
 



 

إلن   هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف منن خناللنهنا“  السالم” مجلة 

ن النمنرناركنة ـنـنـنـنـنـنة موظفي المصرف، وبإمكان جميع المنوظنفنينــــــن كافــــــز التواصل الداخلي بيــــــتعزي

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

ة ـنـنـنـنـنـنصفحة خاصة في النمنجنلنة 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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 الفهــرس

 الكلمــة االفتتاحيــة 

 بقلم المدير العام السيد : حيدر ناصر   

 

أتـاك الربيـع الطلـق يختال ضاحكا     

 40ص                                

 منبـر هيئـة الفتـوى

 بقلم الدكتور : عزالدين بن زغيبة

 

 :أقالم الموظفين

المراركة في التظاهرات و 
 0404الملتقيات لرهر فيفري 

 من مصرف السالم الجزائر

 81ص 

 فتاوي هيئة 

 الرقابة الررعية

 

 40ص  

 مقتطفــات من كتــاب       

 

 اإلدارة باألهــداف” 
 “الجزء الثاني       

 المــرأة المحجبـة و

  ريـادة األعمـال 

 أعالم األمة 

 بـاب الطرائف

 و النوادر   

3ص   

 أبو عبيدة ابن الجراح رضي هللا عنه 

 41ص 

 88ص 

 أنت ومـالُك ألبيــــــك

  80ص 

  9ص 

   08ص 

مفهوم التحوط في المالية 

 اإلسالمية

 81ص 

غــايـة الرريـعة تحـقيـق مصـالح اإلنسان, 

 وإسعاد الفرد والجماع بقدر اإلمكان
41ص   



 

 
 

  أتـاك الربيـع الطلـق خيتال ضاحكا

زمة كوفيد 
 
حدثكم عن أ

 
يها ألزمالء و ألزميالت لن أ

 
و تدأعياتها ألمالية و  91أ

أالقتصادية و ألمهنية و أالجتماعية فخادمكم ألمدير ألعام على مذهب إيليا 

بو ماضي في قوله:
 
  أ

 

سك هّم 
 
ظّل رإ

 
ذإ ما إ                          وإ 

         قّصر إلبحث فيه كيال يطوال                                                              
دركت كنهها طيور إلّروإبي  
 
                 إ

ن تظل                                                                 
 
       جهوالفمن إلعار إ

               ما ترإها وإلحقل ملك سوإها 
         تخذت فيه مسرحا ومقيال                                                                 

                تتغّنى وإلّصقر قد ملك إلجّو  
       عليها وإلصائدون إلّسبيال                                                                 

ت بعضها يؤخذ   
 
             تتغّنى وقد رإ

      حّيا وإلبعض يقضي قتيال                                                                
                    تتغّنى وعمرها بعض عام 

فتبكي وقد تعيش طويال؟                                                               
 
       إ

        فهي فوق إلغصون في إلفجر تتلو
         سور إلوجد وإلهوى ترتيال                                                                

            وهي طورإ على إلثرى وإقعات 
و تجّر إلذيوال                                                                 

 
     تلقط إلحّب إ

مسك إلغصون سكون  
 
             كّلما إ

  صّفقت للغصون حتى تميال                                                             
خيرإ 

 
وال وإ

 
رض إ

 
نت لال

 
                    إ

و كنت عبدإ ذليال                                                             
 
     كنت ملكا إ

              ال خلود تحت إلّسماء لحّي 
       فلماذإ ترإود إلمستحيال ؟                                                                 

لى إاُلفوِل ولكّن                    كّل نجم إ 
ن يخاف إاُلفوال                                                                

 
فة إلّنجم إ

 
     إ

              غاية إلورد في إلّرياض ذبول  
ليه إلذبوال                                                                    كن حكيما وإسبق إ 

رض ظاّل  
 
ذإ ما وجدت في إال           وإ 

ن يحوال                                                                       
 
لى إ  به إ 

 
    فتفّيا

يها إلمشتكي وما بك دإء
 
                إ

كن جميال ترى إلوجود جميال                                                               

 

مل و ألتفاعل أإليجابي مع  ألعكعوي فعي 
 
إنها لقصيدة جميلة ملىئ بالحياة و أال

حلوه ومره و صحته و سعقعمعه و نعععمعاقعه و  عقعاقعه و هعنعاه و فعقعره وهعذه هعي 

و كعد  وألعععاقعل معن يعر  
 
ألحياة ال تستقر على حال و ال يعدوم فعيعهعا سعرو  أ

مر و يعتعنعسعم  حعمعاتعه فعي 
 
جمال ألخالق في كل  يئ ويتوسم بهاءه في كل أ

كل حال و أإليماي نصفاي كما قال سيدنعا عع عد ب أبعن مسعععود  ضعي ب 

" فعخعيعر  عنه " نصفه  كر و نصفه ص ر" وقال أبن قيم ألجوزية  حمعه ب 

د كه ألسعدأء بص رهم 
 
ععلعى ألعمعنعازل ب عكعرهعم  عيش أ

 
فسعا وأ  وترقعوأ إلعى أ

ِتعيعِه َمعن  بين جناحي ألص ر وأل كر إلى جنعات ألعنعععيعم  ِل ع ِ يا  ِ  أ
علا ْل ََ َف َذِلع

َعِظيِم 
ل
ِل أل ْل َف

ل
و أل ا ذا  ِ  ."َيَ اءا َوأ

ضعدأد فعي ألعمعععنعى 
 
ي تتحد في ألعمع عنعى بعععد أال

 
من عجاقب لغتنا ألعربية أ

ومما تن ه له أل يخ محي ألدين أبن عربعي صعاحعب ألعفعتعوحعات ألعمعكعيعة فعي 

صععل كععلععمععة عععذأ و عععذأأ وأحععد مععمععا يععوحععي إلععى أحععتععوأء 
 
ي أ

 
هععذأ ألعع ععاأ أ

خر فلو ألتمست في مر ألحياة حلوأ وجدته ولو بحثت فعي لعلعمعة 
آ
أحدهما أال

سع عاأ 
 
يته و لو تمعععنعت فعي ألعععدأوة أسعتع عنعت معنعهعا معن أ

 
ألليل عن ألنو   أ

ل وكعل إنعاء 
 
ألمودة ما لم تكن لتد كه لو أستسلمت لما ي عدو لعَ بعادل ألعرأ

زمعة تعلعد ألعهعمعة و ال يعتعسع  
 
فغانعي : " أال

 
بما فيه ينْح. قال جمال ألدين أال

مر إال إذأ ضاق وال يظهر فْل ألفجر إال بعد ألظالم ألحالَ."
 
 أال

نذأ 
 
نظر من نافذة مكعت ي لهذه ألسماء ألز قاء ألصافية وأستعمع  لعزقعزقعة  ها أ

 
أ

سعتعنع عق عع عيعر هعذأ 
 
 عجعا  ألعزأهعيعة وأ

 
معل فعي هعذه أال

 
تعا
 
ألطيعو  أل عاديعة و أ

 يعتعنعا معن 
 
فعد ععلعيعنعا معن جعمعالعَ بعقعد  معا أ

 
قول : ألعلعهعم أ

 
ألربي  أل اهي وأ

جاللَ ومن لطاقعف  حمتَ ما ترف  به عزأقم قد تَ و من نعفعحعات لعطعفعَ 

 عرقعت لعه ما تجلو به ألحزي و ألكمد عن ع ادك نععو
 
ذ بعنعو  وجعهعَ ألعذل أ

خرة  ألظلمات 
آ
مر ألدنيا وأال

 
ي تنزل بنا هْ َ  وصلح عليه أ

 
و تحل عليعنعا  أ

 
أ

  وال حول وال قوة إال بَ. لَ ألعت ى حتى ترضى  سخطَ 
0ص   



 

 بقلم الدكتـور : 

 عز الديـن بـن زغيبـة

 
ألحمد ب وألصالة وألسالم سّيدنا  سو ب صلى ب عليه وسلم ... وبعد فإي ألنعالعر ألعمعدّقعق 
نزلها على جمي   سله عليهعم ألسعالم, وألعتعى لعم يعدخعلعهعا تعحعريعف وال 

 
في  رأق  ب كّلها, ألتى أ

وتي حظّا معن ألعععلعم, هعذه 
 
ت ديل, يستنتج حقيقة ثابتة ال يختلف فيها أثناي, وال يعا ضها مني أ

نزل هذه أل رأقع  ععلعى هعدأة خعلعقعه لعمعصعالعحعهعم جعمعيعععا, 
 
ي ب )جلت حكمته( أ

 
ألحقيقة هى أ

خرة على ألسوأء, وهاية أل ريعععة معن ذلعَ إقعامعة مصعالعح أإلنسعاي 
آ
وليسعدوأ بها فى ألدنيا وأال

معام ب ألعذ  أسعتعخعلعفعه ععلعى 
 
بصفته خليفة فى ألمجتم  ألذ  هو فرد منه, وبوصعفعه مسعِوال أ

نعيعنعة ألعنعفعسعيعة 
 
إقامة ألعدل وأإلنصاف, وضماي ألسعادة أالجتماعية وألفكرية, وتحقيعق ألعطعمعا

مة.
 
فرأد أال

 
 لكل أ

حكامها وتصّرفاتها ترمى إلى مقعاصعد ععامعة, تسعععى معن خعاللعهعا إلعى تعحعقعيعق 
 
وأل ريعة بجمي  أ

مصالح أإلنساي, وتهدف إلى إساعاد ألفرد وألجماعة بقد  أإلمعكعاي فعى كعل عصعر ومصعر, ومعن 
هعوأء ألعنعفعوب تعابعععة لعمعقعصعود وأضعععهعا, وقعد وسع  فع عهعا ععلعى 

 
ي تكوي أ

 
ثّم فقد وضعت على أ

ألخلق ب كل ال يلحقعهعم بعه فسعاد, وال تصعيعهعم معنعه م عّقعة, وال تعنعفعَ ععنعهعم مصعالعحعهعم, إذأ 
خذوها على وجهها ألمطلوأ, وبالكيفية ألّتى وضعت عليها.

 
 أ

حسعن 
 
فْل, لتنظيم حياة أل  ر وضع عس سعلعوكعاتعهعم ععلعى أ

 
مثل وأال

 
فهى بهذأ تقّدم ألنموذج أال

وجه, حتى يحيوأ حياة طّي ة, ويعي وأ ععيع عة  أضعيعة, معنعسعجعمعيعن مع  ألعفعطعرة ألعتعى فعطعر ب 
 ألناب عليها متمّتعين بسالم دأقم م  ب وم  أنفسهم وم  هيرهم.

علا معقعصعود  حكامهعا وتصعّرفعاتعهعا معا يعحعّصِ
 
نه قد  رع فى كل أ

 
فالمتتّ   لفروع أل ريعة بالحظ, أ

بعوأبعهعا ألعمعخعتعلعفعة معا 
 
ّنه  عرع فعى كعل بعاأ معن أ

 
و ألتصّرف, ويوّفر مصالحة, كما أ

 
ذلَ ألحكم أ
بعوأأ ألعفعقعه, ععّد ذلعَ يعععععععععقعععععععععيعععععععععم 

 
مقصده ألخاص, فإذأ عّمت تلَ ألعمعقعاصعد جعمعيع  أ

عامّا, و رع فى كل حكم وتصّرف صاد  عن أل ريعة, وهعذأ مععععقععععصععععدأ 
ي تعكعوي مع عنعيعة يقْعي 

 
ي عملّية أستن اط أالحكعام ال بعّد معن أ

 
إلى أ

و ألعتعصعّرف, 
 
جلعه  عرع ذلعَ ألعحعكعم أ

 
على ألمقصد ألذ  ال

خيرة مند جة فى ألمعرأد أإللعهعي, ويعكعوي 
 
حتى تكوي هذه أال

وأمعر أل عا ع ألعحعكعيعم ونعوأهعيعه, فعيعتعحعّقعق 
 
ألقاقم بها ممتثال ال

 بمجموعها ألغاية من هذأ ألوجود.

 ى نائب رئيس هيئة الفتو

 الررعيةالرقابة  و
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ميار   8احتفل مصرف السالم الجزائر باليوم العالميي ليليميروة ييوم  

. حيث تم تكريم سيدات الميصيرف مين  يبيل ليجيمية الي يدميات   2222

وتتقلد العديد من السيدات طا م مصرف السالم ميمياصي  ,    االجتماعية

 ةبهذه المماسبة  ام مصرف السالم بتمظيم حفل  عليا في إدارة المصرف

بيعيد إليقياء هيداييا  يييمية   عمها الفرح والبهجة وذلك بإهداء اليميوايفيات

اإلدارة العامة، داللة على وهميية ودور خطاب تقديري من طرف طا م 

المروة في هذا المجتمع الذي استطاعت ان تثبت فيه كيفياءتيهيا و يدرتيهيا 

العالية. مصرف السالم يحتفل بعيد المروة كيل سيمية وكيل عيام ييتيميييز 

ويبدع وكثر في االحتفال بهذه المماسبة سواءا  بالهدايا التي يمميحيهيا  او  

الرسالة التشجيعية من المدير العام التي تبعث األمل والتقدم نحو األميام 

بكل ثقة. المروة في مصرف السالم لديها مكانة ممييزة جيدا وميحيتيرمية 

تتماشي مع القيم واألخالق التي تمعكس على المصرف كيونيه ييتيعياميل 

وفق الشريعة اإلسالمية .فكل ويام السيمية وعيييادا ليهيا فيي كيمي  دييميميا 

الحمي ، حيث حفظ لها كل حقو ها كاملة غييير ميميقيوصية كي م ووخيت 

وزوجة وابمة و فتح  مصرف السالم مصراعيه ومام المروة وصار ليهيا 

ى  ا ى مكان مميز عيليى مسيتيوي جيميييع هييياكيل اليميصيرف باإلضااإل ال

ىا  اتاماإل ااى ىجورااإل ى اا ىماما مال مسؤو يإلتهإلىا مهنيل،ىا مرأةىا اااإلمامال

ربية بيت بمضاعفة ميجيهيوداتيهيا . عيليى وكيثير مين مك م وك ك و لى،

نالمس عليى ا ر ل.ىب خيها صعيد وتقديم المزيد من التضحيات مقارنة 

مستوي مصرف السالم تقديرا طيبا لهذه التضحيات ...اذ نالحيظ اليثيقية 

التي تضعها االدارة العامة في  درات نساء المصيرف ميا ييتيجيليى فيي 

المكانة و التقدير واالحترام الذين تحظى بهم المروة في مصرف السيالم  

وىاصراراإلى م ىبذلىا م يجىمنىا م هوجاتى نكونىجومإلى  بين زمالئها

ىنساإل ى ىو ىسانال ىكال  م ىمستوىىا ثقلىوا مسؤو يلىا ممقإلةى م ى إلتاقاناإل.

 خير... ا مصرفىبخير...ىكلىسنلىوىمصرفىا سالمىبأ ف

و في األخير الشكر موصول لإلدارة العامة وعلى روسها السيد اليميديير 

العام و إدارة ال دمات االجتماعية متممين من هللا عز و جيل ان ييوفيق 

 هذا المصرف و كل العاملين و العامالت فبه.

6ص   
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 ؤال:ــالس

في إطار اإلعداد لمشروع التمويل اإلستهالكي )تمويل األفراد( المزعيم 

إنطال ه  ريبا بالمصرف تم إ تراح إشتراط الت مين على الدين و الت ميين 

على الحياة و إلعتبار غياب شركات ت مين إسالمية فإنه إ ترح التيعياميل 

مع شركات ت مين تقليدية، و عليه و إذ  دمت اليهيييرية روييهيا إسيتيثيميائيييا 

للمصرف سابقا بش ن اللجوء إلى الت مين لدي شركة ت مين تقليييديية فيإن 

 اإلدارة العامة تستفسر عن إمكانية تطبيق مثل هذا الروي في هذه الحالة.

و في نفس اإلطار و إلعتبار ون موافي الدولة و هيم اليفيرية اليرئيييسييية 

المستهدفة موطمة وجورهم في مستوي حسابتهم لدي بريد الجزائر، فيقيد 

إرت ت اإلدارة العامة تو يع إتفا ية مع بريد الجزائر من وجل ا يتيطياع و 

تحويل المستحقات الشهرية على مديميه الموطمين لدي البريد، و تقضيي 

اإلتفا ية بتحديد يوم لعملية اإل تطاع فإن لم يتوفير فيي حسياب اليميعيميي 

 يمة القسط الشهري تكفل بريد الجيزائير بيإجيراء مسيح شيهيري ليكيافية 

من  % --الحسابات المديمة للمصرف مقابل إستفادته من عمولة تقدر بـ 

 يمة المبلغ اإلجمالي المحصيل، فيهيل ييكيون ليليميصيرف إعيتيبيار هيذه 

العمولة من  بيل مصاري  إستحقا ه للدين و من ثم الرجيوع بيهيا عيليى 

 مديميه.

 جــواب الهيئــة:

ال مانع شرعا ون يقوم المصرف اإلسالمي بالت مين عيليى دييونيه ليدي "

عمالئه شريطة ون يدفع اإلشتراك لشركة الت مين و ون ييكيون اليتي مييين 

 لدي شركة ت مين إسالمية.

وإذا لم توجد شركة ت مين إسالمية تعطي هيذا اليميوع مين اليتي مييين فيي 

الجزائر فال مانع من الت مين لدي شركة ت مين تيقيليييديية عيليى ون ييعياد 

 العرض على الهيرة بعد سمة.

ال مانع شرعا من ون يطل  المصرف من عميله طال  التمويل ون ييقيدم 

من ضمن الضمانات وثيقة ت مين على حساب العميل لدي شركة تي مييين 

إسالمية ميظيهيرة لصياليح اليميصيرف، و ال ميانيع ويضيا مين تيوكيييليه 

 المصرف ليتولى ذلك عمه ب جر معلوم.

ال مانع من إتفاق المصرف مع إدارة البريد على ون تقدم له خدمة تتمثل 

في خصم و ساط التمويل الذي يقدمه المصرف لهؤالء العمالء في حيالية 

وجود رصيد لهؤالء المتعاملين في حساباتهم دون ون ييدفيع اليبيرييد مين 

ماله و في هذه الحالة ال مانع من وخذ عمولة وو وجر على هيذه الي يدمية 

ألنها خدمة حقيقية ال تتضمن  رضا و ال إ راضا إنما ييميظير فيي وجيرة 

 المثل وو سعر المثل في السوق و هذا يقوم به المصرف.

" مثال عن الحاالت المت لفة و التي يلتزم البيرييد %--و إذا كان األجر "

بتتبع الحساب و ال صم من وول مبلغ يدخل إليه فإن هذا ييعيميي ونيه ليو 

وجد رصيد لجميع عمالء المصرف في مواعيد و سياطيهيم فيإن اليبيرييد 

 يقدم ال دمة مجانية.

 يجوز للمصرف إعتبار هذه العمولة من  بيل اإللتزام بالتبرع."

 :السؤال

قام المستأجر في إطار عملية إجارة منتهية بالتمليك من تلقاء 

نفسه قبل توقيع عقد اإليجار بسداد مصاريف التأمين وضريبة 

السيارات الجديدة دون إعالم المصرف. وقد أحيط علما قبل 

تنفيذ العملية أن المصرف هو الذي يتحمل هذه األعباء 

باعتباره مالكا للعين، غير أنه رغم ذلك بادر بدفع هذه 

المصاريف ولما تمت مراجعته في هذا األمر أوضح أنه متبرع 

متفضل بها وال يريد استردادها، وعليه نرجو من الهيئة 

 إفادتنا برأيها في المسألة.

 جواب الهيئة:

"ال مانع شرعا من تبرع المست جر الالحق في عقد اإليجار 

ومبادرته بدفع و ساط الت مين وو نفقات الصيانة دون اتفاق وو 

 تواطئ سابق مع المؤجر"

0ص   
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ي يجتاح مالي، فقال :
 
بي يريد أ

 
تى للن ي صلى ب عليه وسلم فقال : إي أ

 
عرأبيا أ

 
ي أ

 
نت   ول  أ

 
" إ

والدكم من كسبكم فكلوه هنياًئ "
 
ّن إ كلتم من كسبكم، وإ 

 
طيب ما إ

 
ن إ ،ففععي  ومالك لوإلدك، إ 

أ ألعمعسعلعم ألعتعي  يعععلعمعنعا خعاللعهعا   سعول ب 
 
أ  ملسو هيلع هللا ىلص ألحديث فوأقد عظيمة  عن مكانة أال

 
ي أال

 
أ

و 
 
ذي ذكرأ كاي  أ

 
و لم يا

 
ذي ألولد أ

 
كل منه، سوأء أ

 
م ا ك لولده في ماله وفي كس ه، فيجوز له أال

نثى ،
 
، ال ععلعى وجعه ألسعرف   أ ي يتصرف به كما يعتعصعرف بعمعالعه معا دأم معحعتعاجعاه

 
يْا أ

 
ويجوز له أ

يل َيعكععتعِسعَب 
 
عِزَم أالبعنا أ

َ
عِبن ل أ ععلعى ألعَكعسل ، وكعاي قعاد ه عنل لعالبعِن معالا وألسفه بالط  ، وإذأ لم يعكا

ه على ألِ ّرِ بهما وأإلكعرأِم لعهعمعا ،
، ولكن  َِ ملي نِفَق على وألديه ، وهذأ ألمعنى ليس على ألت  فعكعمعا ويا

ي تنفعهما بنفسَ وبعمعالعَ حعيعن تعكع عر، 
 
حسن إليَ حين كنت صغيرأ ،وجب عليَ أ

 
 باك  و أ

يه حعيعن تعفعتعرق لعَ ألعطعرق وتعتعععدد 
 
خذ برأ

 
فالوألد هو ألصاحب و هو ألمست ا  ألمِتمن ألذل يا

ي تقول له قوال لينا،  إال معا يسعره ويعفعرحعه ، ال 
 
مو  ألحساسة و ألصع ة ،  و أ

 
أالتجاهات  وفي أال

ي تقص له  ألم اكل و ألمصاقب و ألهموم ألتي تحزنه وتقلقه،و تكوي بجان ه 
 
على س يل ألمثال أ

فعاإلسعالم بعيعن لعنعا ماديا ومعنويا وسندأ له يعتمد عليه في  ِونه حتى تفوز و تعفعلعح بعإذي ب ، 

أ و أقرؤوأ إي  ئتم قوله تعالى من سو ة ألكهف بعد بسم ب ألرحماي ألرحعيعم :
 
ا مكانة أال " َوَإمَّ

ُهَما َوَكاَن َإُبوُهَما َصاِلًحا َفأاَ 
َّ
َمِديَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكنٌز ل

ْ
َمْيِن َيِتيَمْيِن ِفي إل

َ
ِجَدإُر َفَكاَن ِلُغال

ْ
أَك رَ إل إَد َربُّ

ِو  ِلأَك َتأا 
ك
ُتأُه َعأْن َإْمأِر ۚ  َذ

ْ
َك ۚ َوَما َفَعل ّبِ ن رَّ ُهَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُهَما َرْحَمًة ّمِ

أْم  يأُل َإن َيْبُلَغا َإُشدَّ
َ
َمأا ل

َلْيِه َصْبًرإ"  فظا به س عععة  َتْسِطع عَّ أ ألذل حا
 
بيهما وكاي بينهما وبين أال

 
ِفظا بصالح أ نهما حا

 
وذكر أ

يْعا فعي 
 
ول ألعزم من ألرسل  و  جل صالح لخعدمعتعهعمعا  و أ

 
كرمهما ب تعالى بن ي من أ

 
باء وقد  أ

آ
أ

َتُهْم َوَما قول ب تعالى  من سو ة ألح ر يَّ َحْقَنا ِبِهْم ُذّرِ
ْ
ُتُهم ِبِإيَماٍن َإل يَّ َبَعْتُهْم ُذّرِ

َمُنوإ َوإتَّ
 
ِذيَن إ

َّ
: "َوإل

ن َشْيٍء ۚ ُكلُّ إْمِرٍئ ِبَما َكَسَب َرِهيٌن " ْن َعَمِلِهم ّمِ ْتَناُهم ّمِ
َ
ي ب ت ا ك وتعالى يرفع   ،فقد  ول  َإل

 
أ

ي  ألعنع عي
 
َرِقأي  -  ملسو هيلع هللا ىلص  - للمِمن ذ يته وإي كانوأ دونه في ألعمل, ليقّر ب بهم ععيعنعه ، و قعد  ول  أ

مأيأنثث، َأم َرِقأي 
 
مأيأنثث، َأم َرِقأي إلأثأانأيأة فأقأال: آآإ

 
ولأى قأال: آآإ

 
ا َرِقي إلدرجة إال إلمنبر، فلمَّ

أا  أمَّ
َ
مين َأال  مأرإت؟ قأال: آآل

 
مينثث، فقالوإ: يا رسول هللا، سمعناك تقول: إ

 
إلثالثة فقال: آآإ

ولى جاءني جبريل 
 
درك رمضأان  -صلى هللا عليه وسألأم  -رقيت إلدرجة إال

 
فأقأال: َشأِقأي عأبأٌد إ

حأَدهأمأا فألأم 
 
و إ
 
درك وإلأَدْيأه إ

 
مأيأن، َأم قأال: َشأِقأي عأبأٌد إ

 
فانَسَلخ منه ولم ُيغَفر له، فأقألأت: إ

مأيأن 
 
مين، َم قال: َشِقي عبٌد ُذكرَت عنده ولم يصّلِ عليك، فأقألأت: إ

 
، ُيدِخاله إلجنة، فقلت: إ

بيه  من قعول وفعععل وععمعل و وقعت و  معال ، ومعن 
 
فقد خاأ و خسر من ضي  و قصر في حق أ

فْل أل ر كما  ول عن سيدنا محمد
 
نه قالملسو هيلع هللا ىلص    أ

 
بيه "، :أ

 
ن يصل إلرجل ودَّ إ

 
بر إلبر إ

 
ن إ وهععذأ  "إ 

يْعاه معن يعمعت لعهعِالء 
 
صدقاء ألعوألعديعن ويع عر أ

 
ي ي ر ألوألدين ي ر أ

 
 أد أ

 
ي أإلنساي إذأ أ

 
يدل على أ

هعم، وفعيعه داللعة 
آ
والد هعم ويعكعرمعهعم إذأ  أ

 
أ ، يعني ي ر أ

 
جل أال

 
صدقاء بصلة، كل ذلَ من أ

 
أال

علم.
 
على و أ

 
جر و ألثوأأ إلى ألوألد حتى إذأ مات،  و ب تعالى أ

 
 عظيمة على  وصول أال

لَ ن يَ محمد
 
لَ من خير ما سا

 
ا نسا هم  ِإّنِ

و نعوذ بَ معن  عر معا    ملسو هيلع هللا ىلص   ونختم بالدعاء ونقول: ألل 

ِ ، ألعلعهعم    ملسو هيلع هللا ىلص أستعاذ به ن يَ محمد  ِ  ِبعا
 
َة ِإال و   قا

َ
َل َوال  َحول

َ
، َوال غا

َ
ََ ألَ ال ، َوَعَليل َتَعايا سل َت ألما َوَأنل

عِذيعَن 
 
عَوأِنعَنعا أل خل عَنعا َوإِلِ

َ
عِفعرل ل عَنعا أهل موأت ، ،َ ب 

 
حياء منهم و أال

 
أ حم و أهفر لوألدينا و وألدل وألدينا أال

ِحيما ، وفا    ََ َ ءا َنا ِإن  وأ َ ب  َمنا
آ
ِذيَن أ ل  ِ

ّ
 ل
ا
وِبَنا ِهال لا َعلل ِفي قا  َتجل

َ
يَماِي َوال ِ

ل
وَنا ِباإل أللهم و ألعلعطعف بعمعا َسَ قا

و صعلعى ألعلعهعم ععلعى سعيعدنعا جرت به ألمقادير يا عليم يا  حيم  يا ودود يا ذأ ألعجعالل و أإلكعرأم ، 

بعي بعكعر وععمعر وععثعمعاي 
 
خيا  و أ ضى أللهم عن ألعخعلعفعاء ألعرأ عديعن أ

 
صحابه أال

 
له وأ

آ
محمد و على أ

جمعين وألتابعين ومن ت عهم بإحساي إلى يوم ألدين. 
 
 وعلي وساقر ألصحابة أ

 اسر عبد العزيز حجــــاز يـــــبقلـم السيـــد :  

 مندوب متعدد إلمهام

قال رسول اهلل ) صلَّى اهلل عليه وسلَّم ( : 

ٌ  “  أنت ومـاُلك ألبيك  ”  حديث صحيــ

عن رسـول   -رِضي اهلل عنه  -رواه جابر 

وأخرجه ابـن  -صلَّى اهلل عليه وسلَّم  -

 ماجه و صححه األلبانى رحمه اهلل عليه
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سعاسعّيعة فعي تعنعظععيعم ألعععالقععات  .5
 
لععّيعة أ

آ
أنعتع عا  ألعمععنعافسعة كعا

سوأق
 
 .أإلنتاجّية وحسم ألس اق على أال

أالهتمام ألمتنامعي بعاسعتعخعدأم ألع عحعث ألعععلعمعي وألعتعطعويعر  .6
ألتكنولوجي الكعتساأ ألمعزأيعا ألعتعنعافسعّيعة وتعنعمعيعة قعد أت 

 .ألمنظمات بل وألدول على ألتنافس
هعمعّيعة ألعععمعالء بعاععتع عا هعم ألعمعصعد   .7

 
أالقتناع ألمتصعاععد بعا

جلعِه، 
 
ألحقيقي للربح وألس ب ألذل توجد ألمنظمات من أ

حقق  ضاءهم هتمام بكل ما يا
 
 .ومن ثم أزدأد أال

سعاسعّيعة  .8
 
أالبتكا  وأالخعتعرأع وألعتعجعديعد وألعتعطعويعر سعمعات أ

للعصر ألعحعالعي، مع  وضعوح ألسعرععة ألعفعاقععقعة فعي إحعالل 
ألععجععديععد مععحععل ألععقععديععم، وقصععر ألععمععدة ألععتععي تعع ععقععى فععيععهععا 

 .ألمنتجات في ألسوق

هدإف
 
دإرة باال ساسية لال 

 
فكار إال

 
 :إال

 :مقدمة

إّي ألعمل ألرقيسي لإلدأ ة وما ّر  وجودها ومقياب نجعاحعهعا هعو 
هعدأف معحعددة تعرهع عهعا ألعمعنعظعمعة ألعتعي تعقعوم 

 
ألسعي لتحعقعيعق أ

هدأفها معن د أسعة 
 
ّي أإلدأ ة تستمد أ

 
أإلدأ ة بمسِلياتها، كما وأ

عا  أل يئة ألمحيطة وألتععّرف ععلعى أحعتعيعاجعاتعهعا ألعتعي تعمعثعل فعرصه
هعدأف  

 
ّي أإلدأ ة تعتعخعذهعا كعا

 
ل أ

 
ين غي ألعمل على أستثما ها، أ

 .لها
ولما كانت أإلدأ ة توأجه م كالت ومعوقات نابعة معن ألع عيعئعة 
و معن ععنعاصعرهعا ألعذأتعّيعة، فعإّنعهعا معطعالع عة بعاسعتعمعرأ  

 
ألمحيطة أ

بال حث عن ألس ل ألكعفيلعة بعالعتعغعّلعب ععلعى تعلعَ ألعمع عكعالت 
حّددة هدأف ألما

 
 .للوصول إلى أال

ّكعد 
 
هدأفهعا وألعتعا

 
حوأل تعتمد أإلد أة إلى مرأجعة أ

 
وفي جمي  أال

من أستمرأ  قابليتها للتحعقعق، وتعععمعل بعالعتعالعي ععلعى تعععديعلعهعا 
و يسعتعحعيعل تعحعقعيعقعهعا، وتع عّنعي 

 
هدأف ألتي يصعب أ

 
بإسقاط أال

على
 
هدأف جديدة تكوي فرصة تحقيقها أ

 
 .أ

 :إلغاية

دأء 
 
ي تعمعل ععلعى تعحعسعيعن أال

 
إّي ألغاية ألحقيقّية لإلدأ ة إذي أ

لكافة عناصر ألمنظمة و ف  قد تها ألتنعافسعّيعة وزيعادة كععفعاءتعهعا 
كعيعد تعحعقعيعق 

 
في ألتعامل م  ألمتعغعّيعرأت، كعل ذلعَ بعغعرد تعا

جلها ألمنظمة
 
هدأف ألتي قامت من أ

 
 .أال

لأيأهأا  دإرة حول عدة محاور لتحقيق إلغاية إلمأشأار إ  وعمل إال 
 :منها ما يلي

ّسس أتخاذ ألقرأ أت أإلدأ ّية .1
 
ليات وأ

آ
 .تحسين أ

سععالععيععب ومععفععاهععيععم ألععتععخععطععيععس وأإلعععدأد  .2
 
تععحععسععيععن أ
 .للمستق ل

ععتعاحعة فعي ألعمعنععا   .3 ألعتعركعيعز ععلعى أسععتعثعمعا  ألعفعرص ألعما
حيس  .ألما

 .ألتركيز على أستثما  وتوليف ألتكنولوجيا ألجديدة .4
ععرضععي  .5 سععوأق وألعع ععحععث عععمععا يا

 
ألععتععركععيععز عععلععى د أسععة أال

 .ألعمالء
ألتركيز على دو  ألقيادة أإلدأ ّية وتوليفعهعا لعتعحعسعيعن  .6

دأء ألموأ د أل  رّية
 
 .أ

ألعتععركعيععز عععلعى تعنععمعيععة أالبععتعكععا أت وتععولعيععف ألععقععد أت  .7
 ألذهنّية للموأ د أل  رّية

ألتركيز على ألعتعطعويعر وألعتعحعسعيعن ألعمعسعتعمعر فعي كعل  .8
 .عناصر ألعمل

خيعرة لعهعرت معوجعات معتعتعالعّيعة معن 
 
وخالل ألسنوأت ألع ر أال

سعععالعععيعععب أإلدأ ّيعععة ألعععهعععادفعععة إلعععى مسعععاععععدة إدأ ة 
 
فعععكعععا  وأال

 
أال

سعالعيعب 
 
ألمنظعمعات لعلعععمعل حعول ألعمعحعاو  ألسعابعقعة ومعنعهعا أال

 :ألتالّية
 ز  .أل حث عن ألتميُّ

 أإلدأ ة أالسترأتيجّية. 

 أإلدأ ة ألمتوجهة للسوق. 

 أإلدأ ة ألمدفوعة بالعميل. 

 أإلدأ ة بتخفيد ألحجم. 

 أإلدأ ة بالتجوأل. 

 أإلدأ ة بالجودة أل املة. 

 فرأد
 
 .أإلدأ ة بتقوية أال

 أإلدأ ة بالمعلومات. 

  أإلدأ ة بالفرق. 

 أإلدأ ة ألتقدمّية. 

و ألعمعدأخعل 
 
سعالعيعب أ

 
و معدخعل معن تعلعَ أال

 
سعلعوأ أ

 
وقي كل أ

ا وأحد  :و هم أختالف ألتسميات، فالمنطق فيها جميعه
كعثر من وسيلة .1

 
مكن تحقيقه با ل هدف يا

 
 .أ

 .لكل وسيلة مزأيا وعيوأ .2
و معايير .3

 
 .للمفاضلة بين أل دأقل نحتاج إلى معيا  أ

ي تععتععصععل  .4
 
لععكععي تععكععوي ألععمعععععايععيععر مععفععيععدة ال بععد وأ

 .بالهدف ألمطلوأ
فْل ألمعايير هي ألنتاقج ألمطلوبة من أستخعدأم  .5

 
أ

هدأف
 
ل أال

 
 .وسيلة ما أ

م ععنعد أسعتعخعدأم وسعيعلعة معا يعكعوي ألعحعكعم  .6 ومن ثا
 .عليها بمد  كعفاءتها في تحقيق ألهدف

قق ألهدف هم هو هل حا
 
ل عمل يكوي ألمقياب أال

 
 .ولتقييم أ

هدأف في ألعمعل 
 
همّية ألقصو  لال

 
ح أال ّْ ومن هذِه ألحقاقق تت

ّنعهعا تعقعوم 
 
نوأع ألن اط أإلنساني، ذلعَ بعا

 
أإلدأ ل، بل في كل أ

ساسيين في إ  اد ألقاقمين بالعمل
 
 :بدو ين أ

دأء إلعععى أإلتعععجعععاهعععات 
 
ّنعععهعععا تعععوجعععه وتعععر عععد أال

 
ول، أ

 
ألعععدو  أال

 .ألصحيحة
ّكعد معن مسعا  

 
دأء وألعتعا

 
ّنها تسعاععدا فعي تعقعيعيعم أال

 
ألدو  ألثاني، أ

 .ألعمل في أإلتجاهات ألسليمة
فعكعا  ونعظعريعات 

 
ّي كعل معا يعتعم تعدأولعها معن أ

 
ومن ذلَ يّتْح أ

ّنها تعدو  حعول ألعمعنعطعق 
 
 أ
ّ
سماؤها إال

 
ومحاوالت مهما أختلفت أ

هدأف
 
ساسي في مفهوم أإلدأ ة باال

 
 .أال

هدإف
 
دإرة باال  :إلُمكونات إلرئيسّية لنظام إال 

سعاب وجعود تعوجعهعات 
 
هدأف ععلعى أ

 
تقوم فكرة نظام أإلدأ ة باال

وأضحة للعمل في مختلف مجاالت ألن اط بالعمعنعظعمعة بعحعيعث 
عا لعلعمعتعابعععة  سعاسه

 
مكن تحعديعد ألعنعتعاقعج ألعمعطعلعوبعة وأتعخعاذهعا أ يا

ثناء تقدم ألتنفيذ
 
دأء أ

 
 .ألمستمرة وتقييم أال

 لعكعافعة نعظعم 
ه
عا وتعكعامعال هعدأف تعجعمعيععه

 
مثل نعظعام أإلدأ ة بعاال ويا

ألعمل في ألمجاالت أإلنتاجّية وألتسويعقعّيعة وألعمعالعيعة وأإلدأ ّيعة 
ن طة ألمعتعععددة ععلعى كعل 

 
حقق ألترأبس بين أال ب كل عام، ويا

ألمستويات، بحيثا تتنعاسعق ألعجعهعود وتعتعوّحعد بعمعا يعِدل إلعى 
دأء فعي كعل ألعقعطعاععات. وبعذلعَ فعإّي 

 
فْعل معن أال

 
مستويعات أ

ععععتعع عرا ألعقععمععة فععي ألعع عنععاء ألععتعخععطعيععطععي  هععدأف يا
 
نعظععام أإلدأ ة بعاال

أ  مكن ألنظعر إلعيعِه معن تعطع عيعقعِه معنعفعرده وألرقابي للمنظمة، وال يا
ق ل أستكمال هيكل نظم ألتخطيس وألرقابعة ععلعى مسعتعويعاتعهعا 

 .ألمختلفة
 .ألتخطيطّية .1

هعدأف 
 
كعيعد إنعتعمعاقعهعم ال

 
سعاب لعتعحعفعيعز ألعمعوأ د ألع ع عرّيعة وتعا

 
إيجاد أ
 .أل ركة

وضعاع أل عركعة مع  
 
هدأف هو تنسيق أ

 
هم لنظام أإلدأ ة باال

 
ألهدف أال

وضاع ألسوق من خالل تنظيم وتنسيق وتوحيد كل جهود أإلدأ ة 
 
أ

وألعععععامععلععيععن لسععد ألععفععجععوة أإلسععتععرأتععيععجععّيععة ألععتععي تععفععصععل أل ععركععة عععن 
 .منافسيها

هدإف إلنظام فيما يلي
 
 :وبذلك تتبلور إ

وضعاععهعا بعالسعوق وألعمعتعغعّيعرأت  .1
 
 بس أل ركة وتنسعيعق أ

 .ألخا جّية
و  .2

 
جعل سعد ألعفعجعوة أ

 
توجيِه كل ألجهود وتعركعيعزهعا معن أ

ألعفععجعوأت أإلسععتعرأتععيععجعّيععة ألعتععي تعععععّ عر عععن ألععفععا ق بععيععن 
حققها منافسوها  .مستو  إنجاز أل ركة وما يا

هعععدأف ألسعععنعععوّيعععة ومعععتعععوسعععطعععة ألعععمعععدة بعععرؤيعععة  .3
 
 بعععس أال

بعد مد 
 
هدأف مستق لّية أ

 
 .أسترأتيجّية وأ
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هعدأف كعمعّيعة  .1
 
عتعكعر ة بعا دأء أليومي وألما

 
 كال أال

 
 بس أ

 .قابلة للقياب

دأء تعتعععامعل  .2
 
إيجاد معايير  قيسّية لمتابعة وتقيعيعم أال

مو  أالسترأتيجّية ذأت ألعععالقعة وألعمعردود ععلعى 
 
م  أال

 .أل ركة كلها في حاضرها ومستق لها

تع ئة جهود وطاقعات كعافعة ألعععالعمعيعن ععلعى معخعتعلعف ألعمعسعتعويعات 

للعمل على سد ألفجوأت أالسترأتيحّية وبذلَ تكعوي أل عركعة كعلعهعا 

هعععععععع ععععععععة لععععععععلععععععععحععععععععركععععععععة ألسععععععععريعععععععععععععععععة وأإليععععععععجععععععععابععععععععّيععععععععة
 
 .مععععععععتععععععععا

 

هدإف
 
دإرة باال  :إلُمكونات إلرئيسّية لنظام إال 

 .تحليل ألمنا  ألمحيس .1

 .تحليل ألمنا  ألدأخلي .2

 .تحديد أالسترأتيجّية ألرقيسّية .3

هدأف ألنوعّية .4
 
 .تحديد أال

 .إعدأد ألخطس وأل رأمج .5

 .تحديد معايير ونظم ألتقييم

صعّو  ألعركعاقعز   يا
ه
عا معتعكعامعال وتمثل هذِه ألمكونعات ألعرقعيعسعّيعة تعنعظعيعمه

ن عطعة 
 
ساسّية ألتي تتكعوي معنعهعا أل عركعة، وهعي ألعمعدخعالت وأال

 
أال

وألمخرجات وألعمعنعا  ألعمعحعيعس، وألعتعي تعحعدد بعتعفعاععالتعهعا ألعقعيعمعة 

ي تصعل إلعيعهعا أل عركعة فعي معوأجعهعة ألسعوق 
 
عمعكعن أ ألنهاقّية ألعتعي يا

خعر ، تعمعثعل هعذِه ألعمعكعونعات ععمعلعيعات 
 
وألمنافسين، من ناحّية أ

دأقها قطاعات هامة في أل ركعة بصعفعة مسعتعمعرة 
 
ساسّية يقوم على أ

 
أ

ساب أإلسترأتيجي في حركعتها
 
 .وتوفر أال

دإرة إلعليا لألأشأركأة  وتترّكز إلمسوئلّية في تشغيل إلنظام عند إال 

 :ممثلة في

 ألمدير ألعام. 

 نوأأ ألمدير ألعام. 

  ألمصان مععععععععععععد أء. 

ألععمععسععئععولععّيععة م ععتععركععة بععيععنععهععم وسعععععععععععععععتعععععععععععععععكعععععععععععععععوي 

ععا فعععي أإللععتعععزأم  جععمععيععععه

سس وأالعت ا أت 
 
فكا  وأال

 
باال

ألعععتعععي بعععنعععي ععععلعععيعععهعععا ألعععنعععظعععام، 

 .وألتط يق ألكامل لكافة عناصرِه 

ن تأأأتأأأم 
 
ومأأأن إلأأأمأأأتأأأصأأأور إ

عأأمأألأأيأأات إلأأنأأظأأام 

 :على إلنحو إلتالي

 :تحليل إلمناخ إلخارجي

يتناول تحليل ألمنا  ألخا جي ألتععرف 

ألععععتععععفععععصععععيععععلععععي عععععلععععى ألععععظععععروف 

ألخا جّية ألتي تعمل أل عركعة 

فعععي إطعععا هعععا وت عععمعععل تعععلعععَ 

 :ألظروف ما يلي

ألصععععنعععععاععععععة ألعععععتعععععي  .1

 .تنتمي إليها أل ركة

ألسعععععععععععوق ألعععععععععععذل  .2

 .تتعامل فيِه أل ركة

أالقعععععععتعععععععصعععععععاد  .3

ألعععععععععععوطعععععععععععنعععععععععععي 

وضععععععععععععععاع 
 
وأال

 .ألمحلّية

وضععععععاع 
 
ألعععععظعععععروف وأال

 .أإلقليمّية وألعالمّية

 :تحليل إلصناعة

 ماهي ألصناعة ألتي تنتمي إليها أل ركة؟ .1

 ما هي ألرؤية ألمستق لّية لتلَ ألصناعة؟ .2

ما هو ألموقف ألتكنولوجي في ألصناععة ألعتعي تعنعتعمعي  .3

 إليها أل ركة؟

هم عناصر ألنجاح في تلَ ألصناعة؟ .4
 
 ما هي أ

 هل هناك توّسعات في حجم ألصناعة في ألمستق ل ألقريب؟

 :تحليل إلسوق

د أسة حركة ألطلب على منتجات أل ركة وأتعجعاهعاتعِه  .1

 .ألمستق لّية

د أسة تركعيعب ألعععمعالء ومعععدالت ألعنعمعو فعي طعلع عهعم  .2

 .لمنتجات أل ركة

د أسععة أالسععتععخععدأمععات ألععحععالععّيععة لععمععنععتععجععات أل ععركععة،  .3

و لهو  أستخدأمات جديدة
 
 .ومد  توّق  أستمرأ ها أ

 .د أسة أل دأقل في ألسوق ألتي تهدد منتجات أل ركة

هم عناصر ألنجاح في تلَ ألصناعة؟ .4
 
 ما هي أ

هل هناك توّسعات في حجم ألصناعة في ألمستق ل  .5

 ألقريب؟

 :تحليل إلسوق

د أسة حركة ألطلب على منتجات أل ركة وأتجاهاتِه  .1

 .ألمستق لّية

د أسة تركيب ألعمالء ومعدالت ألنمو في طل هم  .2

 .لمنتجات أل ركة

د أسة أالستخدأمات ألحالّية لمنتجات أل ركة،  .3

و لهو  أستخدأمات جديدة
 
 .ومد  توّق  أستمرأ ها أ

د أسة أل دأقل في ألسوق ألتي تهدد منتجات  .4

 .أل ركة

د أسة حركة ألعرد، ألمنافسوي من منتجات مماثلة بديلة  .5

لمنتجات 

 .أل ركة، ومعّدل ألنمو وألتوّس  فيها

د أسة ألمزأيا ألتنافسّية ألتي يتمت  بها ألمنافسوي ألطاقة 

أإلنتاجّية، ألتكنولوجيا، ألموأ د أل  رّية، أإلمكانيات ألمالّية، 

 .وقد ة أل حث وألتطوير

وضاع إلمحلّية
 
 :تحليل إال

أتجاهات خّطة ألدولة وحجم أإلنفاق أالستثما ل  .1

 .على ألم روعات ألجديدة

ثرها  .2
 
سياسة ألدولة في دعم ألصناعة ألوطنّية وتا

ثيرأت 
 
باالتجاهات ألعالمّية لتحرير ألتجا ة وألتا

 .ألمحتملة

معّدل ألنمو في أالقتصاد ألوطني، وحالة ألموأزنة  .3

 .ألعامة للدولة

سعا ، ألتْخم، أالقعتماي ألمصرفي، تكلفة 
 
ألمستو  ألعالم لال

أالقعتماي وهيرها من ألمِ رأت ألدألة على مستو  ألن اط 

أالقتصادل في ألدولة، وأنعكاساتها على ألطلب على منتجات 

 .أل ركة

قليمّية وإلعالمّية وضاع إال 
 
 :تحليل إال

معدالت ألنمو في ألتجا ة ألخا جّية في مختلف ألمناطق  .1

 .بالعالم

ساسّية للدولة  .2
 
أتجاهات ألعرد وألطلب على ألصاد أت أال

سوأق ألعالمّية وأنعكاساتها على مستو  ألدخل 
 
في أال

 .ألقومي وحركة أالقتصاد ألوطني

جن ّية وألتطو أت  .3
 
سعا  ألفاقدة وحركة ألعمالت أال

 
أ

 .أالقتصادية في ألمنطقة وألعالم

ا في تكوين صو ة وأضحة عن  ساسه
 
وستكوي نتيجة هذأ ألتحليل أ

ألظروف ألمحيطة ألتي تتوق  أل ركة ألعمل في إطا ها خالل فترة 

همّية، 
 
ك ر د جة من أال

 
مرين على أ

 
قادمة، ومنها يتم أستنتاج أ

 :وهما

 :إلفرص

ل مصاد  ألطلب ألمتوق ، و رأقح ألسوق، ونوعيات ألعمالء، 
 
أ

ومجاالت أالستخدأم، وتنويعات ألمنتجات، وإمكانيات ألتطوير 

 كال ألدعم وألمساندة 
 
ألتكنولوجي، وأ

من ألدولة، وحاالت أإلفرأج أالقتصادل 

ألتي يتوف  حدوثها، ويكوي على أل ركة ألسعي 

ن طة، وما 
 
إلى أستثما ها من خالل ما تقوم به من أ

 .تطرحها من منتجات

 :إلمخاطر

ل مصاد  ألمنافسة وألتهديد لوض  
 
أ

أل ركة في ألسوق، بدأقل ألمنتجات، 

ألمزأيا ألتنافسّية ألتي تحققها 

ألتكنولوجيا ألمتطو ة للمنافسين، 

حاالت  ف  ألدعم وألحماية 

عن ألصناعة ألوطنّية، 

ألمنافسة ألوأ دة م  

تحرير ألتجا ة ألدولّية، 

دو أت أإلنكماش وألركود 

ا مصاد   أالقتصادل، وهي جميعه

تهديد لل ركة يجب ألعمل 

و تحجيم 
 
على تفاديها أ

دنى حد ممكن
 
ثا ها إلى أ

آ
 .أ
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هعععو  جعععلا معععن كععع عععا  ألصعععحعععابعععة  ضعععي ب ععععنعععهعععم، ومعععن 

حد ألع رة ألم ّ رين بالجنة، أسعمعه 
 
ّولين، وأ

 
ألمهاجرين أال

هيب بن ضّ ة بن 
 
عامر بن ع د ب بن ألجرأح بن هالل بن أ

بعو عع عيعدة، وقعد أ عتعهعر بعهعا 
 
ألحا ث ألفهرّل ألقر ّي، كنيته أ

ّنه كاي طويعل 
 
وصافه ألَخلقية أ

 
حتى هل ت على أسمه، ومن أ

ألقامة، نحيل ألجسم، خعفعيعف ألعلعحعيعة، معععروق ألعجع عيعن، 

لقية فمنعهعا  ّما صفاته ألخا
 
هتم ألثنيتين، أ

 
خفيف ألعا ضين، أ

لق، وقعد كعاي  ألحلم، وألتوأض ، و ّدة ألحياء، وحسن ألخا

بو ع يدة 
 
من ألسّ اقين إلى أإلسعالم، حعيعث  - ضي ب عنه-أ

سلم ق ل دخول  سول ب 
 
إلعى دأ   -صلى ب عليه وسعلعم-أ

 قم، ثّم هاجر ألهجرتين، و هد م  ألعنع عي 
 
ععلعيعه ألصعالة -أال

حعّب ألعّنعاب إلعيعه، فعقعد  -وألسالم
 
ألم اهد كلها، وكاي معن أ

م ألمعِمعنعيعن ععاق عة 
 
ي أ

 
ول أ عئعلعت ععن  - ضعي ب ععنعهعا- ا سا

حب ألناب إلى  سول ب صلى ب ععلعيعه وسعلعم، فعقعالعت: 
 
أ

علعت: ثعم  معن؟  ، قا : ثعم  معن؟ قعالعت: ثعم  ععمعرا ، قلتا بو بكر 
 
)أ

: ثعم  معن؟ فسعكععتعت( أح، قعلعتا بو عا يدة بنا ألجعر 
 
 قالت: ثم  أ

بي عبيدة بن إلجرإح 
 
 فضائل إ

ّولين إلعى أإلسعالم، وقعد 
 
، من ألسابقين أال هو صحابيا جليلا

حاديث ألتي ت ّين ِعظم فْله، ويعمعكعن 
 
و دت ألعديد من أال

عععّرف  معة: حعيعث يا
 
مين هعذه أال

 
تي: أ

 
بياي بعد مناق ه فيما يا

ّنه ألثقة ألمرضي، وعلى ألرهم من أ ترأك ألصحابعة 
 
مين با

 
أال

مانة، إال إّي  سول ب  - ضي ب عنهم-
 
صعلعى ب -بصفة أال

با ع يدة  -عليه وسلم
 
بعهعذه ألعمعنعقع عة  - ضعي ب ععنعه-خّص أ

نس 
 
 عره بقد   زأقد  فيها على هيره، حيث  و  أ

ألعظيمة، ليا

صعلعى ب ععلعيعه -ععن  سعول ب  - ضعي ب ععنعه-بن مالَ 

عة  -وسلم م  عتعهعا أال  ي 
 
معيعنعنعا أ

 
، وإي  أ ميناه

 
مة  أ

 
ّنه قال: )إي  لكِلّ أ

 
أ

هعل نعجعرأي إلعى  سعول ب 
 
أح(. ولّما قِدم أ بو عا يدة بنا ألجر 

 
أ

صلى ب عليه وسلم، وهعّمعوأ بعالعععودة إلعى ديعا هعم، طعلع عوأ 

، فقال عليه ألصالة وألسعالم:  ميناه
 
ي ي عث معهم  جاله أ

 
منه أ

(، وععنعدهعا  معيعن 
 
معيعن  حعق  أ

 
مينعاه حعق  أ

 
م  جاله أ بعثن  إليكا

 
)ال

ي يعكعوي هعو  - ضي ب عنهم-تمّنى كل وأحد  من ألصحابة 
 
أ

ألم عوث، ولم يكن ذلَ حعرصعاه معنعهعم ععلعى أإلمعا ة، وإّنعمعا 

 ه ةه منهم بوصف  سول ب صعلعى ب ععلعيعه وسعلعم، حعتعى 

كاي من ألذين  ه وأ في  - ضي ب عنه-إي عمر بن ألخطاأ 

رل نعفعسعه لعلعنع عي ععلعيعه  أإلما ة في تلَ ألحادثة، حيث كاي يا

بعا عع عيعدة 
 
، وبعععث أ اهم جميعاه ألصالة وألسالم، ولكنه تخطّ

بععي  -عععلععيععه ألصععالة وألسععالم- ضععي ب عععنععه. مععدح ألععنعع ععي 
 
ال

بي ع يدة 
 
ّي  سعول ب  - ضي ب عنه-ع يدة: من فْاقل أ

 
أ

بعي بعكعر ألصعديعق  -صلى ب عليه وسعلعم-
 
قعرنعه بعالعثعنعاء مع  أ

وعمر بن ألخطاأ  ضي ب عنهما، حيث قال: )نعم ألعرجعل 

عع ععيععدة بععن  بععو عا
 
، نعععععم ألععرجععل عععمععر، نعععععم ألععرجععل أ بععو بععكععر 

 
أ

أح(.  هادة ألنع عي  بعي عع عيعدة  -ععلعيعه ألصعالة وألسعالم-ألجر 
 
ال

بو عع عيعدة 
 
عد أ معن ألععع عرة ألعذيعن  - ضعي ب ععنعه-بالجّنة: يا

بعالعجعنعة، مصعدأقعاه  -صلى ب عليه وسلعم-بّ رهم  سول ب 

ععلعيعه -ععن ألعنع عي  - ضعي ب ععنعه-لمعا  وأه سعععيعد بعن زيعد 

بعو بعكععر  فععي  -ألصعالة وألسعالم
 
عة: أ ّنعه قعال: )ع عرةا فعي ألعجععن 

 
أ

بير وطلحة وعع عد  ة، وعليٌّ وعثماي وألزُّ ة، وعمرا في ألجن  ألجن 

ع عيعدة ...(. حْعو ه مع  ألعنع عي  بعو عا
 
حمن وأ ععلعيعه ألصعالة -ألر 

بعو عع عيعدة  -وألسالم
 
مع   - ضعي ب ععنعه-في ألمعا ك:  هد أ

معععركعة بعد ، وقعاتعل فعيعهعا  -صلى ب عليه وسلم- سول ب 

وأدة فيه حعتعى إّنعه قعتعل وألعده فعي تعلعَ ألعمعععركعة،  قتااله ال ها

نزل ب 
 
يعات  تعتعلعى إلعى يعوم ألعقعيعامعة، حعيعث  -تعالى-فا

آ
فيه أ

ِخأِر قعال عععّز وجععّل: 
 ْ
َيأْوِم إال

ْ
أِه َوإل أ ُنأوَن ِبأاللَّ ْؤِم  َتِجأُد َقأْوًما ُي

َّ
آال

َباَءُهْم َإْو َإْبأَنأاَءُهأْم 
 
ْو َكاُنوإ إ

َ
ُه َول

َ
أَه َوَرُسول وَن َمْن َحادَّ إللَّ ُيَوإدُّ

يأَمأاَن  ِ
ْ
َتأَب ِفأي ُقأُلأوِبأِهأُم إال أِئَك كأَ

َ
َإْو ِإْخَوإَنُهْم َإْو َعِشيَرَتُهْم ُإول

ْنُهث.  َدُهم ِبُروٍح ِمّ بو ع يدة َوَإيَّ
 
حد كاي أ  ضي ب عنه-ويوم أ 

صعلعى ب ععلعيعه -من ألقعّلعة ألعذيعن ثع عتعوأ حعول  سعول ب  -

معي  -وسلم  -ععلعيعه ألصعالة وألسعالم-عندما فّر ألناب، ولعّمعا  ا

بععوبععكععر 
 
سععرع أ

 
ودخعلععت فععي وجععنععتععه حععلععقععتععاي مععن ألععمععغععفععر، أ

بعو عع عيعدة  - ضي ب عنه-ألصديق 
 
-نحوه ليخرجها، ولكن أ

س قه إلى ألن ي عليه ألصعالة وألسعالم، وقعال  - ضي ب عنه

بعو 
 
خعذ أ

 
 تعركععتعنعي"، فعتعركعه، فعا

 
با بكر  إال

 
له: "ن دتَ باهلل يا أ

ع يدة بثنّيته إحد  حلقتّي ألمغفر فخلعها، وسعقعطعت معععهعا 

خر  فخلعها وسقطت معها ثنّيته ألثانعيعة، 
 
خذ أال

 
ثنيته، ثّم أ

ثرم، ولكن هعذه ألعثعرمعة جعععلعت معن ثعغعره 
 
فكاي في ألناب أ

جمل ثغر.
 
 أ

بي عبيدة بن إلجرإح
 
 وفاة إ

لّما حل ألطاعوي في عموأب، وهي قرية بين ألعرمعلعة وبعيعت  

معيعر ألعجعنعد هعنعاك، 
 
بعو عع عيعدة بعن ألعجعرأح أ

 
ألمقعدب، كعاي أ

معن  - ضعي ب ععنعه-فخ ي عليه ألخليفة عمر بن ألعخعطعاأ 

عزم ععلعيعَ، إي 
 
ي أ ألطاعوي، ف عث إليه كعتاباه قال فيه: "فإِنّ

ي ال 
 
عمعسعيعاه أ تعاك ما

 
ى تركب، وإي أ مسي حت  ، ال تا تاك مص حاه

 
أ

ى تركب إلي  فَقد عرضت لي إليَ حاجةا ال هعنعى بعي  ص ح حت  تا

بعوعع عيعدة 
 
 جعاله  عديعد  - ضعي ب ععنعه-عنَ فعيعهعا"، وكعاي أ

ّنعه  - ضعي ب ععنعه-ألذكاء، ففهم قصد عمعر بعن ألعخعطعاأ 
 
وأ

ّدبعاه معععتعذ أه ععن 
 
يريد إنقاذه من ألطاععوي، فعكععتعب إلعيعه معتعا

 هعب 
 
عي فعي جعنعد  معن ألعمعسعلعمعيعن لعن أ

ألحعْعو ، وقعال: )إِنّ

معيعِر ألعمعِمعنعيعن، فعحعلعلعنعي 
 
بنفسي عنهم، وقد عرفتا حاجعة أ

مير ألمِمنيعن ععمعر 
 
من عزيمتَ(،  ولّما وصلت ألرسالة إلى أ

له من حوله من ألصحابة إي كعاي  - ضي ب عنه-
 
بكى، فسا

بو ع يدة 
 
ل  - ضي ب عنه-أ

 
ي قعد"، أ

 
قعد تعوّفعي، فعقعال: "كعا

إي لعم يععكعن قعد معات فعإّنععه سعيعمععوت ال معحععالعة، فعال سع عيععل 

فعي ألعععام ألعثعامعن  - حعمعه ب-لنجاته من ألطاعوي، وتوفعي 

 ع رة للهجرة، وكاي ي لغ معن ألعععمعر ثعمعاي وخعمعسعيعن سعنعة
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ة في منطقة
 
نحاء إلعالم تقريبا. وعلى إلصعيد إلعالمي، تسجل إلمرإ

 
عمال مصدرإ مهما في إلنمو إالقتصاد  في جميع إ

 
ة لال

 
دنأى مأعأدالت إل تعد ريادة إلمرإ

 
فأريأقأيأا إ

 
وسأط وشأمأال إ

 
شرق إال

جمالي: على إلمعدالت 4فقط آ   إلنشاط إلرياد  إال 
 
فريقيا جنوب إلصحرإء  في إلمئةث من إلسكان. في حين  ُتسجل إ

 
مأريأكأا إلأالتأيأنأيأة ومأنأطأقأة إلأكأاريأبأي  72آ  في إ

 
في إلمئةث. متبأوعأة بأا

ة 51بمعدل آ
 
وغندإث، فيتساوى فيها مستوى إلمرإ

 
كوإدور، ونيجيريا، وإلمكسيك، وإ ما بخصوص إقتصادإت بلدإن آبنما وتايالند وغانا، وإال 

 
و قأد يأتأعأدإه م في إلمئةث. إ

 
ع مستوى إلأرجأل، إ

ة نسبة صغيرة من روإد إلمشاريع.
 
  قليال، في مجال ريادة إلمشاريع. و بالنسبة لبقية إلمناطق، فتشكل إلمرإ

في ألجزأقر  كرب ألدستو  ألعجعزأقعرل ألعمعسعاوأة  بعيعن ألعرجعل 

ة فعععي ألعععععععديعععد معععن معععوأده، وذلعععَ فعععي ألعععحعععقعععوق 
 
وألعععمعععرأ

وألوأج ات، من خالل ألمساوأة في ألتععلعيعم وألعععمعل و فعي 

 :... ألتر ح  وأالنتخاأ وفي تقلد ألمهام وألولاقعف

  معام ألعقعانعوي. وال يعمعكعن أي
 
كل ألمعوأطعنعيعن سعوأسعيعة أ

و 
 
و ألعععرق أ

 
يتذ ع بال تمييز يعععود سع ععع عه إلعى ألعمعولعد أ

و 
 
خعر  عخعصعي أ

آ
و لعرف أ

 
ل   رط أ

 
و أ
 
ل  أ

 
و ألرأ

 
ألجنس أ

 أجتماعي . 

  ي كععل ألععمععِسععسععات تسععتععهععدف ضععمععاي مسععاوأة بععيععن
 
أ

ألموأطنين وألموأطنات في ألعحعقعوق وألعوأجع عات بعإزألعة 

ألعق ات ألتي تعوق تعفعتعح  عخعصعيعة أإلنسعاي، وتعحعول 

دوي م ععا كععة ألععجععمععيعع  فعععععلععيععا فععي ألععحععيععاة ألسععيععاسععيععة 

  .وأالقتصادية وأالجتماعية وألثقافية

  ة
 
تععععمععل ألععدولععة عععلعى تععرقععيععة ألععحععقععوق ألسععيععاسععيععة لععلععمععرأ

 بتوسي  حظوظ تمثيلها في ألمجالس ألمنتخ ة. 

  تعمل ألدولة على ترقية ألتناصف بين ألعرجعال وألعنعسعاء

ة فععي 
 
فعي سععوق ألععتعع عغععيععل. ت ععجعع  ألععدولععة تععرقععيعة ألععمععرأ

مناصب ألمسِولية في  ألهيائت و أإلدأ أت ألعمعومعيعة و 

 على مستو  ألمِسسات.

  يتساو  جمي   ألموأطنين في تقلد ألعمعهعام  وألعولعاقععف

خععر  هععيععر أل ععروط ألععتععي 
 
يععة  ععروط أ

 
فععي ألععدولععة دوي أ

يحعددهعا ألعقعانعوي، ألعتعمعتع  بعالعجعنعسعيعة ألعجعزأقعريعة دوي 

سععوأهععا  ععرط لععتععولععي ألععمععسععِولععيععات ألعععععلععيععا  فععي ألععدولععة 

 .وألولاقعف ألسياسية

ة ألجزأقرية  سجلت حْو هعا فعي 
 
ي ألمرأ

 
و تجد  أإل ا ة ألى أ

ث تت جدأ تها  في  تحمل ألمعسعِولعيعات ألعتعى 
 
عدة ميادين و أ

ة فعي معرأكعز صعنع  ألعقعرأ  أنيعطعت بعهعا. و 
 
ت عكعل حصعة ألعمعرأ

وألمِسسات ألعحعكعومعيعة وألعمعجعالعس ألعمعنعتعخع عة فعي ألعجعزأقعر 

 نس ة مهمة تلقى إ ادة منظمات دولية:
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 ،تقلد ولاقعف عليا برت ة مديرة و مديرة فرعية 
  ،معيعن ععام،   قعيعس ديعوأي وزأ ة

 
وألي، وزير، سفير،    قعيعس معجعلعس ألعدولعة، قعاضعي، أ

حزأأ سياسية40 قيس أ بعة )
 
  .( أ

  ة ألجزأقرية، ععلعى مسعتعو  أإلدأ ة  ألعمعركعزيعة
 
ألخدمة ألدبلوماسية هي ممكنة ألوصول للمرأ

و ألممثليات ألدبلوماسية وألقنصلية بالخا ج.
 
 لوزأ ة أل ِوي ألخا جية  أ

  مم ألمتحدة
 
يْا للمناصب ألمنتخ ة  في منظومة أال

 
 .تتر ح أ

  معن، ال سعيعمعا أل عرطعة و ألعد ك
 
سعالك  أال

 
يْعا فعي  معخعتعلعف أ

 
إي ألعْو ألنسول معد ج أ

تين  )
 
 (  في   ت ة عميد. 40ألوطني و  ألجيش لوطني أل ع ي بتعيين أمرأ

  بالماقة من خرجي ألجامعة هم من فئة أإلناث. 04يجد  بالذكر أي 
ة في إلجزإئر 

 
 :إلتمكين إالقتصاد  للمرإ

فْعال لعلعتعنعامعي ألعمعتعزأيعد  0442كاي لسياسة ألت غيل ألتي ت نتها ألدولة ألجزأقعريعة معنعذ  سعنعة 
ي ألدستو  وألقوأنين  و ألت ريعات حثت على ععدم ألعتعمعيعيعز 

 
ة في عالم أل غل، ال سيما وأ

 
للمرأ

 في ألحصول على وليفة قاقمة على ألجنس.
ة بذلَ مندمجة ب كل ك ير و ملحوظ في ألحركية أالقتصادية بفْل أستفادتعهعا 

 
ص حت ألمرأ

 
و أ

بعرزهعا فعي 
 
ليات ألموضعوععة معن قع عل ألعحعكعومعة تعمعثعلعت أ

آ
من أل رأمج أالجتماعية وألترأتيب و أال

وكاالت ألقرود ألمصغرة لدعم ت غيل أل  اأ و تطوير ألمقاوالتية ألنسوية من خعالل تعنعظعيعم 

 عدد من ألتظاهرأت:
فاق. 0442

آ
 : ألملتقى ألدولي أالول حول "ألمقاوالتية  ألنسوية بالجزأقر، فرص، صعوبات وأ

: ألملتقى ألعدولعي ألعثعانعي حعول "تعمعكعيعن  ألعمعرأة  فعي ألعجعزأقعر معن خعالل  ألعمعقعاوالتعيعة :  0499
فاق.

 
 ألمما سات ألجيدة و أال

خر لتحقيق ألذأت ".: 0490
آ
 ألملتقى ألدولي ألثالث حول " ألمقاوالتية  ألنسوية، ألطريق أال

 : يوم د أسي حول " ألمقاوالتية ألنسوية و أل غل". 0490

 و  ة عمل إلعدأد مخطس تنمية ألمقاوالتية ألنسوية".
ة تعنعع عئ" و هععي مسععابععقعة معوجععهعة لعلععنعسععاء حععامعالت ألعمعع عا يعع  و 

 
أإلععالي ععن  مسععابعقععة "ألععمعرأ

ألمقاوالت ألناجحات، أعترأفا  بإنجازأتهن ألمتميزة وكذأ إخرأجهن من ععزلعتعهعن و ألعتعوسعيع  معن 

 دأقرة
خريات و أل  اأ.

 
 عالقاتهن باعت ا هن نماذج إيجابية يحتذ  بها من ق ل ألنساء أال

: ت جيعا للمقاوالتية ألنسوية في ألعجعزأقعر، تعم تسعطعيعر فعي ذأت ألسعيعاق بعرنعامعج خعاص  0492

نها ألسماح لكل ألمعتعدخعلعيعن فعي 
 
بحمالت  توعوية وتحسيسية وإعالمية وتكوينية و ألتي من  ا

ة  أقتصاديا من توحيد ألروئ و هذأ على مستو  كل واليات ألوطن.
 
 مجال ترقية و تمكين ألمرأ

كععثعر معن 
 
ة فعي نعهعايعة  عهعر  950و قد بلغ عدد ألنساء ألمزأوالت للن اطات ألتجا ية، أ

 
لعف أمعرأ

 
أ

كعثر من 0491فيفرل 
 
ة صاح ات مِسسات ذأت أل عخعص ألعطع عيعععي  900، من بينهن أ

 
لف أمرأ

 
أ

كعثر من 
 
لف وأحدة مسيرأت ل ركات. 90وأ

 
 أ

% معن معجعمعوع ألعتعجعا  ألعمعسعجعلعيعن فعي ألسعجعل ألعتعجعا ل  2.2و تمثل ألنساء ألتاجرأت نس ة 
ة  تعمعثعل أععلعى ألعنعسعب فعي  ألعمعهعن ألعحعرة  0.4.4.042وأل الغ عددهم 

 
تاجرأ. في حين  أي ألمرأ

 وألحرف وألن اطات ألتقليدية.  و هذأ دوي ذكر ألنسب في ألقطاع ألغير ألرسمي.

ة في مصرف إلسالم 
 
 إلجزإئر : -إلمرإ

هععو بععنععَ  ععمععولععي يعععععمععل وفععقععا لععلععمعع ععادئ أإلسععالمععيععة، وأإلجععرأءأت مصععرف ألسععالم ج ألععجععزأقععر 

سس فعي 
 
كععثعمعرة ل عرأكعة جعزأقعريعة  0442ألتنظيمية بال نوك وألتي يحددها بنَ ألجزأقر.  وقد تا

على ألعمعسعتعويعات وألعمعتعوأفعقعة 
 
خليجية ويتخصص في طرح منتجات مصرفية وأستثما ية ضمن أ

حكام أل ريعة، وذلَ من خالل فريق من ألعمعولعفعيعن ألعمعحعتعرفعيعن ألعذيعن يعنعفعذوي معهعام 
 
م  أ

عمالهم على نحو م دع وب كل أسترأتيجي
 
  .أ

ة، و هي سعمعو -أي أحد أبرز مساهميه  هو مصرف ألسالم
 
ب مجلس إدأ ته أمرأ

 
أل حرين  ألذل يرأ

ل خليفة
آ
 .أل يخة حصة بنت خليفة أ

سعاسعهعا 
 
عا معتعسعاويعة أ و ينتهج مصرف ألسالم ألجزأقر سياسة متطو ة في ألتوليف، إذ يعوفعر فعرصه

 تكافِ ألفرص ما بين ألمولفعيعن معن 
 
ة وألرجل و دعم م دأ

 
ألكعفاءة وألمها ة دوي تمييز بين ألمرأ

هيلهم لمناصب قيادية دوي تمييز.
 
 خالل تا

 بعين بالماقة )0491و  0492 ألمتتاليتين و تقا أ نس ة توليف ألنساء للسنتين
 
 (. % 04، أال

ة حاليا ألمناصب ألعليا و ألمهمة ألتالية :
 
 و ت غل ألمرأ

 قيسة خلية ألرقابة على ألتسيير و ألتقا ير ألنظامية  
 قيسة  خلية ألرقابة على أالمتثال  

 قيسة خلية  ألتع ئة و متابعة أاللتزأمات  

 قيسة خلية ألتمويل أالستهالكي  
  قيسة خلية ألتمويل أإليجا ل  
  .مديرة فرع و ناق ة مدير فرع 

  مديرة تمويل ألمِسسات 
 .مديرة مكعتب أالسترأتيجية و إدأ ة ألم ا ي  و أإل رأف على ألجودة 

ل بعمعععدل  924مولفة من أصل  ..9أستفادت  0491و في عام 
 
فعي ألعمعاقعة( معن إجعمعالعي  22)أ

 ألمولفات من مختلف ألدو أت ألتد ي ية و ألتكوينية.
ألعجعزأقعر ،  -و من أهم ألخدمات أالجتماعية و ألمزأيا ألتي تستفيد منها ألمولفة بمصرف ألسالم 

 ما يلي :
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في مجال تمويل ألمِسسات بصفة عامة و بغرد تعزيز قد أت ألمصرف على مرأفقة 

و ألرجال، 
 
ها  وأد أالعمال من ألنساء أ

 
  ألمِسسات ألصغيرة وألمتوسطة ألجزأقرية ألتي ين ا

ألجزأقر أتفاقيات م  مِسسات عمومية تهدف إلى تسهيل حصول -وق  مصرف ألسالم

و 
 
ألمِسسات ألصغيرة وألمتوسطة على ألتمويل أل نكي سوأء في مرحلة أنطالق ألم ا ي  أ

 توسي  ألن اط من خالل ق ول أ كال بديلة للْمانات. و يتعلق أالمر بكل من : 

 . (FGAR(صندوق ضماي ألقرود للمِسسات ألصغيرة و ألمتوسطة 

 . (CGCI(صندوق ضماي قرود أالستثما أت للمِسسات ألصغيرة و ألمتوسطة 

عمال للنساء في بلدك؟ 5
 
 _  ما هي تحديات ريادة إال

ة هي تلَ 
 
عمال عند ألمرأ

 
من ألمتعا ف في مجتمعاتنا أي أهم ألتحيات ألتي توأجه  يادة أال

عرأف أالجتماعية  و ألمعتقدأت ألثقافية  ألتي تِدل ألى تْاؤل دو ها أالقتصادل 
 
ألمتعلقة باال

ك ر من ألرجال 
 
ة بالمسِوليات أالسرية و ألمنزلية.  و توأجه ألنساء تحديات أ

 
و ألتي تلزم ألمرأ

بالنس ة ل دء أالعمال و إدأ تها و تنميتها، فهن هال ا أكعثر عرضة للقيود ألناجمة عن نقص 

 ألمال أل  ر  و ألمالي ألالزم.

 و من بين أهم ألتحديات ألرقيسية  ألتي توأجه  أقدأت أالعمال :

سوأق ألعمل الكعتساأ ألمها أت ألعملية و ألفنية و ألخ رة.
 
 ألوصول ألى أ

ألوصول ألى ألخدمات ألمالية ألتي تل ي أحتياجات  أقدأت أالعمال في مختلف مرأحل دو ة 

أالعمال )أنطالق ألم روع و حتى نموه و تطو ه(، و عدم ألقد ة على أستيفاء أ ترأطات 

 ألْمانات ألتي يفرضها ألمقرد.

 ألوصول ألى أالسوأق و ألتكنولوجيا.

عمال ألتجا ية
 
 ألوصول ألى ألمعلومات ألمتصلة باال

 ألوصول ألى   كات  أقدأت أالعمال.

 ألعمل في قطاعات هير  سمية.

 ألمسِوليات أالجتماعية و ألقيود ألمفروضة على ألتنقل .

 ألحصول على عمالء و ألعثو  على موأق  إلقامة ألم روع.

ن طة أالقتصادية.
 
 تركز أال

ليات إلموجودة للتغلب عليها؟7
 
 _  ما هي إال

عمال ألتي
 
ة لال

 
ة  من أهم س ل تعزيز  يادة ألمرأ

 
ي تْيق ألفجوة بين ألرجل وألمرأ

 
نها أ

 
من  ا

ي تِدل إلى تقوية زخم ألنمو وخلق فرص ألعمل، ودعم معدالت 
 
في ألحياة أالقتصادية، و أ

 :ألناتج ألمحلي نذكر باجتهاد ما يلي 

كعثر مالءمة )موق  ألويب ، 
 
 سلها بالطريقة أال

 
كعثر سهولة وأ

 
جعل ألوصول إلى ألمعلومات أ

 ، ألن ر ، إلخ...(. Facebookصفحة 

 تعزيز ألحوأ  بين صاح ات ألم ا ي  وألمنظمات ألمهنية.

 أالستمرأ  في تجريد بعد أإلجرأءأت وأإلجرأءأت أإلدأ ية ألمتعلقة بإن اء أل ركات.
ة.
 
 ضماي  رعية حق ألميرأث للمرأ

ا لط يعة ألم روع وألقطاع وألمنطقة  مرأجعة وتكييف عرود ألتمويل لتنوي  ألخدمات وفقه

 وحجم أل ركة.
 إن اء   ابيَ خاصة بالنساء كما هو ألحال في بعد ألمصالح أإلدأ ية و بعد أل نوك.

ا للنساء صاح ات ألم ا ي  لتحسين فرص ألحصول على  إن اء صندوق عام مصمم خصيصه

 ألتمويل ل دء م روعاتهن. 
 تطوير ألتجا ة أإللكعترونية.

عمال.
 
 تطوير ألجمعيات ألمهنية للسيدأت أال

عمال.
 
 لتحديد وتثمين إبرأز أإلمكانات ألمعرفية و ألعملية لد   أقدأت أال

عمال من خالل ألتد يب وألتوجيه و تقديم ألم و ة.
 
 دعم ومرأفقة م ا ي  إن اء أال

عمال.
 
 تحديد ألفرص ألمتاحة في مجال  عاية ألم ا ي ، وألتعاوي وأستردأد أال

عْاقها.
 
 تطوير إجرأءأت ألتد يب تتكيف م  أالحتياجات ألمحددة ال

تعزيز  جمي  فرص ألحصول على ألتمويل ألمتاحة من ق ل مِسسات ألتمويل للنساء 
 ألرياديات.

عمال وتوسي  
 
ألم ا كة وتنظيم ألندوأت وألمنتديات ألوطنية وألدولية لتطوير ثقافة  يادة أال

 ألتفكير و ألت ادل.
تقديم حزم تد ي ية في مجاالت ألم يعات و ألتسويق و ألتجا ة أإللكعترونية و ألتسويق 

 أإللكعتروني و ألخ رة ألعملية في مجال دخول ألسوق 

نشاء هللا .......................
 
 يتبع في إلعدد إلقادم إ

 إلقيمة إلمناسبة
م
 
 هدأيا مميزة عيد أال

ة
 
 هدأيا مميزة عيد ألمرأ

 000 20 منحة ألوالدة
 من م لغ ألعملية % 50 منحة تخص عمليات ألجرأحة

 000.00 150  منحة ألزوأج
 دج  هريا 444. منحة ألمرأة ألماكعثة في أل يت

يام تحسيسية / ألسرطاي
 
 تحاليل مجانية أ

أإلستفادة من ساعة خروج ق ل 
 ألوقت

 في  هر  مْاي

مومة
 
 يوما 12   أإلستفادة من عطلة أ

جر / ختاي
 
يام . عطلة مدفوعة أال

 
 أ

جر / والدة
 
يام . عطلة مدفوعة أال

 
 أ

جر / وفاة
 
يام . عطلة مدفوعة أال

 
 أ

 مرأفقة ألزوج / مكاي ألعمل طل ات ألتحويل
 ميزة عدم ألتجند في ألعمل ألليلي ألْرو ل  ألمن  من ألعمل ألليلي 
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 :قدمة م

جأألأأى 9   
 
نشأأطأأة إلأأبأأشأأريأأة، وهأأو فأأي إلأأنأأشأأطأأة إلأأمأأالأأيأأة   إ

 
يأأرتأأبأأط إلأأخأأطأأر بأأكأأل إال

وضح .وقد تناولت  مجمو عة  من إلعلأوم مأوضأوع إلأخأطأر  مأنأهأا عألأم إالجأتأمأاع 
 
وإ

مأيأن وغأيأرهأا، لأذإ كأان مأوضأوع 
 
وعلم إلنفس وعلم إالقتصاد  وإلأمأالأيأة وعألأم  إلأتأا

َرى  إلموضوعات على إلمستويين إلعلمي وإلتطبأيأقأيآ إلأعأمألأيث . ومأع  
 
إلخطر من إ

كل  هذإ  إلتنوع وإلثرإء، ما يزإل موضوعا  ملأيأائ بأالأغأمأوض، بشأكأل  خأاص  فأيأمأا 

وجود  إلخطر،  يدل عألأى يتعل بطرق إلأتأفأكأيأر وإتأخأاذ إلأقأرإر فأي ظأل 

غأوإر  هأذإ 
 
إلأأأمأأأوضأأأوع.  ذلك كأثر إلنظريات إلتي تتهد سبأر إ

ردنا ترتيب موضوعأات إلأخأطأر مأن حأيأث  
 
ذإ إ هميتها، وإ 

 
إ

هأأمأأيأأة مأأن مأأوضأأوع 
 
كأأأثأأر إ

 
فأألأأن يأأكأأون مأأوضأأوع إ

ن 
 
قأدمأهأا، ذلأك إ

 
إلتعامل مع   إلخأطأر، بأل وربأمأا إ

رض، 
 
إلخطر موجود منذ و جد  إالنسان عألأى هأر إال

نسأأان هأأو  وإل مأأا مأأارسأأه  إال 
 
ن مأأن إ

 
وال شأأك إ

خأطأار  
 
خأطأار إلأتأي تأوإجأهأهآ مأثأال إ

 
إلتعامل مأع إال

و إلأمأجأاعأة 
 
و إلمر إ

 
و إلحيوإنات إلمفترسة إ

 
إلسيول إ

و غيرها ث .ومع إلتطور إلذ  عأرفأتأه إلأمأجأتأمأعأات، 
 
إ

دإرة  وهور  إلمؤسسأات بشأكألأهأا إلأمأعأاصأر صأارت إ 

دإرية مأؤسأسأيأة ال  إلخطر علما قائما وفنا  وممارسة إ 

و  حأكأومأيأة. كأمأا ظأهأر مصأطألأح 
 
هلية كانت إ

 
تخلو منها مؤسسة إ

دإرة إلخطر    لكنه متميأز عأنأه وهأو إلأتأحأوط آ  خر قريب من معنى إ 
 
ث   Hedgingإ

 وإلذ  يهتم بنوع معين من إلخطر وله تطبيقات سنتناولها في درإستنا هذه .

ي ألعقعلعيعل معن ألعنعاب يعععمعلععوي فعي معجعال ألعخععطعر وإدأ تعه، فعإنعهععم فعي ألعغعالعب ال 
 
وال

يسعتعخععدمعوي مصعطععلعح )ألععتعحععوط( إال نعاد أ، وإي سع ععق وحععاولعت ألع عحععث عععن مععععنععى 

ألمصطلح  هع عة فعي فعهعم معاهعيعتعه، فسعتعجعد ععددأ كع عيعرأ معن ألعمعقعاالت ألعتعي تعتعْعمعن 

و، تعريفات فنية لماهية ألتحوط وألدو  ألذل يلع ه في ععالعم ألعمعال هعيعر 
 
مصطلحا ت أ

ي 
 
كععثعر معمعا كعنعت ععلعيعه قع عل أ

 
مر إلى مزيد من ألحيرة أ

 
ي ينتهي بَ أال

 
نه من ألمرجح أ

 
أ

هعل 
 
مر بمستغرأ، فالتحوط، كمفهوم مالي، كعاي دأقعمعا حعتعى ال

 
 أل حث. وليس أال

 
ت دأ

نه بنهاية قرأءتَ لل حث ألذل بين يديعَ، سعيعكعوي قعد زأل 
 
عتقد أ

 
ألتخصص. همربَ وأ

ألكعثير من أاللت اب ألمحيس بهذأ ألعمعصعطعلعح، حعيعث حعاو لعت قعد  ألعمعسعتعطعاع  عرح 

مفهوم " ألتحوط " بع ا أت يمكنَ فهمها بسهولة، بما في ذلَ ألعودة ل عد ألعتعا يعخ 

ي 
 
س ابه. وباالنتقال إلى علم أالقتصاد أإلسالمي، نعجعد أ

 
ة ألمصطلح وأ

 
للتعرف على ن ا

موضوع ألخطر في نظرية ألتمويل أإلسالمي يختلف عنه في علم ألمالية ألتعقعلعيعديعة، إذ 

محل تركيزه هو تحديد ألخطر ألمق ول  رعا عن ألخطر ألممنوع ألذل يجعل ألعمعععامعلعة 

دوأت وتقنيات ألتعامل م  ألعخعطعر إال إذأ 
 
ألمالية محرمة، وال تق ل ألنظرية أإلسالمية أ

كانت متوأفقة م  ألْوأبس أل رعية وألتي مدأ هعا فعي أإلجعمعال ععلعى معنع  ألعغعر  ومعنع  

ي ألعتعععامعل مع  
 
ألربا. وألمتت   لعقود ألتمويل أإلسالمي وتعطعو هعا ألعتعا يعخعي، يعلعحعظ أ

خعطعا  ألعمعرتع عطعة بعتعلعَ ألعععقعود كعاي معحعل أهعتعمعام كع عيعر فعي ألعفعقعه أسعالمعي، حععي 
 
أال

نعوأع ألعععقعود ألعمعخعتعلعفعة تعقعلعيعل  د جعة 
 
تستهدف  ألْوأبس وأل عروط ألعتعي وضعععت ال

بسس مثال على ذلعَ  ععقعد ألسعلعم ألعذل بعرهعم 
 
خطا  ألمختلفة ألمحيطة بالعقود، وأ

 
أال

كونه ضرو ة ملحة في ألحياة أالقتصادية  للكعثعيعر معن ألعمعتعععامعلعيعن  هعم أنعطعوأقعه ععلعى 

كععثعر ألعععقعود ت عددأ فعي أل عروط  
 
د جات عالية من  ألمغامرة )ألخطر(، فقعد كعاي معن أ

طععرأف ألعععقعد لْعمعاي ألعععدل  وتعقعلعيعلعهعا قععد  
 
خعطعا  ععلعى أ

 
ألعتعي هعايعتعهعا تعخعصعيعص  أال

ألمستطاع لْماي أالستقرأ  . وتتناول د أستنا هذه بالتفصيل أإلطا  ألنعظعرل لعلعتعحعوط 

في ألفكر ألتقليدل وتقنيات إدأ ة ألخطر، كمعا خصعصعت جعزءأ معن ألعد أسعة لعمعفعهعوم 

خعيعر كعاي ععن بعععد تعطع عيعقعات 
 
ألتحعوط فعي ععلعم ألعمعالعيعة أسعالمعيعة. ألعجعزء أال

ألععتععحععوط )ألععطعع ععيعععععي وألععتعععععاقععدل( فععي 

ألمالية أسالمية معن خعالل معجعمعوععة 

دوأت وألعقود
 
  من أال

طار إلنظر  وإلعملي   7 إال 

للتحوط في إلفكر  إالقتصاد  

 إلتقليد  :

  :   في إلمعنى إلعام للخطر: 5.  7

هو حالة نفعسعيعة تعجعععل أالنسعاي فعي 

ألعقعرأ   Riskحالة تردد حيال ألخطر 

نسب ألوأجب أتعخعاذه، لعذلعَ إي 
 
أال

و بديل فهو ال يوأجه حالة خطر، فعلعو لععم يععكععن 
 
كعثر  من خيا  أ

 
مام ألفرد أ

 
أ

معوأ ل، فسعيعوأجعه حعالعة خعطعر إذأ كعانعت  
 
ي  خصا أتخذ  قرأ أ باستثما  ما لديه  من أ

 
أ

و أالستثما   في عقا أت،  لكنه لعن 
 
سهم أ

 
مامه مجموعة من أل دأقل مثال: أستثما  في أ

 
أ

معوأل  فعي 
 
ي ألخيا  ألوحيد  ألذل لديه هو أالحتفعاظ بعتعلعَ أال

 
ل حالة خطر لو أ

 
يوأجه أ

ي ألمال ليس عرضعة لعلعخعطعر، إذ 
 
ية بدأقل  أستثما ية. وال نقصد هنا أ

 
بيته  لعدم توفر أ

و ألتْخم، لعكعن ألعخعطعر ألعمعقعصعود هعنعا إنعمعا يعتعععلعق بعقعرأ  
 
خطا  ألسرقة أ

 
هو عرضة ال

خر في  كل معنول هير ملمعوب، إلعى 
آ
أالستثما . وسيظل ألخطر حالة نفسية بمعنى أ

و يتحقق. إذأ تحقق ألخطر فإي هذأ ما يعرف بالحادث      
 
ي يتال ى يزول أ

 
          أ
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accident   و ألحدث كما في ألمجال ألمالي
 
مين أ

 
وألذل ينقل ألعخعطعر  eventكما في مجال ألتا

كونه حالة نفسية هير مادية إلى حالة مادية تتجلى في تعغعيعر قعيعمعة أل عيء ألعمعععرد لعلعخعطعر، 

نظر أل كل 
 
و زيادتها أ

 
و نقصانها أ

 
 9وهذأ ألتغير قد يكوي في فقدأي كل قيمة أل يء أ

و ألعنعقعصعاي نعتعيعجعة 
 
تحليل معنى ألخطر كانت قيمة أل يء ألمعرد للخعطعر تعحعتعمعل ألعزيعادة أ

معا إي   Speculative Riskألحادث، فإي هذأ ألنوع معن ألعخعطعر يسعمعي  طعرأ مْعا يع عا  
 
، وأ

فعي معثعال    Pure Riskكانت تحتعمعل ألعنعقعصعاي فعقعس فعإي  ألعخعطعر ألعذل تعوأجعهعه يسعمعى : 

سهم لمدة 
 
موأله في أال

 
نه قد أستثمر أ

 
عاله، لنفترد أ

 
 هر، سيظعل معقعدأ  ألعمعال  0أل خص أ

 
أ

ي 
 
ألمستثمر معرضا  للخطر، وسعيعظعل أل عخعص ي عععر بعالعخعطعر )ألعتعردد وألعخعوف(  ومعادأم أ

 عهعر ألسعتعة 
 
سعا  ثابتة فإي ألخطر سيظل في حالته هير  ألملموسة، فعإذأ أنعقعْعت فعتعرة أال

 
أال

و إفالب أل ركة مثال(  يكوي ألخطر قعد  زأل، لعكعن لعوحعد 
 
ل تغير  في ألسعر  )أ

 
دوي حدوث أ

سهم( ففي هذه ألحالة  يظهر وألتي هي مقدأ   أل كل ألمعادل 
 
سعا  أال

 
ث حدث ما )أنخفْت أ

ل   Lossللخطر وهو هنا:  
 
ي يكوي ألخعطعر )أ

 
خسا ة  ألنقص في أالستثما  )ألمحفظة(. يمكن أ

ألحد ث( إيجابيا متمثال في ألزيادة في مقدأ  أالستعثعمعا  نعتعيعجعة أ تعفعاع سعععر ألسعهعم وهعذأ هعو 

خعذ إال 
 
ي تعا

 
 عكعال ألعخعطعر ال يعمعكعنعهعا أ

 
ألوجه ألثاني للخطر وهو ألوجه أإليجابي. لكن بعععد أ

 كال )خسا ة( كالحرأقق وحوأدث ألسيا أت مثال وهو ما يجعل ألعامة من ألعنعاب تعربعس بعيعن 

خر وهو ألربح. وألخطر معرتع عس بعالعمعسعتعقع عل، ولعذأ ال 
آ
ي للخطر وجها أ

 
ألخطر وألخسا ة،  هم أ

حدأث ألماضية ليست معن قع عيعل 
 
نه ينطول على خطر، فاال

 
و أنقْى با

 
يطلق على  يء مْى أ

حعد مع عر أت ألعمعععا ضعيعن 
 
مو  متيقنة ومعروف نتاقجهعا، وهعذأ فعي ألعحعقعيعقعة أ

 
ألخطر، بل هي أ

ي ألعمعسعتعقع عل معجعهعول 
 
خعطعا  ألعمعسعتعقع علعيعة. ونعظعرأ ال

 
حدأث ألتا يخية للتن ِ بعاال

 
الستخدأم أال

كد منه، بل إي هذأ من خصاقص ألحياة أل  رية، يقول ب تعالى:
 
قل ال يعععلعم  ويستحيل ألتا

 د َألغيب إال ب و ما ي عروي أياي ي عثوي
 
فإي عدم ألتيقن وألعخعطعر    من في ألسموأت و أال

حسن ما يمكن فعله حيال ألخطر هو محاولة ألتن ِ به وتقديره، ويععتع عر 
 
سيظالي موجودين. أ

تقدير ألخطر وقياسه خطوة سابقة للتعامل م  ألخطر.  وبعفعْعل ععلعوم أإلحصعاء وألعريعاضعيعات 

صع عح 
 
وألتط يقات ألحديثة  اقعة، أالستخدأم كالسينا يوهات وألمحاكاة وألذكاء أالصطناعي أ

وضعاع ألعمعسعتعقع علعيعة تعحعاول قعد  أالسعتعطعاععة تعغعطعيعة كعل ألعحعاالت 
 
باإلمكاي وض  محاكاة لعال

هل ألتخصص.
 
 ألممكنة للمستق ل، وإي كانت فاقدتها ما تزأل محل جدل بين أ

 إلخطر في إلفكر إالقتصاد  :  7.7

نعه إمعكعانعيعة حعدوث 
 
للخطر في ألفكر أالقتصادل ألتقليدل عدة معاي، إذ يعرفه أل عد  علعى أ

نه مجرد وسيلعة معفعاهعيعمعيعة تسعاععد فعي  
 
خروي أ

آ
و هير مرهوأ  ، بينما ير  أ

 
 يء هير مستحب أ

ألععتعععععامععل معع  ألععحععاالت ألععتععي ال يععمععكععن فععيععهععا ألععتععنعع ععِ بععالععمععسععتععقعع ععل عععلععى وجععه ألععيععقععيععن )

0444McNamee و أالنعحعرأف، فعالعخعطعر هعو
 
(. وترتب معظم ألتعريفات باحتمالية ألخعسعا ة أ

معولعة(  )
 
و معا

 
)ألحالة ألتي تتمن أحتمال  أالنحرأف عن ألطريق ألذل يول إلى نتيجة متعوقعععة أ

)9111), p.2 Vaughan &Therese(  )و هو ب سعاطعة )أحعتعمعال ألعخعسعا ة
 
(  Megginson( أ

9112 ,)p 15 كعد معن ألعحعصعول ععلعى
 
نعه )حعالعة ععدم ألعتعا

 
دق ألتعريفات لعلعخعطعر أ

 
(. ولعل من أ

مععو  مععجععتععمعععععة ) 
 
و مععن جععمععيعع  هععذه أال

 
و مععن أنععتععظععامععه أ

 
و مععن زمععنععه أ

 
و مععن حععجععمععه أ

 
ألعععععاقععد أ

ي ألعخعطعر وععدم ألعتعيعقعن يعمعكععن 9122
 
ي بعععد ألع عاحعثعيعن يعععتعقعد أ

 
خعروي(. و هعم أ

آ
طعنعيعب وأ

ي  ألعخعطعر  Trieschmann and Al: 0445, p0أستخدأمهما ك ديلين ) 
 
خرين يروي أ

آ
(، فإي أ

كد ألتي يمكعن قعيعاب د جعتعهعا    ، 
 
، )ألعنعجعفعي ألعقعامعوب Watsham:9112هو حالة عدم ألتا

 (:  9122أالقتصادل.

 نظرية إلخطر: 2.7

ل معن طعرفعي ألعععقعد ألعمعلعزم  
 
من وجهة نظر ألقانوي فإي نظرية ألخطر هي ألنظرية ألتي تحدد أ

و قعوة 
 
ثا  ألمترت عة ععن ععدم تعنعفعيعذ ألعتعزأمعات ألعععقعد لسع عب طعا ئ أ

آ
)عقد معاوضة( يتحمل أال

حعد طعرفعي ألعععقعد لعلعوفعاء بعمعا 
 
س اأ ألطا قة وألقوة ألقاهرة ألتي تِدل لعدم قد ة أ

 
قاهرة. إي أال

خعر فعإي نعظعريعة ألعخعطعر تعحعدد معن يعتعحعمعل 
آ
نه هير ملزم بإنهاء ألعقد، بمعنى أ

 
عليه، ال تعني أ

خطا  ألعقعد.  )
 
وفعي ععلعم أالجعتعمعاع تعهعتعم  (.  Baudouin, Obligations, n° 0.., p. 020أ

س ابها ونتاقجها في ألسياق ألتا يخي 
 
 نظرية ألخطر بفهم وتفسير لاهرة  ألمخاطرة  با
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خعطعا  ألعتعي 
 
ي ها مععنعيعة تعحعديعدأ بعد أسعة  أال

 
وألمجتم  ل  ككل، تفسيرأ سوسيولوجيا، كما أ

خعذ هعذه 
 
ي تعا

 
ثرها على ألمجتم  أإلنساني.  وفي ألعمعجعال أالقعتعصعادل، يعجعب أ

 
يعرفها ألعالم وأ

لية طويلة  
آ
لية أتخاذ ألقرأ  تجاه ألخطر وهي في ذأتها أ

آ
 ألنظرية بعين أالعت ا  أ

قسامه وتدإخالته 2 
 
 :.إلخطر: إ

نظر  عكعل  
 
سعاسعا إلعى أععتع عا أت  9تتنوع تصنيفات ألخطر ب كل ك ير أ

 
ويعرجع  هعذأ ألعتعنعوع أ

معيعن  
 
خطا ، فمثال يعهعتعم ععلعم ألعتعا

 
نوأع أال

 
تط يقية تظهر عند ألمما سة  تستدعي ألممايزة بين أ

خطا   ألتي يمكعنعه ألعتعععامعل معععهعا، فعي 
 
خطا  إلى بحتة ومْا بيه للتعرف على أال

 
بتصنيف أال

م ألسعوق  
 
ل خعطعر أقععتعمعاي( أ

 
خعر )أ

آ
هو ألطرف أال

 
ي تركيز أل نوك هو على  مصد  ألخطر أ

 
حين أ

خطا  ت غيل(، في حين محل  تعركعيعز ألعمعسعتعثعمعر إنعمعا هعو ععلعى 
 
م ألعمليات )أ

 
)خطر سوقي( أ

خععطععا   إلععى عععامععة وخععاصعة  لععيععتععمععكععن مععن ألععتعععععامععل معععععهععا بععالععطععريعقععة ألععمععنععاسعع ععة، 
 
تعقععسععيععم أال

خطا  : 
 
هم تصنيفات أال

 
 وهكذأ...وفيما يلي  أستعرأد ال

عمال :5.2   خطار إال 
 
خطار إلمال وإ

 
 إ

معا  
 
ة وتتصل بعوأمل تِثر في منتجات ألسوق.  أ

 
عمال ألمن ا

 
عمال من ط يعة أ

 
خطا  أال

 
 أ
 
تن ا

سوأق ألمالية نتيعجعة تعقعلع عات ألعمعتعغعيعرأت 
 
خطا  ألمالية فمصد ها ألخساقر، ألمحتملة في أال

 
أال

خطا  في ألعادة مصاح ة لنظام أالستدأنة )ألعرأفعععة ألعمعالعيعة( حعيعث إي 
 
ألمالية وتكوي هذه أال

صولها ألجا ية.
 
 ألمِسسة ألمالية تكوي في وض  مالي ال تستطي  فيه مقابلة ألتزأماتها من أ

خطار إلخاصة 7.5.2
 
خطار إلعامة و إال

 
 : إال

و أالقعتعصعاد ععامعة 
 
حوأل ألسوق أ

 
خطا  ألمنتظمة با

 
يْا باال

 
خطا  ألعامة وألتي تسمى أ

 
ترت س أال

صول. وبينما يمعكعن ألعتعحعكعم 
 
و بنو معين من أال

 
ة بعينها أ

 
خطا  ألخاصة بمن ا

 
بينما تتصل أ ال

صل )أستثما ( معحعدد معن خعالل ألعتعنعويع  ال يعمعكعن ذلعَ أإلجعرأء 
 
خطا  ألخاصة با

 
ثا  أال

آ
في با

خطا  ألعامة في حكم ألعمعقعدو  ععلعيعه 
 
ي بعْا من مكونات هذه أال

 
بالنس ة لخطا  ألعامة. هير أ

ساليب لتحويلها.   
 
 لتخفيف    أثا ها وأستخدأم أ

خطار إلديناميكية :  2.5.2
 
خطار إلساكنة و إال

 
 إال

خطا  ألديناميكية عن حدوث تغيرأت في أالقتصاد، وكما يدل أسمها ووصفها فهعي فعي 
ل 
 أال
 
تن ا

نها ال تحدث ب عكعل معنعتعظعم، ومع  لعَ فعهعي فعي 
 
قل قابلية للتن ِ ال

 
ط يعتها حركية لذأ تعت ر أ

خعطعا   ألسعاكعنعة 
ل 
ألغالب مفيدة للمجتمعات على ألعمعديعيعن ألعمعتعوسعس وألعطعويعل وتعتعْعمعن  أال

( ألعخعسعاقعر حعتعى لعو لعم  تعكعن هعنعاك  تعغعيعيعرأت فعي Static Risk)ألخساقر ألعتعي  سعتعحعدث  

خعطعا  
 
خرين. وعلعى خعالف أال

آ
فرأد أال

 
خطا  ألط يعة وعدم نزأهة أال

 
 هذه  من أ

 
أالقتصاد، وتن ا

خطا  ألساكنة  مصد أ للكسب بالنسع عة لعلعمعجعتعمع ، حعيعث تعتعْعمعن 
 
ألديناميكية، ال تكوي أال

و حعيعازتعه( نعتعيعجعة لعععدم  
 
و حعدوث تعغعيعيعر فعي معلعكعيعتعه )أ

 
صعل أ

 
ألخساقر ألساكنة إما تدمعيعر أال

خعطعا  ألسعاكعنعة  بعد جعة معن 
 
و أإلخفاق أإلنساني، كما تميل ألخساقر ألناتعجعة ععن  أال

 
ألنزأهة أ

 أالنتظام بمرو  ألوقت ونتيجة لذلَ  تكوي قابلة للتن ِ بوجه عام

خطار إلمضاربية 4.5.2 
 
خطار إلبحتة وإال

 
 :   إال

خعطعا  ألعمعْعا بعيعة. 
 
خطا  ألع عحعتعة وأال

 
خطا  هو ألتمييز بين أال

 
حسن طرق ألتمييز بين أال

 
من أ

و 
 
و معكعسعب ألعمعْعا بعة أ

 
خطا  ألمْا بية موقعفعا  يعحعمعل إمعكعانعيعة حعدوث خسعا ة أ

 
وتصف أال

مثلة ألجيدة للخطر ألعمعْعا بعي. فعفعي معوقعف ،ألعمعقعامعرة يعتعم خعلعق 
 
سهم من أال

 
ألمقامرة  في أال

مل تحقعيعق معكعسعب وأل عخعص ألعذل يعرأهعن بعععع عرة دوال أت ععلعى 
 
خطر ب كل متعمد على أ

نتيجة م ا أة يوأجه أحتمال خسعا ة يصعاحع عه أحعتعمعال معكعسعب. ويعوأجعه صعاحعب  ألعمع عروع 

خطا  أل حتة هي فعئعة معن 
 
ما أال

 
ب ألمال خطرأ مْا بيا سع ا و أء ألربح  أ

 
و صاحب  أ

 
ألخاص أ

ل إمعكعانعيعة  لعتعحعقعيعق 
 
خطا  تكوي  فيها ألخسا ة هي ألنتيجة ألوحيدة ألممكنة ليس هناك أ

 
أال

و عوأمل خا جة  عن سيطرة ألطعرف ألعمعععرد لعلعخعطعر، 
 
حدأث أ

 
خطا  أل حتة با

 
 بح وترت س أال

خعطعا  تعععرد 
 
مثلة ها ألنوع من أال

 
ولذلَ فإي ألتعرد لها  يكوي عادة من دوي إد أك   ومن أ

ل أحعتعمعال 
 
منزل  خصي للدما  نتيجة كا ثة طع عيعععيعة ، فعفعي هعذه  ألعحعالعة ال يعوجعد هعنعاك أ

 لالستفادة من ألخطر

خطار إلبحتة :
 
خطار إلمضاربية وإال

 
 إلتمييز بين إال
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 ا ك مصرف ألسالم ألجزأقر في  عاية فعاليعات ألعمعلعتعقعى 
ألععدولععي ألععمععتعععععدد ألععتععخععصععصععات ألععمععوسععوم بععع " أالبععتععكععا  
خْر، مفتاح نجاح ألمِسسات ألنا ئة، ألعمعِسعسعات 

 
أال

ألصغيرة" من تنظيم معركعز دععم ألعتعكعنعولعوجعيعا وأالبعتعكعا  
بسعكعرة وبعالعتعععاوي مع  جعامعععة   –لجامعة محمد خعيعْعر 

ويودأ لدولة ألمجر، وذلعَ يعومعي 
 
  0404معا ب  94و 41أ

حعيعث معثععل مصععرف ألسععالم ألععجعزأقعر معديععر ألععفعرع ألسعيععد 
ألعععععيععد ألعع ععاح وألععطععاقععم ألعععععامععل بععمععصععرف ألسععالم لععواليععة 

 بسكرة.

 المراركة في التظاهرات و الملتقيات

 

 

بدأ  أإلمام بالمحمدية في ألملتقى ألعلمي تحت عنوأي "أإلستثمعا  فعي  0404ما ب  40 ا ك مصرف ألسالم ألجزأقر يوم ألجمعة 

ألوقف وألح س وتسيير ألممتلكات برعاية جمعية ألعلماء ألمسلمين حيث  ا ك في هذأ ألملتقى ألمدير ألعععام لعمعصعرف ألسعالم 

ألجزأقر ألسيد ناصر حيد  ومجموعة من ألدكاترة وألمختصين فعي هعذأ ألعمعجعال معن تعونعس، ألعمعغعرأ، ألعجعزأقعر حعيعث تْعمعنعت 

مدأخلة هِالء ألدكاترة تجربة دولهم في مجال ألوقف وألح س وكيفية تعطعويعره معن ألعنعاحعيعة أالقعتعصعاديعة، وكعيعفعيعة أال تعقعاء بعهعذأ 

 ألقطاع ألمهم من ألناحية أالقتصادية
81ص   



 

كاي لمصرف ألسالم ألعجعزأقعر ألعمع عاد ة فعي  ععايعة معلعتعقعى حعول ألعمعالعيعة ألعتع عا كعيعة  

وأسهاماتها في ألتنمية أالقتصادية وأالجتماعية، من تنظيم جمعية ألمعالي للعلوم 

بعفعنعدق   بقاعة ألمحاضرأت لعفعنعدق ل 0404 ما ب 42 وألتربية، وذلَ يوم ألس ت

  ألسععععععععععععععععععععععععععععععلعععععععععععععععععععععععععععععععطعععععععععععععععععععععععععععععععاي بعععععععععععععععععععععععععععععععحعععععععععععععععععععععععععععععععسعععععععععععععععععععععععععععععععيعععععععععععععععععععععععععععععععن دأل 

ين مثل مصرف ألسعالم ألعجعزأقعر كعال معن ألسعيعد معحعمعد ه عام قعاسعمعي ألعحعسعنعي، 
 
أ

لعقعى معدأخعلعة بعععنعوأي " 
 
وألسيعد ألعمعديعر ألعععام لعلعمعصعرف نعاصعر حعيعد ألعذل بعدو ه أ

مقومات نجاح ألمصا ف ألت عا كعيعة فعي ألعجعزأقعر" ععلعى مسعمع   عخعصعيعات وقعامعات 

ستاذ ألعدكععتعو  عع عد ألعرحعمعن
 
ألسعنعوسعي، ألعدكععتعو  معحعمعد  وطنية على هرأ  ألسيد أال

بوجالل، ألدكعتو  ع د ألقاد  سما ل )وزير سابق للصناعة(، ألمدير ألععام لسعالمعة 

مينات ألسيد محمد بن عربية، ألمدير ألعام لترست بعنعَ ألسعيعد عع عد ألعحعكعيعم 
 
للتا

  حاجو

 

 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا
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https://www.youtube.com/watch?v=cYUVt8Kg4nc
https://www.youtube.com/watch?v=cYUVt8Kg4nc
https://www.youtube.com/watch?v=cYUVt8Kg4nc
https://www.youtube.com/watch?v=cYUVt8Kg4nc
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 :كلمة المدير العام 

وشكر للسيد عبد الرحمان بن الحفصي تعاونه معما ممذ توليما مسؤولية اإلدارة 
العامة للمصرف وتممى له دوام الصحة و العافية و ون يفتح له وبواب فضله و 

 يفيض عليه من رز ه و يمشر له من رحمته و يمزل عليه من بركاته. 

 لكل أجل كتاب.



 

 

 

 من طرإئف إلعرب 
 رف على  -

 
كاي ألحجاج بن يوسف ألثقفي يستحم بالخليج ألعربي فا

طلب ما ت اء فطل َ 
 
حد ألمسلمين و عندما حمله إلى أل ر قال له ألحجاج : أ

 
نقذه أ

 
ألغرق فا

نا ألحجاج ألثقفى قال له : 
 
ل طلب ؟ قال: أ

 
نت حتى تجيب لي أ

 
مجاأ فقال ألرجل : ومن أ

نقذتَ 
 
نني أ

 
حدأه أ

 
ي ال تخ ر أ

 
لتَ باهلل أ

 
نني سا

 
 طل ي ألوحيد أ

جرة و كاي خ ب ألسقف قديماه بالياه فكاي يتفرق  كعثيرأه فلما جاء صاحب  - 
 
كاي  جل في دأ  با

ب عليَ فإنه 
 
صلح هذأ ألسقف فإنه يتفرق  قال: ال تخاف و ال با

 
جرة قال له : أ

 
ألدأ  يطال ه أال

ي تد كه ألخ ية فيسجد
 
خ ى أ

 
  يس ح ب فقال له : أ

كل من ط ق من  -
 
مير ألمِمنين يا

 
بي جعفر ألمنصو  فوجد أ

 
مير ألمِمنين أ

 
 عب على أ

 
دخل أ

مير 
 
 عب : يا أ

 
 عب بوأحدة من أللوز فقال أ

 
بو جعفر ألمنصو  إلى أ

 
لقى أ

 
أللوز وألفستق فا

 عب : )فعززنا 
 
بو جعفر أللوزة ألثانية فقال أ

 
لقى إليه أ

 
ألمِمنين )ثاني أثنين إذ هما في ألغا ( فا

لقى إليه 
 
لقى إليه ألرأبعة أبثالث( فا

 
 بعة من ألطير فصرهن إليَ( فا

 
 عب : )فخذ أ

 
لثالثه فقال أ

 عب : 
 
لقى إليه ألخامسة وألسادسة فقال أ

 
 عب : )ويقولوي خمسة سادسهم كل هم( فا

 
فقال أ

 عب : )وكاي في ألمدينة 
 
لقى إليه ألسابعة وألثامنة فقال أ

 
)ويقولوي س عة وثامنهم كل هم( فا

يام في ألحج وس عة إذأ  جعتم 
 
 عب : )فصيام ثالثة أ

 
لقى إليه ألتاسعة فقال أ

 
تسعة  هس( فا

حد ع ر كوك اه وأل مس 
 
 عب : )إني وجدت أ

 
لقى إليه ألعا رة فقال أ

 
تلَ ع رة كاملة( فا

مير ألمِمنين إي لم 
 
 عب : وب يا أ

 
لقى إليه ألحادية ع ر فقال أ

 
يتهم لي ساجدين( فا

 
وألقمر  أ

عطاه ألط ق كله 
 
و يزيدوي( فا

 
لف أ

 
 سلناه إلى ماقه أ

 
قولن لَ: )وأ

 
 تعطني ألط ق كله ال

 

 

 

 

 

حد إلظرفاء من 
 
إرجوزة كورونية ال

إلفقهاء حذى فيها حذو إبن عاشر في 

  : متنه إلفقهي إلمالكي
 } فصل { 

 وتحصل ألوقاية بما  
ذأها فاعلما

 
 من ألكو ونا وأ

 بالحجر وألعزلة فيما يرتسم 
 عن كل حي وجمعاد ونعم

حكامه {
 
 } إلحجر وإ

 ويث ت ألحجر برؤية ألسعال
 لنصف  هر بالتمام و ألكمال 
 وقت طلوع فجره إلى ألغروأ
وله  رط ألوجوأ

 
 وألزأد في أ

 ويكره أللمس وفعل سلما
با من ألعدو  وإال حرما

 
 دأ

عرأد كو ونا في ألفم 
 
ول أ

 
 أ

 بعطسة م  ألجفوف فاعلم
و  عر

 
 لكن لد  ضيق لصد  أ

ب معت ر
 
و صدأع  أ

 
 بالحر أ

 فال س  دأه كمامععة نعععلين 
وأستصحب أل خص بدوي 

 مين 
 إلى ألط يب عاجال مستعجال
 مستحععذ أ مك ععرأ مهعععلعال

 } مندوبات إلحجر {

 مندوبه فرينة صرف سميد
 ناقْه نفادها بل ويزيد
و دوأء وي ععاح 

 
 فقدأي ماء أ

 للْر ، ال ألسفر فهو ال ي اح 
و وج 

 
 إال لخا ج ل يء أ

 ولم تكن به كرونا فرج 
حي ليلتَ 

 
 وبت بدأ ك وأ

جل  حلتَ
 
 وصل وقتَ وأ

 } نصائح وتوجيهات {

 وإي ترد ت يين حجرك أسمعا 
 بيانه وألذهن منَ أستجمعا
إي جئت دأ ك تنظف 

 وأهتسل 
 كوأجب وبالدخول يتصل
نف بما

 
و أال

 
 وألستر للوجه أ

 يعد ساترأ ، ولكععن إنمععا
 يجب فيه ل س قفاز كذأ 
خذأ

 
 ستر لوجه ولجسم أ

 إذأ وصلت لل يوت فاتركا
 كمامة وكل وأق وأسلكا
 لل يت ثم حّي كعععل دأني 
 لكععن ذأ بالفععم خعذ بيعاني 
 وألتزمن معقعععععم أليدين
 كمامععة كعذأ ، ولعو بالديعن
 وجددنها كلمعععععا تجددت 

 حال وأي خرجت ثم إي دنت 
ناب، حّي عن بعد وكعف

 
 منَ أ

و طرف وكعف
 
 عن مسه، بوجه أ

و أص عع  ثم إذأ مسسته
 
 أ

ععد من ألتعقيم معا فعلته 
 
 أ

 وألتزم أل يت فإي عزمتا 
 على ألخروج أفعل كما علمتا
وأي  جعت أصحب هدية 

 ألسرو 
ح عععة ومن بَ يععدو  

 
 إلى أال

} وجوب إلتبليغ عن 
 إلمرضى {

 وهين في حقهم كل عرد 
 ليس مِديا لر ح في ألمرد

 إال إذأ لزمه في ألغالب
 كععطسة فهععو عليععه هععالب 
 ويجب ألت ليغ ال ألستر على 
 من حعم ندبها بظععن أجتلى
كدت، وليتحر إي وجد

 
 إي أ

 بعد كذأ وأل َ هلب أي و د
وخانوأحتم 

 
نتفى ألت ليغ أ

 
 لو أ

ي يقلب ألوبععاء مهلعكا لهععم
 
 أ

 محعععال ألكعذأ وألمنهععي 
 كعععععدم ألت ليعععغ يعععععا ذكي

} مبادئ إلتنظف وهوإد  
 إلتصرف {

 وعزلة عن كل ع د يحترم 
 تجب فو أ مطلقا دوي ندم
 ب رط أالبالغ ونفي أالصرأ  
 وليتالف ممكنا ذأ أستنفا 
ومان  ألعدو  أجتناأ 

 وأمتثال
 في لاهر وبعاطن فال تنعال 
 ويكعثر ألذكععععر بصفو ل عععه
 وألعوي في جمي  ذأ بربععه
 يصدق  اهده في ألمعامله
 يرضى بمعا قد ه أإلله لعه
 وأعن بكعثرة ألدعا وألذكععرِ 

 وأ غل بها ألحجر تفز بالذخر
 لعل  أ ألعرش يرف  ألوبا 
 بجعاه سيد ألكعععرأم ألنج ا 

 قد أنتهى وألحمد هلل ألجليل 
 فإنه ألكافي لنا نعم ألوكيل

 أللهم أ ف  عنا أل الء وألوباء
 لقاقلها

    ومن إلحكم

ي ملكاه كاي يحكم دولة إلملك وإلحذإء :  
 
يحكى أ

 أد هذأ ألملَ يوما ألقيام برحلة برية 
 
وأسعة جدأه ..أ

قدأمه تو مت بس ب 
 
ي أ

 
طويلة. وخالل عودته وجد أ

صد  مرسوماه يقْي 
 
ألم ي في ألطرق ألوعرة، فا

بتغطية كل  وأ ع مدينته بالجلد ولكن أحد 

فْل وهو عمل قطعة جلد صغيرة تحت قدمي 
 
ل أ

 
 ا  عليه برأ

 
مست ا يه أ

حذية. 
 
 ألملَ فقس . فكانت هذه بدأية نعل أال

ن تعيش سعيدإ في إلعالم فال تحاول تغيير كل إلعالم بل 
 
ردت إ

 
ذإ إ إ 

سره 
 
عمل إلتغيير في نفسك، ومن َم حاول تغيير إلعالم با

 
 إ

    08ص 
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