفيين. - 9  

ة السلفية واعتناء جل النظر الى تأثر أهل المنطقة بالدعو -45

 شبابها بالمنهج السلفي.

النظر الى إدراك بعض الشباب ضرورية طلب العلم واقبالهم 

 اليه.

النظر الى كون الميدان مكانة استراتجية للدعوة حيث ان  -44

 الميدان واقع بين ثالث دول.

اقبال عدد كبير من األوالد والشباب للدروس التي تلقى  -42

في المساجد السنية في المدينة، يفوق عددها خمسة عشر 

 مسجدا.

وس التي خصت اقبال عدد ليس بيسير من النساء للدر -43

لهن في أكثر من خمسة عشر مسجدا من المساجد السنية في 

 المدينة.

المشقة الشديدة على القيام باإلشراف على هذه الدروس  -41

وادارتها حيث انها منتشرة في مساجد شتى ومعظمها تلقى في 

 آن واحد.

 بارك هللا فيكم

 

 هذه بعض األسباب المؤدية لفكرة المشروع.



 

 

هي انشاء المركز السني السلفي المشتمل على 

مدرسة تضم ثمانية فصول وبئر و مسجد 

ومكتب كبير يتفرع منه مكتب مدير المدرسة 

سلفية والمساجد ومكتب إدارة شؤون الدعوة ال

 السنية في المنطقة.

نظرا لألسباب اآلنفة الذكر تفكرنا في تقديم 

خدمة للمسلمين عموما، وللدعوة السلفية 

 خصوصا بهذه الطريقة.

 

 

 



يسعى الى يهدف المشروع لألمور اآلتية و 

 تحقيقها و هي:

 المدرسة اإلبتدائية للصغار . -1

تضم ثمانية فصول و تركز تركيزا بالغا في 

العقيدة السلفية و الفقه و اآلداب و األخالق 

اإلسالمية و قراءة القرآن الكريم و حفظه و اللغة 

العربية, و العلوم الدنيوية النافعة في الفترة 

 الصباحية.

 و من الجدير بالذكر ) لقد درسنا احتماالت زيادة

 الحاجة في المستقبل مثل: الثانوية وغيرها.(

الدروس الدينية و العربية المختصة للنساء  -2

في الفترة المسائية في نفس الفصول بعد 

 تفريغها من األوالد.



الدروس الدينية و اللغوية للشباب و الكبار  -3

من الرجال في الفترة الليلية في نفس الفصول 

 بعد تفريغها من النساء.

الباب الدفاع عن السنة والدعوة اليها وسد  -4

عن الشيعة وسائر طرق أهل البدع 

واإلنحراف و التحزب، و على رأسهم الشيعة 

الذين ينصبون ألبناء المسلمين احبولة 

 ليوقعوهم في التشيع.

تقرير التوحيد الخالص والسنة والجماعة  -5

 للناس كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم.

 تربية أوالد المسلمين تربية سلفية نقية. -6

حماية المسلمين وأوالدهم من كيد المنصرين  -7

 وكل أنواع الردة.

وقاية المسلمين وأوالدهم من شبكة الروافض  -8

 والخوارج.

سلمين وأوالدهم من شَرك صيانة الم  -9

التبليغية و ِشص الصوفية و خطط اإلخوانية 



و سائر طرق اهل البدع واإلنحراف و 

 التحزب.

حفظ المسلمين وأوالدهم من خدع دعاة  -10

العصرية والحضارة والطبيعة والتقدم 

 والتطور.

تفقيه المسلمين وأوالدهم في دينهم ليكونوا  -11

على بصيرة في دينهم ويعبدوا ربهم على 

 بصيرة.

وأوالدهم من دركات الغفلة ايقاظ المسلمين  -12

 ليصعدوا على درجات الهمم العالية.

ليكون المشروع مركز إدارة شؤون  -13

الدعوة السلفية والمساجد السنية في المدينة 

 وملتقى السلفيين.

 

 

 

 



جرت دراسة تكلفة إتمام المشروع وإكماله 

 من متخصصي التكنلوجيات المعمارية

 )البنائية( 

 بااللغة الفرنسة.

 

 ها هي دراساتهم: 

  

 

   

 

 

 

 
 



Devis de construction de 2 salles de classe 

Désignation quantité Prix unit Prix total 

Parpaing fondation 500 250 125 000 

Parpaing  élévation 900 250 225000 

Ciments 65 SAC 5 150 334000 

Fer de 08 40 2300 92 000 

Fer de 10 25 4000 100 000 

06 15 1000 15 000 

Fils d’attache 13 1000 13000 

Pointe de 80 02 4000 8000 

BOIS DE COFRAGE 10 2500 25 000 

Ciment pr crépissage et 

collage des sols 

60 SAC 5 150 309 000 

Contre plaquette 35 4000 140 000 

Pointe 18 4000 72 000 

Chevron 80 1500 120 000 

tôle de 3 mètre 130 5500 715 000 

Pointe à tôle long 08 4000 32 000 

Tôle de rive 42 1700 71 000 

Faitière de bar 24 1800 43 200 

Faitier simple 28 1500 42 000 

Rondel 40 500 20 000 

Latte 60 1300 78 000 

Peinture à eau 06 POTS 18000 108 000 

Peinture à huile 03 POTS 45000 135 000 

Teinture 06 2500 15 000 

    

    

    

 



Devis des portes 
Désignation quantité Prix unit Prix total 

TUBE CARRE DE 

30 

8 6 000 48 000 

TUBE CARRE DE 

35  

4 6 000 24 000 

TOLE DE 10/10 
4 10 000 40 000 

FER PLATE DE 

25 

2 3 500 7 000 

4 paire de 

pomelle 4 1000 4 000 
Kl enti 

rouille 
1 2500 2500 

 

TOTAL : 2 962 450 frs cfa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Devis d'électricité  
qua

ntité 

désignation Prix uni Prix total 

02 Rouleaux de gain annelés 

N°=20 

10 000 20 000 

30 Boitiers ronde 100 3000 

10 Boitiés d'évasion 120 X 120  1000 10 000 

04 Rouleaux de câble 1/2,5  rigide 14 000 56 000 

06 Rouleaux de câble 1/1,5  rigide 10 000 60 000 

05 Barrette de dominaux de 60 A  1 000 5 000 

12 prises 500 6 000 

09 Interrupteurs double allumage 500 4 500 

04 Interrupteur simple allumage 500 2 000 

50 Douilles 300 15 000 

01 Coffré de 12 module 10 000 10 000 

12 DPN de 16 A 2 000 24 000 

    

+ nécessaire 20 000 20 000 

    

    

    
 

 

TOTAL  217 500 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 هذه بعض صور المشروع

 



 

























































 


