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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

من مخلفات االنحطاط الفكري و الحححرحا ي 

الذي أصيبح  هحأ أمحإل ام حعد هح حا أ  طحا  

عليها األما و خفت  فحيحهحا لح حالحيحب الحكحتحا  و 

السنإل المطهرة شيوع التقليا في الفتوى وغحلح  

ها  االجتهاد ومع ذلك لب ل اد حتى في أحلحك 

عصححو  ححا عححلححمححائ فحححححوال و أ ححمححإل فححطححاححح  

أصاهوا من علود الشرع و اقتبحسحوا محن  حنحإل 

  و  هللا و نهلوا من  يرة السحلحا الصحالح  

ما مكنهب من خلع  هقإل التقليا واالنح حتحان محن 

قيا الت صب المذ بي و عحمحلحوا عحلحى  ححيحائ 

فريرإل االجتهاد و أخذ األحكاد من مصاد  ا 

األصليإل دو  التقيا همذ ب و ال  ماد ه ينأ ألحب 

يق  امماد مالك " ك  يأخذ من كحعمحأ و يحرد 

 ال صاحب  ذا القبر صلى هللا علحيحأ و  حلحب" 

وأ دفححأ اممححاد الشححافحح ححي هححقححولححأ  " ذا صحح  

الحايث فهو مذ بي " و هلل د  شحيحا ام حعد 

اهن ليميإل الذي دفع غاليحا محمحن خحروجحأ عحن 

قو  الجمهو  في مسحألحإل طحعن الحفحع  فحي 

مجلس واحا و مسألحإل شحا الحرححا  لحلحمحسحجحا 

النبوي فسجن في األولى و نفي في الحفحانحيحإل و 

 ا  و ذا االماد جع  الاين السيحوطحي يح لحا 

كتاها  د فحيحأ عحلحى أنصحا  الحتحقحلحيحا األعحمحى 

ه نوا    "الرد على من أخلحا الحى األ و و 

 جه  ا  االجتهاد في ك  عصر فرو." 

ومن منهج علمائ السلا لما يتصاو  للقرايحا 

ال امإل االهحتح حاد عحن امفحراط فحي الحتحرخح  

والتسا   من جهإل والمحاحاالة فحي الحتحشحايحا و 

الت سير من جهإل أخرى ملتزميحن هحالحو حطحيحإل 

القرآنيإل السنحيحإل الحححقحإل الحتحي وصحفحهحا االمحاد 

 فيا  الفو ي هقولأ "  نما ال لب الرخصإل محن 

مقإل أما التشايا فيحسنأ ك  أحا " و عبر عنهحا 

الشاطبي فحي "الحمحوافحقحات" هحقحولحأ " 

المفتي البالغ ذ وة الحا جحإل  حو الحذي يحححمح  

الححنححاى عححلححى الححمحح ححهححود الححو حح  فححيححمححا يححلححيحح  

هالجمهو  فع يذ ب هحهحب محذ حب الشحاة و ال 

يمي  الى  طحر  االنحححع  و الحالحيح  عحلحى 

صحإل  ذا أنأ الصراط المستقيحب الحذي جحائت 

هأ الشري إل فإنأ قا مر أ  مقصا الشحا ع محن 

المكلا الحم  على التو   من غير  فراط و 

ال لفري  فاذا خرج عن ذلك محن الحمحسحتحفحتحيحن 

خرج عن قصا الشا ع و لذلك كا  محا خحرج 

عن المذ ب الو طي مذمحومحا عحنحا الح حلحمحائ 

الرا خين". فالمفتي الذي يتبع محنحهحج السحلحا 

في الفتوى يتحرى الاقإل فحي لحححريحر الحمحنحاط 

لتكو  فتواه منا بإل للحا  و الحمحقحاد و لحححقح  

مقصود الشا ع من األحكاد فيرفع الحححرج و 

المشقإل دو  الوقوع في مابإل البحاع الحهحوى و 

الخروج عن مراد الشا ع. قا  الشاطحبحي فحي 

ذلححك أيرححا   "    الححخححروج الححى األطححرا  

خا ج عن ال ا  و ال لقود هأ مصلحإل الحخحلح  

أما في طر  التشاد فانحأ محهحلحكحإل و أمحا فحي 

طر  االنحع   فكذلك أيرا أل  الحمحسحتحفحتحي 

اذا ذ ب هأ مذ ب ال ن  و الحرج هاض اليحأ 

الاين و أدى الى االنقطاع عن  حلحوا األخحرة 

و  ححو مشححا ححا و أمححا  ذا ذ ححب هححأ مححذ ححب 

االنحع  كا  مرحنحإل لحلحمحشحي محع الحهحوى و 

 الشهوة." 

من ك  ما  بح  نحفحهحب أيحهحا الحزمحعئ أ حمحيحإل 

االجتهاد الجماعي في زمانحنحا الحذي لحطحو ت 

فيأ المجتم ات و ل قحات فحيحأ الحمح حامحعت و 

غيرت فيأ التكنولوجيا األعرا  و السلحوكحات 

مما ج   امفتائ في قرايا الما  و االقحتحصحاد 

و  و مجالنا يتطلب لظافر جحهحود الحفحقحهحائ و 

أ   الخبرة و المما  إل و الا ايإل حتى يحا ا 

كنأ  ذه القرايا على حقيقتأ و ل  س الفتحوى 

فيها على مناطها الصحي  و ال يكتفى في ذلك 

هالتو ع في منهج  ا الذ ا ع فيقع المحسحلحمحو  

في الري  و الحرج مع وجود ما يرف أ عنهب 

من  ب  الحع  و ال يصا  الى عن  األححكحاد 

الشرعيإل القط يإل الفبوت أو الااللإل لتحليح  محا 

حرمأ الشا ع هالن  أو القياى الصحححيح  أو 

 االجماع الفاه .

ولهذا أنشأت األمإل محجحامحع فحقحهحيحإل أصحا ت 

فتاوى م صلإل و محققإل فيما عم  هأ الحبحلحوى 

من م امعت النحاى و ححاجحالحهحب الحمح حاشحيحإل 

ا تلهم  منها الهيئات الشرعيحإل لحلحمح  حسحات 

الماليإل ام حعمحيحإل فحي محخحتحلحا مسحتحويحالحهحا 

م ايير شرعيإل لرب  منتجالها و عقود ا ممحا 

يص  اعتماده اجتهادا محكما ولحو كحا  مححح  

خع  فقهي هين ال لمائ حتى لستقيب و لستحقحر 

 للك الم امعت.

 وى االماد النووي في محقحامحإل "الحمحجحمحوع" 

 عن عبا الرحمــــا  هن اهي ليلى أنـأ قـــــا   

" أد ك  عشرين و محا حإل محن األنصحا  محن 

أصحا    و  هللا صحلحى هللا عحلحيحأ و  حلحب 

يسأ  أحا ب عن المسألإل فيرد ا  ذا الحى  حذا 

و  ذا الى  ذا حتى لرفع الى األو " و  وي 

عن الحسن البحصحري أنحأ قحا   "    أححاكحب 

ليفتي في المسألإل و لو و دت علحى عحمحر هحن 

 الخطا   ضي هللا عنأ لجمع لها أ   ها ."

فكيا هب ض  خواننا اليود يررهحو  هحفحتحاوى 

المجامع الفقهيإل التي لرب خيرة علحمحائ األمحإل 

عرو الحححا ح  ويح حمحمحو   الحقحو  هحححرمحإل 

الت ام  مع الحمح  حسحات الحمحالحيحإل ام حعمحيحإل 

دونما لفصي  و ال لمحي  و ال لحقحايحب هحايح  

شرعي قاه  للتطبي  لما يفتو  هحرمتأ و كا  

حريا ههب أ  ياققوا في ك  م املإل أو عحقحا و 

طريقإل لنفيذ ما ليبيحنحوا أل ح  الصحنح حإل وجحأ 

الخل  أو الخطأ أو المخالفإل الشرعيإل فيأ و محا 

يت ين ف لأ لتصححيح  الحخحطحأ محا أمحكحن. ولحو 

أخذنا هقو    الئ غفر هللا لنحا ولحهحب ألغحلحقحنحا 

 ذه المح  حسحات ولحركحنحا الحمحسحلحمحيحن يحمحوج 

ه رهب في ه ض هألو  لح حامحعت  هحويحإل أو 

غر يإل  ب أنفسهب يقط و  هحرمتها ولحبحقحيح  

أحكاد الشري إل حبيسإل هطو  الكتحب و أ وقحإل 

الححمححسححاجححا ال أمححر لححهححا فححي حححيححاة الححنححاى و 

لصرفالهب و حاشا أ  يرضى الايو و  عحلحى 

دين هللا هذلك و قا أمروا أ  يسادوا و يقحا هحوا 

و يجتهاوا و لهب األجر فحي ححا  الصحوا  و 

  الخطأ.
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 فضيلة الدكتوربقلم 

 : عزالدين بن زغيبة السيد

  َّ الشححريحح ححإل جححائت مقححامححإل 

مصال  الناى, ولحقي    ادلهب الانيحويحإل 

واألخرويحإل, وهحنحائ عحلحيحأ فحإ  كح  أمحر 

يفري  لى  هطا   ذه الاايإل, أو امخحع  

ا كا  التشحاد  هها مافوع عن الشري إل, ولمَّ

والتطر  في الفهب  لى  ححاى الحجحهحتحيحن 

والت م  فيهما ذلك شحأنحأ, فحإ  الشحريح حإل 

دلّحح  عححلححى  فحح ححهححمححا عححن أحححكححامححهححا 

 ولصّرفالها.

وهناًئ عليأ، كا  من هين أعحظحب  

المصال  التي أمرت الشحريح حإل الحمحكحلحا 

هتحقيقها  ي؛ التزامأ في جميع لصرفالحأ 

هالتو   وامنصا ,  حوائ أكحا  جحالحبحاً 

لمصلحإل أد داف اً لمفساة, و حو محا ذ حب 

 ليأ جمهو  المفسرين، في لحفحسحيحر قحولحأ 

ل الى  )    هللا يأمحر هحالح حا  وامحسحا  

و يتائ ذي القرهى وينحهحى عحن الحفحححشحائ 

والمنكر والباي ي ظكب ل لكب لحذكحرو  ،ّ

 ؛ أل  امفراط في أححا حمحا  09) النح   

 و التفري  في اآلخر, طرفا  ينتهي كح  

واحا منهما  لى محا  حو فسحاد محن جحهحإل 

الخصحو  والح حمحود, ولحذا هحاأت اآليحإل 

هقحولحأ لح حالحى  ))    هللا يحأمحر هحالح حا  

وامحسححا   , الححذي حححقححيححقححتححأ الححمحح ححادلححإل 

والموازنإل هين شيئين؛ أي التزاد الحتحو ح  

هينهما,  ال أ  أها هكر هن ال حرهحي يح حطحي 

لكلمإل ال ا  الوا دة في  ذه اآليحإل مح حنحى 

أه ا مما  ب  ذكره فيقحو   "الح حا  هحيحن 

 ال با وهين  هأ  يفا  حقأ ل الى على حظ

 

نفسأ ولقايب  ضاه عحلحى  حواه,  

واالجتنا  للزواجر واالمتحفحا  لحموامحر, 

ومححا  ححو فححي الححنححهححايححإل  ال  قححبححا  عححلححى 

المصالح  الحمحطحلحوهحإل شحرعحاً, واجحتحنحا  

 المفا ا المافوعإل شرعاً".

   الشححا ع الحححححكححيححب قححا هححنححى 

وصا الو   الذي نَ ََ  هحأ  حذه األمحإل, 

وج لأ مناط أ ليتها للشهادة على الحخحلح , 

على مح حانحي محتح حادة, محنحهحا السحمحاححإل, 

والتيسير, والتخفيا, و فع الحححرج, وقحا 

لرافرت نصو  الحكحتحا  والسحنحإل فحي 

الااللإل على عنايإل الشا ع الحححكحيحب هحهحذه 

الم اني, عنايإل هلا  هها ححا الحقحطحع فحي 

ً محن  االعتبا , ومن مب فإنك ال لجا ححكحمحا

أححكححاد الشححريحح حإل  ال و ححو مححححاط هححأحححا 

 الم اني الساهقإل.

أل  الشححريحح ححإل الححتححي أ اد ححا هللا 

 بحانأ ول الى أ  لحكحو  عحامحإل لحلحخحلح  

شاملإل لجميع جوانب الحيحاة ولحفحاصحيحلحهحا 

دا مإل في الزما   لى أ  ير  هللا األ و 

ومن عحلحيحهحا؛ فحاقحتحرحى ذلحك أ  يحكحو  

لنفيذ ا هين الم منين هها والم تنقين لحهحا, 

وال يحكحو  ذلحك  ال  ذا   هعً وميسو اً, 

انتفى عنها امعنات, فكان   ماحتها أشحاّ 

معئمإلً للنفوى؛ أل  فيها   احإل في ححا  

 خويصتها ومجتم ها.

وهناًئ عليأ، فإ  ا تخااد م اني السماحإل  

والتيسير والتحخحفحيحا و فحع الحححرج فحي 

عمليإل االجحتحهحاد لحيحس أمحراً جحايحااً، وال 

وصفاً مبتكراً و نما  و قايب قِاََد االجتحهحاد 

نفسأ؛ ه   ي معزمإل لأ منذ هزوغ فجحره 

في ال ها النبوي, فلب يحتحخحلحا الصحححاهحإل 

وال الححتححاهحح ححو  مححن هحح ححا ححب وال األ ححمححإل 

األععد وال كبا  الفقهائ وال المجحتحهحاو  

في جميع عصو  التشريع عحن ا حتحخحااد 

لححلححك الححمحح ححانححي هححجححمححيححع أنححواعححهححا فححي 

اجتهادالهب؛ ه  كان  الم و  عليها غالبا؛ 

أل  نصححو  الححقححرآ  والسححنححإل الححنححبححويححإل 

طافحإل هالاعوة  لحى اعحتحبحا  حا والحنحظحر 

  ليها.

  َّ الشري إلً التي أ اُ ها ومبنا ا 

على الحكب ومصال  ال بحاد فحي الحمح حا  

والم اد, و ي عا  كحلحهحا و ححمحإل كحلحهحا 

ومصال  كلها وحكمإل كلها, ال يحمحكحن أ  

يقود فيها اجتهاد على غيحر اعحتحبحا  لحلحك 

  الم اني و عايتها في ا تنباط األحكاد.

 ال أ   ناا لخو  حقيقحي لحاى 

ال ايا من مفكري ام عد وعلحمحا حأ, محن 

مسألإل الو طيإل الحمحتحافحقحإل هحاحزا ة عحلحى 

الساحإل ام حعمحيحإل  حذه األيحاد, والحهحالحإل 

امععميإل المحاطإل هها, ومما يح حزز  حذا 

التخو   و االنسحا  النحسحبحي والحهحاد  

للحااميين من مسحاححات محتح حادة لصحالح  

الو طيين, ه  نجا هينهما لناغب في ه ض 

المسا   مما ولا ش و اً قحويحا هحأ   حنحاا 

شيئ ما يطبا في الحكحوالحيحس لححح   حذا 

المسمى الحمحنحظحو   لحيحأ هح حيحن الحرعحايحإل 

 واالعتبا  في الشرع الكريب.
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كن  قا قر ت التوقا عن لحرير المقاالت مد اكي هحجب 

مس وليإل القلب وشائت األقاا  أ  أكلا هخليإل التسوي  وااللصا  

هالمصر  وكأني احم  الجبا  فهي مس وليإل لقتري التخطي  

التسويقي الذكي وضرو ة المسا مإل الف الإل والمشا كإل في النتا ج 

النها يإل لنشاط المصر  هما يواف  المستهافات المسطرة  وائ في 

ا تقطا  االدخا  ولوظيفأ عن طري  مختلا صيغ التموي  

وكذلك لوظيا مختلا و ا   الافع والخامات وهي ها لمت املي 

المصر  وك   ذا عن طري  خطإل وهرنامج الصا  هراجمالي 

 لسخر فيها ك  و ا   االلصا  لتحقي  المستهافات. 

كما أنأ شائت الصا  ا  يكو   ذا هشهر نوفمبر وأنى من مواليا 

شهر نوفمبر وعقا عقراني لب في شهر نوفمبر واهني البكر مولود 

هشهر نوفمبر وا لب   ذا هأكبر مو ة عرفها ال الب في التا يا 

الم اصر و ي مو ة نوفمبر والتي اعبر عنها من خع   ذه 

النفحات انها امتااد لسلوا محماي  هاني لح  مرج يإل ذ وة 

السناد ا لراه وحباه هللا لش ب جسا محبإل هللا هأقوى أ لو  و ي 

الترحيإل في  بيلأ فنا  مرلبإل ال ا فين وكبا  السالكين في  وضإل 

 المحبإل. 

عجيب أمرا يا كالب ال مود لجو  هنا من ديا  الصيرفإل 

والتسوي  ولأخذنا الى  يحا  الفاائ في  بي  هللا وما ععقإل  ذا 

هذاا ؟؟؟؟؟ لقا ا دت أ  أؤكا من خعلأ ا  نوفمبر لا يا مبا ا 

أنجب جبلإل فطر عليها ش ب لب يهاأ لأ ها  وال  كو  ماة قر  

ومعمين  نإل جي  ه ا جي  قام  أنها  من الامائ ا لوت هها 

ا ضأ الطا رة ال لشيئ  ال لتكو  الجزا ر محمايإل، هرهكب    

يوجا حب أعظب من  ذا،    لوجا عزيمإل أعظب من  الأ ال زيمإل 

   يوجا هر ا  لعنتمائ الحرا ي لهذا الش ب األهي أكفر من 

  ذا. 

 ذا الذ نيإل الفو يإل ملكإل غر   في فطرلنا جمي ا ما علينا  ال 

اش الها فيكو  ال ز والتمكين واالنتصا ، ولشائ األقاا  ا  أكو  

حام   الأ الش لإل فيكب زميعلي وزمع ي في المصر  لنمري 

 ويا ههذه الذ نيإل لم ركإل البنائ ومار من ماو  الصراع 

الحرا ي لكن من اج  ا  ن يش لعنتصا  والريادة وأال نرضى 

 ال هالمركز األو  لمصرفنا في الساحإل البنكيإل  وائ في الخامات 

او التمويعت او ا تقطا  الودا ع  نها   الإل خطإل التسوي  لسنإل 

ازفها لكب جمي ا لن نرضى مركزا غير المركز األو   0902

لمصرفنا و عليأ الها ا  نتجنا جمي ا على كلمإل  وائ لنحق   ذا 

الها  اال تراليجي و أ  نجتمع كلنا على خطإل لسويقيإل محادة 

الم الب و خصص  لكب  ذا ال مود لإلفصاح هها و لزوياكب 

 هخطوطها ال ريرإل و أ اافها و و ا   لحقيقها .

لكب مني أخل  التهاني همنا بإل ذكرى الفال  من نوفمبر عيا 

اناالع مو ة التحرير الخالاة، وهذ نيإل شهاا نا نواكب م ركإل البنائ 

م ا ه زيمإل و مقإل و صبر و مفاهرة لنص  الى الريادة و ال نرضى 

   ال هالريادة .           

 بقلم السيد : توفيق بوكريطاوي 

 مسؤول خلية االتصال و التسويق
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يحقق فرع القبة لمصرف السنالم النجنزائنر 

فني تسنعننة أشننهنر ننتننائنجننا وأرقننامنا فناقنن  

التقديرات واألهداف السنننوينة النمنسنطنرة، 

أرقام ينقنول عنننهنا مندينر النفنرع، ينوسنف 

عثماني، في حوار لـ "مجلة السالم" تنأتني 

فنني اتننجنناه منن ننايننر لننمننا يرننهننده النننننرنناط 

المصرفي في النجنزائنر منن تنراجنع جنراء 

جائحة كورونا وتم التوصل إل  هذه النتائج 

بعد اتباع سياسة يكرف عنهنا فني النحنوار 

 اآلتي.  

بصفتكم مدير فرع القبنة بنمنصنرف السنالم 

الجزائر هل يمكن الكرف عما يميّنز النفنرع 

 ومكانته ضمن شبكة البنك؟

   أ ب ما يميز فرع القبإل الحذي لحب افحتحتحاححأ 

يتمحفح  فحي الحمحوقحع الحجحاحرافحي  0922 نإل 

كونأ قريب من و   واليحإل الحجحزا حر ومحن 

مختلا النشاطات االقتصاديإل. وععوة على 

 ذا ي تبر الفرع من هين الفروع الحمحرخح  

لأ القياد ه مليات الحتحجحا ة الحخحا جحيحإل لحبح حا 

لحصولأ على االعتماد الذي منحأ  ياه هحنحك 

الجزا ر و و ما يج لأ يسحتحقحطحب محخحتحلحا 

الشركات التي لها ععقإل هالتجا ة الخا جيإل. 

وجاير هالذكر أ  الحمحقحر الحمحتحواجحا هحالحقحبحإل 

يشم   دا ة التحجحا ة الحخحا جحيحإل لحمحصحر  

السعد الجزا ر و و ما يج   الفرع ذو دو  

مهب في عمليات التجا ة الحخحا جحيحإل ضحمحن 

 شبكإل المصر .

هنل ينمننكنن إعنالم قنّراء النمننجنلننة بنناألرقننام 

المحققة عنلن  مسنتنوى النفنرع منن خنالل 

 ؟ 1515نراطه سنة 

نحن نتحّص  على األ قاد والححسحاهحات هح حا 

نهايإل ك  معمحي. فحاأل قحاد الحمحتحوفحرة لحايحنحا 

مت لقإل هاألشهر الحتحسح حإل األولحى محن السحنحإل 

الجا يإل أي هح حا انحقحرحائ شحهحر  حبحتحمحبحر. 

حسحا  محن  2212فمجم  الحساهحات هحلحغ 

 2022حسا  جا ي للشركات و 326هينها 

حسححا  صححكححوا  2131حسححا  ادخححا  و

 لمشخا .

محلحيحو   632أما هخصو  الودا ع، حققنحا 

دينا  وقا لجاوزنا أ اافنا السنويإل فحي فحتحرة 

 هالما إل. 202لس إل أشهر، كونها هلا  نسبإل 

أما هشأ   ناات اال تفما ، فقحا ححقحقحنحا محع 

هالما إل من الها  المسطر  09نهايإل  بتمبر 

 200حيث هلا  للك السحنحاات  0909لسنإل 

 مليو  دينا .

هالما إل من الهحا  السحنحوي  01كما لب هلوغ 

فيما يت ل  هحساهات االدخا  عحلحى اعحتحبحا  

مليو  دينا  فحي ححيحن  691أنها هلا  قيمإل 

أ  حساهات التأمينات النحقحايحإل فحإ  الحوكحالحإل 

هحالحمحا حإل محن  حافحهحا السحنحوي  222حققح  

 مليو  دينا . 292هبلوغها 

محلحيحو   2961وكما هلغ مجموع الحخحصحود 

دينا  مع نهايإل شهر  بتمبر و و  قب يمحفح  

هالما إل هحالحنحظحر  لحى الحهحا  الحمحقحا   292

 لحقيقأ طوا  السنإل الجا يإل.
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ما هي العوامل التي دفع  إل  تحقنينق  

هننذه األرقننام الننجننينندة عننلنن  مسننتننوى 

الوكالة رغم أن الجنزائنر كن نينرهنا منن 

الدول عان  هذه السنة من آثار جائحنة 

 كورونا؟  

على خع  ما شهحالحأ مح حظحب وكحاالت 

البنوا الناشطإل في الجزا ر، فحإ  فحرع 

القبإل قا حق  أ قاما أكبر من التقحايحرات 

األوليإل على اعتبا  أنأ  ا ن على كفرة 

مت امليأ حتى و   كحانحوا صحاحا ا محن 

حيث حساهالهب وودا  هب، فلب يحتح حرو 

لمشكلإل انهيا  أحا الحححسحاهحات، فحكحفحرة 

الحساهات الصايرة أعطحى أمحانحا أكحبحر 

 ومنحنا صعهإل ماليإل.

ما هي الخدمات النتني ينطنلنبنهنا زبنائنن 

 فرع القبة؟

منا  عادة الترخي  هحمحنح  الحتحمحويحعت 

، فحإ  الحفحرع 0923لمحشحخحا   حنحإل 

كححاححيححره مححن فححروع مصححر  السححعد 

الجزا ر أطل  الصياإل الشرعيحإل لحلحبحيحع 

هالتحقحسحيح ، عحلحمحا أ  مصحر  السحعد 

الجزا ر  و أو  البنوا الم تحمحاة عحلحى 

الصياإل الشحرعحيحإل فحي  حذه الح حمحلحيحات 

البنكيإل هالجزا ر، خصوصا محا يحتح حلح  

هالسيا ات، كو  لموي  اقتنا ها يتب هح حا 

أ  يقود البنك هشرائ للك السيا ات محن 

 أ مالأ الخا . لكن ه ا  عادة الحنحظحر 

في النصو  المت لقإل هنحشحاط ا حتحيحراد 

السيا ات ولركيبهحا فحي الحجحزا حر محنحذ 

فإ  لموي   ذا الحنحوع  0920نهايإل  نإل 

 من ال مليات قا ل ط .

وعلى ال مود فإ  التمويعت الحمحوجحهحإل 

هالما إل من محجحمح   69لمشخا  لمف  

لمويعت الفرع  ذه السنإل التحي شحهحات 

االعتماد على الحتحمحويح  الح حقحا ي محفح  

 اميجا  المنتهي هالتملّك. 

وقا انتقلنا  لى لمحويح  الحححصحو  عحلحى 

السكن الترقوي ال حمحومحي محن هح حا أ  

وقّ نا على الفاقيإل مع السلطات الم حنحيحإل 

لتمكحيحن لحجحوئ الحمحسحتحفحيحايحن محن  حذه 

السكنات  للححصحو  عحلحى لحمحويح  محن 

مصر  السحعد الحجحزا حر. كحمحا يحوجحا 

طلب م تبر على التموي  معادة لحهحيحئحإل 

 كنات البيع هاميجا  الم روفإل هتسمحيحإل 

  كنات "عا ".

وقا لب التركيز على التحمحويح  الح حقحا ي 

انطعقا من نهايإل السنإل الماضيإل وخحع  

السححنححإل الححجححا يححإل لححوجححهححنححا  لححى لححمححويحح  

الحححححصححو  عححلححى مححخححتححلححا السححكححنححات 

 ال موميإل. 

وبخصوص تنمنوينل الرنركنات، مناهني 

 الصيغ التي تعتمدونها؟

لاينا صياإل المشا كإل التي لتلحقحى طحلحبحا 

كبيرا ونقود هتلبيتها  غب أنهحا محححفحوفحإل 

همخاطرة أعلى هحالحمحقحا نحإل محع الصحيحغ 

األخرى. كما ن رو صياإل البيع السلحب 

أيرا صياإل المراهحإل التي لحتحفحرع  لحى 

مراهحإل الحتحجحا ة الحاولحيحإل والحمحراهحححإل 

المحليإل ولمف  المراهحإل أكبر جحزئ محن 

عمليات التموي  التي نحقحامحهحا. وعحعوة 

على  ذا ن تما صياإل اال تصناع الحتحي 

لمن  االمكانيإل منجاز منشآت ولسليمهحا 

 جا زة لل معئ قصا ا تاعلهب لها.

  

نحن مقبلون علن  سنننة جنديندة، فنهنل 

لديكم مرنارينع جنارينة أو مسنتنقنبنلنينة 

لتحسين خدمات الفرع يمكنن عنرضنهنا 

 خالل العام المقبل؟

اليود نحن ن م  على لطوير الحخحامحات 

المصرفيإل املكترونيإل التي لشها لو  ا 

كبيرا مع األزمإل الصحيإل التي لح حيحشحهحا 

البعد و ا ر دو  ال الب والمتحمحفحلحإل فحي 

جا حإل كو ونحا. فحالح حايحا محن الحزهحا حن 

أصبحوا يست محلحو  محنحصحإل "محبحاشحر" 

التي لمّكن من القيحاد هصحفحقحات  قحمحيحإل 

انطعقا من مكالب الزها ن دو  الحتحنحقح  

 لى محقحر الحفحرع. وقحا لحب الحتح حاقحا محع 

شركات متخصصإل مضفائ األمحا  فحي 

ال مليات البنحكحيحإل الحتحي لحتحب عحبحر  حذه 

 األ ضيإل الرقميإل.

وععوة على  ذا نحن هصاد التححرحيحر 

مطححعن خححامححإل الححقححيححاد هححالحح ححمححلححيححات 

المصرفيإل اآلنيإل حيث لتب ال محلحيحإل آنحيحا 

في الوقح  نحفحسحأ محن  صحاا  الحزهحو  

ألمره خعفا لما  و  ا ي حاليحا والحتحي 

لأخذ وقتا هين  صاا  األمحر هحالح حمحلحيحإل 

 والمامها.

ولاينا أيرا مشروع القيحاد هحالح حمحلحيحات 

عن ه ا دو  التنق   لحى الحفحروع و حي 

 خامإل  تاخ  حيز التنفيذ.  
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 بقلم السيد : برير زنداح

مسؤول خلية تقييم الضمانات العقارية     

لناو  الكفير محن  جحا  

األعحححمحححا  والحححُكحححتحححا  

والحمححسححتححشحا و  الححفححرن 

هيحن الحمحايحريحن والحقحادة 

وهححيححنححوا الححفححرن هححيححن 

االمححنححيححن. وكححفححيححر مححن 

  الئ فر  القا ا عحلحى 

الماير أل  الحقحا حا أكحفحر 

ً وأكححفححر فححا ححاة   هححااعححا

للم  حسحإل. لحقحا َعحرفحُ  

م  سات لايها قادة ُكفر 

وفِشل  هسبب عاد لمكنهب من  دا ة األعما  اليوميحإل. وعحرفح  كحذلحك شحركحات 

لايها مايرين متميِّزين وفِشل  كذلك هسبب عاد لحمحكحنحهحب محن امهحااع ولشحجحيحع 

 ذ  لحتاج الم  سات  لى المايرين والقادة م اً، و نا أوصي الم  سات  .التايير

 لى لجنب الوقوع في فا الحاامإل الااعيإل  لى لحوي  جميع ال املين في الم  حسحإل 

 لى قادة، واالهت اد عن الفهب الخاطئ هأ  امدا ة  ي عبا ة عن  لوا لحيحس  ال؛ 

أي أ  امدا ة ال لحتاج  لى مها ات خاصإل يتمتع هها المحايحريحن هح   حي محهحمحإل 

 . هلأ يستطيع م ظب الناى القياد هها دو  لا يب خا 

 ذا  لك  امدا ة  ذا النهج الخاطئ، فإنهحا وهحع شحك  حتحنحتحهحي  لحى ححالحإل محن 

 .الفوضى امدا يإل وعاد التركيز على ال م  التي قام  من أجلأ الم  سإل

   الناحيإل الُمفلى  نا  ي في أ  لخل  الم  سات مايرين قحاد يحن عحلحى الحقحيحادة 

وقادة قاد ين على امدا ة. أل  القا ا الجيحا  حو الشحخح  الحقحاد  عحلحى الحقحيحادة 

 .وامدا ة في آ  واحا

اال ا  يجا  هامشا ة أ  عادة ما يخل  الناى هين كلمإل قا ا و كلمإل ماير م تقاين 

أ  الكلمتين وجهبن ل ملإل واحاة أو أنهما مترادفتين و لحمع  نفس الم نى، لحكحن 

واقع األمر ليس كذلك ، فالماير يختلا لماماً عن الحقحا حا ، و لحكح  واححا محنحهحب 

صفالأ و خصا صأ و ميزالأ ،  ذ  محا  حو الحفحرن هحيحن الحقحا حا والحمحايحر؟ فحي 

الم  سات الناجحإل يجب لا يب األفراد على  دا ة األشيائ وقيادة الحنحاى. محفحعً 

 دا ة األمو  الماليإل و ير ال مليات والنقا ونظاد البيانات وكذلك قيادة الح حامحلحيحن 

ولوجيأ هصيرلهب  و مرافقتهب  و لأطير ب على نم  ال حمح  الحجحيحا و الحطحريحقحإل 

المفلى ألدائ المهاد المنوطإل ههب لرما  السير الحسن لل م  و لأديتأ على أحسحن 

وجأ مع لباد  االفكا  و  ماعهب و  اشراكهب  في صنع القرا  أو يحكحونحوا جحزئ 

منأ  ، فرع على ذلك لوجيههب نحو األشيائ التي من شأنها لرفع من م نحويحالحهحب  

وهنائ الفقإل في نفو هب ولحفيز ب نحو النجاح.  هما نعحظ أ  المايحريحن األوا ح  

كانوا يمفلو   ذا النوع من األفراد، فكانوا مايحريحن نحاجحححيحن، محهحرة فحي  دا ة 

 .األعما  المت لقإل هم  سالهب وقادة متميزين

   م ظب  جا  األعما  يواجهو  مشاك  من نوع ما فيما يتح حلح  هحإدا ة الحنحاى 

ال املين م هب. نرى على  بي  المفا  أ  أحا المايرين أو المحشحرفحيحن قحا لحرقحى 

نرى أيراً أ  أحا المقاوليحن قحا لحو حع فحي  .وهشك  فجا ي  لى  لبإل لنفيذيإل عليا

مجا  عملإل لا جإل لفون مقا لأ على متاه إل و دا ة أعمالأ. محرات عحايحاة نحرى 

 .أ  لطوير الماير ليصب  قا ااً لتب هطريقإل خرقائ

لماذا  ذ  الفش   نا؟ السبب في ذلك أ  مجتمع ال م  يتفهب امدا ة هشك  جيا وال 

يتفهب القيادة في م ظب األحيا . هشك  عاد يكو  القا ا قاد اً على لحميحس الحنحاى 

اللباعأ. و و عادة يسأ  نفسأ ما الذي يمكن أ  أقولحأ أو أفح حلحأ ألجح ح  الحنحاى 

يتب ونني ويف لو  ما أ يا منهب أ  يفح حلحوه. أفرح  الحقحادة  حو محن يحتحمحكحن محن 

الحصو  على أكبر عاد من األلباع. عادة الناى يف لو  ما لملي عليهب عحقحولحهحب 

والقا ا الجيا  و الذي يتمكن من فهب ما ياو  في عقو  الناى ويحركهب من واقع 

عقولهب.  نا يش ر الناى أ  عقولهب في انسجاد لاد مع القا ا، وهذلك ال يحتحرددو  

 .في لنفيذ  غبتأ أو طلبأ

 ذ  القيادة  نا نوع من ال م  السيكولوجي، فإذا ا تطحاع الحقحا حا لحطحبحيح  طحرن 

القيادة الحايفإل فإنأ يكو  وهع شك فاععً هشك  أكبر.    مها ات الحقحيحادة محفحلحهحا 

مف  مها ات امدا ة يمكن ل لمها، لكن القا ا يا ا الوضع السا حا ويحتحمحكحن محن 

لاييره.  ذ  ل لُب القيادة ي تما على مواجهإل األوضاع غير الُمرضيإل واالنحتحقحادات 

 .غير المرغوهإل

 :أخيرا لنرع مقا نإل هين الماير والقا ا

 القائد المدير

 يكسب اتباعا   يترأس بعض الموظفين

 يعمل التغيير بنفسه يتفاعل مع التغيير

 يطبق األفكار لديه أفكار جيدة

 يقنع أتباعه يحكم المجموعات

 يصنع األبطال يحاول أن يكون بطال

يبقي على األوضاع على ما هي 
 عليه

 يرقى بالمؤسسة إلى آفاق عالية

 ؟ المديـــــر القائـــــــد  هــــــل أن
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 “النقد البناء”
 بقلم: السيدة بن يحي فايزة

 مسترارة الزبائن / أفراد 

دا ما ما لكو  الشجرة المحفحمحرة مح حرضحإل 

للحهحجحود، لحهحذا ال لحححز      حاجحمحوا، 

فمهما كا  م الك ولحخحصحصحك وطحبحيح حإل 

د ا تك، عليك أ  لحفحتحخحر هحكح  محرححلحإل 

وصل  لها هجهاا، ال لقلح  محن  نحجحازا 

وال لقا   نفسك هحاحيحرا، فحع أححا يح حلحب 

لححفححاصححيحح  حححيححالححك وال  ححمححومححك وال 

مواجهالك، الجميع يكتفي هالنظر من ه حيحا 

لححفححاححرالححك، فححاصححنححع مححجححاا لححوحححاا وال 

لخشى ص وهالك، لجحا ح  محن يحححبحطحك، 

 كز على أ اافك فستص  و تنحجح  هحإذ  

 هللا حتى ولو طا  طريقك. 

 

 نتحا  في  ذا المقا  عن النحقحا الحبحنحائ؟ 

ما مح حنحى الحنحقحا الحبحنحائ؟  أو 

هاألحرى متى يكو   ذا النحقحا 

 هنائ؟ 

أحححيححانححا الهححا أ  لححنححز  ألقحح  

د جات ال ق  حتى لرلفع  لحى 

أعلحى د جحات الحقحلحب، و حذا 

عن طحريح  ا حتح حمحا  الحنحقحا 

البنائ الذي ي تبر عمليإل لقحايحب 

أ ائ صحيحإل ووجيحهحإل ححو  

عم  االخرين والتي لحنحطحوي 

عادة على ل حلحيحقحات  يحجحاهحيحإل 

و لبيإل ولكحن هحطحريحقحإل وديحإل 

وليس فيها عناد لقولأ عز وج  )وأحسنحوا 

    هللا يحب المحسنين  صان هللا ال ظيب.

فطريقإل النقا  ذا ا لبط  هامحسا  زادت 

من جمالأ وهساطتأ و ذا محا يح حر  هحفحن 

 الت ام  

 أحاو   فادلكب هب ض الطر  في كيحفحيحإل 

الت ام  علحى أ حاى الحنحقحا الحبحنحائ لح حلحهحا 

 لساعا أصحاهها في هنائ االخرين 

عنا م الجتك للحخحطحأ ضحع نحفحسحك محكحا  

الشخ  المخطئ، مب أنظر ما  و منا حب 

وكيا لريا أ  ي حامحلحك الحنحاى لحو صحا  

 منك  ذا الخطأ 

حاو  أ  لقل  من نسبإل النقا و   اححتحجح  

 ليأ فا تخاد البنائ الذي ياخ  القلو  محن 

 الو لإل األولى 

م رفإل نسبإل الخطأ ضرو يإل ال  الح حعج 

مرالب، لهحذا ححاو  دا حمحا لحقحايحر د جحإل 

 الخطأ، مب ا تخاد ال عج المنا ب لأ 

ال لنسى دا ما االحسا  لحيحكحن عحعج  حذه 

األخححطححائ مصحححححوهححا دا ححمححا هححالححرحححمححإل، 

والتا ج، والتحقحر  محن صحاححب الحخحطحأ 

 حتى و   كن  قاد ا على القسوة وال قا  

وأخيرا وليس آخرا حاو  دا حمحا االهحتح حاد 

عن الظنو  والشكوا وكفرة الحكحعد الحذي 

ال يجحاي نحفح حا ال فحي ححيحالحك وال ححيحاة 

غيرا لكن دا ما مع ا حتحخحااد الحفحطحرة ال 

لححكححن مححاححفححع  ححاذجححا يححخححاعححأ االخححرو  

 وينطلي عليأ التععب 

وفي األخير أعلمكحب أ  الحنحقحا 

البنائ ي تبر من ال بادات الحتحي 

حث عليها   ولنا الكريحب فحي 

كيفيإل الت ام  مع الاير فألمنحى 

األخححذ هحح ححيححن االعححتححبححا   ححذه 

النقاط األ ا يحإل والح حمح  هحهحا 

في شتى مجاالت حيالك ححتحى 

 مع أ رلك وأهنائا. 
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 بقلم: السيد حجاز ياسر عبد العزيز

 مندوب متعدد المهام / خلية التمويل العقاري

 

  محححمحا الحنحبحي الحجحلحيح  أد ا زمحن الحتحاهح حي ،أَويس بن عامر  النقَنْرننيّ 

ولب يحظ هرؤيتأ ولقا أ و ذا النشاالأ هبر أمأ و اعتنا أ هها  ، وقحا  

وقحا  وي عحن هالصَّعح واميما  وهّره هوالالأ     الر و  شها لأ

أن منن خنينر النتنابنعنينن رجنل ينقنال لنه  " أنأ قحا        و  هللا 

 ،" أويس

و أوصى عمر و علي هن أهي طالب  ضي هللا عنهما أ   ذا لقيتما أويحس 

هن عامر القرني فاطلبا منأ أ   يستافر  لكما و قا أخحبحر حمحا هصحفحالحأ و 

هبره هأمأ و هأنأ من أ   قر  هاليمن ، فَكاَ  ُعَمُر ْهُن اْلَخطَّاِ   ضحي هللا 

عنأ  ِذَا أَلَى َعلَْيِأ أَْماَادُ أَْ ِ  اْليََمِن َ أَلَُهْب   يا أَْ ِ  اْليََمِن.. يا أَْ حِ  اْلحيَحَمحِن.. 

أَفِيُكْب أَُوْيُس ؟ فع يجيبأ أحا أي ال ي رفونحأ ، و كحا  فحي كح   حنحإل فحي 

موعا الحج يبحث عنأ حتى  وي أنأ في آواخر خعفتأ وفي ال اد التا حع 

و ه ا خعفإل الصحايح  أهحو هحكحر     للخعفإل و  ذا ه ا وفاة الر و  

 ضي هللا عنأ  نادى في موعا الحج أ   اليمن في مكا  واحا فقحا  لحهحب 

ليجلس الجميع  لى أ   مراد فجلسوا  لى قلي  مب قا  لهب ليجلس الحجحمحيحع 

 لى أ   قر  فجلسوا جمي هب  ال قلإل ، مب قا  لهب أمير الم منين عمر هحن 

الخطا   ضي هللا عنأ   أَفِيُكْب أَُوْيُس ْهُن َعاِمٍر ؟ ، فقحا  لحأ أححا حب نح حب 

لكن لركناه مع ماشيتنا و متاعنا  ، ففرح  يانا عحمحر  ضحي هللا عحنحأ و 

أ ضاه و نادى عليًا  ضي عنأ و انطلقا  ليأ مسحرعحيحن َححتَّحى أَلَحو َعحلَحى 

نرق ؟ قَناَل :  أَُوْيٍس ، فقا  لأ الفا ون  ضي هللا عنأ  َ  أَُوْينُس ْبنُن َعنام  أَْن

ْن قََرنق ؟ قَاَل : نَعَْم . قَناَل : فَنَكناَن ب نَك بَنَرٌص  ْن ُمَرادق ، ثُمَّ م  نَعَْم . قَاَل : م 

ْرَهمق ؟ قَاَل : نَعَْم . قَاَل لََك َوال َدةٌ ؟ قَاَل : نَعَْم . قَناَل  َع د  ْنهُ إ الَّ َمْوض  فَبََرأَْت م 

ُ َعلَْيه  َوَسلََّم يَقُوُل : ) يَأْت ي َعلَْيُكنْم أَُوْينُس ْبنُن  ْعُ  َرُسوَل َّللاَّ  َصلَّ  َّللاَّ َسم 

ْن قََرنق ، َكاَن ب ه  بََرٌص فَنبَنَرأَ  ْن ُمَرادق ، ثُمَّ م  رق َمَع أَْمَداد  أَْهل  اْليََمن  ، م  َعام 

هُ ،  ْرَهمق ، لَهُ َوال َدةٌ ُهَو ب َها بَرٌّ ، لَْو أَْقَسنَم َعنلَن  َّللاَّ  أَلَبَنرَّ َع د  ْنهُ إ الَّ َمْوض  م 

فَإ ْن اْستََطْعَ  أَْن يَْستَْ ف َر لََك فَاْفعَْل ( فَاْستَْ ف ْر ل ي . فَاْستَْ فََر لَهُ . فَقَاَل لَنهُ 

ل َهنا ؟ قَناَل :  يُد ؟ قَاَل : اْلُكوفَةَ . قَاَل : أاََل أَْكتُُب لََك إ لَ  َعام  ُعَمُر : أَْيَن تُر 

 أَُكوُن ف ي َغْبَراء  النَّاس  أََحبُّ إ لَيَّ  (.

ونحهح  محن  الصحححاهحإل قا ل لب  يانا أويس  هن عامر على يا كفيحر محنو

ز اًا وو ًعا. وعنحامحا  حمحع  الحنحاى  التاه ين علمهب حتى صا  من أ مإل

قاومأ  لى الكوفإل و فر  ما و د من أحاديث عنأ  ، لحهحافح   لحيحأ خحلح  

 كفير ليت لموا منأ هر الوالاين و التواضع هلل عز و ج  ،  

أويس هأمأ و خامتأ لها ولواض حأ لحرهحأ  حو الحذي جح حلحأ محجحا   فبر

الاعوة ، ومن  نا قا  ال لمائ  حمهب هللا أنأ يجوز أ  لطلب محن الحرجح  

الصال  أ  ياعوا لك و يجوز  للفاض  أ  يتبع المفرو  ، فبحالحرغحب محن 

محن  اأ  عمر و علي صحاهيا  جليع  من المبشرين هالجنإل  ال انهما طلبح

أويس هن عامر القرني التاه ي الجلي   أ  يستافر لهما ، و ايرحا  حيحانحا 

مو ى عليأ السعد و و من أولي ال زد من الر    أمحره هللا لح حالحى أ  

نن قا  هللا ل الى  يت لب من  يانا الخرر عليأ السعد ،  َرَجناتق مَّ ْرفَُع دَ " نَ

ْلمق َعل يٌم " ي ع    من  و ة يو ا ، قحا  13من اآليإل ) نََّراُءۗ  َوفَْوَق ُكّل  ذ 

الصحاهإل  ضي هللا عنهب في  ذه اآليإل ليس عالب  ال فحوقحأ عحالحب ، ححتحى 

ينتهي  لى هللا عز وج  أي يكو   ذا أعلب من  ذا ، و ذا أعلب من  حذا ، 

وهللا فون ك  عالب و و أعلب ال المين  ليأ ينتهي ال لب ، منأ هاأ ولح حلحمح  

 ال لمائ ، و ليأ ي ود .

من أقوالأ أنأ   قا  لأ  ج  أ يا أ  أصحبك أل تأنس هك، فقا  و

 .أويس   بحا  هللا ما كن  أ ى أحاا ي ر  هللا يستوحش مع هللا

 تشها  يانا أويس هن عامحر الحقحرنحي فحي زمحن الحخحعفحإل الحراشحايحإل  ا

  ضي هللا عنأ و أ ضاه .
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أصل هذه اآلية إال تنصروه فقد نصره هللا قبل ذلك فاهلل سبحانه عنز 

وجل نصر النبي في مواقف عدة في خروجه من مكة لنمنا حناصنره 

المرركون في بيته فاهلل ناصره وهو ليس بحاجة ال  نصرتكنم فنان 

تجاهدوا في سبيل نصرة النبي انما تنفعون أنفسكم باألجر والنثنواب 

 ال غير ذلك 

عحححنحححأ  عحححلحححى لما  فحع ُخحبحْيحب هحُن عحاي ) ضحي هللا 

الححخححشححبححإل لححيُححصححلححب ويُححقححتحح ، قححا  لححأ 

وأنحححك آمحححن المشركو  "الود ا  محماا اآل  مكانك 

ا  هين أ لك؟ " فقا  لهب ُخبْيب  "وهللا محا اود 

محما صلى هللا عليأ و لب عنا ا لأ يشاا هشوكحإل، 

 واني  لم  من موقفي  ذا "

 فداك ابي وامي ونفسي يا رسول هللا

اوصا  الحنحبحي عحلحيحأ الصحعة والسحعد كحمحا وصحفحأ 

 ال لمائ 

كا  عليأ الصعة والسعد أحسحن الحنحاى وجحهحا "

وأحسنهب ُخُلقا ليس هالطوي  البا ن وليس هالقصير"  واه 

 البخا ي

كا  عليأ الصعة والسعد مرهوعا ه يا ما هين المحنحكحبحيحن لحأ شح حر "

 يبلغ شحمإل اذنيأ " واه البخا ي

كا  عليأ الصعة والسعد ضخب الراى والحيحايحن والحقحامحيحن " واه "

 البخا ي

كا  عليأ الصعة والسعد اذا مشى يحتحكحفحأ »قا  علي  ضي هللا عنأ  

لكفأ كأنما ينح  من صبب " صبب  األ و الحمحنحخحفحرحإل أي كحانحأ 

 ينز  من مرلفع"

كا  عليأ الصعة والسعد وجهأ مف  الشمس والقمر وكا  مستايحرا "

 " واه مسلب

كا  عليأ الصعة والسعد أشك  ال ينين " في هباو عحيحنحيحأ ححمحرة "

  واه مسلب

كا  عليأ الصعة والسعد شايا  واد الش ر أكح  ال ينين  ذا وضع "

  دائه عن منكبيأ فكأنأ  بيكإل فرإل " صححأ االلباني

كا  عليأ الصعة والسعد  ذا  ر ا تنا  وجحهحأ كحأنحأ قحطح حإل قحمحر "

 "متف  عليأ

 كا  عليأ الصعة والسعد اهيض ملي  الوجأ " واه مسلب"

كا  عليأ الصعة والسعد ي ر  هري  الطيحب  ذا اقحبح " صحححححأ "

 االلباني

 كا  عليأ الصعة والسعد ال يرحك اال لبسما "صححأ االلباني"

كا  عليأ الصعة والسعد كعمأ يفهمأ كح  محن  حمح حأ "صحححححأ "

 االلباني

يمشي مشيا ي ر  فيأ انحأ لحيحس هح حاجحز  عليأ الصعة والسعد كا "

 وال كسع " صححأ االلباني

  ذا مشى لب يلتف  "صححأ االلباني عليأ الصعة والسعد كا "

 ُخلُقُأ القرآ  " واه مسلب عليأ الصعة والسعد كا "

 أحسن الناى ُخلُقا "متف  عليأ عليأ الصعة والسعدكا  "

 تنا ر ينخ   و عنب ر 

 

يود المولا عظيب ويود الب فإل أعظب ال  الحبح حفحإل نحزو  كحعد هللا محن 

السمائ فُشر  النبي عليأ الصعة و السعد هالنحبحوة ولحب يحححاد لحنحا 

 يود الب فإل ألنأ ليس مح  ل م  خا .

لب ي لب الصحاهإل ا  النبي صلى هللا عليأ و لب ُولا يحود 

االمنين اال منأ، فهو اعلب الناى همولحاه ومحع 

 ذا لب يحاد لهب أي امنين  و وال  ألحوه 

  ب أل  الاين عم  ال زمن.

أ خ عمر التا يا هالهجرة ولب ي  خأ همحيحعد الحنحبحي عحلحيحأ الصحعة 

والسعد كما ف   ا   الكتا  لي لب الناى أننا امإل عم  ال امحإل ازمحنحإل 

 وحواد " الشيا عبا ال زيز الطريفي"

 مكلفة بتسيير أسقف التمويل  

  خلية التجزئة المصرفية

 بقلم االنسة : امال وابل



 

أولى مصر  السعد ا تماما كبيرا للمس وليإل االجتماعيإل محن خحع  

لف يلها ولطوير مجااللها، لمفل  فحي لحححسحيحن الحمحنحاخ االجحتحمحاعحي 

لموظفي المصر  و عطائ أ حمحيحإل لحتحطحويحر الحمحسحتحوى الحمح حيحشحي 

للموظا، ومن جانب آخر االلتزاد هالمشا كإل في األنشحطحإل وهحرامحج 

الخامإل المجتم يإل، هشك  م  سالي من خع  لوجيأ صر  األمحوا  

في مصا   لخاد المجتمع ومنها، الت ليب، الرعايإل الصحيإل، الح حمح  

الخيري لميتاد، نشر مقافإل المس وليإل االجتحمحاعحيحإل، دعحب الحمحشحا يحع 

الصايرة، دعب ال م  الحتحطحوعحي، نشحر محقحافحإل الصحيحرفحإل والحمحالحيحإل 

 ام عميإل في المجتمع.

أ  المس وليإل االجتماعيإل ليس  مجرد مما  إل أعحمحا  عحاديحإل هحيث 

ه   ي مجموعإل من النشاطات الااخليإل والخا جيإل المتحراهحطحإل الحتحي 

لرمن التسوي  الحجحيحا لصحو ة الحمح  حسحإل، ولرحمحا  ا حتحمحرا يحإل 

الصو ة النمطيإل التي يتناقلها المجتمع الماني يجب عحلحى الحمح  حسحإل 

احتراد الم ايير التي لتعئد مع البيئإل التي لنش  فيها الحمح  حسحإل محن 

 حيث ال ادات والتقاليا والاين

 0920-0920-0921حق  المصر  خع  الفع   نوات الماضيإل 

قفزة نوعيإل ونتا ج الفتإل في مجا  المس وليإل االجحتحمحاعحيحإل، ظحهحرت 

هشك  واض  في شموليإل الخامات االجتماعيإل والتطوعيإل والحخحيحريحإل 

التي احترنها المصر   وائ عن طري  الحمحبحاد ة او الشحراكحإل أو 

الرعايإل والاعب، للق   ضا وا  ا من الحمحوظحفحيحن عحلحى الحمحسحتحوى 

 الااخلي، ومختلا الشركائ االجتماعيين على المستوى الخا جي.

وفي  يان  ذا اال تماد أنشئ  خلحيحإل محركحزيحإل لحنحشحاط الحمحسح ولحيحإل 

، اول  لهحا امدا ة الح حامحإل أ حمحيحإل 0921االجتماعيإل للمصر   نإل 

كبيرة، من خع  لخصي  ك  الحو حا ح  لحلحسحيحر الحححسحن وضحمحا  

التطو  المع ب المسطر في ا تراليجيإل المحصحر ، محهحمحتحهحا خحامحإل 

موظفي المصر ، وكذا المجتمع في مختلا محجحااللحأ، هحححيحث محن 

مهامها لصميب البرامج في مجا  المس وليإل االجحتحمحاعحيحإل ولحنحفحيحذ حا 

هحيث لكو  القوة المحركإل لنشاطات الاعب المجحتحمح حي الحذي يحقحامحأ 

 المصر .

 ليكب مختلا نشاطات خليإل المس وليإل االجتماعيإل للمصحر ، والحتحي 

ل م  على لقايب صحو ة محمحيحزة لحلحنحشحاط االجحتحمحاعحي  حوائ عحلحى 

المستوى الااخلي من خع  السهحر عحلحى لحنحفحيحذ هحرنحامحج الحخحامحات 

االجتماعيإل الممنوحإل للموظفين لهحا  لرحمحا  هحيحئحإل عحمح  محتحزنحإل 

 ومستقرة، أو على مستوى خامإل المجتمع.

 مبادرات دعم التعليم واألنرطة الرياضية :

يولي مصر  السعد للت ليب ا تماد خاصا محن خحع  دعحب و عحايحإل 

أنشطإل الجام ات، وحرصأ الكبير على لكريب  نويا الحنحاجحححيحن محن 

أهنائ الموظفين الطلبإل المتفوقين هجوا ز قيمإل و ذا من خحع  لحنحظحيحب 

احتفاليإل لرب األهنائ واألوليائ هحرو  الطاقب التحنحفحيحذي لحلحمحصحر  

 .على  أ هب السيا الماير ال اد

دأ  المصر  عبر لجنإل مناوهي ال ما  على لحنحظحيحب محبحا يحات فحي 

كرة القاد أ بوعيا، هامضافإل  لى أنشطإل  ياضحيحإل محتحنحوعحإل أخحرى، 

 انخرط فيها عاد م تبر من الموظفين.

 مبادرات في الصحة:

لألي مباد ات دعب الخامات الصحيإل ضمن أولحويحات األنشحطحإل 

االجتماعيإل للمصحر ، ححيحث قحاد عحلحى الحمحسحتحوى الحااخحلحي، 

هرما  لاطيإل صحيإل شاملإل، ومكملإل لنظاد التاحطحيحإل الصحححيحإل 

الحكوميإل، هالت اقا محع شحركحإل محتحخحصحصحإل لحتحسحيحيحر ود ا حإل 

الملفات الصحيإل للموظفين من أج  التاطيإل الصحيحإل فحي  طحا  

التكف  والمساعاة والمسا مإل في التكاليا ال عجيحإل لحلحمحوظحا، 

 2299محوظحفحا، و جحمحالحي  139مهما كا  نوعها، و ذا لفا اة 

منخرط هإحصائ ذوي حقون الموظفين وقا الق   ضحا كحبحيحرا 

من طر  الموظفين، للتاطيإل الصحيإل الااخليإل همختلا أنواعها 

 .وعبر ك  الفروع

كما قاد المصر  هالمسا مإل في دعب م  سات خيريإل في  طحا  

71ص  الرعايإل الطبيإل ل اة حاالت اجتماعيإل ص بإل.  



 

 مبادرات اتجاه الموظفين:

حرصا من امدا ة ال امإل للمصر  علحى خحلح  هحيحئحإل عحمح  محتحزنحإل 

ول زيز ال عقإل مع المحوظحفحيحن، قحامح  هح حقحا لحقحائات محع  طحا ات 

الححمححصححر  لححب مححن خححعلححهححا  يصححا   ؤيححإل و  ححالححإل الححمححصححر  

وا تراليجيتأ المسطرة، واال تماع  لى اقتراحالحهحب هحهحا  لحححسحيحن 

ولطوير  جرائات ال م ، والذي ين كس  يجاها على هيئإل ال م  والتي 

 ل دي  لى التحفيز لإلنجاز والتميز.

وفي  طا  لاعيب  وح االنتمائ للمصر  والتواص  محع الحمحوظحفحيحن 

ولومي  ال عقإل هينهب، قام  خليإل المس وليإل االجتماعحيحإل لحلحمحصحر  

 :هتقايب عاة أنشطإل، لرمن 

  لنظيب  حعت داخ  وخا ج الوطن، شا ا فيها عحاد كحبحيحر محن

 الموظفين وعا علهب،

  قياد المصر  من خع  لجنإل مناوهحي الحمحوظحفحيحن هحمحشحا كحتحهحب

ودعمهب في مختلا محنحا حبحالحهحب االجحتحمحاعحيحإل، محن خحع  محنح  

قروو حسنإل اجتماعيإل، لتسايا دين أو ايجا  أو لحرمحيحب محنحز ، 

وهذلك يكو  المصر  قا  ا ب في  ذا امطحا  االجحتحمحاعحي فحي 

 مواجهإل حرج الاين أو مشك  االيوائ على كفير من الموظفين.

  لكريب الموظفين في منا بات عاياة )حلو  شهحر  مرحا ، عحيحا

 الفطر وعيا األضحى، عيا المرأة، منا بإل المولا النبوي ،

   لنظيب قرعإل لفا اة الموظفين لتأديإل  منا ك ال حمحرة، و حي عحادة

دأ  المصر  على ال م  هها، هامضافإل  لى لكحريحب الحمحوظحفحيحن 

 ذوي األقاميإل، وكذا الذين لحصلوا على شهادات علميإل ومهنيإل.

  كما  هر المصر  عبر خليإل المس وليإل االجتماعحيحإل عحلحى دعحب

القا ة الشرا يإل للموظا وذلك عن طريح  لحنحفحيحذ محخحتحلحا محنح  

الاعب االجتماعي المسطرة في هرنامجأ، كمنحإل  مرا ، ومنححإل 

عيا األضحى المبا ا، ومنحإل الزواج، ومنحإل االزدياد وغحيحر حا 

 من المن .

  ومن أج  ا تاع  الموظفحيحن لحفحتحرة اجحازلحهحب السحنحويحإل هصحفحإل

مميزة، لب لنظيب عاة  حعت  ياحيإل في فترة المو ب السحيحاححي، 

 ولب السهر على لقايب منحإل  ياحيإل خا ج الجزا ر وداخلها.

 مبادرات خدمة المجتمع

يحر  المصر  على دعب مختلا الجم يات الخيريإل والم  سات 

التطوعيإل لتمكينها من خامإل المجتمع، وفي  ذا  طا   ا ب 

المصر  في لقايب الاعب لجم يات وطنيإل ذات أمر كبير في 

المجتمع، منها الهع  األحمر الجزا ري، والكشافإل الجزا ريإل، 

 .وجم يإل كاف  اليتيب الوطنيإل

ومن خع  الاعب المادي للنشاط االجتماعي والخيري، فإ  مجا  

مسا مإل مصرفنا شم  كذلك الماا ى القرآنيإل والملتقيات ال لميإل، 

وكذا الجم يات المتخصصإل في لقايب يا المساعاة وال و  لفئات من 

المجتمع جا حسا إل كالمرأة الجزا ريإل، والطفولإل، وذوي 

 االحتياجات الخاصإل.
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و  هرت خليإل نشاط المس وليإل االجتماعيإل لحلحمحصحر  عحلحى لحنحفحيحذ 

هرنامج امعانات هحالحتحكحفح  هحالحطحلحبحات هحالحتحنحسحيح  محع الحجحمح حيحات، 

االحتياجات في مجا  الاعب و امعانإل ولقييمها، وحصر الحطحلحبحات و 

 عااد الملفات، و لنفيذ هرامج ولااهيحر الحمحسحاعحاة والحاعحب الحمحوجحهحإل 

لل ا عت المحرومإل هالتنسي  مع الجم يات ، والقياد هزيا ات مياانحيحإل 

 لك  جهإل مستفياة للتحق  من لنفيذ امعانإل الممنوحإل.

، أ محهحا اقحتحنحائ أ حرة 20المسا مإل في حمعت التصاي لوهائ كوفيا 

، ولخصي  غع  محالحي مح حتحبحر  ن ا  وأجهزة لنفس للمستشفيات

 .لاعب الجهود في  ذا الصاد هالتنسي  مع المجتمع الماني

 مبادرة دعم الملتقيات العلمية والمؤتمرات االقتصادية :

 ا ب مصر  السعد هشك  كبير وف ا  في عاة  ملتقيات وم لمحرات 

اقتصاديإل وعلميإل، حيث  عى المصر  عاة ف اليحات هصحفحإل دو يحإل 

ومستمرة، كم لمر الماليإل ام حعمحيحإل الحاولحي والحمحنحظحب محن طحر  

الما  إل ال ليا للتجا ة، والم لمر الاولي لح  عنوا  "دو  التحمحويح  

ام عمي في القطاع المالي الجزا ري محن لحنحظحيحب جحامح حإل الحبحلحيحاة، 

 .والملتقى الاولي للمخطوطات من لنظيب جام إل أد ا 

كما لم  المشا كإل في عاة نشاطات ولظا رات علميإل ومقافيحإل دعحي 

 ليها المحصحر  محن خحع  الحمحايحر الح حاد أو مسح و  خحلحيحإل نشحاط 

 المس وليإل االجتماعيإل للم  سإل.
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 مشروع السالم لباب رزق

 7102تمكن المصرف من إطالق مشروع السالم لباب رزق سنننة 

مشنروع مصن نر لنفنائندم ا رامنل  011والذي يهدف إلن  تنمنوينل 

وا يتام بهدف مساعدتهم عل  تأسين  مشنروع مصن نر ينوفنر لنهنم 

دخل مالي قار من خالل منحهم قروض حسنة مع إمكانينة تسنديند نا 

  عل  المدى الطويل بموجب اتفاقية أمضا ا المصرف مع الجمعية.

ولهذا ال رض تم إبرام اتفاقية تنهندف إلن  تنحنديند كنينفنينا  تنحنقنين  

التعاون بين المصرف والجمعية المتعاقدم، جمعية كافل اليتيم لنوالينة 

البليدم، ب نرض تنمنكنينن ا رامنل وا ينتنام عنلن  إنشنا  من سنسنا  

 مص رم وذلك وف  الشروط المبينة في االتفاقية.

تتمثل  ذه ا  داف فني النمنسنا نمنة فني تنلنبنينة احنتنيناجنا  النفنئنا  

المحتاجة في مجال التموينل والنمنرافنقنة فني النمنشنارينع الصن نينرم، 

وتمكين الفئا  المحتاجة من ا رامل وا يتنام منن النولنوش  نشنطنة 

مدرم للدخل عبر منحهم تكوينا  متخصصة تضمنها الجمعنينة عنلن  

 المستوى المحلي بالتنسي  مع مختلف الهيئا  الحكومية.

منالينينن دينننار  01خصص المصرف غالفا منالنينا حندد سنننوينا ب

جزائري، للتكفل بطلبا  تمويل المشاريع الموضوعة علن  مسنتنوى 

الجمعية في صي ة قرض حسن مص ر، و تسخير فروع النمنصنرف 

الستقبال المستفيدين من المشاريع من أجل المرافنقنة بنالنتنننسنين  منع 

الجمعية، بوضع برامج وأنشطة تكوينية لفائدم المستفيدين، و متنابنعنة 

بداية المشروع، و وضع إجرا ا  لمرافنقنة النمنشنروع عنن طنرين  

المساعدم في ضمان تسوي  أو توزيع النمنننتنجنا  و النتنننسنين  بنينن 

مختلف المشاريع الممولة، من خالل تنظيم معارض خاصنة و مننن  

 فضا ا  للمستفيدين من المشاريع للتعريف بمنتجاتهم و تسويقها.

 .دش كحد أقص  011.111حدد سقف التمويل لكل مستفيد بمبلغ 

يحدد المصرف صي ة التمويل وطريقنة النتنسنديند بنمنوجنب اتنفناقنينة 

القرض بين المستفيد والمصرف وذلك وفن  الشنروط النمنحنددم فني 

  .العقد

تقدم جمعية كافل اليتيم لمصرف السالم تقريرا مفصال متضمنا لنكنل 

 مراحل إنجاز المشاريع الممولة من طرف المصرف.
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يعقد المصرف لقا  سنوي لتنقنينينم حصنينلنة مشنروع بالسنالم لنبناب 

الرزقب ؛ واعتماد حصيلة النتائج المحددم  كأسا  لنبنرننامنج السنننة 

 .الموالية

في إطار  ذا التقييم يتم تحديد المشاريع الننناجنحنة النتني تنم تصنفنينة 

قروضها الممنوحة من طرف المصرف كاملة لمرافنقنتنهنا بنتنمنوينل، 

حسب احتياجا  المشروع، في صي ة المضاربة بمبلغ قد يصل إلن  

 مرم ونصف مبلغ التمويل الممنوح بصي ة القرض الحسن المص ر.

وحول المجاال  التي اتجه إلينهنا النمنسنتنفنيندينن منن  نذا النمنشنروع 

الخيري اإلنتاجي الذي تمكن نسبة كبيرم جدا من المستفيدين منه منن 

تحقي  النجاح الذي كانوا يصبون إليه التي تنوع  ما بينن النخنيناطنة 

والحالقة وصناعة الحلويا  التقنلنيندينة وتنربنينة النمنواشني وا بنقنار 

بالنسبة لألرامل فيما اتجه ا يتام نحو فت  ورشا  نجنارم ا لنمنننينوم 

  .والترصيص وكذا مجال الخدما 

  ( مشروع مص ر لحد اليوم.01وقد تم تمويل أكثر من ثمانين )
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الخامات االجتماعيإل  غب ك  الت ا يا المتف  عليحهحا عحنحا الحجحمحيحع اال 

انني أظن أ  جو ر ا  و ال م  التطوعي و الس حي فحي قرحائ ححوا حج 

الناى ها ت ما  الو ا   الماديإل و البشحريحإل الحمحتحاححإل ، و فحي مصحر  

السعد كا  لنا شر  خامإل الزمعئ لحمحاة  ح   حنحوات لحقحا حمحنحا فحيحهحا 

لحظات الفرح و الحز  ، و أغتنب  ذه الفرصإل الس ياة أللقاد لك   م هب 

أصالإل عن نفسي و نياهحإل عحن هحاقحي أعرحائ محكحتحب محنحاوهحي  الزمعئ 

هجزي  الشكر و جمي  ال رفا  على الفقإل التي و ض و ا فينا ، و  ال ما  

أكمح  وجحأ   قا   انا هخامتكب و نرجو أ  نكو  قا أدينا واجبنا على

فا  كا  كذلك فهو من فر  هللا و حاه  بحانأ و لح حالحى و محنحأ )و محا 

 لوفيقي اال هاهلل ، و ا  لب يكن كذلك فنحن ن تذ  منكب.

أ يا أ  أشكر أعرائ لجنإل الخامات االجتماعيإل )القاامى و الحالييحن  و 

أدعو هللا ا  لكو  في ميزا  حسنالهب، و نرجو ممن  يخلفنا ا  يحكحونحوا 

 خير خلا.

أعتذ  شخصيا من ك  شخ  أ أت اليأ هنظرة او كلمحإل أو غحيحر حا، و 

)من لب يشكر الناى لب يشكر هللا  و قحا ا  االوا    أشكر ك  من  اناني

لقاد االضحافحإل الحتحي   ا  لرا دمائ جاياة في لجنإل الخامات االجتماعيإل

  عجزنا عن لقايمها.
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 ان تنقذ امال من ياس .. ان تمري في عون الناس

 ما اجمل هذا االحساس .. ال يوصف حتما بمعان

 تعطيه و تحتاج اليه .. و كان سعادتك لديه

 و تهزك لحظة عينيه .. دمع و سرور في ان

 بالخير و منح الرحمات .. ستفاجا بصدى البركات
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 دج( : 0333منحة رياض األطفال والتي تقدر ب )

 شروط االستفادة من هذه المنحة

يح  لكل موظف )م( االستفادم من  ذه المنحة عن كل طفل شرط أن 

 يقدم لنا الوثائ  التالية:

 مرور ثالثة أشهر عن توظيفه 

  المنحة تقدر عن كل طفل عل  أن ال يتعدى عدد ا طفال طفلين

 اثنين

  تقديم وصل دفع لكل موظف، أما للموظفا  وصل دفع وبطاقة

 عائلية للموظفا 

  تقدم المنحة خالل آخر كل شهر عن كل ثالثة أشهر أي ثالث

 وصال  دفع

   يتم ارسال وصال  الدعم إل  لجنة مندوبي العمال عن طري

 البريد الداخلي

دج لكل موظف أو موظفة لها سنة  003333منحة الزواج تقدر ب 

 عمل كاملة .

   لع تفادة من  ذه المنحإل على الموظا لقايب عقا زواج للجنإل

 مناوهي ال ما 

 منحة التمدرس

  يسنننتنننفنننيننند منننننننهنننا

المنوظنف عنن كنل 

تلمينذ فني االطنوار 

 الثالث: ابتدائي، 

 متوسط، ثانوي 

  2111تنننقننندر ب 

 دش عن كل طفل لصال  ثالث أطفال كأقص  تقدير

 

 

 منحة ازدياد و ختان طفل :

  :دش 71111تقدر منحة ازدياد طفل ب 

  :دش 71111تقدر منحة ازدياد طفلة ب 

  :دش 71111تقدر منحة ختان طفل ب 

  استحدث  لجنة مندوبي العمال منحة جديدم عن كل مولودم تقدر

 منحة طقم ذ بي تقدر ب

 71111 دش 

 شروط االستفادة من هذه المنحة

   يح  لكل موظف االستفادم من  ذه المنحة بشرط مرور ثالثة

 أشهر عل  توظيف المستفيد

  تقديم شهادم ميالد للمولود الجديد 

 تقديم شهادم ختان الطفل 

 النشاطات المناسبتية و التفافية:

   مار  المصادف ليوم المرأم  10تنظيم تكريم وتقديم  دايا ليوم

 العالمي

    تنظيم تكريم أبنا

المتفوقين في شهادا  

التعليم االبتدائي، ا ساسي 

 والبكالوريا

 التغطية و الخدمات الصحية

  تم في  ذا الصدد امضا  اتفاقية للت طية الصحية معGRAS 

SAVOYE 

 -  كل تفاصيل االنخراط وطرق االستفادم من الت طية الصحية تم

 توزيعها، يمكنكم

 الرجوع إليها والتواصل مع لجنة الت طية الصحية عبر االيميل 

FPMS@alsalamalgeria.com 

 اإلتفاقيات التنائية مع الموردين : 

عقد  لجنة مندوبي العمال عدم اتفاقيا  مع موردين لألجهزم 

الكهرومنزلية والهواتف النقالة، وذلك من أجل أن يستفيد الموظفين 

78ص  من البيع بالتقسيط ومن ا سعار التفضيلية،  



 

 قائمة الموردين :

 - SAMSUNG  لألدوا  وا جهزم الكهرو منننزلنينة والنهنواتنف

 النقالة

 - IRIS لألدوا  الكهرومنزلية 

 - LG لألدوا  وا جهزم الكهرو منزلية والهواتف النقالة 

 شروط االستفادة من هذه األجهزة بالتقسيط 

    يح  لكل موظف أن يستفيد من الشرا  بنالنتنقنسنينط إذا منر عنلن

 أشهر 10توظيفه 

  أشهر عل  حسب قنينمنة  01،  10،  10يتم الشرا  بالتقسيط لمدم

 المنتوش ومورده

  أن يكون للموظف القدرم عل  االستدانة 

 القروض الحسنة و السلفيات 

   دش تقسط  711111دش إل   011111حدد  قيمة السلفية بين

 أشهر، 01عل  اقص  تقدير 

 اما شروط االستفادة منها فهي:

  أن يمر عل  الموظف سنة عمل 

  أن يقدم الموظف طلب ووثائ  تثب  الحاجة للقرض الحسن 

   أن يقبل الموظف شروط المتف  عليها في الطلب فيما يخص

 االقتطاع الشهري من الراتب

 منحة السياحة ) السياحة الحموية  و الرحالت الدولية (

   دش 01,111,11تقدر منحة السياحة الدولية ب 

   تقدر منحة السياحة الداخلية

 دش 01,111,11الوطنية ب 

   تقدر منحة السياحة الحموية ب

 دش 71,111,11

 شروط االستفادة من هذه المنحة

 أن يمر عل  توظيف المستفيد سنة عمل 

   أن يقدم ما يثب  في رحلة سياحية حموية كفاتورم لمركب سياحي

 معدني

   بالنسبة للرحال  الدولية اللجنة تتكفل بالتعاقد مع الوكالة السياحة

 والقيام بإجرا ا  الحجز

 منحة التمدرس

      دج لك  طف ، 1999حاد مبلغ المنحإل يقا 

   على أ  يت اى عاد األطفا  مع  اطفا ، وذلك همنا بإل الاخو

 الما  ي

 السياحة الدينية ) الحج و العمرة(

   لنظب لجنإل مناوهي ال ما   نويا قرعإل ال مرة خاصإل هشهر

موظفين فيما لتكف  االدا ة ال امإل    90لفا اة  ش با  و مرا ،

 موظفين آخر، 93

    ا لأت لجنإل مناوهي ال ما  أ

حسب  90لريا موظفين 

أقاميتهب دو  مرو  ب عبر 

 القرعإل

    لمن  لجنإل مناوهي ال ما

عن ك  موظا فاز في قرعإل الحج أو لحص  على دفتر  209999

 الحج

 منحة عيد األضحى :

  دش لكل موظف 00111تقدر منحة عيد ا ضح  ب 

   01111تسا م االدارم العامة بقسط كبير في  ذه المنحة يقدر ب 

 دش لكل موظف

   دش لكل موظف 0111تسا م لجنة الخدما  االجتماعية ب 

 منحة رمضان : 

     دج 21999حادت لجنإل الخامات االجتماعيإل قيمإل المنحإل 

   دج والخامات االجتماعيإل  0999لسا ب االدا ة ال امإل همبلغ

 دج 1999

79ص   



 

أوال نشكر لكب  الأ االلتفالإل ليتسنى للزمعئ م رفإل النشاطات التي لسهحر 

أ  القيادة الحمحححكحمحإل أصحبححح  آلحيحإل عليها ادا لنا، ال يخفى على للجميع 

لتاعيب المركز التنافسي، والميزة التنافسيإل هما يحق  زيحادة األ هحاح ألي 

م  سإل محترمإل وذلك هموجحب اعحتحمحاد الحتحسحيحيحر الح حلحمحي والح حقحعنحي 

لتخفيض التكاليا ويتوقا  ذا وهححا كحبحيحر عحلحى كحفحائة أدائ األعحمحا  

اللوجستيإل، و في  ذه ال جالإل و ليتسنى لزمع نا م رفإل ادا لنا و كحيحفحيحإل 

، حيث يقود أدائ مهامها هشك  جيا، لتشك  االدا ة اللوجستيإل من دا رلين

دا حرة الصحيحانحإل والحخحامحات ماير ا هامشرا  والتنسي  هينهما، األولحى 

مكونإل من معمإل اقساد قسب لسيير أ شيا المصر  الذي ي تحبحر ذاكحرة ال

المصر  و قسب  لصيانإل لجهيزات وم اات المصر  و قسحب لحتحسحيحيحر 

حظيرة المصر  لتوفير النق  لجمحيحع  دا ات الحمحصحر  فحي محهحامحهحب 

 اليوميإل 

والفانيإل دا رة اال تفما ات واالصو  الفاهتإل المتكونإل من قسب المشتريات 

ولسحيحيحر  الذي ي م  على لزويا جميع ادا ات المحصحر  هحاححتحيحاجحالحهحا

مخز  المصر  وقسب لسيير األصو  الذي ي حمح  عحلحى لحوفحيحر لحوازد 

 دا ات وفروع المصر  ولقيياه علحى نحظحاد االعحعد االلحي هحامضحافحإل 

 للجرد الاا ب ألصو  المصر . 

الحى  كما انأ ال يمكننا عرو كافإل نشاطات امدا ة و حنحكحتحفحي هحامشحا ة

للبيإل االحتياجات الحتحي لح حر  عحنحهحا محخحتحلحا  حيحاكح  أ مها على نحو 

المصر  لرما  حسن  ير ا و عايإل اقحتحنحائ لحذاكحر السحفحر والحححجحز 

 الحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححفحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححنحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاقحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححي 

ولقايب الاعب اللوجستي فحي  طحا  الحتحجحمح حات وامجحرائات الحتحا يحبحيحإل 

المنظمإل لمصلحإل موظفي المصر  اضحافحإل الحى ذلحك الحتحفحاوو هشحأ  

عقود التامين المختلفإل نذكر منها لأمين ممحتحلحكحات الحمحصحر  هحمحا فحيحهحا 

الخاصإل هنشاطأ )النقا والودا ع البنكيإل، ...الا  لأمين ا حطحو  محركحبحات 

المصر  كما لتكف   امدا ة هرما  التشاي  األمفح  لحمحخحتحلحا مح حاات 

لحزويحا الحوكحاالت الحجحايحاة وفح  المصر  و صيانتها دو يا ، و كحذلحك 

المح حاات الحمحكحتحبحيحإل و الحمح حاات هرنامج خليإل امنجاز ولهيئإل المشا يع ه

المصرفيإل هامضافإل الى البحث عن المباني التجا يإل لفتح  فحروع جحايحاة  

 والحححتححححي نححححرافححححقححححهححححا هححححإدا ة لسححححيححححيححححر عحححقححححود  يححححجححححا الححححهححححا . 

 ضا الى ذلك ادا ة عقود الحخحامحات و ادا ة لسحيحيحر االصحو  الحفحاهحتحإل

من خع  هرنامج  كراه  و كذا القياد هأعما  الجرد الاا ب فحي للمصر  

الفص  االو  والفاني من ك   نإل هما في ذلك لوفير الخامات اللوجسحتحيحإل 

في  طا  مشا كإل المصر  في مختلا الم ا و )لهيئإل جناح الح حرو 

اإلدارة اللوجستيكية  

 -لمصرف السالم 

15ص   

ن م  في امدا ة اللوجستيإل على لحسين ولطوير  ذه الوظيفإل، لماشيا مع التطو  الذي عرفأ مصرفنا خع  السنوات األخحيحرة، وذلحك 

 في ظ  المنافسإل من طر  البنوا الزميلإل خاصإل ه ا الترخي  هتسوي  منتجات وف  قواعا الصيرفإل ام عميإل.

، هح   حو لحكحلحيحاب ا   في امدا ة و التي ل تبر عا لإل ،  ال يفولني ا  اذكر نفسي وزمع ي  ال م  ليس مجرد لشريٍا وال  و محنحصحبب

 قا أمبتب أنكب هقا  المس وليإل واألمانإل، فشكراً لكب على جهودكب الرا  إل، وعلى عملكب ول اونكب ألج   ف إل مصرفنا. وأمانإل، و انتب 



 

 

 

الملك )هرب المحيحب وكسحر حا  فحي الحلحاحإل  اححتحوائ 

الشيئ والقا ة على اال تبااد هأ والحتحصحر  فحيحأ. 

وفي االصطعح عنا المحالحكحيحإل   حو ححكحب شحرعحي 

مقا  في ال ين أو المنف حإل، أو  حو لحمحكحن امنسحا  

شرعا هنفسحأ أو هحنحيحاهحإل محن االنحتحفحاع هحالح حيحن أو 

هالمنف إل، ومن أخحذ الح حوو ، أو  حو صحلحإل هحيحن 

امنسا  وهين شيئ )اختصحاصحأ هحأ ، لحمحكحنحأ محن 

االنتفاع هأ )ا ت ماال وا تاعال  والحتحصحر  فحيحأ، 

 ولمغ غيره من  ذا التصر .

 حنر منة   ا لنمنلنك : 

الملك في ام عد مصو ، ال يجوز االعتاائ علحيحأ. 

قححا  لحححاحححالحححى  "ال لحححأكحححلحححوا أمحححوالحححكحححب هحححيحححنحححكحححب 

[. وقا  صلى هللا عليأ و لحب  00هالباط " ]النسائ  

 "   دمائكب وأموالكب وأعراضكب حراد عليكب".

قا  الجحويحنحي  "األمحر الحذي ال شحك فحيحأ لحححريحب 

التسالب و التاالب وما األياي  لى أموا  الناى محن 

غير ا تحقان" . وقا  اهحن لحيحمحيحإل  "الحرجح  أحح  

 همالأ من ولاه ووالاه والناى أجم ين"

 ا لنمنلنك   أ منا ننة   و خنال فنة   : 

فالمالك الحقيقي للما   و هللا. قا  ل الى  "وأنحفحقحوا 

وقحا  ‘    0الحححايحا  ‘ مما ج لكب مسحتحخحلحفحيحن فحيحأ" 

النو   ‘ أيرا   "وئالو ب من ما  هللا االذي ئالاكب" 

66.‘ 

قا  الزمخشري  "   األموا  التي في أيايحكحب  نحمحا 

 ي أموا  هللا هخلقحأ و نشحا حأ لحهحا، و نحمحا خحولحكحب 

اال تمتاع هها، وج لكب خلفائ في التصحر  فحيحهحا . 

فليس   ي هأموالكب في الحقيقإل، وما أنحتحب فحيحهحا  ال 

 همنزلإل الوكعئ".

وقا  الرازي  "المكلا في لصرفأ في  ذه األموا  

همنزلإل الوكي  والنا ب والخليفإل. فحوجحب أ  يسحهح  

عليكب امنفان من للك األمحوا ، كحمحا يسحهح  عحلحى 

الرج  النفقإل من ما  غيحره،  ذا أذ  لحأ فحيحأ )...  

ج لكب مستخلفين عمن كا  قبحلحكحب، ألجح  أنحأ نحقح  

أموالهب  ليكب على  بي  ام  ، فاعتبروا هحححالحهحب، 

فإنها كما انتقل   ليكب فستنتق  منكب  لى غيركب، فحع 

 لبخلوا هها".

وقا  اهن القيب  "فإ  قل   فه  يصح  أ  يحقحا     

 أحاا وكي  هللا؟

قل   ال، فإ  الحوكحيح  محن يحتحصحر  عحن محوكحلحأ 

هطري  النياهإل. وهللا عز وج  ال نا ب لأ، وال يخلفأ 

أحا، ه   و الذي يخلا عباه، كما قا  النبي صحلحى 

هللا عليأ و لب  "اللهب أنح  الصحاححب فحي السحفحر، 

والخليفإل في األ  ". على أنأ ال يحمحتحنحع أ  يحطحلح  

ذلك، هاعحتحبحا  أنحأ محأمحو  هحححفحظ محا وكحلحأ فحيحأ، 

 و عايتأ والقياد هأ".

وال يححقحصححر اال حتححخحع  عححلحى مسحاعححاة الحفححقححرائ 

فحححسحب، هحح  يحمحتححا كحذلحك  لححى وجحو  امصححعح 

 وامحيائ وال ما ة وال ا . 

 أ ننو ا ع   ا لنمنلنك : 

 الملك الخا  و الملك ال اد و الملك الحكومي 

الملك الخا    و الذي لحأ محالحك مح حيحن، فحرد أو 

شركإل. والملك ال اد   و الذي ال يخحتح  هحأ محالحك 

م ين، ه  يشترا الناى فيأ شركإل  هحاححإل، كحالحمحائ 

والكم والنا  )األنها  والحبحححا  والحاحاهحات . فحهحي 

وقا عاد على جميع المسلمين. والملحك الحححكحومحي 

)ملك الاولإل     و ملك هي  الما ، أو هيوت أمحوا  

الاولإل،  وائ كان   ذه األموا  محنحقحولحإل، كحالحنحقحود 

وال روو، أو غير منقولإل، كاأل اضي. ولتصر  

الاولإل في أمعكها كما يتصر  الحفحرد فحي أمحعكحأ 

حسب المصال ، هخع  الما  ال اد ال يجوز للحفحرد 

وال للاولإل أ  يتصر  فيأ هي ا أو  بحإل،  نحمحا لحبحاح 

 مناف أ فق ، أي يجوز التصر  هها منف إل ال  قبإل 

أ هنمنينة   ا لنتنمنينينز   بنينن   ا لنمنلنك   ا لنعنا م   

 و ا لنمنلنك   ا لنحنكنو مني : 

الملك الحكومي لتصر  فيأ الاولإل لصر  األفراد 

والشركات فحي الحمحلحك الحخحا ، محن ححيحث الحبح  

والشرائ وامجا ة وغير ا، اًي يمكن لها التصحر  

فيأ  قبإل ومنف إل. لكن ال لستطع التصر  على  حذه 

الشاكلإل هالملك ال اد. فإنها لو ف لح  ذلحك لحتحححولح  

الحمححلحكححيححات الحح ححامحإل الححكحبححيحرة، كححاألنحهححا  والحبحححححا  

والااهات،  لى أمعا خاصإل، و حي أمحوا  عحامحرة 

  يجوز اال تئفا .-طبي يا كالم اد  الظا رة، ال

 ا لنمنلنكنينة   ا لنعنا منة   " ا لند و لنينة " 

لكلمنا آنفا عن المحلحكحيحإل الح حامحإل فحي نحطحان الحاولحإل 

الواحاة. ونتكلب  نا عن  ذه الملكيإل في نحطحان دو  

ال الب كلها ، وقا أ ملها الباحفو  في المحلحكحيحإل وفحي 

  االقتصاد ام عمي حتى اآل .

فاألنها  والخلجا  والبحيحرات الحواقح حإل ضحمحن 

دولإل واحاة، يكو  لهذه الاولإل السحيحادة الحكحامحلحإل 

عليها. أما األنها  والبحا  والمحيطات الحاولحيحإل 

فع شك أ  للاولإل الساحليإل حقوقحا عحلحى الحمحيحاه 

القريبإل منها، و حي محا يسحمحى، هحلحاحإل الحقحانحو  

الححاولححي "الححبحححححر امقححلححيححمححي" أو "الححمححنححطححقححإل 

المعصقإل". أما المياه الب ياة،   ي التي لحاعحى 

الح حالحيحإل" فحهحي محلحك عحاد   ههذه اللاإل "الحبحححا 

لإلنسانيإل جم ائ، ال للاو  الساححلحيحإل فحقح ، هح  

 ٠للاو  غير الساحليإل )الحبيسإل  أيرا 

ومن الم لود أ  مف   ذه البحا ، التي لاطلي معمحإل 

أ هاع الكرة األ ضيإل، ل تبر من الو ا   الطبيح حيحإل 

للمعحإل البحريإل هين الحاو ، كحمحا لح حتحبحر محن أ حب 

مصححاد  الححفححروة الحححححيححإل وغححيححر الحححححيححإل، كححالسححمححك 

 واال فنج والمرجا  واألصاا  والآللئ والم اد  

17ص   
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وهما أ  دو  الح حالحب لحتحبحايحن جحاا فحي محاى 

لقامها علميا ولكنولوجيا وماليا وعسحكحريحا ، 

فإنها لتبحايحن كحذلحك فحي محاى قحا لحهحا عحلحى 

ا تاع   ذه المصاد  الطبيح حيحإل الحمحشحتحركحإل 

دوليا . و ذا ما أدى  لى لرحا   الحمحصحالح  

الوطنيإل، ونشوئ ه ض المنازعات، وال  يمحا 

هين فري  الاو  الناميإل المسترح حفحإل وفحريح  

الاو  الصناعيإل القويإل. ولهذا لحطحالحب الحاو  

الناميحإل هحححصحتحهحا محن الحفحروات الحطحبحيح حيحإل 

ال الميإل، ومن النالج المستحخحرج محنحهحا، كحمحا 

لطالب هحمايإل مروالها الحيإل، وخاصإل الفحروة 

السمكيإل، من اال تاع  الحمحفحرط محن جحانحب 

الاو  الصناعيإل، هما ي دي  لى ا تنزا   ذه 

الفروات التي ل حتحبحر غحذائ أ حا حيحا لحبح حض 

 الاو  الساحليإل الناميإل.

ومع أ   ذه المصال  والحمحنحازعحات الحاولحيحإل 

 ي موضع أعرا  والفاقات دوليإل مستحمحرة، 

 ال أ  دو  ال الب الفالث، ومنحهحا دو  الح حالحب 

ام عمي، ال هحا أ  لحححاو  محنحافسحإل الحاو  

المتقامإل علميا ولكنولوجيا وعسحكحريحا، ححتحى 

لمري في طري  الظفر هحقوقها وحصصحهحا 

الاوليإل، و    ذا الصراع ال المي المحمحود، 

ومن أج  ضما  الحريإل الحقحيحقحيحإل لحلحمحعححإل 

الاوليإل، وحريإل الصحيحا، وححريحإل الحطحيحرا ، 

وغير ا محن الحححريحات الحاولحيحإل، عحلحى قحاد 

 المساواة لجميع أعرائ األ رة الاوليإل.

فالقاعاة في  ذه " المباحات الاوليإل " أ  محن 

 ب   ليها فهو أح  هها وأولحى. و حذا السحبح  

يحتاج  لحى زاد و حعح وو حا ح  محتحطحو ة. 

ولختلا  ذه المباحات الاوليإل عن المحبحاححات 

الوطنيإل في أ  السحاهح   لحى األخحيحرة لحنحتحفحع 

دولتأ على األق  هحصإل من زكاة يح ديحهحا أو 

 وا ا، أمحا الحاو  السحاهحقحإل  لحى الحمحبحاححات 

الاوليإل فلب لقتنحع ححتحى اآل  هحأ  لحنحز  عحن 

حصإل منها للش و  الفقيرة، وما قا لاف أ من 

"مساعاة" هيا، لسترد مفلأ وأكفر منأ هحكحفحيحر 

هاليا األخرى، من خحع  الح حعقحات الحاولحيحإل 

الرا نإل للتباد ،  ذا  ذا لب لحو  لحلحك الحاو ، 

هالحيلإل أو هالتواط  أو هالحقحوة،  حذه الحمحلحكحيحإل 

 ال امإل الاوليإل  لى ملكيإل وطنيإل.

 ا لنمنلنك   ا لنتنا م   و   ا لنمنلنك   ا لنننا قنص : 

فح حإل، الملك النتنام:   حو محلحك الحرقحبحإل والحمحنح

قح ، أو والملك الناقص:   و محلحك الحرقحبحإل فح

المنف إل فق ، أو االنتفاع فق . و هما ا حتحخحاد 

ه ض ال لمائ عحبحا ة الحمحلحك الرح حيحا هحا  

الملك الناق . فإذا اشتري   يا ة فقا ملكتهحا 

ملكا لاما،  قبإل ومحنحفح حإل، و ذا أجحرلحهحا فحقحا 

صرت لملك  قبتها دو  منف تها، والمستأجر 

يملك منف تها دو   قبتها. وكذلك لو أعحرلحهحا 

فأن  لملك  قبتها، والمست ير يملك منف حتحهحا. 

وأما االنتفاع فمفالأ مقاعا األ حوان هحالحنحسحبحإل 

للباعإل.     ذا و   ملكيحإل الحايحن لح حا محلحكحيحإل 

 ناقصإل ال لتب  ال ها ترداده .

 ا لنمنلنك   ا ال خنتنينا ر ي   و   ا لنمنلنك   ا لنقنهنر ي : 

الملك االختيا ي   و ما يحصح  هحاالخحتحيحا ، 

عن طري  األقوا ، كالبيوع، أو عحن طحريح  

األفحح ححا ، كححأخححذ الححمححبححاحححات )االصححطححيححاد، 

االحتشا ، االحتحطحا  . والحمحلحك الحقحهحري، 

 كالميرا  والوقا والشف إل والانيمإل. 

ا لنننمنننلنننك   ا لنننمنننسنننتنننقنننر   و ا لنننمنننلنننك   غنننينننر   

 ا لنمنسنتنقنر : 

قحوط  الملك المستقر:  و الذي ال يحتحمح  السح

كفمن المبيع ه ا قبحرحأ، ومحهحر الحمحرأة هح حا 

 الاخو . 

 حو الحذي يحححتحمح  الملنك غنينر النمنسنتنقنر: 

السقوط، كفمن الحمحبحيحع قحبح  قحبحرحأ، وأجحرة 

  الشيئ قب  ا تيفائ منف تأ.
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 إبرام عقد اإلجارة وأحواله: .0

 إبرام عقد اإلجارة وآثاره:  7/0

فحيحن االنحفحراد رعقا امجا ة عقا الزد ال يحمحلحك اًححا الحطح    7/7/0

 /1والحبحنحا  1  /1  /0هفسخأ أو ل ايلأ دو  موافقإل اآلخر )ينظر البنا 

ولكن يمكن فسا امجا ة هالح حذ  الحطحا    .(1/1  /1ا ونوالب 1   /7

 / 1)7  /1)ينظر البنا 

يجب لحايا ماة امجا ة، ويكو  اهتااؤ ا من لا يا ال قا ما 1/7/0  

لب يتف  الطرفا  على أج  م لود الهتاائ محاة امجحا ة، و حي الحتحي 

 لسمى )امجا ة المرافإل  أي المحاد لنفيذ ا في المستقب .

 ذا لأخر الم جر في لسليب ال ين عن المحوعحا الحمحححاد         1/7/0 

جرة عن الماة الفاصلإل هين الحمحوعحا أفي عقا امجا ة فإنأ ال لستح  

المحاد في ال قا وا يب الف لي، ويححسحب محقحاهحلحهحا 

من األجرة  ال  ذا لب االلفان على ماة هحايحلحإل هح حا 

  ايإل ماة ال قا.

يجوز اًخذ ال رهو  في امجا ة عحنحا      0/7/0  

 هراد عقا ا، مع مبوت ح  الفسا للمستأجر لمحاة 

م ينإل ويكو  ال رهو  جزئا م جع محن األجحرة 

في حا  نفاذ امجا ة، وفي حا  النكو  يح  للم جر أخذ الح حرهحو . 

واألولى أ  لتناز  المح  حسحإل عحمحا زاد محن الح حرهحو  عحن محقحاا  

 (1/1الرر  الف لي.                  ينظر البنا )

 اًحوال عقد اإلجارة: 0/1

يجوز  هراد عقود  يحجحا  لحفحتحرات محتحاحايحرة لحمحسحتحأجحريحن  7/1/0 

مت ادين هحيث ال يشترا عقاا  في ماة واححاة عحلحى عحيحن واححاة، 

و ذه الحالإل لسمى )لراد  امجا ات ؛ أل  ك   جا ة محنحهحا لحكحو  

 ديفإل )الحقإل  لمخرى، وليس  متزامنإل مع هح حرحهحا، وذلحك عحلحى 

 /7  /0أ اى امجا ة المرافإل للمستقب                   )ينظحر الحبحنحا 

1(. 

 ذا أهرد الم جر عقا  يجا  على عحيحن لحمحاة مح حيحنحإل، فحع   1/1/0  

يص   هرامأ عقا  يجا  مع مستأجر آخحر خحع  محاة عحقحا امجحا ة 

 /1/7)1القا ب أو همقاا  الباقي في مالها )ينظر البنا 

يجوز أ  لتوا د عقود امجا ة ل اة أشخا  عحلحى محنحفح حإل   1/1/0 

م ينإل ل ين واحاة وماة مححادة دو  لح حيحيحن زمحن مح حيحن لشحخح  

م ين، ه  يح  لك  منهب ا حتحيحفحائ الحمحنحفح حإل فحي الحزمحن الحذي يحتحب 

لخصيصأ لأ عنا اال تخااد لب ا للح حر  و حذه الحححالحإل محن صحو  

 المهايأة الزمانيإل في ا تيفائ المنف إل.

للمستأجر لشريك آخرين م أ فيما محلحكحأ محن محنحافحع  يجوز   0/1/0

هتمليكهب حصصا فيها قب   يجا  ا محن الحبحاطحن، فحيحصحبحححو  مح حأ 

شركائ في منف إل ال ين المستأجرة. وه ا لملكهب للمنف حإل ولحأجحيحر حب 

لل ين محن الحبحاطحن يسحتححح  كح  شحريحك حصحإل محن األجحرة هحقحا  

 مشا كتأ.

اإلجارة و اإلجارة 

 المنتهية بالتمليك

11ص   



 

اإلجارة و اإلجارة 

 المنتهية بالتمليك

10ص   

 . محل اإلجارة:0

 أحكام المنفعة والعين المؤجرة: 7/0

في ال ين الم جرة اً  يحمحكحن  يشترط  7/7/0

االنتفاع هها مع هقائ الح حيحن. و يشحتحرط فحي 

المنف إل أ  لكو  مباحإل شحرعحا، فحع يحجحوز 

 جا ة مسكن أو أداة ل م  محرد مقصود من 

امجا ة؛ كمقحر هحنحك يحتح حامح  هحالحفحا حاة، أو 

حانوت لبيع أو لخزين ما ال يح ، أو  حيحا ة 

 لنق  ما ال يجوز.

جوز أ  يكو  مح  امجحا ة حصحإل ي  1/7/0

من عين مملوكإل عحلحى الشحيحع،  حوائ أكحا  

المستأجر شريكا فيهحا لحلحمح جحر أد لحب يحكحن 

شريكا فيها، ويكو  انتفع الحمحسحتحأجحر هحتحلحك 

الحصإل هالطريقإل التي كا  ينتفع ههحا الحمحالحك 

)هقمإل المنافع هالمهايأة الزمانيإل أو المحكحانحيحإل  

 أو هطريقإل أخرى هموافقإل الشريك اآلخر.

جوز أ  ل قا  جا ة على مسكن أو ي   1/7/0

م اات و لو لاحيحر مسحلحب  ذا كحا  الحاحرو 

الم قود لأ حعال؛ كالبي  للسكنى، والسحيحا ة 

لححلححتححنححقحح  أو الححنححقحح ، والحححححا ححو  لححتححخححزيححن 

الم لومات،  ال  ذا عحلحب الحمح جحر أو غحلحب 

على ظنأ أ  ال ين الم جرة يراد ا تئجا  حا 

 ل م  محرد؛ لستخاد في محرد.

يححجححب عححلححى الححمححسححتححأجححر الححتححقححيححا   0/7/0

هاال حتح حمحا  الحمحع حب لحلح حيحن الحمح جحرة أو 

هالمت ا   عليأ، والتقيا هحالشحروط الحمحتحفح  

عليها المقبولإل شرعا. كما يجب لجنب  لحان 

ضر  هال ين هسوئ اال ت ما  أو هالت اي أو 

 هام ما . 

ال يجوز للم جر أ  يشحتحرط هحرائلحأ  0/7/0

مححن عححيححو  الحح ححيححن الححمحح جححرة الححتححي لححخحح  

هاالنتفاع، أو أ  يشترط عاد مس وليتأ عحمحا 

يطرأ على ال ين من خل  ي مر في الحمحنحفح حإل 

المقصودة من امجا ة  وائ أكا  هحفح حلحأ أد 

 هسبب خا ج عن   ادلأ.

 ذا فال  المنف إل كليا أو جز يا هت اي   6/7/0

المستأجر مع هقائ ال ين، فإنأ يرحمحن  عحادة 

المنف إل أو  صعحها، وال لسق  األجحرة عحن 

 ماة فوات المنف إل.

ال يجوز أ  يشحتحرط الحمح جحر عحلحى  1/7/0

المستأجر الصيحانحإل األ حا حيحإل لحلح حيحن الحتحي 

يتوقا عليها هقائ المنفح حإل. ويحجحوز لحوكحيح  

الم جر للمستأجر هإجرائات الصيحانحإل عحلحى 

حسا  الم جر. وعلى المحسحتحأجحر الصحيحانحإل 

 التشايليإل أو الاو يإل )ال اديإل .

ال ين الم جرة لحكحو  عحلحى ضحمحا    8/7/0

الم جر طيلإل محاة امجحا ة محا لحب يحقحع محن 

المستأجر ل حا أو لحقحصحيحر. ويحجحوز لحأ أ  

ي من عليها عن طري  الحتحأمحيحن الحمحشحروع 

كلما كا  ذلك ممكنا، ونحفحقحإل الحتحأمحيحن عحلحى 

الم جر، وللم جر أخذ ا في االعتبا  ضمنحا 

عنا لحايا األجرة، ولكن ال يجوز لأ لحمحيح  

المستأجر ه ا ال قا أي لكلفإل  ضحافحيحإل زادت 

على ما كا  متوق ا عنا لحايا األجحرة. كحمحا 

يمكن للم جر أ  يوك  الحمحسحتحأجحر هحالحقحيحاد 

 هإجرائ التأمين على حسا  الم جر.

أحننكننام  1/0

 األجرة:

7 / 1 / 0    

يححححجححححوز أ  

لكو  األجحرة 

نقودا أوعحيحنحا 

) ل إل  أو منف إل )خامإل . ويجحب أ  لحكحو  

األجرة م لومإل، ويجوز لحايا ا همبلغ للمحاة 

كلها، أو هأقساط ألجزائ الماة. و يحجحوز أ  

لكو  همبحلحغ محاهح  أو محتحاحيحر هحححسحب أي 

/0/1طريقإل م لومإل للطرفين ) ينظر الحبحنحا 

1( 

لححجححب األجححرة هححالحح ححقححا، ولسححتححححح   1  /1/   0

ها تيفائ المنف إل أو هالتمكين من ا تيفا هحا ال 

همجرد لوقيع ال قا. ويجوز أ  لافحع األجحرة 

ه ا  هراد ال قا دف إل واحاة أو عحلحى دفح حات 

خع  ماة لساوي أو لزيا أو لحقح  عحن محاة 

امجا ة، فإذا لأخر لسليب ال ين الم جرة عحن 

الماة المحادة ماة لزيا عن المت ا   عحلحيحأ 

 لب يجب الافع.

في حالإل األجرة المتايرة يحجحب أ   1 /1 0/

لكو  األجرة للفتحرة األولحى محححادة هحمحبحلحغ 

م لود،  و يجوز في الفترات التاليحإل اعحتحمحاد 

م شر منرب  لتححاد عحلحى أ حا حأ األجحرة 

 للفترات العحقإل،

ويشحتحرط أ  يحكحو   حذا الحمحح محر مححرلحبحطححا 

هم يا  م لود ال مجا  فيأ للنزاع، ويحوضحع 

لأ حا أعلى وحا أدنى، ألنأ  يحصحبح  أجحرة 

 الفترة الخاض إل للتحايا.

 



 

 

 أقـوال 
 الحكماء

 

 مــن طرائــف العـــرب 

كان أحد األمراء يصلي خلف إمام يطيل في القراءة, فنهنره األمنينر أمنام 

: ال تقرأ في الركعة الواحدة إال بآية واحدة . فصل  بنهنم  الناس, وقال له

وقنالنوا ربنننا إننا أطنعنننا ”  الم رب, وبعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعال  

وبعد أن قرأ النفناتنحنة فني النركنعنة ” ,  سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيال 

ربنا ءاتهم ضعفين منن النعنذاب والنعنننهنم لنعننناً ” الثانية قرأ قوله تعال  

: طول ما شنئن  واقنرأ منا شنئن , غنينر  فقال له األمير يا هذا” ,  كبيرا 

 هاتين اآليتين .

من جار عل  شبابه  جارت عليه  

 شيخوخته

: أن تميز  : ما الحكمة؟  فقال سئل حكيم

بين الذي تعرفه والذي تجهله من وعظ 

أخاه سراً فقد نصحه ، ومن وعظه 

 عالنية فقد فضحه 

 ُكن عادالً قبل أن تكون كريماً  -

يسخر من الجروح ، كل من ال يعرف  -

 األلم 

أكثر الرجال حكمة ، َمن يظن أنه األقل  -

اللسان ليس عظماً ، لكنه يكسر -حكمة 

 العـظام 

إذا كن  مخلصاً فليكن إخالصك إل  حد  -

الوفاء ، وإذا كن  صريحاً فلتـكن 

 صراحتك إل  حد االعتراف 

القـناعة دليل األمانة ، األمانة دليل  -

الركر ، الركر دليل الزيادة ، الزيادة 

 دليل بقاء 

 النعمة، والحياة دليل الخير كله 

تعلم ... من الزهرة البراشة ، من  -

الحمامة الوداعة ، من النحلة النظام ، 

من النملة العمل ، من الديك النهوض 

 باكراً 

اجعل نفسك ميزاناً في ما بينك وبين  -

 غيرك
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كا  أش ب أشا الناى طم اً، فاخ  على أحا الحوالة فحي أو  

يود من  مرا  يطلحب امفحطحا  وجحائت الحمحا حاة وعحلحيحهحا 

جاي، فأم ن فيأ أش ب حتى ضان الوالي وأ اد االنتقاد محن 

ذلك الطامع الشره فقا  لأ  ا مع يا أشح حب    أ ح  السحجحن 

 ألوني أ  أ     ليهب من يصلي هحهحب فحي شحهحر  مرحا ، 

واغنب الفوا  في  ذا الشهر، فقا   فامري  ليهب وص  ههب، 

أش ب وقا فطن  لى غحرو الحوالحي محنحأ  أيحهحا الحوالحي لحو 

أعفيتني من  ذا نظير أ  أحلا لك هالطعن وال تحان  نحي ال 

  أك  لحب الجاي ما عش  أهااً فرحك الوالي.

 



 

 

لقاء تلفزي مع السيد المدير العام لمصرف السالم الجزائر في الحصة االقتصادية طموحات 

الجزء األول

 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا

16ص   

 روابط إلكترونية لحوارات السيد المدير العام

 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا

لقاء تلفزي مع السيد المدير العام لمصرف السالم الجزائر في الحصة االقتصادية 

طموحات الجزء الثاني

https://www.youtube.com/watch?v=wSKHje7xE48
https://www.youtube.com/watch?v=wSKHje7xE48
https://www.youtube.com/watch?v=wSKHje7xE48
https://www.youtube.com/watch?v=wSKHje7xE48
https://www.youtube.com/watch?v=y0X0eXSw38M&t
https://www.youtube.com/watch?v=y0X0eXSw38M&t
https://www.youtube.com/watch?v=y0X0eXSw38M&t
https://www.youtube.com/watch?v=y0X0eXSw38M&t
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