
 



إلال   هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف من خالاللالهالا“  السالم” مجلة 

ن الالمالرالاركالة ـالـالـالـالـالـالة موظفي المصرف، وبإمكان جميع الموظفاليالــــــن كافــــــز التواصل الداخلي بيــــــتعزي

ل ــــــسواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أج

ة ـالـالـالـالـالـالصفحة خاصة في المجاللالة عمل إيجابية و متينة، و سنخصص لكل إدراة / خلية / فرع ــــــترسيخ بيئ

داث...إلخــــــم األحــــــرض للصور و أهــــــع معــــــم

ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :

 Marketing@alsalamalgeria.com-Groupe

 

رـــــــالتقديالتحيـــــــــة و ع ـــــــم
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الفهــرسالفهــرسالفهــرس

الكلمــة االفتتاحيــة 

نالالحالالو مالالقالالاربالالة جالالديالالدة لالاللالالمالالالالاليالالة 

اإلسالمية
بقلم المدير العام السيد : حيدر ناصر   

40ص 

منبـر هيئـة الفتـوى

بقلم الدكتور : عزالدين بن زغيبة

40ص 

فتـــاوى الهيئـــة 

لكل سؤال جواب

40ص 

موظفــون تميــزوا

فرسان المصرف لهذا الرهر

 

40و  ص    40ص  

مقتطفــات من كتــاب

بقلم السيد : عبد الغني تلمساني 

موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف و 
النقود و األسواق المالية 
 71و 70و 70ص                              

أقــالم الموظفيــن

مراركة مصالرف السالالم الالجالزائالر فالي 

40المعرض الدولي للكتاب في طبعته 

70ص بقلم السيد : ديك عبد الرحيم        

متفرقــات

تحت الطين يوجد الذهب حكمة صينية 
شهيرة تعرف علي قصتها

 
40ص  

رعاية التظاهرات و الملتقيات

من مصرف السالم الجزائر

70ص 

أقــالم الموظفيــن

هل تعلم أن شخصية مذكورة في 

القرآن الكريم ؟.

74ص 

أقــالم الموظفيــن

مدي اهتمام الرريعة اإلسالمية 

بالتجارة و تنظيمها 

بقلم السيدة : خيرة شيشة 

1ص 



الذي يدقق في الممارسة الميدانية والتطبيقات العملية لعقود 

التمويل المصرفي أو عن طريق صكوك االستثمار وكذا األمر في 

منتجات التمويل التكافلي يلمس ال محالة مدى تأثير الذهنية 

التقليدية وأحيانا طغيانها في تصميم هذه المنتجات أو تسويقها 

وتنفيذها عل  الرغم من تردد الهيئات الررعية في الفتوى 

والرقابة. ولكنه من التجني وقلة اإلنصاف إغفال الجهد الكبير 

المبذول من قيل القائمين عل  هذه المؤسسات للموازنة بين 

الضوابط الررعية وتحديات الصراع من أجل البقاء والتموقع في 

محيط ال مكان فيه للضعفاء. 

إن هذه المؤسسات بحاجة فعال إلى مراجعة أنماط عملها والتفكير في 

أساليب مختلفة في تصميم وتسويق منتجاتها بما يتناسب فعال مع 

الطبيعة الحقيقية والمقاصد الشرعية لعقودها بدل إقحامها في أطر 

ضيقة هي وليدة نسق وسياق وفلسفة مغايرة تماما لروح الشريعة 

ومقاصدها. ومن جهة أخرى نجد في بعض قطاعات المالية التقليدية 

توجهات ذات منحى أخالقي أو تضامني أو تعاوني تتالقى مع 

توجهات الشريعة الكلية وإن اختلفت معها في مسألة التعامل بالربا 

أو عقود الغرر وقد علمنا أسالفنا أن نقتبس من األمم األخرى ما ال 

يتعارض مع ديننا وأن نرد ما قد يحدثه أبناء جلدتنا من ممارسات 

تتنافى مع شريعتنا فالعبرة باألسماء ال بالمسميات وبالمقاصد 

والمعاني ال باأللفاظ والمباني.

لقد انهارت بعض إصدارات الصكوك في األزمة المالية األخيرة 

ألنها صممت ضمن منظومة السندات التقليدية األكثر ارتباطا 

بالمقامرات البورصية بينما صمدت بعض السندات التقليدية 

الرتباطها الوثيق بمنظومة االقتصاد الحقيقي البعيدة عن منطق 

المجازفة والمضاربة السوقية. فما أحوج مؤسساتنا المالية وهيئات 

رقابتها الشرعية لتوجيه الدفة نحو نشاطات وتوظيفات ربما أقل 

ربحية على المدى القصير ولكنها أدوم وأكثر استقرارا على المدى 

المتوسط والطويل. وحري بنا أال ننسى أن من أهم عوامل األزمة 

المالية العالمية األخيرة طغيان المقاربة القصيرة األجل والنظر في 

أسواق المال. 

ما أحوجنا للعودة لمنهج فقهاء السلف باستيعاب ما أنتجه العقل 

البشري بعد صقله وتنقيحه مما يتعارض مع المصالح الحقيقية للفرد 

والمجتمع التي تمثل مناط الشريعة وقطب رحاها واالبتعاد عن 

البحث في بطون الكتب القديمة الستخراج عقود صممت لبيئات 

وظروف مغايرة لواقعنا مع لي أعناقها ومحاولة تطويعها إلدخالها 

في منظومة مالية ومصرفية محكومة بمنطق الربا و القمار في 

أن ال يخلو المحرم إمامداخلها و مخارجها. قال ابن قيم الجوزية : "

يكون تحريمه لعينه وذاته بحيث تمنع إباحته في زمان من 

وإما أن يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون األزمنة

زمان ومكان دون مكان وحال دون حال"

هذا ال يعني بطبيعة الحال الوقوع في ا أسميه عقدة التميز و هي 

اعتبار كل ما جاءت به المالية التقليدية سلبيا و مناقضا لمقاصد 

الشريعة بل هناك نقاط تقاطع كثيرة بين الصناعتين والشريعة تتبنى 

كل المعامالت التي ال تؤدي إلى مخالفة األحكام الشرعية الجزئية أو 

مقاصدها الكلية عمال بقاعدتي األصل في المعامالت اإلباحة و 

األصل في العقود الصحة و ما أمكن حمله على الصحو ال يحمل 

على الفساد. فالقصد هو عدم مجاراة المالية التقليدية في توجهها 

الربوي الغرري و توجيه معامالتنا الوجهة االقتصادية الحقيقية 

المستمدة من القواعد الشرعية العامة التي تضبط المعامالت 

المالية.   

20 

: حيـدر ناصـر: حيـدر ناصـرالمدير العام السيد المدير العام السيدالمدير العام السيدبقلم بقلم 



20 

الحمد هلل الذي وجده يتيما فأوى والصالة والسالم علال  مالن ال 

فالي ينطق في أحكامه بهوى وعل  آله وأصحابه الذين صدقوه 

كل ما عن مواله الكريم روى

يا سيدي يانبي هللا تمرر ذكررى مرولردك وعرلرمرك فريرنرا مرنردر   

والنا  في غفلة والروقرت مرنرعركرس  جرئرت برالرهردى والرمرحرجرة 

البيضاء صافية  لكن أمراها اليوم فينا ملتبس  والعقالء انرقرسرمروا 

في حيرة  والرويبضة في خلق هللا يفتر   ربيرترنرا عرلرى الرجرود 

فرضا ونافلة  لكن الجود اليوم في النا  منحبس  اتممت ببعثرترك 

أخالقنا  لكن أخالقنا اليوم تنتكس  جئت برديرن أترمرمرت برالروحري 

بنيانه  ودين هللا اليوم في النا  فال قواعد وال أسس  بنيت ألمتك 

مجدا بدين أنت مبلغه  لكن الدين نفسره الريروم فرال حرمرى لره وال 

حر   لم تخلعه الطوائف مرن رقرابرهرا  ولركرن كرلرهرم فري هرمره 

منشغل ومنغر   غثاء السيل كما نطقت به فكلنا من أخيه خريرفرة 

يتوجس  تداعت علينا األمم كما أنذرت به  فمنرهرم مرن يرتروعردنرا 

نهارا ومنهم لثرواتنا ليال يختلس  مزقت بسيف نورك أستار لريرل 

أخرجت النا  من ظلمائه  ولكن بأعمالرنرا ترحرولرت دنريرانرا لريرال 

دامس  كثرت جراحنا يا علم الهدى فال مسعرف وال طربريرب وال 

مؤنس  لكن رجاءنا في قولك " الخير في أمتي إلى يوم القيامة " 

ومن روح هللا ال نيأ .

هللا رب العلى بالحكم منفرد أوحرى إلرى الررسرل  يرات لرهرا مردد 

تفيض منها علوم كلها رشد وكلهم برسول هللا معتمد وجلنا عرلرى 

غير هللا مستند فهذا حالنا فال عجب

صلى عليك هللا يا من واله ربه أعلرى الررترب  وزاده رفرعرة فري 

العلم واألدب  وعاش في دنيانا قرلريرل الرمرال والرنرشرب  ولرو رام 

الكنوز لنالها من غير تعب  هللا زينك بالحسن فأنت حسن  وأنرت 

من لمواله في كل األمور ركن  أويت إلى هللا في سر لك وعرلرن  

ولم تبتغ من ديار الموت منذ كان لك فريرهرا سركرن سروى الرحرالل 

لقوتك أو لستر بدن.

صلى هللا عليك ياسيدي في األولين والآلخرين وفي المأل األعلرى 

إلى يوم الدين.

الدكتور عزالدين بن زغيبة  :بقلم 

بقلم الدكتـور : عزالديـن بـن زغيبـةبقلم الدكتـور : عزالديـن بـن زغيبـة

الررعيةنائب رئيس هيئة الفتوي و الرقابة 



مسترار المتعاملين للرركاتمسترار المتعاملين للرركات

فرع سطيف

مسترار المتعاملين للرركات

فرع سطيففرع سطيف

مسترارة المتعاملين للرركاتمسترارة المتعاملين للرركات

فرع ورقلة

مسترارة المتعاملين للرركات

فرع ورقلةفرع ورقلة

رئيس مصلحة الصندوقرئيس مصلحة الصندوقرئيس مصلحة الصندوق

فييفرع سطفرع سطيفرع سطفرع سطييفرع سطفرع سطفرع سطفرع سطيفرع سطفرع سطفرع سطفرع سطفرع سط

رئيس مصلحة الصندوقرئيس مصلحة الصندوق

فففففففففففف

ربما ال تُسعفني الكلمات في قول كلمة الحق فيكم، فأنتم خيرة الخيرة، ولوال دعالمالكالم ” 

المتواصل لما تمكنا من مواصلة النجاح، ولما تمكنا من وضع مصرفنالا عاللال  خالارطالة 

و بهذا اتقدم بجزيل الركر ال  السيالد الالمالديالر الالعالام الالمالحالتالرم النجاح بفترٍة قياسيٍة، 

ناصر حيدر و مدير فرع سطيف المحترم خالد بونازو و جميع زمالئي فالي الالمالصالرف 

عل  جهدهم المبذول للحفاظ عل  مكانة المصرف و االرتالقالاء باله. فالي االخاليالر نسالأل 

“.المول  عز و جل ان يوفقنا في عملنا هذا و يبارك لنا فيه 

يررفني و يسعدني كثيرا ان اكون احد فرسان مصالرف السالالم الالجالزائالر عاللال  حالد ”  

تعبير السيد المدير العام , تحية خالصة لكل افراد اسرة المصرف.

بعد مرور سنة عل  توظيفي بفرع سطيف, اكترفت ان شعار المصرف مجسد ميداناليالا 

سالنالة فالي  40من حيث التميز, اللتزام و التواصل , لن ادخر جالهالدا فالي وضالع خالبالرة 

“.ميدان البنوك و التكوين في خدمة المصرف وذلك لتحقيق االهداف المسطرة 

يالعالانالي مالنالهالا مالعالظالم في ظل الضرف االقتالصالادي الالراهالن و ازمالات الساليالولالة الالتالي 

المتعاملين االقتصاديين، اصبحت مهمة استقطاب ودائع ذوي الالمالالءة الالمالالاليالة احالدى 

اصعب المهام لدى مستراري الزبائن، لالمالا تالتالطاللالباله مالن فالكالرة اقالنالاع و شالرح وافالي 

لمنتجات مصرفنا بخصوصيتها و تميزها. و عمال بتوجيهات االدارة العامة نسع  دوما 

ال  مضاعفة المجهودات لتحقيق االهداف المسطرة و تحصيالل اكالبالر عالدد مالمالكالن مالن 

و هللا ولي التوفيق . من أجل الرقي بالمصرفالودائع 
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مسترار المتعاملين للرركاتمسترار المتعاملين للرركات

فرع حسيبةفرع حسيبةفرع حسيبة

مسترارة المتعاملين للرركاتمسترارة المتعاملين للرركات

مسيلةفرع فرع فرع فرع فرع 

مسترارة المتعاملين للرركات

مسيلةمسيلة

مندوب متعدد المهام مندوب متعدد المهام مندوب متعدد المهام 

فرع حسيبة

مندوب متعدد المهام مندوب متعدد المهام 

فرع حسيبةفرع حسيبة

بادئ ذي بدء أتقدم بالركر العام والجزيل لكل عمال المصرف وعل  رأسهم المدير العام الذي ما بخل يوم ”  

بنفحات ترجيعية ملؤها الحب والالحالمالاس لالنتالقالان فالي الالعالمالل من هذه النافذة بنصائحه وتوجيهاته علينا 

والحرص الرديد عل  االنفراد بالالرالعالار الالذي تالبالنالاه مصالرفالنالا و الالتالمالياالز وااللالتالزام والالتالواصالل و وأقالدم 

الخاص لزمالئي في وكالة حسيبة عل  ما قدموه لي من دعم معنوي ولوجيستي  وما قمالت باله مالن شكري 

ابتداء من المكلفة باستقبال الزبائن إل  مدير الالوكالالالة  هو نتيجة تكاثف وتحدي وتظافر جهود الجميع عمل

ربما ال تسعفني الكلمات في قول كلمة الحق فيكم فأنتم خيرة الخيرة ولوال جهودكم لما تمالكالنالا مالن مالواصاللالة 

النجاح والعمل مع الجماعة وبروح الفريق هو أساس األداء األفضل لنا جميعا فإذا أردت أن تنجح في حياتالك 

فاجعل المثابرة صديقك الحميم والتجربة مسترارك الحكيم والحذر أخاك األكبر والرجاء عبقرتيك الالحالارسالة, 

كما أنوه عل  حرص االدارة العامة باستقطاب الودائع ألجل واقناع المتعاملين تحدوه عزيمة كبيرة وسيرورة 

“. دائمة وهللا يوفق الجميع

فالنالحالن مالا نالقالوم باله فالي تحياتي لكل عمال المصرف وعل  رأسهم المدير العام فال يخف  عل  كل ذي بالال ”  

يتحتم عاللال  كالل مالوظالف الالقاليالام إال واجب المصرف وما كلفنا به من طرف االدارة في إطار العمل والمنصب 

بتفان واتقان حت  يصل ال  المراتب العل  فالعمل ليس مجرد ترريف وال هو منالصالب لاللالمالفالاخالرة بالل هالو به 

تكليف وأمانة ونحن نعمل معا ألجل أن نكون األفضل واألكمل واألمثل في الميدان الذي نختص فياله وكالمالا قاليالل 

أسباب النجاح خمسة : التركيز , التمياز , التنظيم , التطوير , والتصميم , قال تعال  } وقل اعملوا فساليالرى هللا 

عملكم ورسوله والمؤمنون .وستردون إل  عالم الغيب والرهادة فينبئكم بما كنتم تعلمون { .وعمال بقول النبي 

صل  هللا عليه وسلم و ال يركر هللا من ال يركر الناس و فمن هذا المقام أقدم شكري وامتناني لالكالم ولالجالماليالع 

موظفي المصرف وخاصة المدير العام الذي ال يفوت فرصة إال ويعبر بها بطريقته الخاصالة مالن دعالم مالعالنالوي 

وعرفان لكل موظف قام بريء مالماليالز تحمل في طياتها عدة معاني من شكرا دالالت لها وعبارات تحفيزية 

عل  الثقة التي منحتموها لنا حت  نرتق  معكم إل  أعل  الالمالسالتالويالات فالي في عمله أو نحو زمالئه ونركركم 

“.  مصف الكبار فال يبن  الحائط من حجر واحد والتمياز دائما وأبدا هو شعارنا ,وهللا الموفق

لم تأتالي صالدفالة، فالانالا اعالتالبالر  خطواتي االول  و المميزة نحو كوني احد افراد مصرف السالم

لقائي بهذا الفريق المتكامل فرصة لتجسيد ما امتلك من قدرات وظيفية مع مالا اجالده مالن دعالم 

االدارة من خالل الدورات الالتالكالويالناليالة والالتالربالص و ايضالا تالعالاون الالمالوظالفاليالن فالي مالخالتاللالف 

لنقوم معا بعمل يأتي بنتائج مبهرة للعميل و المجتمع و المصرف . الفروع،

ع شكرا إلدارة المصرف عل  هذه الفرصة و لكل الزمالء خاصة بفرع باب الزوار والبليدة وفر

. سطيف مع تمنياتي بالتقدم و االرتقاء معا بإذن هللا في المستقبل القريب جدا
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:السؤال

بالالنالالاء عالاللالال  إعالالادة تالالفالالعالاليالالل الالالحالالكالالومالالة الالالجالالزائالالريالالة مرالالروع و 

وعدلو إلنجاز السكنات لفالائالدة شالريالحالة عالريضالة مالن برنامج 

شالقالة سالكالناليالة، بالأسالعالار  704.444الموظفين، حاليالث سالتالنالجالز 

مدعومة من قبل الدولة، توزع هالذه السالكالنالات بالنالاء عاللال  قالرار 

إستفادة بعد دراسة الطلبات المقدمة، و يكون عل  المسالتالفاليالديالن 

مالن قاليالمالة الالعالقالار عاللال   %44تقديم مساهمة أولاليالة تالقالدر بـال 

مرحلتين من أجل إستفادتهم من السكن، عل  أن يسدد مالا تالبالقال  

في شكل إيجارات شهرية، مما يجعل هؤالء في حاجة إل  تمالويالل 

المساهمة األولية التي قد ال تتوفر لدى كثير منهم، و عاللالياله فالإن 

المصرف يرغب في اإلستفادة واإلفادة من تمويل المستفيدين من 

هذه السكنات من خالل تمويله المساهمة األولية الالمالرالتالرطالة، و 

هو يستفسر من هيئة الفتوى و الرقابة الرالرعاليالة عالن الصاليالغالة 

الررعية المناسبة لذلك، و هل يكون له أن يالدخالل بالمالقالدار هالذه 

المساهمة في شركة ملك مع المتعامل يتخارج منها تدريجاليالا مالن 

خالل إيجار حصته المراعة في العقار، أو بيعه التدريجي لها، و 

نوضح في هذا الصدد كما هو مبين أيضا في المراسلة الالمالرفالقالة 

أدناه بعض المعلومات المتعلقة بالعملية:

أنه ال يمكن للمصرف التعاقد أو اإلتفاق مع وكالة عدل المساليالرة 

لهذا المرروع.

  أن توزيع هذه السكنات يتم من خالل قرارات إستفادة بالعالد

دراسة الطلبات و الملفات.

  أن التمويل يتعلق بالمالسالاهالمالة األولاليالة أو الالقالسالط األول

مالن  %44المرترط من قبل وكالة وعدلو و المالقالدر بـال 

قيمة العقار.

  أن بقية قيمة العقار تسدد فالي شالكالل أقسالاط أو إيالجالارات

شهرية لفائدة وكالة وعدلو.

  أن عملية التمويل المقترحة حاليا ستتعلق بملفات قالديالمالة

( و 4444، 4447موافق عليها من قبل وكالة عدل )سنة 

هي لسكنات منجزة أو في طور اإلنجاز.

  أن السكنات المتعلقة بهذا البرنامج أو المرروع لم تالنالجالز

بعد أو هي في طور اإلنجاز.

  أن المتعامل ال يمتلك العقار إال بعد السداد الكلي لقيمته، و

ال يكون له التنازل عنه بالأي وجاله أو رهالناله طالياللالة هالذه 

المدة.

جواب الهيئة:

  يتم تخصيص الوحدة السكنية للمتعرامرل حسرب اإلجرراءات

المقررة للتخصيص و بها يصير العميل مالكا للوحردة الرتري 

خصصت له.

 .يشتري المصرف حصة من المتعامل بعقد شرعي

  يؤجر هذه الحصة إجارة منتهية بالترمرلريرك برقرسرط ثرابرت و

قسط متغير."

:السؤال

أحيانا يتم تسجيل فوائض خالل عملية الجرد اليومي لاللالنالقالديالة 

الموجودة في خزينة الالفالرع و حاليالث يصالعالب تالحالديالد مصالدر 

الفائض فإنه يتم قيد قيمة الفائض المسجل في حساب خالاص، 

فهل يجوز ترحيل رصيد هذا الحسالاب فالي نالهالايالة السالنالة إلال  

حساب األرباح الخاص بالمصرف؟.

جواب الهيئة:

إذا ظهر فائض بإحدى خزائن المصرف و لم يمكن الرترعررف  " 

على صراحرب الرفرائرض فرإنره يروجره إلرى صرنردوق الرخريررات 

بالمصرف و إذا ظهر صاحب الحق قبل مضي سنة و ثبرت أنره 

المستحق لهذا المبلغ صرف له من هذا الصندوق و هللا أعلم."
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فيما يخص اهتمام الرريعة اإلسالمية بالتجارة 

وتنظيمها فيتوجب اإلشارة بالذكر ال  مالا ورد 

برأنهالا فالي كالتالاب الالعالزيالز والسالنالة الالنالبالويالة 

الرريفة.

فمن الكتاب نورد قوله تعال  عالز شالأناله  أوال:

قالولاله و هالو  70في سورة الملك اآليالة رقالم 

الالالذي جالالعالالل لالالكالالم األرض ذلالالوال فالالامرالالوا فالالي 

مناكبها و كلوا من رزقه و اليه النرور و .

" فراذا  01وقوله في سورة الجمعة اآليرة رقرم 

قضيت الصالة فانشروا في األرض وابتغوا من 

فضل هللا واشكروا هللا كثيرا لعلكم تفلحون " 

و قوله سبحانه و تعالى في سورة الرنرسراء اآليرة 

" يا أيها اللذين  منوا ال تأكلوا امروالركرم  92رقم 

بينكم بالباطل اال ان تكون تجرارة عرن ترراضري 

منكم " .

" و أحرل  هللا  982و في سورة البقرة اآلية رقم 

البيع و حرم الربا  " .

من خالل هذه السور نسرتركرشرف أن الرترجرارة  -

باب مهم للكسب و المعاش و نظرا لما تنرطروي 

عليه من ترحرايرل فري الرمرعرامرالت و غر  فري 

المبادالت التجارية فقد تعرض سبحانه وترعرالرى 

في كتابه العزيز لمواجهة هذا االنحراف بجمرلرة 

من السور تنطوي على التنرديرد و الرتررهريرب و 

االشعار بخطورة هذه السلوكيات لما فريرهرا مرن 

جور و فساد ومنها ما يلي : 

قررولرره  922فرري سررورة األعررراف: اآليررة رقررم 

وتعالى " فأوفوا الكيل و الميرزان وال تربرخرسروا 

النا  أشياءهم و ال ترفرسردوا فري األرض برعرد 

إصالحها ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين " .

" أوفروا  080وقوله في سورة الشرعرراء اآليرة 

الكيل و ال تكونوا من المخسرين " .

: و عن السنة الشريرفرة : ثربرت عرن الرنربري  ثانيا

محمد صلى هللا عليه وسلم : اشتغالره برالرترجرارة 

في مال زوجته خديجة رضري هللا عرنرهرا و قرد 

سبقه الى ذلك بعض األنبريراء كرالرنربري إبرراهريرم 

عليه السالم الذي كان تاجرا في االقمشة و كرذا 

جملة من الصحابة من بعده كأبي بكر الصرديرق 

و عثمان  برن عرفران و عربرد هللا برن عروف و 

غيرهم من الصحابة و هذا انطالقا من تشرجريرع 

اإلسالم للسعي في األرض و ابترغراء فضرل هللا  

فقد روي  عن النبي محمد صلى هللا عليه وسلرم 

انه قال " مرن طرلرب الردنريرا حرالل ترعرفرفرا عرن 

المسألة و سعيا على عياله و تعطف على جراره 

لقي يوم القيامة وجهه كالقصر ليلة البدر و قرال 

أيضا " التاجر الصدوق يحشر يوم القريرامرة مرع 

النبيين و الصدقين و الشرهرداء و الصرالرحريرن و 

حسن أولئك رفيقرا ." وقرال أيضرا " أوصريركرم 

بالتجار حيزا فانهم بررد اآلفراق وأمرنراء هللا فري 

األرض." 

وعن االمام علي بن ابي بكر الصرديرق قرولره " 

اتجروا بارك هللا لكم فرانري سرمرعرت رسرول هللا 

يقول : " ان الررزق عشرر أجرزاء تسرعرة فري 

التجارة وواحدة في غيرها " .

وروي أيضا أن التجارة تزيد في العقل وهذا مرا 

جعل فقهاء المسلمريرن يرولرون اهرترمرامرا خراصرا 

للمعامالت بصرفرة عرامرة أي بردون ترمريرز لرمرا 

يعرف اآلن بالمعامالت التجارية و المرعرامرالت 

المدنية و مع ذلك فقد تضمنت مؤلفاتهرم الرعرديرد 

مررن الررمررسررائررل الررتررجرراريررة الررحررديررثررة كررالسررفرراتررج 

) الكمبياالت ( و التي عرفت عند الحنفريرة مرنرذ 

القرن الثامن الميالدي و لرم تصرل الرى أوروبرا 

اال بعد الرقررن الرثرانري عشرر الرمريرالدي و كرذا 

شروحا متعلقة برالشرركرات واالفرال  و نرظرام 

الصررف و حرريرة االثربررات و الرررضرائريررة فرري 

العقود و الررسرمريرة كرمرا عرالرجرت كرترب الرفرقره 

اإلسررالمرري نررظررام الررخررسررائررر الررمررشررتررركررة الررترري 

اصطلحت عليها تسمية " قاعدة طررح الربرحرر" 

و أخذت بالدفاتر التجارية و غيرها مرن الرنرظرم 

التجارية الحالية .  

من خالل هذه السور نسرتركرشرف أن الرترجرارة : خيــرة شيرــة السيـدةبقلـم 

باب مهم للكسب و المعاش و نظرا لما تنرطروي 

-
باب مهم للكسب و المعاش و نظرا لما تنرطروي 

: خيــرة شيرــة

مندوبـة قانونيـة

: خيــرة شيرــة : خيــرة شيرــة: خيــرة شيرــة: خيــرة شيرــةالسيـدةالسيـدةالسيـدةالسيـدةبقلـم بقلـم  بقلـم بقلـم 

مندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـة

: خيــرة شيرــة: خيــرة شيرــة: خيــرة شيرــة

مندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـةمندوبـة قانونيـة

 



فضالالالا اقالالرأ وتالالمالالعالالن لالالتالالعالالرف مالالن أنالالت ؟

ومالالالالالالالالالالالالالالن ترالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالاله ؟ :

روي أن ) األحررنررف بررن قرريررس ( : 

كان جالساً يوماً فجال في خاطره قرولره ترعرالرى:

ً فرريرره ذكررركررم ( ) لررقررد أنررزلررنررا إلرريرركررم كررتررابررا

فقال :عليَّ بالمصحف أللتمس ذكري حتي أعلرم 

مرررررررن أنرررررررا   ومرررررررن أشررررررربررررررره  

كانوا قليالُ من اللاليالل مالا يالهالجالعالون فمر بقوم .) 

وباألسحار هم يستغفرون وفالي أمالوالالهالم حالق  

يالنالفالقالون فالي ( ومرَّ بقوٍم .) للسائل والمحروم

السراء والضراء والكاظمين الغاليالو والالعالافاليالن 

قرروم .) عالن الالنالالاس  يالؤثالالرون عالاللالال  ( ومررَّ بر

أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شاُلح  

( ومررَّ برقروم .نفسه فأولئك هالم الالمالفاللالحالون 

يجتنبالون كالبالائالر اإلثالم والالفالواحالا وإذا مالا )  

( فقال تواضعاُ منه :اللهرم غضبوا هم يغفرون 

ثرررم أخرررذ لست أعرف نفسي في هؤالء... 

يررقرررأ فررمررر بررقرروم إذا قرريررل لررهررم ال إلرره إال هللا 

يسرررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررررررررركررررررررررررررررررررررربررررررررررررررررررررررررون(

ومررررررررَّ برررررررقررررررروم يرررررررقرررررررال لرررررررهرررررررم : 

ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصاللاليالن )  

(ولالالالالالم نالالالالالك نالالالالالطالالالالالعالالالالالم الالالالالالمالالالالالسالالالالالكالالالالاليالالالالالن 

فقال : اللهم إني أبرأ إليك من هؤالء ..

حررترررى وقررع عرررلرررى قرررولررره تررعرررالررري :

وآخرون اعتالرفالوا بالذنالوبالهالم خاللالطالوا عالمالالا )  

ا وآخر سيئاا عس  هللا أن يتوب عاللاليالهالم  صالحا

هرم أنرا مرن إن هللا غفور رحاليالم  قرال : الرلر ( فر

هؤالء( سبحان هللا العظيم وبحمده..

َجـرررَل : يَرررقررروَل إبرررلررريرررـَرررس لرررلرررـررر  عـرررَز و 

}وعررزتررك وجرراللررك ه ألًغررويررنررهررم مررا دامررت 

أرواحهم في أجسادهم { ه فريرقرول هللا عرز 

وعزتي وجاللي ألغفرَن لہَم مالا دامالوا وجل : }

{ ه أكثروا من األستغفآر ..يَستغفرونني ..

) اللهم أجعل تذكيري صدقة جارية عرنري وعرن 

و لررررردي وجرررررمررررريرررررع الرررررمرررررسرررررلرررررمررررريرررررن (

إن أهررل الرجررنررة إذا دخررلروا الررجرنررة ولرم يررجرردوا 

أصحابهم الذين كانوا معهم على خير في الردنريرا 

فإنهم يسائلون عنهم رب العزة، ويقولون:

يررارب لررنررا إخرروان كررانرروا يصررلررون مررعررنررا ”  

فريرقرول هللا جرل و “  ويصومون معنا لم نررهرم 

عال : اذهبوا للنار وأخرجوا من كران فري قرلربره 

 مثقال ذرة من إيمان ..

:-رحررمرره هللا  -وقررال الررحررسررن الرربررصررري 
) استكثروا من األصدقراء الرمرؤمرنريرن فرإن لرهرم 

شفاعة يوم القيامة (

…الصديق الوفي هو من يمشي بك إلى الجرنرة 

قرررررال ابرررررن الرررررجررررروزي رحرررررمررررره هللا :

إن لم تجدوني في الجرنرة بريرنركرم فراسرألروا عرنري 

فقولوا : يا ربنا عبدك فالن كان يذكرنا برك ههه 

ثم بكى رحمه هللا رحمة واسعة .

وأنا أسألكم إن لرم ترجردونري بريرنركرم فري الرجرنرة

فاسألوا عني .. لعرلري ذكررتركرم برام ولرو مرره.

يرررقرررول الشررريرررغ ) صرررالرررح الرررمرررغرررامسررري (

نصيحتان لم أرد أن أحتفظ بها لنفرسري، فرنرفرسري 

ليست دائمة ه

ال تجعل يومرك يرمرر عرلريرك النصيحة األول  : 

دون ذكر هذا الدعاء: " اللهم اني اعوذ برك مرن 

الهم والحزن والعجز والكسل والربرخرل والرجربرن 

وغلبة الدين وقرهرر الررجرال" فـرهرو يردفرع برإذن 

الكريم الذي عينه ال تنام كل ما ال تطيقه النفس

هررر الالنالالصاليالالحالالة الالالثالالاناليالالة : قرر عرنرردمرا تشررعرر بررالر

والهزيمة وهروانرك عرلرى مرخرلروق مرن الرخرلرق

عندما تشعر بأنك أخطأت على عزيز وفي هرذه 

الرررلرررحرررظرررة لررريرررس بررريررردك شررريء ترررفرررعرررلررره

عندما تشعرر برالرعرجرز الرترام فري أي حرال وأي 

مرروقررف ، كررل مررا عررلرريررك فررعررلرره شرريررئرران :

. عليك ان تشغل قهرك وحرزنرك براالسرترغرفرار 0

المتيقن بالفرج )) استغفر هللا العظيم الذي ال اله 

اال هرررو الرررحررري الرررقررريررروم وأتررروب الررريررره ((

. أن تتصدق متيقناً ان هللا سيرفرع برهرا حرزنرك 9

وهمك وال تتوقع مرن نرهرايرة الريروم إال الررضرا 

وسترضى : ) ولسوف يعطيك ربك فتررضرى ( 

استعن بـالكريرم . اسرترعرن بـرالررحريرم . اسرترعرن 

بـالعظيم

ال تدع النا  يعرفرون عرنرك سروى سرعرادترك ه

وال يرررررون مررررنررررك اال ابررررتررررسررررامررررتررررك ه

فررإن ضرراقررت عررلرريررك . فررفرري الررقررر ن جررنررتررك ه

وإن  لمتك وحردترك . فرإلرى السرمراء دعروترك ه

وان سألوك عن اخبارك فاحمد هللا

حررررتررررى اذا نررررويررررت نشررررر هررررذا الرررركررررالم

انِو بها خير لعل هللا يرفررج لرك برهرا كرربرة مرن 

كرب الدنيا وآلخره

وتذكر : افعل الخير مهما استصغرته فال تردري 

.اي حسنة تدخلك الجنة

02
: زهير غولي: زهير غوليالسيـد السيـدالسيـدبقلـم بقلـم 

افضالالالافضالالالا اقالالرأ وتالالمالالعالالن لالالتالالعالالرف مالالن أنالالت ؟

ومالالالالالالالالالالالالالالن ترالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالاله ؟ :

روي أن ) األحررنررف بررن قرريررس ( :

ً يوماً فجال في خاطره قرولره ترعرالرى: ً يوما ً ًكان جالساًكان جالسا

) لررقررد أنررزلررنررا إلرريرركررم كررتررابررا

َّفقال :عليَّفقال :علي بالمصحف أللتمس ذكري حتي أعلرم 

 



من النظام الداخلي لمصرف السالم الجزائر  07تنص المادة 

( ايام عمل مدفوعة 40ثالثة )أنه يستفيد العامل من غياب 

االجر في الحاالت التالية:

 ،زواج العامل

  ،والدة مولود للعامل

 ،زواج أحد فروع العامل

  وفاة أحد أصول، فروع أو حواشي من الدرجة األولى

للعامل أو لزوجه.

  ،ختان أحد ابناء العامل

وبهدف تنوير العمال حول مدى تطبيق هذه المادة ارتأينا بسط 

بعض المفاهيم وكيفيات تطبيقها على الواقع.

يقصد بالفروع واألصول هي القرابة المباشرة التي تربط بين 

األصول والفروع وهم األب والجد والجدة من األب، وإن عال 

واألم والجد والجدة من األم وإن علت واالبن والبنت وابن و 

بنت االبن أو البنت وإن نزل.

ويقصد بالحواشي الرابطة ما بين اشخاص يجمعهم أصل واحد 

دون أن يكون أحدهم فرعا لألخر ويقتصر األمر بمفهوم المادة 

من النظام الداخلي أعاله على اإلخوة واألخوات للعامل أو  10

الزوج فقط القتصارها على القرابة من " الدرجة األولى" .

بداية سريان مدة الغياب:

في مناسبات زواج العامل أو زواج أحد فروع العامل أو ختان 

أحد ابناء العامل فيتم احتساب مدة الغياب ابتداء من نفس الحدث 

نظرا لكون هذه األحداث معلومة األجل أما فيما يخص والدة 

مولود للعامل أو وفاة أحد أصول أو فروع أو حواشي من 

الدرجة األولى للعامل أو لزوجه فيتم احتساب مدة الغياب ابتداء 

من اليوم الموالي للحدث المعني نظرا لكون الحدث غير معلوم 

األجل مسبقا.

وعلى أية حال، فإن حق العامل في غياب خاص مدفوع األجر 

( أيام كاملة، الغرض منه هو تمكينه االستفادة 12مدته ثالثة )

منه أثناء وقوع الحدث وال يمكن تأجيله أو تعويضه أو جمعه 

.األخرىمع عطلة من العطل القانونية 
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كما يرترك النحل بغريالزتاله فالي صالنالع باليالوتاله 

ليخزن فيها عسله، عل  االنسالان ان يرالتالرك 

بفكره وايمانه في صنع سعادة تفجر الالطالاقالات 

وتختزل المسافات وتبني الحالضالارات. ال شالك 

أن الحياة ليست بالسهولة التي قد يالتالصالورهالا 

، أو 7بعض الناس سواء كانوا مالن الالقالدريالة 

، هذا ال يعني أنها صعبة ومعقدة 4من الجبرية 

ال  درجة تتجاوزنا، بل علينا فقط  فك ألغازها 

)الكون لغز .... االنسان لغز...(، وكي ال يتالياله 

االنسان فيما ال ينفعه، زوده هللا بحقائق مطلقة 

وردت في القرآن الكريم ، من التالزم بالهالا فالقالد 

أوتي الحكمة، ومن أوتالي الالحالكالمالة فالهالو مالن 

الفائزين.

ان نعمة هللا علرى عربراده ترترجرلرى فري الرقردرات 

والملكات التي خلقوا وهرم مرزوديرن برهرا، دور 

المجتمع أو باألحررى الرمرربريرن، هرو اكرترشراف 

القدرات والمواهب التي جبرل االنسران عرلريرهرا، 

فينمونها ويوجهونها وهي لحكمة أرادها الخالق 

الحكيم العليم، تخرترلرف مرن شرخرص آلخرر مرن 

حيث نوعها وأهميتها وقيمتها االجتماعية. لرهرذا 

نعتقد أن االستثمار الحقيقي فري الرمرجرترمرع يربردأ 

برصد إمكانات االمرة لرلركرشرف عرن الرمرواهرب 

والقدرات، وصقلها عن طريق التربية والتعليم، 

والرقريرام بركرل مرا مرن شرأنره أن يرجرعرل جررذور 

األجيال ضاربة في عمق تاريخهرا الرحرضراري، 

فتستمد منه هوية أمتها وحب وطرنرهرا وأسربراب 

التالحم مع شعبها.

ان عالما مفعما برالسرعرادة، لريرس مسرترحريرال أن 

تخلقه قوة االنسان الخيرة ) دوافرعره اإلبرداعريرة 

تكون أكثر منها تملكية ( وليست العقبرات الرتري 

تفرضها الطبيعة الجامدة مما ال يمركرن الرترغرلرب 

عليها، وانما العقبات الحقيقية هي قلرب االنسران 

وعالجها، االمل الراسغ، الذي يؤكده ويردعرمره 

[ ال ترجع الصعوبة التي تواجهنرا الرى 2الفكر ]

أن النا  قد فقدوا عواطفهم، بل ألن خيالهرم قرد 

تلوث و فركررهرم قرد تشررد و هرو مرا ترعركرسره 

الظواهر المؤذية و المؤلمة التي نعيشهرا يرومريرا 

بسبب تصرفات غير سوية ، منها المرغراالة فري 

حب الرترمرلرك، تربرذيرر الرمرال الرعرام ، ترخرريرب 

الممتلكات العمومية، رغبة الشباب الجامحة في 

الهجرة الى الخارج بأي ثمن كان، عدم احرتررام 

سلرم الرقريرم، عردم االعرترنراء برالربريرئرة الرتري مرن 

مظاهرها تزايد زحمة السيارات بشوارع مدنرنرا 

حتى يخيل للمرء أن شبكرة طررقراترنرا أصربرحرت 

تئن تحت وطرأترهرا و ال ترترسرع الحرتروائرهرا، و 

الملفت لالنتباه في هذا الرمرجرال ، أن طررقراترنرا 

فضال عن حوادث المرور و ما تخلفه يوميا من 

خسائر بشرية و مادية يوجد بها عدد كبريرر مرن 

المركبات تنبعث منها سحابة سوداء من الدخان 

يعكر الجو و يزيده تلوثا، فيلحق األذى بصرحرة 

أفراد المجتمع لنأخذ فقط هذه العينة و نتساءل:

أال يررعرد ذلررك ازعرراجرا لررلرمررارة واعررتررداء عررلررى 

صحتهم 

والرمرؤذيرة، هل فكر صاحب المركبة المزعجة 

ولو مرة واحدة أنه كران سربربرا فري ترعركريرر 

صفو الحياة 

ألررم يررتررسرراءل هررذا الشررخررص وأمررثررالرره فرري 

أنره لرو  -مجاالت أخرى مضرة بالمجرترمرع 

تصررف كرل فررد برمرثرل تصرررفره، فركريررف 

ستصبح الحياة بعد ذلك 

لماذا تكدير الحياة ونغصرهرا، بردل عرافريرترهرا 

 وهنائها 

مســؤول األمــنمســؤول األمــن            سعيــد كنـونـيسعيــد كنـونـي: : : السيـد السيـدالسيـدبقلـم بقلـم 
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على النقيض من ذلك، تصوروا كيرف سرترصربرح 

مدننا، وقرانا لو بادر كل واحد منرا برزرع وردة 

وغر  شجيررة فري مرحريرطره وكرف عرن رمري 

االوساخ في كل االتجراهرات. مراذا سريركرلرفرنرا لرو 

تعلمنا كيف نحب بعضنا ونرتقي بتفكيرنا لترسرود 

عالقاتنا  داب رفيعة وقيم أصيلة وأخالق حرمريردة 

وتربية قويمة 

ان وجود االنسان على وجه المرعرمرورة لرم يركرن 

عبثا، فرحريراتره برالرترأكريرد مرحردودة زمرنريرا، لركرن 

طرمروحرراتره ومرخرطررطراترره الرترري تررعركرس قردراترره 

وإمكاناته قد تمتد على مدى مئات السرنريرن لرذلرك 

نجد كثيرا من العظماء قد رحلوا عنا ولم تكرترمرل 

أعمالهم، مماال شك فيه ترجردهرم يرترسرابرقرون مرع 

الزمن كونهم يحسون في قرارة أنرفرسرهرم برنرخروة 

وهررم يررثررابرررون وسررعررادة وهررم يررنررجررزون، فررهررم 

يتمسكون بالحياة لشعورهم بأن وجودهم هو مرن 

أجل القيام بدور يفيد مجتمعهم خاصة واإلنسانيرة 

عامة.

اذن علينا جميعا أن نرعري أنره مرا دامرت الرثرانريرة 

والدقيقة والساعة واليوم والشهر والسنة، عرنردمرا 

تمر، لن تعود ثانية في عمرر حريراترنرا، فرلرمراذا ال 

نستغل ذلك الوقت فيما ينفرعرنرا ويررفرع مرن شرأن 

مجتمعنا، فننهل من العلم ما استطعنرا، ونرلرم مرن 

الثقافرات الرنريررة مرا قردرنرا، فربرعرصرارة فركررنرا، 

وعرق جبيننا، وفي حرركرة جرمراعريرة مرترنراسرقرة 

ومتماسكة، نشيد صرح حضارتنا، لرقرد أعرز هللا 

بن  دم، وأكرمهم واصطفراهرم برمروهربرة الرعرقرل، 

وجعلهم بذلك خلفائه في األرض. ال شك أن ذلرك 

هو مربرعرث افرترخرار لرينسران، يردفرعره لريروظرف 

مهاراته الفكرية، وقدراته الجسمية لينفع وينتفرع، 

ويفريرد ويسرترفريرد، فرتركرون الرمرحرصرلرة، رفراهريرة 

اقتصادية وكرامة إنسانية.

حسب اعتقادي، فان أحسن ضمان لتكوين انسان 

خير، يكمن في مبرادرات ترقروم برهرا صرفروة مرن 

الرجال االحرار المثقفين، الراسخين في العرلرم و 

المعرفة، الرمرؤمرنريرن برقريرم شرعربرهرم و وطرنرهرم، 

لتأسيس جمعيات مدنية، مترنروعرة الرنرشراطرات و 

االختصاصرات، ترقروم  بصرقرل عرقرول الشربراب 

وهدفها  في ذلك بنائه جسميا و فكريا و عقائديرا، 

فيكون بمثابة الجندي و الشرطي و الرمرربري فري 

 ن واحد، الذي ينبذ االنانية و يسعى لمرد جسرور 

التعاون مع أفراد شعبه فريرترأزروا و يرترعراضردوا 

ليكونوا سدا منيرعرا ترترحرطرم عرلريره كرل مرحراولرة 

للمسا  بأمن البالد و سالمة العباد.

ان إيجابيات سلوك األشخاص وعرمرلرهرم الرنرافرع، 

سيكون لهما بالتأكيد عميق األثر في نفو  عامة 

أفراد المجتمع مما يجعل كل واحد منرهرم مرؤهرال 

إلسعاد غيره فريركرون هرو اآلخرر سرعريردا عرمرال 

بالحكمة القائلة "سعد من سعد محيطره". ال شرك 

أن الخير حين يعم ورحمة القلوب حريرن ترترسرع، 

فران السرعررادة سررتردخررل ال مرحررالرة نرفررو  أفررراد 

المجتمع ليصبحروا مرواطرنريرن خرارقريرن لرلرعرادة، 

يسيطرون عرلرى الرطربريرعرة ويرخرضرعرونرهرا وفرق 

مصالحهم ورغباتهم وتطلعاتهم و مالرهرم. ان هللا 

عندما خلق االنسان، وهبه عقال كفيال بفك ألرغراز 

الكون، فما على االنسان اال المثرابررة واالجرترهراد 

وفق قرواعرد عرلرمريرة أخرالقريرة إنسرانريرة مرا فرتر  

الفالسفة والعلماء والمصلرحريرن األوائرل يرنرادون 

بها، وجاء اإلسالم مخاطبا عقل االنسان وروحره 

معا، حاثا إياه على العمل النافع فري إطرار خرلرق 

قويم والسعي لتحرقريرق أهرداف شرريرفرة بروسرائرل 

شريفة، وهذا بخالف ما يعتقد البعض وهم 

لألسف السواد األعظم للمجتمع، بصرحرة الرمربردأ 

"الميكيافيلي" القائل: "الغاية تبرر الوسيرلرة"  أو 

كما قال تومرا  "هروبرز" اإلنرجرلريرزي "كرل مرا 

يجعلك  قوي فهرو مرن االخرالق "وهرو مرا فرترح 

الباب على مصراعيه للدول األوربريرة وقرترهرا و 

الى يومنا الحرترالل أراضري الشرعروب األخررى 

المغلوبة على أمرها أو كما قال مصطفى لرطرفري 

المنفلوطي واصفا أمثال "ميكيافيلي" و "ترومرا  

هوبز" بأنهم اذا ترراءى لرهرم ديرنرار فري الضرفرة 

األخرى من النهر، فال يبالون للوصول اليره، ان 

كان ذلك النهر الذي سيقطعونه من دماء البشر.

ان سعادة أفراد المجتمع، هي على مرمى حجرر، 

فقط يجب أن يترحرلرى االنسران براالنضربراط، وأن 

يتسلح بالقدرة والعزيمرة واإلرادة لرمرراقربرة ذاتره 

ومراجعة حساباته ووضع معايريرر الرقريرم نصرب 

عينيه وطرد الشوائب ونبذ الرذائل والرمررجرعريرة 

في كل ذلك، القيم الثقافية والمقومات الحضراريرة 

والمثل العليا وما جبل عليره االنسران مرن صردق 

وحب وحرية مما يوفر ألفراد المجتمع الشرعرور 

بالعزة والكرامة في كنف حياة سعيدة و منة.

[ القدريالة: هالم قالوم يالجالحالدون أو يالنالكالرون 7] 

القدر، فيقولون: أن كل عبد من عباد هللا خالالق 

لفعله مالتالمالكالن مالن عالماللاله أو تالركاله بالإرادتاله، 

ويعاكسهم الجبرية ]المنجالد فالي الاللالغالة واالدب 

الالطالبالعالة   –والعلوم المطبعة الكاثوليكية بيروت 

الثامنة[ 

[ الجبرية فرقة مالن فالرق اإلسالالم يالقالولالون 4] 

بالجبر أي انسالان ال قالدرة لاله عاللال  أن يالفالعالل 

الريء أو تركه بإرادته بل هو مجبر علال  أحالد 

االمرين وهم خالف القدرية ]المنجد فالي الاللالغالة 

واالدب والعلوم المرجع السابق[

[ برتائد رسل، مثل عليا ساليالاساليالة، مالطالبالعالة 0] 

.االعتماد بمصر
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الخريف_سيدخل_أحسنوا_استقباله يبدا الرخرريرف يروم 

في هذا الوقت من السنه من هذا الشهر  99االحد القادم 

أو النوم والجلوس ة انتبهوا من النوم والنوافذ مفتوح 

ألن هواء الخريف يحدث ، فترة طويلة بالهواء الطلق 

خلل كبير بطاقه االنسان بالتالي تخل بالتوازن الداخلي 

إياكم ة وجهاز المناعة. وعليكم أن تحفظوا هذه القاعد 

وهواء الخريف فإنه يفعل بأجسادكم كما يفعل بأوراق 

الشجر. هواء الخريف يتعب الكبد والمرارة ويضعف 

فأتقوا هواء الخريف .. بة والكآلة الشعر ويزيد من العز

يدخل نررة أيضا النوم تحت النجوم بهذا الوقت من الس 

تسمى صفير من اللون ة بالجسم طاقه جذب سفلي 

جدا للجسم . على االنسان أن ة األصفر وهي مضر 

حة... مفتوة الينام في العراء أو بالقرب من نافذ

إجتنبوا ”  هه حين قال علي بن أبي طالب كرم الله وج 

البرد في أولهِ وإستقبلوه في آخره فإنه يفعل بكم ما 

 ياكمإعافانا الله و“ يفعل بالشجر

: السيـدبقلـم 

                                        أحمــد خير الديــن
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ديك عبد الرحيمديك عبد الرحيم: السيـد : السيـد السيـد بقلـم بقلـم 

أقر المتتبعون المختصون في المعرض الدولي للكتاب 

بانخفاض محسوس في عدد الزوار للمعرض هذا العام وهذا 

راجع  لعدم استقرار الظروف السياسية واالقتصادية  لكن رغم 

هذا عرف جناح مصرف السالم الجزائر  توافد عدد كبير من 

الزوار سواء لالستفسار أو االستفادة من خدمات مصرف 

 taysirالسالم الجزائر خاصة لخدمة شراء السيارات بالتقسيط 

كما عرفت الطمبولة    lésingوخدمة اإلعتماد اإليجاري 

المخصصة للفوز بعمرة مدفوعة التكالبف من طرف مصرف 

السالم الجزائر مراركة واسعة من قبل الزوار الذين عبروا عن 

سعادتهم و رضاهم التام عما يقدمه مصرف السالم الجزائر من 

خدمات مطابقة ألحكام الرريعة اإلسالمية السمحاء.

 91بلدا في الطبعة الـ  11ناشر من  0191كما شارك أكثر من 

( التي عقدت 9102لصالون الجزائر الدولي للكتاب )سيال 

نوفمبر  بقصر المعارض  2أكتوبر إلى  21فعالياتها من 

الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة مع اختيار السينغال ضيف 

شرف، حسبما صرح به أمس األحد محافظ الصالون محمد 

إيقارب.

دار  0191وقال إيقارب لوكالة األنباء الجزائرية، أن "أكثر من 

جزائرية"، مضيفا،  971في الصالون بينها حوالي  تنشر شارك

أن اختيار السينغال ضيف شرف هو احتفاء بمبدعي هذا البلد 

اإلفريقي في الفكر واألدب والفلسفة".

أعطى األولوية للشباب  لقدوفيما يخص برنامج الصالون "

والجمهور العريض بصفة عامة بعيدا عن الصبغة األكاديمية 

 91والنخبوية التي ميزت الطبعات السابقة" حيث أن الطبعة الـ 

للصالون فرصة لألدباء الشباب للبروز وخصوصا الفائزين منهم 

بالجوائز األدبية الجزائرية الماضية على غرار جوائز  سيا جبار 

وعلي معاشي وياسمينة مشاكرة وكذا محمد ديب.

وإلى جانب الكتاب الجزائريين الشباب الذين حضروا فعاليات 

الصالون، شارك أيضا في هذا الحدث الثقافي األبرز في الجزائر 

كتاب وروائيون ومثقفون معروفون سواء في إطار البرنامج 

الرسمي للصالون أو البرامج الخاصة بدور النشر على غرار 

الروائيين الجزائريين واسيني األعرج وياسمينة خضرة 

ونظيرهما الفلسطيني إبراهيم نصر هللا والمؤرخ الفرنسي أوليفيي 

لوكور غرونميزون
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شعور االنسان أنه سيسقط اثناء النوم مرن 

مكان مرتفع معرلرومرة تسرترحرق شركرر هللا 

عليها ،

يا سبحان هللا ه هل حردث مرعرك مرره أن 

كنت على وشك الدخول فري نروم عرمريرق 

بمنتهى السرعرادة ثرم فرجرأة شرعررت برأنرك 

تسقط ويهتز جسمك مرن الصردمرة إن مرا 

و يررحرردث هررذا فرري أغررلررب    واجررهررترره  

االحيان أثناء النوم الخرفريرف جردا عرنردمرا 

تتراجع درجة حرارة الجسم ويبدأ الرقرلرب 

بالتباط  ويترك الردمراا السريرطررة عرلرى 

العضالت فيرقروم الردمراا براخرترراع حرلرم 

تشرعرر فريره    hypnic jerصغير يسمى

بأنك تسقط من أعلى شيء لذا فري الرمررة 

القادمة التي تستيقظ فيهرا مرذعرورا ترذكرر 

انك كنت على وشك الموت لتوقف انظمة 

جسمك مرن شردة الرترعرب واحرمرد هللا انره 

أعادك للحياة مره أخرى مرا أعرظرمرك يرا 

إلهي .

معلومة ثانية :

تتقلب أثناء النوم  أثناء النوم يضغط وزن 

اإلنسان على مرا ترحرتره مرن عضرالت و 

أوعية دموية فترضريرق هرذه األوعريرة وال 

تقوم بوظيفتها بالشكل الرمرطرلروب، ولركرن 

هللا عررز وجررل أودع برراإلنسرران مررراكررز 

لرريحسررا  بررالضررغررط ،فررإذا ضررغررطررت 

العضالت ، ومعها األوعريرة الرتري ترحرت 

وزنك ،تقوم هذه المراكز برإرسرال إشرارة 

إلى الردمراا ، لرقرد ضرغرطرنرا ، والردمراا 

يررعررطرري أمررراً إلررى الررعررضررالت فرريررنررقررلررب 

اإلنسان على شقه اآلخرر ، وهرو نرائرم ، 

تصور إنسان نائم يرترقرلرب فري الرمرتروسرط 

أكررثررر مررن أربررعرريررن مرررة هه إذا أصرريررب 

اإلنسان بمرض السبات ، ال بد من تقليبره 

، وإال يتفطر لحمه ، ينسلغ لحمه، ترفرطرر 

عضالته ، وال يسرترطريرع الرحرركرة . قرال 

اليالنِّ َوذَاَت   ” تعالى :  االباُلُهالما ذَاَت الاالياَلمِّ َونُقاَللِّ

اَمالِّ   الرِّ

( 70 -سورة الكهف اآلية )

نعلم جميعا أن أهل الكهف الرذيرن مركرثروا 

سنه ،لو أن هللا لم يقلربرهرم  212في كهفهم 

لماتوا بعد إيوائهم في الكهف .

معلومة ثالثة : 

وهللا اذا نتفركرر فري ادق ترفراصريرل الرنروم 

الستخرجنا نِعم و أسرار وحده هللا الرقرادر 

عليها .. سبحانك ياربي ..

عملية البلع أثناء النوم :

وأنت نائم ، يتجرمرع الرلرعراب فري فرمرك ، 

تذهب إشارة إلى الدماا ، لقد زاد اللرعراب 

في الفم ، والدماا يعطي أمراً إلرى لسران 

المزمار ، فيغلرق فرترحرة الرهرواء ،ويرفرترح 

فتحة المريء ،ويسري اللعاب إلى المعدة 

،هذا يتم من حين آلخر أثناء النوم .يتولى 

هللا عن اإلنسران فري نرومره الرترحركرم فري 

عملية البلع مرن أجرلره ، ولرو ترركرهرا لره 

الختنق و مات فورا ..

وأخيرا لهذا اليوم . 

حركة القلب :

لو أن هللا ملكك حركة القلب ، مسرترحريرل 

أن تنام حتى تتحكم في هذه الحركرة ، إذا 

نام اإلنسان مات فوراً ،لكن حركة القرلرب 

ال إرادية ، توالها سيدك عنك ، تنام نوماً 

ً والرقرلرب يرنربرض يرترولرى هللا عرن  عمريرقرا

اإلنسان في نومه التحكم في حركة القرلرب 

من أجل سالمته ، ولو ترركرهرا لره لرمرات 

فورا ، قال احد العارفين وهو يلوم نرفرسره 

بعد التكاسل عن قيام الليل : أمرا تسرترحري 

أن تنام و سيدك قائم على خدمتك ه

يالٍم ”   َسنِّ تَقاالوِّ نَساَن فِّي أَحا ِّ   “لَقَدا َخلَقانَا اإلا

سورة  التين 

رب  اغفر لي ولوالدي ولقارئها ووالديه 

احمــد خير الديــناحمــد خير الديــن: السيـد : السيـد السيـد بقلـم بقلـم 
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اعــداد السيــد :اعــداد السيــد :

 عبـد الغنـي تلمسانـيعبـد الغنـي تلمسانـيعبـد الغنـي تلمسانـيعبـد الغنـي تلمسانـي

من: في الفرع األول: طبيعة نراط التوظيف  

البنوك اإلسالمية، والتقليدية، وأثره عل  نالوعاليالة 

الضمان المطلوب:  

كمؤسسرات وسراطرة -يحكم نشاط البنوك عامة 

قاعدة ثالثية شهيرة، يجرب مرراعراة ترحرقريرق -مالية 

عناصرها مجتمعة في  ن واحرد، وهرذه الرعرنراصرر 

هري: الرربررحريرة، والسرريرولرة، والضرمران  فررالربرنرروك 

باعتبارها مؤسسات مالية تستهدف تحقريرق الرربرح، 

تسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن مرن األربراح، وذلرك 

فهي تعمل على تروظريرف أكربرر قردر مرن الرمروارد 

المالية المتاحة لديها، غير أن هذا السرعري، إذا كران 

يفتقر إلى توافر الضوابط، والضمرانرات الرمرالئرمرة، 

فإنه قد يرأتري برنرتريرجرة عركرسريرة، فرترحرول األربراح 

المنشودة إلى مخاطر مرتفعة، وخسائر محققة.

 —ولذلك كان من الضرروري عرلرى الربرنروك 

أال -وهي تسعى لتوظيف أكبر قردر مرن مرواردهرا 

تغفل قضيرة الضرمران كشررط ضرروري لرترحرقريرق 

الغاية مرن هرذا الرتروظريرف، وهرو الرربرح، وترقرلريرل 

مستوى المخاطر التي ترترعررض لرهرا هرذه األمروال 

إلى أدنى مستوى.

ومن هنا يرترضرح أن قضريرة الضرمران تررتربرط 

بعمليرة الرتروظريرف  ولرذلرك فران طربريرعرة الضرمران 

المالئم، تتحدد في ضروء طربريرعرة هرذا الرتروظريرف، 

وطبيعة المخاطر التي يحتمل تعرضها له.

ومن المعلوم أن فلسفة وطبريرعرة عرمرل الرمرصرارف 

ترخرترلرف -في مجال تروظريرف مرواردهرا -اإلسالمية 

عنها بالنسبة للربرنروك الرترقرلريرديرة، وهرو يرؤدي إلرى 

اختالف طبيعة المخاطرر الرتري ترترعررض لرهرا هرذه 

المصارف في هذا المجال، ومن ثم الضمانات التري 

يجب توافرها للسيطرة على هذه المخاطر.

فالبنوك التقليدية يرعرترمرد نشراطرهرا األسراسري ، 

لتوظيف مواردها على عملية اإلقراض بنظام سعر 

 -الفائدة   حيث تكون العالقة بين البنك ، والعمريرل 
عرالقرة الردائرن برالرمرديرن ،  -الحاصل على التمويل 

براعرتربراره الرطررف  -والتي يحصل البنك بموجبهرا 

مررن الررعرمرريررل الررمررقررتررض ، عررلررى كررافررة  -الردائررن 

الضمانات العينريرة والشرخرصريرة ، الرتري تركرفرل لره 

استرداد أصل الرديرن "الرقررض" ، وفروائرده ، فري 

تاريغ استحقاقه ، وفي حرالرة ترخرلرف الرعرمريرل عرن 

السداد في الوقت المحدد ، يبدأ نظام فوائد الرترأخريرر 

في العمل  ليا ، بما يضمن حقوق البنك أيضا ، أمام 

أية احتماالت لرلرمرمراطرلرة ، أو الرترالعرب مرن قربرل 

العمالء .

ومرن ثررم فررإن الررمرخرراطرر الررتري ترواجرره الرربرنررك 

التقليدي في مرجرال تروظريرف مروارده، ترترمرثرل فري 

مخاطر عدم االلتزام برالسرداد مرن جرانرب الرعرمرالء 

المقترضين، وعليه فمن المنطقي أن تتوافق طبيرعرة 

الضمانات التي يطرلربرهرا الربرنرك الرترقرلريردي لرعرمرلريرة 

اإلقراض، مع طبيعة المخاطر التري ترترعررض لرهرا 

هذه العملية، حتى يكون لها القدرة عرلرى الرحرد مرن 

هذه المخاطر.

فالبنك ال عالقة له بنتيرجرة نشراط الرعرمريرل مرن 

ربح أو خسارة، ولذلك فان نوعريرة الضرمران يرجرب 

أصرل الرقررض، —أن تكفل لره اسرتررداد حرقروقره 

في كل الظروف  ولذلك نرجرد أن نروعريرة -وفوائده 

الضمانات التي تحصل عليها البنوك الترقرلريرديرة فري 

هررذا الشررأن، تررتررركررز حررول الضررمررانررات الررعرريررنرريررة 

والشررخررصرريررة، ويسرراعرردهررا عررلررى ذلررك الررنررظررم 

والتشريعات القانونية المساندة لهذا الوضع .

أما بالرنرسربرة لرلرمرصرارف اإلسرالمريرة فريرعرترمرد 

نشاطها األساسي لتوظيف مرواردهرا الرمرالريرة عرلرى 

نشاط االستثمار، سواء بمفردها، أو باالشتراك مرع 

غيرها من المتعاملين، من خالل أساليب االستثمرار 

الشرعريرة الرجرديردة، وذلرك برالربرحرث عرن الرفررص 

االستثمارية المالئمة، ودراستها وتقويمها، وتنفيذها 

بطريقة جيدة.

ومعنى ذلك: أن طبيعرة نشراط الرتروظريرف هرنرا 

تختلف اختالفا كميا عن طبيعة عملية اإلقراض فري 

البنوك التقليدية  وأن هنراك الرعرديرد مرن الرعرنراصرر 

الحاكمة لها، والمؤثرة فيها.

هذا براإلضرافرة إلرى أن طربريرعرة الرعرالقرة بريرن 

ترخرترلرف -طالبي الترمرويرل -المصرف، والمتعاملين 

فرري الررمررصررارف اإلسررالمرريررة، عررنررهررا فرري الرربررنرروك 

التقليدية  فليس هنا دائن، أو مرديرن، وإنرمرا عرالقرة 

مشاركة في الربح، والخسارة، ومن ثرم الرمرشراركرة 

فرري تررحررمررل الررمررخرراطررر الررترري تررواجرره الررعررمررلرريررة 

االستثمارية، والتي ترخرترلرف مرن عرمرلريرة ألخررى، 

ومررن عررمرريررل آلخررر، ومررن أسررلرروب اسررتررثررمررار 

آلخر ...إلغ.

وفي ضوء هذا: يتضح أن الرمرخراطرر الرتري ترواجره 



الرمررصرارف اإلسررالمريررة فري مرجررال تروظرريررف 

مواردها ال ترجع فقط الحتماالت عدم الرترزام 

العميل بالسداد، وانما ترتبط بنوعيرة الرعرمرلريرة 

االستثمارية ، وما يتوفرر لرهرا مرن احرترمراالت 

للنجراح ، وأيضرا برطربريرعرة وظرروف الربرنريرة 

 االستثمارية ، 

والمتغيرات االقتصادية الحاكمة ، وأيضرا 

بمدى توافر اإلمكانيات ، واالساليب المرالئرمرة 

لدى المصرف ، والعامرلريرن بره عرلرى دراسرة 

واختبار العمليات الناجحة ، والعميل المالئم ، 

هذا باإلضافة إلى نوعيرة أسرلروب االسرترثرمرار 

المستخدم لتنفيرذ الرعرمرلريرة مرن مشراركرة ، أو 

مضاربة ، أو مرابحة ، حيث ترخرترلرف درجرة 

المخاطر التي تتعرض لها هذه االسرترثرمرارات 

من أسلوب آلخر .

ولررذلررك فررإن اسررتررثررمررارات الررمررصررارف 

اإلسالمية تتميز بارتفاع عامل المخاطررة، إذا 

ما قيست بمخاطر االئتمان الرترقرلريردي لرلربرنروك 

التقليدية.

ولذلك فإن طبيعة الضمانرات الرتري يرجرب 

توافرها الستثرمرارات الرمرصرارف اإلسرالمريرة 

يجب أن تكون مالئمة لطبيعة المخراطرر الرتري 

تتعرض لها، بحيث تتيح القدرة على الحد مرن 

هذه المخاطر ، والعمل على توفير أكربرر قردر 

من الضمان لهذه االستثمارات . 

الفرع الثاني: طبيعة الضمانات الرمرالئرمرة 

الستثمارات المصارف اإلسالمية:

في ضوء التحرلريرل السرابرق ، يرترضرح أن 

استثمارات الرمرصرارف اإلسرالمريرة ترترعررض 

للعديرد مرن الرمرخراطرر ، والرتري مرن أهرمرهرا: 

المخاطر التقليدية الرتري ترواجره االسرترثرمرارات 

عامة، مما يتطلب ضررورة دراسرة واخرتريرار 

العمليات المالئمة بدقة ، والعمل على تنفريرذهرا 

، وإدارتررهررا برركررفرراءة ، هررذا برراإلضررافررة إلررى 

الررمررخرراطررر الررترري ترررجررع لررطرربرريررعررة ونرروعرريررة 

الررمررشرراركرريررن  -الررمررتررعررامررلرريررن الررمررسررتررثررمررريررن 

 -للمصرف في العمليات االستثمارية المختلفة 
وهو ما يتطلب ضرورة الرعرمرل عرلرى دراسرة 

واختيار العميل المالئم ، بطريقة جادة وعلمية 

، وكل هذا يتطلب نوعية خاصة من العامرلريرن 

، تمتلك القدرة والكفاءة ، عرلرى الرترعرامرل مرع 

المتغيرات الجديدة لهذا النشاط

 

وإذا كانت هذه العناصر تمثل الضرمرانرات 

االسرراسرريررة الررمررالئررمررة لررطرربرريررعررة اسررتررثررمررارات 

المصارف اإلسالمية، إال أنه لريرس هرنراك مرا 

يمنع من اعتماد هذه المصرارف عرلرى برعرض 

الضمانات التقرلريرديرة  كرالضرمرانرات الرعريرنريرة، 

والشررخررصرريررة، وبررعررض الضررمررانررات الررفررنرريررة 

التقليدية، علرى أنره يرراعرى أن الرلرجروء لرهرذه 

الضمانات، يكون بصورة ثرانرويرة كضرمرانرات 

تكميلية، وأن يكون تطبيقرهرا بصرورة مرالئرمرة 

لطبيعة فلسفة ونشاط المصارف اإلسالمية.

وفي ضوء ما سبق، يضح أن الضرمرانرات 

لررمررواجررهررة مررخرراطررر -والررمررالئررمررة -الررالزمررة 

استثرمرارات الرمرصرارف اإلسرالمريرة، ترترركرز 

حول نوعين من الضمانات:

ضمانات أساسية، وتتمثل في:

  توافر الكفاءة األخالقية، والعملريرة فري

العميل.

  دراسرة، واخرترريرار، وترنررفرريرذ الرعررمرلرريررة

االستثمارية بكفاءة عالية.

ضمانات تكميلية، وتتمثل في:

 .الضمانات العينية، والشخصية

 . الضمانات الفنية

وفيما يلي تعريف بمضمون وطبيرعرة كرل 

نوع، وبيان مدى أهمية كل منها، الستثمارات 

المصارف اإلسالمية .

أوال: الالالكالالفالالاءة األخالالالقالاليالالة، والالالعالالمالاللالاليالالة  

للعميل: 

تمثل طبيعة العميل أحد العوامل األساسية 

المؤثرة في نجاح، أو فشل كثير من العمرلريرات 

االستثمارية للمصارف اإلسالمية، التري يرقروم 

-المصرف بتنفيذها بالمشاركة مع مترعرامرلريره 
-وخاصة في حالة المشاركات، والمضاربات 

إلى حد كبير -حيث تتوقف نتائج هذه العمليات 

على مدى توافر صفات معينة فري الشرريرك، -

أو المضارب، وبرقردر تروافرر هرذه الصرفرات، 

برقرردر مررا يررنرخررفرض عرامررل الررمرخرراطررة لرهررذه 

الرعرمرلرريرات، وبرنررفرس الرقرردر ترزيرد احرترمرراالت 

نجاحها، والعكس بالعكس.

-والصفات التي يجب توافرها في العميل 
ثالث صفات -المشارك، أو المضارب خاصة 

رئيسية:

يجرب أن يركرون مرمرن ترتروافرر فريرهرم - 0

الكفاءة الخلقية، من حريرث األمرانرة، وااللرترزام 

بالسلوك االجتماعي، والمرهرنري الرطريرب، وأن 

يكون ذا سمعة حسنة.

يجب أن يركرون مرمرن ترتروافرر فريرهرم - 9

الكفاءة العملية، وأن يتمتع بالردرايرة اإلداريرة، 

والفنية، والخبرة العملية بمجال الرنرشراط الرذي 

يطلب من المصرف تمويله له.

يجب أن يكون مركزه المالي سليرمرا، -  2

وذلك بأال يكون معسرا، أو مدينا بصورة تخل 

بررعررد ذلررك بررقرردرترره عررلررى سررداد الررتررزامرراترره 

للمصرف.

ويمثل توافر هذه الرعرنراصرر فري الرعرمريرل 

أمرا ضروريا، باعتبرارهرا إحردى الضرمرانرات 

األساسية لرمرواجرهرة أحرد مرواطرن الرمرخراطرر 

الرئريرسريرة، الرتري ترترعررض لرهرا اسرترثرمرارات 

المصارف اإلسالمية، والراجعة إلرى اعرترمراد 

هررذه االسررتررثررمررارات عررلررى طرربرريررعررة ونرروعرريررة 

الرمرترعرامرلريرن، وترقرع عرلرى عراترق الرمرصررف 

المسؤولية االولى في حسن اختيار المتعاملريرن 

المالئمين، الذين يجب أن ترتروافرر فريرهرم هرذه 

العناصر، وعلى المصرف أن يسعى المترالك 

الوسائل التي تمكنه القدرة عرلرى ترحرقريرق هرذه 

المهمة  

ثالانالاليالالا : دراسالالة ، واخالتالاليالالار الالالعالالمالاللالاليالالة  

المالئمة بكفاءة :

يمثل حسن دراسة واختيار الرمرشرروعرات 
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الرمرالئرمرة، والرترري ترتروافرر لررهرا أكربرر فرررص 

الرنرجراح، إحردى الضرمررانرات األسراسريرة الرترري 

يسرتررطررع الرمررصرررف اإلسرالمرري مررن خرراللررهررا 

مواجهة مخاطرر اسرترثرمراريرة، والرحرد مرنرهرا، 

سواء قام المرصررف برترنرفريرذ هرذه الرعرمرلريرات 

بمفرده مباشرة، أو باالشتراك مرع غريرره مرن 

المتعاملين.

ثالثا: الضمان العيني، والرخصي:

مرن الرمرفرتررض أن ترعرترمرد اسرترثرمرارات 

-برالردرجرة األولرى   —المصارف اإلسالمية 
على حسن اخرتريرار الرعرمريرل، وحسرن دراسرة 

واختيار العملية، كضمانات أساسية، لمواجهرة 

المخاطر التي تتعرض لها هذه االستثرمرارات، 

وإال تلجأ لطلب ضمانات عينية، أو شرخرصريرة 

من العمريرل، كرمرا ترفرعرل الربرنروك الرترقرلريرديرة، 

باعتبار العميل هنا شريكا، وليس مقترضا.

ولكن ليس هناك مرا يرمرترع مرن أن ترلرجرأ 

الررمررصررارف اإلسررالمرريررة لررمررطررالرربررة بررعررض 

المتعاملين بتقديم مثل هذه الضمانات، على أن 

يكون بصورة ثانوية وليست أسراسريرة، ولركرن 

يجب أن يكون واضحا تماما أن الرغررض مرن 

الضمانات العينية والشخصريرة هرنرا، يرخرترلرف 

عن الغررض مرن هرذه الضرمرانرات فري حرالرة 

البنوك التقليدية  حريرث يسرترهردف الرمرصررف 

اإلسالمي من هذه الضمانات، أن تركرون ضرد 

تقصر العميل، وعدم التزامه بالشروط المتفرق 

عررلرريررهررا، ولرريررس لضررمرران اسررترررداد أمرروال 

المصرف ، أو لتحقيق قدر ما مرن األربراح ، 

أو ضد ما يحدث من خسرائرر ال يرد لرلرعرمريرل 

فيها .

ولذلك ال يمكن اعتبار الضرمران الرعريرنري، 

أو الشرخرصري، أحرد عرنراصرر ضرمران نرجراح 

العمليات االستثمارية للمصارف اإلسالمريرة ، 

لتأكيد" التزام الرعرمريرل "وإنما هو أداة لضمان 

بالشروط المتفق عليها ، ومن ثرم يرظرل حسرن 

اخرتريرار الررعرمريرل ، وحسرن دراسررة واخرتريررار 

العملية همرا الضرمران األسراسري لرنرجراح هرذه 

االستثمارات .

رابعا: الضمانات الفنية:

أن   —بل من الواجب   —من المفترض 

يلجأ المصرف اإلسالمي لالعتماد علرى كرافرة 

 —األساليب، والوسائل الفنية العلمية الحديثة 

التي تمكنه من السيطرة عرلرى -المباحة شرعا 

مخاطر العمليات االستثمارية، وترحرقريرق قردر 

مرن الضرمران لرهرذه االسرترثرمرارات ضرد ترلررك 

المخاطر  مثل: تنويع االستثمارات، وتركرويرن 

مخصص لرمرواجرهرة خسرائرر االسرترثرمرارات، 

واختيار األساليب االستثمارية التي تتالءم مرع 

طبيعة العملية االستثمارية... إلغ.

على أنه يجب مالحظة أن هذه الرعرنراصرر 

ينم االعتماد عرلريرهرا برالرنرسربرة لرالرسرترثرمرارات 

التقليدية أيضا  ولرذلرك ترظرل مرن الضرمرانرات 

التكميلية، وليست ضرمرانرات أسراسريرة  حريرث 

تتركرز الضرمرانرات األسراسريرة حرول عروامرل 

نجاح هذه االستثرمرارات فري األسرا ، وعردم 

تعرضها للخسائر.

فررالررطرربرريررعررة االسررتررثررمرراريررة لررلررمررصرررف 

الغرنرم برالرغررم" "اإلسالمي القائمة على قاعدة 

تلزمه بأن يتحمل نتائج العمليات االستثرمراريرة 

من ربح ، أو خسارة ، سواء كان ذلك بمفررده 

، أو بالمشاركة مع متعامليه .

ولررذلررك يررقررع عررلررى عرراتررق الررمررصرررف 

اإلسررالمرري مسررؤولرريررة دراسررة الررمررشررروعررات 

بصورة جيدة ، واختيار المالئم منها ، والتأكرد 

من توافر فرص نجاحها ، وأي تقرصريرر ، أو 

إهمال من قبل المصرف في هذا الشرأن يررفرع 

من درجة المخاطرة التري ترترعررض لرهرا هرذه 

االسررتررثررمررارات ، وبررقرردر مررا ترركررون دقررة ، 

وصالحية هذه الدراسات ، واعرترمرادهرا عرلرى 

النواحي العلمية ، والفنية المتقدمة ، برقردر مرا 

يمثل ذلك ضمانا أعرلرى لرهرذه االسرترثرمرارات، 

ترنرخرفرض  -وبنفس الرقردر  -وفي نفس الوقت 

درجة المخراطرر الرتري ترواجرهرهرا ، والرعركرس 

بالعكس

:المصدر 

موسوعة االقتصاد اإلسالمي في 

المصارف و النقود واألسواق المالية

المجلد الثاني
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اإلسالمي من هذه الضمانات، أن تركرون ضرد 

تقصر العميل، وعدم التزامه بالشروط المتفرق 

عررلرريررهررا، ولرريررس لضررمرران اسررترررداد أمرروال 

المصرف ، أو لتحقيق قدر ما مرن األربراح ، 

أو ضد ما يحدث من خسرائرر ال يرد لرلرعرمريرل 

ولذلك ال يمكن اعتبار الضرمران الرعريرنري، 

أو الشرخرصري، أحرد عرنراصرر ضرمران نرجراح 



المنظمة من قبل مؤسسة   Casbah  Teckرافق مصرف السالم الجزائر فعاليات الطبعة األول  لمسابقة  

Tech Feed  4471أكتوبر  07وذلك يوم الخميس الفارط

والتي تمحور سياقها حول ترجيع ودعم الطالب بمختلف التخصصات عل  انرالاء مالؤسالسالتالهالم وذلالك عالن 

أيام عل  التوالي ويتم في األخير تقييم وتنقيط كل فالريالق، حاليالث أن الالفالائالز  0طريق المسابقة والتي دامت 

يستفيد من دعم من أجل انراء مؤسسته الخاصة. 

02 

شارك مصرف السالم الجزائر فالي رعالايالة 

 Gieفعاليات الملتالقال  الالمالنالظالم مالن قالبالل 

Monétique  الموسوم بتقالناليالات تالطالويالر

أكالتالوبالر  70الدفع االلكتالرونالي وذلالك يالوم 

بالحظيرة التكنولوجية ساليالدي عالبالد  4471

زرالدة –هللا 

هذا بمراركة العديد من البنوك الحالكالوماليالة 

والخاصة، وحضور فئة من رجال األعمالال 

وأرباب المؤسسات.
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بقلم السيد : نوفل حسان

مسؤول خلية التسويق 

هذا قانون رجال االعمال، هذا قانون العظمراء والرعربراقررة 

.واصحاب الهمم العاليه

أغلبكم يعلم أن األسود ال تنجرح فري الصريرد إال فري 

% من محاوالتها و 72ربع محاوالتها .. أي أنها تفشل في 

% منها فقط .. ورغم هذه الرنرسربرة الضرئريرلرة 92تنجح في 

التي تشاركها فيها معظم الضواري إال أنه يسترحريرل عرلرى 

األسرررود أن تررريرررأ  مرررن مرررحررراوالت الرررمرررطررراردة و 

الصيد ...والسبب الرئيسي في ذلك لريرس الرجروع كرمرا قرد 

يظن البعض ، إنما هو استيعاب الحيوانات لقانون ) الجهد 

المهدور ( وهو القانون الذي تعمل به الطبيعة كلها ..

فنصف بيوض األسماك يتم التهامها ... ونصف مواليد ” 

الدببة تموت قبل البلوغ ... ومعظم أمطار العالم تهطل في 

المحيطات ... ومعظم بذور األشجار تأكلها العصافير...

وحده اإلنسان من يرفض هذا القانون الطبيعي الكالونالي   

ويعتبر أن عدم نجاحه في بضالع مالحالاوالت يالجالعالل مالناله 

ا فاشالا  “...إنسانا

الالتالوقالف عالن لكن الحقيقة هي أن الفشرل الروحريرد  هرو " 

" والنجاح ليس أن يركرون لرديرك سريررة حريراة المحاولة 

خالية من العثرات والسقطات ... بل النجاح هو أن تمرشري 

فوق أخطائك وتتخطى كل مرحلرة ذهربرت جرهرودك فريرهرا 

هدراً وتتطلع الى المرحلة المقبلة ..

'' ولو كان هناك من كلمة تلخص هذه الدنيا فستكرون بركرل 

  “اســـــتمر ” بساطة 
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تعلم أن اإلنترنت كان يسالمال  فالي بالدايالة ظالهالوره   هلهل تعلم 

بانِّت( و تعني )شبكة وكالة مراريع الالبالحالوث الالمالتالطالورة(  )أرا

والتي صممتها وزارة الدفاع األمريكية.

هل تعلم أن اللسان ليس مسؤول عن كل ما تالتالذوقاله، هل تعلم 

% من حاسة التذوق توجد في الالجالوانالب الالداخاللاليالة 74بل إن 

.من الخداين

شركة بورش تصنع الجرارات الزراعية أيضا وهالذا هل تعلم  

ماكانت تصنعه قبل دخولها لمجال صناعة السيارات.

% مالن 00توسط دماغ اإلنسان يتكالون مالن حالوالالي هل تعلم 

الماء. 

العنكبوت هالي حاليالوان عالنالكالبالوتالي، وال تالعالتالبالر مالن هل تعلم  

الحررات.

حفلت سيرة األبطال بالكثير من درو  الشرجراعرة واإلقردام وفرارسرنرا 

ـفر بن أبي طالب بن عبدالمطلب اليوم هو  ، والده الشهريرد عون بن جـع

الررطرريررار ذو الررجررنرراحرريررن، فرري الررجررنررة وأمرره وأسررمرراء بررنررت عررمرريررس 

فارسنا سليل بيت النبوة ومن الذين حملوا راية الرجرهراد فري الخثعمية. 

سبيل هللا وكان في مقدم الصفوف في المعارك، وفي طليعة الرمرقراترلريرن 

الشهداء الذين أسسوا لهذا الدين القيم برأجسرادهرم وأرواحرهرم وكريرانرهرم 

جسرا تعبر عليه األجيال الطالعة للحياة في كل مكان وزمان.

ولد عون وأخواه محمد وعبدهللا في أرض الحبشة بعد أن هاجر إليها، 

جعفر بن أبي طالب وزوجته أسماء بنت عميس، وظل في الحبشة 

فترة طويلة ولم يرجع إلى المدينة إال بعد أن فتح هللا على المسلمين 

خيبر فكان الرسول األمين پی والمسلمون معه فرحين بعودة 

”  المهاجر القديم وكان النصر نصرين حتى قال النبي الحبيب هذا 

وتربى  “اما أدري بأيهما أنا أشد فرحا بقدوم جعفر أم بفتح خيبر

اعون، في ظل اإلسالم وتعاليمه السمحة فقد تولى أبوه وأمه رعايته 

وللكفاح وتوجيهه فنشأ هذا الصغير وقد تشبع قلبه حبا م ولرسوله 

في سبيل هللا وفي غزوة مؤتة نال والده جعفر الشهادة في سبيل هللا 

وترك أوالده الصغار وهم كاألفراخ يخشى عليهم من الضياع وقد 

فقدوا العائل، ولكن الرسول تعهدهم بالرعاية والعناية وقال دعاءه 

وكفل الرسول صلي هللا عرلريره وسرلرم “  اللهم اخلف جعفرا في أهله ” 

عونا، وغذاه بلبن التضحية والفداء وتضغ فيه روح الربرطرولرة وصردق 

عون، الوعد حيث كان الجهاد بغيته والشهادة أمل حياته وبرعرد رحريرل 

الرسول وفي عهد عمر ومن قبله أبو بكر الصديق، لرم يرترخرلرف عرون 

بن جعفر، عن أداء واجبه حتى كانت موقعة )تستر( وهي مدينة كبيررة 

في )خوزستان( ببالد فار  وقد أبلى عرون، فري هرذه الرمروقرعرة برالء 

حسنا وكان إلى جواره أخوه محمد بن جرفرعرر وقرد برذل جرهردا يرفروق 

 «مرحرمرد»الوصف حتى انتصر المسلمون واستشهد عرون، وشرقريرقرة 

ليلحقا بأبيهما وجعفر بن أبي طالب، في الجنة .. رضي هللا عرن عرون 

بن جعفر بن أبي طالب الشهيد بن الشهيد سليرل الشرهرداء رضروان هللا 

عليهم جميعا.

آداب التعلم

اصبر عل  مـر الجفـا من معلم ... 

فإن رسوب العلم في نفراته                                    
ومن لم يذق مر التعلم ساعــة ... 

تجرع ذل الجهل طول حياته                                    
ومن فاته التعليم وقت شبابــه ... 

فكبر عليه أربعا لوفاتــه                                       
وذات الفت  وهللا بالعلم والتق  ...

إذا لم يكونا ال اعتبار لذاتهإذا لم يكونا ال اعتبار لذاته                                        
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ً مرن  القبائل الصينية وقرروا بناء تمثال ضخرم، لريرجرعرلروه مرعرلرمرا

معالم القرية العظيمة وليصبح من أهم اآلثار الصينية التي يتحردث 

عنها التاريغ، واهتموا كثيراً أن يكون التمثال مرمريرزاً وذو رونرق 

وبريق خاص يليق بحضارتهم الممتدة فري عربرق الرزمرن الرغرابرر، 

وقد قرر الكهنة أن يقوموا بصنع هذا التمثال من الرذهرب، فرقرامروا 

بجمع كميات رهيبة من الذهب الخاص وبعد عرمرل وجرهرد كربريرر 

جداً ومضن استنزف كل جهدك ووقتهم، خرج الرترمرثرال االجروف 

إلي الوجود كفته نادرة جداً ليس لها مثيل في الرجرودة والردقرة فري 

تلك الحقبة من التاريغ، نصبوا التمثال في سراحرة الرقرريرة وتروافرد 

جميع أهل القرية من كل مكان لرزيرارة الرترمرثرال بسررور وفررحرة 

شديدة لهذا اإلنجاز العظيم

بعد مرور العديد من السنوات سمع الكهنة عن وجود قبيلة صينريرة 

وكانت هذة القبيلة مشرهرورة برجرنرودهرا ”  البرمود ” همجية تدعي 

الشرسين الرذي يرقراترلرون برقروة وشرراسرة وبرأ  شرديرد، وكرانروا 

يهاجمون القبائل من حولهم ويفتكون بأهلها ويدمرونها ويسررقرون 

وينهبون كنوزهم وأموالهم ويتركوها تراب ورمراد، أول مرا فركرر 

به الكهنة عندما سمعوا هذة االخبار هي التمثال الرذهربري الضرخرم، 

وأخذوا يفكرون في كيفية حمايته، فقال أحدهم أنه يرمركرن ترغرطريره 

بطبقة سميكة من الطين حتي ال يتم اكتشاف أمرة، وعندم+ا يرأتري 

البرمود لسرقة القرية لم يهتموا أبداً لتمثال الطريرن .وبرالرفرعرل برعرد 

مدة قصيرة هاجم البرمود هرذة الرقرريرة واخرذوا يرنرشررون الرقرترل 

والفساد والدمار فيها، يقتلون االطرفرال والرنرسراء والررجرال كربراراً 

وصغاراً ويسرقون كل ما يعترض طرريرقرهرم مرن كرنروز وغرنرائرم 

حتي وصلوا إلي التمثال، استحقروه كثيرراً واسرترهرزءوا مرن اهرل 

القرية الذين صنعوا تمثال من الطين واحتفرظروا بره ومضروا دون 

ان يعيروه أى اهتمام .. طراب مرنراخ الرقرريرة الرمرعرتردل لرلربررمرود 

فضربوا طوفاً حولها وعاشوا فيها سنوات عديدة دون أن يرعررف 

أحد منهم سر التمثال .مرت مئات السنين ومراترت أجريرال وولردت 

سرنرة فرقرط  021أجيال أخري، والتمثال يقف صامداً مكانه ومرنرذ 

أرادت السلطات في الصين ان تقوم بنقل هذا الترمرثرال الرمرصرنروع 

من الطين إلي قلب العاصرمرة الصريرنريرة وذلرك براعرتربراره مرعرلرمراً 

ً شراهرداً عرلري حضرارترهرم الرعرريرقرة، وعرنردمرا أحضرروا  تاريخيا

المعدات الالزمة لنقلة وبسبب دة االمطار والعواصف حردث شرق 

في التمثال خالل تحركة فأشار أحدهم لتوقيف العرمرل حرتري ترهردأ 

العواصف واألمطار .وعندما هدأت العواصرف وحرل الرلريرل دفرع 

الفضول هذا الشخص ليقوم بتفقرد الرترمرثرال، فرخررج عرلري ضروء 

كشافه الصغير وعنردمرا سرلرط الضروء نرحرو الشرق الرذي اصراب 

التمثال، الحظ أن هناك ضوء ينعكس من داخله، تعجب كثيراً مرن 

ذلك ألن الطين ال يرعركرس الضروء، فشرك فري حرقريرقرة الرترمرثرال، 

واستنتج وجود معدن ما تحت الطين يعكس الطين .. وفي صربراح 

اليوم التالي استدعي هذا الرجل مجموعة من الكهنة لمساعدته فري 

اكتشاف التمثال، فنخروا الشق بالمعول وكم كانت دهشتهم عرنردمرا 

اكتشفوا حقيقة التمثال المصنوع من الذهب الخراص، وعررفروا أن 

قيمته تفوق الخيال، فأسرعوا إلخبار السلطات الرتري قرامرت عرلري 

الفور بنقل التمثال إلي المكان المقرر وكتبوا علي قاعدته الرحركرمرة 

” .تحت الطين يوجد الذهب ” الصينية الشهيرة 

بقلم  الكاتب :  إبراهيم بن دالي 

ًالبرمود لسرقة القرية لم يهتموا أبداًالبرمود لسرقة القرية لم يهتموا أبداً لتمثال الطريرن .وبرالرفرعرل برعرد 




