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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 
ما أكثر ما يقرأ أو يستشهد الواحد منا بحديث النبي صلى هللا عللل لس و لللي الل   

رواه البخار  عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنس: " نعمتان مغبون ف هما كث ر 

من الناس الصحة والفراغ " ولكن ال يدرك ق مة هات ن النعملتل لن مال ملن ابلتلللي 

بفقدانهما وما أكثر النعي التي أنعي هللا بها عل نا وما قدرناها حق قدرها وما وفل لنلا 

 حقها من الشكر بالجنان قبل اللسان.
لقد أ بغ هللا على صاحبكي من نعمس ما ال يحصى شرح صدره لإلل ل و ووضل  

عنس كث را من األوزار التي طالما أنقضت ظهره ورف  لس ذكره وأبدللس بلعلد كلل 

عسر يسرا وأ بغ عل س لباس الصحة والعاف ة ف ما مضى ملن علملره فل  يل ور 

الطب ب مال ن را ووهبس من الوقت ما وفق النتهازه في طللب اللنلافل  ملن علللوو 

الدين والدن ا فأصاب منهما في شبابس حظا ال بأس بس وحمد هللا على كل ذلك كملا 

يحمده عامة الناس حمد الممتن الشاكر العاج  عن ميفاء المنعي الوهاب ملا يللل لق 

 بج لس وعظ ي قدره  بحانس وتعالى.
ولما ابت ني هللا تعالى بالمرض أدركت كي هي عظ مة نعلملة الصلحلة وكلي هلو 

قص ر حبل األجل مهما طال وا ت كرت كل ما فرطت ف س من عبادات وطاعات 

فوتها في وقت الصحة وعج ت عن أدائها زمن المرض وملا قصلرت فل لس ملن 

واجبات اتجاه ذو  رحمي وذو  الحقوق علي وما أضعتس من األوقات ف لملا للو 

ا تعملتس ف ما هو أنف  لي وللناس لكان خ را لي عند ربي. ومل  كلل اخلتل جلات 

النفس اللوامة تلك كان لغري ة حب الح اة حظها من صاحبكي ال   ما فتئ يلدعلو 

ربس أن يخرجس من هات ك الجراحة  ل ما معافلى كلملا أخلرن يلونلس ملن بلطلن 

الحوت مرددا "ال ملس مال أنت  بحانك منلي كلنلت ملن اللظلاللمل لن " وذاك حلال 

أصحاب األنفس اللوامة دائما خوف من غضب هللا وطم  في رحمتلس وأملل فلي 

 معافاتس ولطفس في قضائس.
روى اإلماو مسلي في صح حس عن أو المؤمن ن عائشة عن النبي صلى هللا عللل لس 

و لي أنس قال : " َمن أَحبَّ لقاَء هللاِ أَحبَّ هللاُ لقاَءه وَمن كِره لقاَء هللاِ كِره هللاُ لقلاَءه 

قالت: فقُْلُت: يا نبيَّ هللاِ كراه ةَ الموِت؟ فكلُّنا نكَرهُ الموَت قال: ل س ك للك وللكلنَّ 

ر برحمِة هللاِ ورضوانِس وجنَّتِس أَحبَّ لقاَء هللاِ وأَحبَّ هللاُ للقلاَءه ومنَّ  المؤمَن مذا بُش ِ

ر بع اِب هللاِ وَ خِطس كِره لقاَء هللاِ وكِره هللاُ لقاَءه."  الكافَر مذا بُش ِ
وروى اإلماو أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي هللا عنس أن النبلي صلللى 

ل س من عمل يوو مال وهو يختي عل س فإذا مرض اللملؤملن هللا عل س و لي قال : " 

قالت الم ئكة : يا ربنا عبدك ف ن قد حبستس  ف قول : اختموا لس على مثل علملللس 

أو يموت". لي يكن لم نب آثي قل ل الحسنات عظ ي ال نوب كصلاحلبلكلي  يبرأ حتى

وهو على طاولة الجراحة وهي يضعون كمامة التخدير على ف س و أنفس وال يدر  

أيست قظ بعدها أو يكون ذلك آخر عهده بالدن ا مال أن يتشهد ثي يدعو بدعاء اللنلائلي 

" اللهي مني أ لمت وجهي مل ك وفوضت أمر  مل ك وألجأت ظهر  مل ك رغلبلة 

ورهبة مل ك ال ملجأ وال منجى مال مل ك آمنت بكتابك ال   أن لت و بلنلبل لك الل   

أر لت" طمعا ف ما وعد بس النبي صلى هللا عل س و لي قائلس بالموت على الفلطلرة 

مذا قبض في نومس والنوو كما تعلمون أيها ال م ء أيتها ال م  ت موتة صلغلرى 

مصداقا لقولس تعالى : " هللا يتوفى األنفس ح ن موتها و التي لي تمت في ملنلاملهلا 

ف مسك التي قضى عل ها الموت وير ل األخرى ملى أجلل مسلملى من فلي ذللك 

 آليات لقوو يتفكرون" 
 

وما من بدأ صاحبكي يعود لوع س بعد تنويي داو ما يقرب من تس   اعات ويلحلملد 

هللا ويستبشر بس متس ومرور الجراحة المعقدة التي أجريت لس عللى خل لر حلتلى 

آوبتس الحالة الحنظل ة من انشغال ال هن بما يخفف عنس من تبعات العمل ة وآالمها 

والمشي ريحة وج ئة في أروقة المستشفى لما ق ل لس من فوائد المشي ال ترجاع 

العاف ة و كأنس لي يكن قبل  اعات جاث ا على أعتاب الموت راغبا راهبا ولوال ملا 

افترضس هللا من الصلوات وبعض ما ا تطاع أداءه من نوافل وت وة ما ت سر للس 

من القرآن و األوراد و األدع ة لطغت حال الغفلة عل س وهو يعلي أنس مقبلل علللى 

عمل ة أخرى بعد شهر في صراعس المحتدو م  داء عضلال ملوقلنلا أن كلل هل ه 

األ باب التي أخ  بها لن تغني عنس ش ئا من لي يمن هللا عل س بلالسل ملة واللعلافل لة 

وصاحبكي يدرك ج دا أنس ل س ممن تصافحهي الم ئلكلة فلي اللطلرقلات هل لهلات 

 وه هات ف ستمسك برحمة هللا بالم نب ن من عباده ا تمساك الغريق بحبل النجاة.
يقول   دنا عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنس : "اإليمان نصفان نصلفلس شلكلر و 

نصفس صبر" مصداقا لقول هللا تعالى :" من في ذلك آليات لكلل صلبلار شلكلور" 

وقد كتب في ذلك ابن ق ي الجلوزيلة كلتلابلس اللرائل  " علدة الصلابلريلن وذخل لرة 

الشاكرين" ومما ا تفدتس منس أن هللا تعالى تسمى جلت صفاتس بالصبور الشلكلور 

لصبره على خطايا عباده حلمس بهي ال يؤاخ هي على كثل لر ملن آثلاملهلي وشلكلره 

لطاعاتهي وصالحات أعمالهي وهو خالقهي الغني عنهي ف حب أن يلرى عل  وجلل 

قبسا من هات ن الصفت ن العلويت ن ف هي فشكر هللا حق على العلارفل لن حلتلى وهلي 

يتوجعون يحمدون هللا على نعمة الصبر على الب ء و علللى ملا يصلاحلب اآلالو 

من كفارة للس ئات و زيادة في الحسنات و رف  في الدرجات ألي يقل النبي عللل لس 

علجلبلا : "  رواه مسلي عن صه ب الرومي رضي هللا علنلسالص ة و الس و ف ما 

ألمر المؤمن! من أمره كلس خ ر، ول س ذلك ألحد مال للمؤمن، من أصابلتلس  لراء 

شكر فكان خ راً لس! ومن أصابتس ضراء صبر فكان خ راً لس" وألي يقل ف ما رواه 

البخار  عن أبي هريرة رضي هللا عنس:" ملا يصل لب اللملسلللي ملن نصلب وال 

وصب وال هي وال ح ن وال أذى وال غي، حتى الشوكة يشاكها مال كلفلر هللا بلهلا 

فقرن  بحانس   في كل محنة منحة وم  كل عسر يسرامن خطاياه". لقد جعل ربنا 

 ب ن صفتي الصبر والشكر لت زو تجل ات جبروتس م  نفحات رحماتس.
هك ا حالنا معشر الحناظلة أيها ال م ء وال م  ت تتراوح ب ن الل كلر واللغلفلللة 

والطاعة والمعص ة والج ع والطمأن نة وت ك ة اللنلفلس و تلد ل لسلهلا واللتلطللل  

لآلخرة والركون ملى الدن ا ولما كان صاحبكي يعلي قلة حظس من أ باب النجاة ملا 

لي يتداركس ربس برحمتس صار لسان حالس يردد ما أثر عن   دنا عمر بن الخطاب 

رضي هللا عنس لما حضرتس الوفاة :" وددت لو نلجلوت ملنلهلا كلفلافلا ال للي وال 

". ه ا حال الفاروق عمر محدث ه ه األمة فماذا يقول صاحبكي الغارق فلي علي

بحر الغفلة والتفريط في جنب هللا؟ ل س لس مال أن يتمتي بلسان الحال قلبلل اللملقلال 

 تو ل الشاعر:
 

 يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة       فلقد علمت بأن عفوك أعظم
 إن كان ال يرجوك إال محسن      فبمن يلوذ ويستجير المجرم
 أدعوك ربي كما أمرت تضرعا      فإن رددت يدي فمن ذا يرحم
 ما لي إليك وسيلة إال الرجا         وجميل عفوك ثم إني مسلم

  دعواتكم.....
1ص   



 

 

 فضيلة الدكتوربقلم 
 : عزالدين بن زغيبة السيد

عندما يقف المرء أماو قولس صلى هللا عل س و لي 

ألصحابس: "ل س أحدٌ منكي ينج س عملس. قالوا: وال أنت 

يا ر ول هللا، قال: وال أنا مال  أْن يتغمدني هللا منس 

بمغفرةٍ ورحمة"، ثي ينظر في اآليات واألحاديث التي 

تتحدث عن الج اء األوفى، والمقاو الكريي، والتعم ي 

المق ي، لمن حسن عملس، وا تقاو لسانس وجوارحس، 

يدرك أنَّ النفس البشرية قد جبلت على حب الثناء على 

األعمال الحم دة التي يقوو بها أفراد أو جماعات، 

 واالعتراف بها من قبل الغ ر.

وقد يأخ  االعتراف صوًرا عديدة تتدرن ب ن  

كلمة شكر وتقدير ملى الجائ ة عرفانًا بق مة العمل 

وجل ل الخدمة التي يقدمها  شخص أو جماعة أو 

 مؤ سة أو غ رها.

وقد أدركت جم   األمي ه ا المعنى، فلي تتخلف  

في التعامل معس بإيجاب ة، فما من أمٍة مال ف ها من 

الجوائ  ومعاني التكريي الشيء الكث ر تتنوع بحسب 

مجاالت الح اة، ومقامات الناس، وطب عة ما يقدمونس 

من األعمال والخدمات، فمن الجوائ  والتكريي ما يكون 

نت جة لتفوق شخص ما في علي أو عمل، أو يكون وراء 

اختراع أو مبداع، ومنها ما هو نظ ر جهود أو أعمال 

خ رية يقدمها شخص أو جماعة لألمة أو للبلد فتلقى 

 االعتراف من األهل والوطن.

ولكن من الناس من تتعدى جهوده وأعمالس  

وآثارها مطار عش رتس وحدود بلده لتشمل وطنس الكب ر، 

كما تتجاوز أبناء بلده وقوم تس لتشمل هويتس، بل أو   

 من ذلك فقد تعي اإلنسان ة.

وه ا النوع من الناس أو الجماعات أو اله ئات  

أو المنظمات تستحق تقديًرا وتكريًما من كل الجهات، 

عامة كانت أو خاصة، حتى يشعروا أنَّ ما يقومون بس 

محل مكبار وتقدير، وأن الدن ا في حاجة ألمثالهي، وأن  

اإلنسان ة تنتظر منهي الم يد. حتى يمضوا في  ب لهي 

مجتهدين، وأل باب اإلحباط متجاهل ن، ولعوائق 

 الطريق متحدين.

ومثل هؤالء يجب الشد على أيديهي وغض  

الطرف عن  قاطتهي، والتجاوز عن عثراتهي ، 

فا تكثار خ رهي يف د الناس، والن ل منهي ال ينقص من 

 قدرهي ش ئًا.

  وهللا الموفق لما فيه خير الصواب

0ص   



 

عمود المجلة هو منبر يتناول مختلف المحاور، فتارة يمرر صلاحلب 
العمود ر ائل خطة التسويق وتلارة أخلرى يلللت ملعلتلرك الصلراع 
الحضار  بنقد بناء م  اعطاء  بل الريادة وفي ه ا العدد ومساهلملة 
مني لنشر وبناء ذهن ة ثقافة الص رفي الملي والمتشب  بل اد اللملعلرفلة 

 التي تسمو بس الى طبقة النخبة التي يعت  بها المصرف.
جدير بال كر أن الص رفة اإل  م ة في بداية نشأتها في السبع نل لات  

بدأت بنثر التراب على ذلك الكي الهائل من التراث الفقهي ال   تركلس 
علماء األمة على مدى قرون ومرادة النخب المؤ س لن إلنلجلاح هل ا 
المشروع الحضار  لألمة فأخ ت بمبدأ التجربة والخطأ بلحل لث يلتلي 
في نهاية المطاف الى تحق ق مستهدف ا ترات لجلي ملفلاده اللوصلول 
لألدوات المثلى في مجال توظ ف األموال علبلر علمللل لات اللتلملويلل 

 خال ة من خدش الربا.
لقد تعرضت بعض المصارف اإل  م ة في بدايتها لبعض الملشلاكلل 
المال ة واله ات اإلدارية ولكنها ا تطاعت تلخلطل لهلا وذللك بلفلضلل 
قناعة المتعامل ن بوقوفهي ملى جانبها ميمانا منهي بصحة و  ملة قل لي 
ومبادئ الهند ة المال ة اإل  م ة ل لك يركل  صلاحلب اللعلملود فلي 
مقاالتس ويؤكد ان مرك  اهم ة النشاط البنكي هو رضا ال بون لبللوغ 
رابطة الوالء واالرتقاء بها من ع قة رابطة الل بلونل لة اللى عل قلة 
الشراكة والمساهمة في بناء منظومة مال ة تساهي في بلنلاء اللحلصلر 

 االقتصاد  لألمة.     
كانت أدوات الص رفة اإل  م ة في بدايتلهلا بسل لطلة ابلتلعلدت علن  

الترك ب المعقد للهند ة المال ة فا تخدمت في مجال عمل ات التمويل 
عقود الب وع على نحو التمويل بص غ المشاركة  و  المرابحة للآلملر 
بالشراء والتي طغت على  اغلب ة التموي ت الممنوحة للدى اللبلنلوك 
اإل  م ة وذلك بحي  هولتها وقلة مخاطرها أما في مجال ا تقطلاب 
الودائ  فتي ا تخداو عقد المضاربة اللملطلللقلة واللملقل لدة للللحلسلابلات 
اال تثمارية و ك ا  لنلدات اال لتلثلملار مال أن االبلتلكلار فلي أدوات 

(  1002الص رفة اإل  م ة بقي راكدا الى غايلة األللفل لة اللثلانل لة  
ح ث بدأت طفرة غ ر مسبوقة في نملو الصل لرفلة اإل ل مل لة وذللك 
بابتكار أدوات تمويل مسلتلحلدثلة تسلتلجل لب للحلاجلات اللملتلعلامللل لن  

وتطلعاتهي كما أدى دخول اللملصلارف اللتلقللل لديلة ملجلال الصل لرفلة 
اإل  م ة عبر النواف  اإل  م ة مما أدى الى اشتداد اللملنلافسلة بل لن 
المصارف ومن ثي الحاجة ملى التم   والسبق للقلدرة علللى الصلملود 
في  وق  ري  النمو ه ا التنافس اظهر قلدرة الصل لرفلة اإل ل مل لة 
على تول د األدوات وأنها مجال خصب لإلبداع واالبلتلكلار فلظلهلرت 
أدوات التمويل المركبلة ملثلل صل لغ اللتلملويلل بلنلظلاو اإل لتلصلنلاع 
واال تصناع المواز ، ص غ التمويل بنظاو المشاركة الملتلنلاقصلة و 
المشاركة الثابتة و المشاركة المت ايدة و ك ا ص لغ اللتلملويلل بلنلظلاو 
اإلجارة م  الوعد بالب  ، ص غة التمويل بنلظلاو اللبل ل  مل  ا لتلثلنلاء 
المنفعة، ص غ التمويل بنظاو السلي والسللي اللملواز  أملا فلي ملجلال 
ا تقطاب الودائ  فظهر ملى جانب حسابات اال تثمار اللقلائلملة علللى 
المضاربة حسابات اال تثمار القائمة على المرابحة العلكلسل لة حل لث 
يكون المصرف مشتريا والعمل لل بلائلعلا بلاللملرابلحلة فل لكلون ملبلللغ 
اال تثمار م  ربحس مضمونا على المصلرف ألنلس أصلبلن ديلنلا فلي 

 ذمتس وظهرت الصكوك بأنواعها و    
 

صناديق التحوط والمشتقات اإل ل مل لة وهل ا اللتلنلوع فلي 
أدوات الص رفة اإل  م ة هو تلنلوع حلقل لقلي ال صلور  كلملا فلي 
أدوات الص رفة التقل دية ح ث أنها قائمة في الغالب على علقلد واحلد 
هو عقد القرض في ح ن أن كل أداة من أدوات الص رفلة اإل ل مل لة 
لها طب عة تعاقدية وخصائص تم  ها عن األداة األخلرى ملن حل لث 

 المخاطر والضمانات والتسع ر.
ينهي صاحب العمود مقالس  ويا نرف  التحديد وكلل يلجلتلهلد 
في بناء ثقافة المصرفي الملي بالمعرفة لبلوغ مراو الكوادر واللنلخلب 
الفن ة التي تحمل مشعل بناء اللحلصلر االقلتلصلاد  ألرض الشلهلداء 
تتجاوز بخبرتها جم   المعوقات والعقبات إلبداع قنوات ا لتلثلملاريلة 
كاف ة يمكن من خ لها ا تثمار الس ولة النقدية للوطن و ضلخلهلا فلي 
التنم ة اإلقتصادية والمساهمة في وض  األطر القانون لة بلملا يلملكلن 
تنظ ي نشاط الص رفة اإل  م ة و توج هها للتنم ة الفعل ة ملن خل ل 
ابتكار وتطوير أدواتها و خلق ب ئتها المنا بة لها و تطلويلر وابلتلكلار 
أدوات تمويل مستحدثة و منتجات مبتكرة تواكب و تطللعلات السلوق 

 الوطن ة تمتد للسوق االفريق ة و العرب ة .
 

هكذا كونوا لتحقيق الريادة و تكونووا قوادة ادارة هونودسوة الوموالويوة 
  اإلسمية في المستقبل القريب  .

0ص   

 توفيق   –بقلم السيد :  محمد بوكريطاوي 
 رئيس خلية التسويق واالتصال 
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في نشاطه و تزامن ذلك مع  2منذ سنة ونصف شرع فرع وهران 

شأن عرقل نشاطه مع  41إعالن الحظر الصحي تبعا ألزمة كوفيد 

هذا تمّكن مسيروه من بلوغ األهداف المتوقعة و تجاوزوا بعضها 

 حسب ما أكده مديره جمال الدين ثابت في حوار لمجلة "السالم ".

لمصرف السالم الجزائر الذي  2هل يمكنكم التعريف بفرع وهران 

 تشرفون على تسييره؟ 

. وقد ت امن بداية نشاط 1010في مارس  1تي افتتاح فرع وهران 

م  اع ن رئ س الجمهورية عبد المج د تبون عن الحظر الصحي 

ما تبعها من توقف تاو للنشاط االقتصاد .  21تبعا ألزمة كوف د 

 موظف ن. 20ويشغل الفرع في الوقت الراهن 

وم  ه ا يمكن اعتبار ان النتائت المحقق كانت ميجاب ة على اعتبار  

 أن األهداف المسطرة قد تي تحق قها.

 كيف تم تحقيق ذلك؟

جدير بال كر أن الفرع يتكفل بتغط ة نشاطات التمويل الموجس 

، وبعد 1لألفراد والشركات. وبخصوص األفراد فإن وكالة وهران 

هت نشاطها ملى منتون بنكي مهي  تعطل تمويل اقتناء الس ارات، وج 

والمتمثل في التموي ت العقارية والمتفرعة في الشراء والته ئة 

 واإليجار.

أما بشأن التعامل م  الشركات، فقد تي اعتماد خطوات انتقائ ة 

ال تثمار األصول المتوفرة لدينا وه ا با تهداف متعامل ن 

 اقتصادي ن المتوفرة على مساحة مال ة وا عة وم ءة مثال ة. 

وعلى ه ا األ اس، فإن األهداف المسطرة قد تي تحق قها وتجاوزها  

 بتمبر الماضي،  واء تعلق األمر با تقطاب الموارد  00في 

 المال ة أو بتوظ فها.

0ص   

جمال الدين ثابت 

 2صورة جماعية ألعضاء فرع وهران  
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 هل تمكن تفصيل هذه النتائج باألرقام؟
من النتائت اإليجاب ة المحققة تتجلى من خ ل تمويل 

 بتمبر  00المؤ سات أوال ح ث بلغ مستواها في 

بالمائة من  222مل ون دينار ما يمثل  617الفارط 

 مل ون دينار. 610الهدف المتوق  ال   كان مقدرا بـ 
أما بشأن تمويل األفراد، فإن التموي ت الممنوحة كانت 

 941مل ار و 2عند التاريخ السالف ذكره في حدود 

مل ون دينار، يعني أن الهدف المتوق  تي تحق قس مائة 

 بالمائة.
 020مل ار و 2وأما ما يتعلق بالودائ  فقد حققنا رقي 

 مل ون دينار
ه ه النتائت اإليجاب ة كانت مع زة أيضا بتحق ق أهداف 

المسطرة في التجارة الخارج ة ح ث بلغت االعتمادات 

بالمائة من  211مل ون دينار ما يعادل  090المستندية 

الهدف المقدر، في ح ن أن التموي ت الممنوحة عبر 

التسل ي المستند  فقد تجاوزت المخا كان متوقعا بنسبة 

 مل ون دينار.   001مل ار و 2بالمائة ح ث بلغت  120
 

 كيف تنظرون إلى نشاط الوكالة في المرحلة المقبلة؟
على ضوء ما تحقق من  نة ونصف، نريد تع ي  

المكتسبات من خ ل اال تفادة من التجربة ذاتها، حتى 

ومن كانت ل ست طويلة، وه ا في  ب ل تحس ن الخدمة 

 الموجهة ل بائن البنك. 
ونريد ا تغ ل اإليجاب ات المتوفرة ل   الفرع على 

اعتبار أنس متواجد في غرب الب د وتسج ل الحضور 

 كونس واجهة لمصرف الس و في موق  يت سي بالحرك ة.
في  2في ختام الحوار كيف يمكن لفرع وهران  التميّز

 الفترة المقبلة؟
اعتقد أننا مطالبون مستقب  بالعمل في نفس االتجاه 

ومضاعفة الجهود حتى نتمكن من بلوغ مستوى الثقة 

 التي يمنحها ايانا شركاؤنا.
وأظن أن تجاوز أزمة كورونا الصح ة   كون عام  

آخر يفتن المجال أكثر للفرع من أجل تطوير خدماتس 

 وتحق ق أهدافس. 

2فريق مصلحة الصندوق لفرع وهران   
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بللمللوافللقللة  1010مللارس  21فللي  1تللي افللتللتللاح وكللالللة وهللران 

ملوظلفلو اللوكلاللة علنلد -. 1010ملارس  4بكاللوريلوس بلتلاريلخ 

ت امنت البلدايلة مل  مقلاملة  -موظف ن وحتى تاريخس.  20التأ  س: 

االحتواء العاو من قبل رئ س الجمهورية عقب انتشار وبلاء كلوفل لد 

تلتلعلاملل  -، م  كل ما ت ه من توقف تاو للنشاط االقلتلصلاد .  21

وكالتنا م  كل من قطاعي األعمال ، وهما التج ئة والشركلات. تلي 

تقديي نهت تجار  انتقائي من أجلل تلنلمل لة أعلملاللنلا ، وا لتلهلداف 

المشغل ن االقتصادي ن بموارد مال ة كب رة والتمت  بأخ ق ملثلالل لة. 

أما بالنسبة لألفراد ، ونظراً لعدو توفر الس ارات ، فلقلد تلملكلنلا ملن 

ب   المنتت الرئ سي اآلخر ، وهو العقارات بكافة مشتقاتلهلا ، وهلي 

تلي تلحلقل لق جلمل ل  األهلداف ،  -اال تحواذ والتطوير واللتلأجل لر. 

، أو حلتلى تلجلاوزهلا ،  لواء ملن  1012 بتمبر  00اعتباًرا من 

 00ح ث الموارد أو من ح ث الوظائف. على  ب ل المثال ، وحتى 

٪ ملقلارنلة 222 بتمبر ، من ح ث تمويل الشركات ، حققنا معلدل 

 ٪. 200باألهداف. وك لك بالنسبة لألفراد بنسبة 
أخ ًرا بالنسبة لعمل ات التجارة الخارج ة واالئتمان بالتوق   ، حققلنلا 

٪ ، وكل ه ا بفضل هللا ولكل جهود موظف نا ، بمساعلدة 260معدل 

 اله اكل المرك ية المختلفة. 

في الختاو ، نأمل في المستقبل أن نستمر على هل ا اللملنلهلان ، ملن 

 خ ل مضاعفة جهودنا ، لنرتقي ملى مستوى الثقة الموضوعة ف نا.

ان يسرني 

التقي بكي في ه ه المجلة أللقاء الضوء على الدور الهاو ال   يلعبس 

البنك ومصرف الس و بصفة خاصة في تنم ة االقتصاد المحلي 

والوطني بصفة عامة وذلك من خ ل مشاركتس الفعالة في تحق ق 

التنم ة واالنتعاش االقتصاد  وه ا ما يسعى ال س مصرفنا من 

خ ل تعبئة كل مدخراتس من مختلف المنتوجات المصرف ة 

وتقديمها في صورة قروض مصرف ة ذات ص غة م  م ة  ح ل( 

لتكون في خدمة المجتم  من جهة ولتحق ق المردودية واألهداف 

 المسطرة للمصرف من جهة أخرى.

ففي الوقت الحاضر يواجس مصرف الس و منافسة شديدة محل ا 

ووطن ا من البنوك األخرى وباإلضافة الى الطلبات المت ايدة من 

العم ء والمتمثلة في تعدد وتنوع احت اجاتهي المصرف ة اال انا 

الس ا ة الناجعة المنتهجة من طرف اإلدارة العامة للمصرف 

والتي تسعى وتسهر بدورها لتطبقها على مستوى فروعها مثر 

ميجابي فقد أعطت الدينام ك ة والرقي من خ ل توف ر منتوجات 

وخدمات بنك ة اص لة قوبلت برضى ال بان والعم ء و  محت لنا 

 بتحق ق االهداف المسطرة وخاصة التجارية منها 

فعل س فقد كان الفتتاح الفرع الثاني لمصرف الس و في مدينة 

مثر ميجابي على ال بائن فقد أصبن لي ال بون  1021وهران  نة 

حرية االخت ار في افتتاح مختلف الحسابات المصرف ة او الق او با  

عمل ة مصرف ة مهي كانت طب عتها في أ  وكالة يريدها ولي يكتفي 

بتخف ض الضغط من ح ث العمل ات على فرع  01فرع وهران 

وانما ا تطاع في فترة وج  ة من ا تهداف وا تقطاب  02وهران 

زبائن جدد من مؤ سات وافراد وك اك جلب موارد مال ة جديدة 

وتوظ فها في تموي ت ميجاب ة تعود بالفائدة للمصرف والفرع 

 خاصة 

 

  



 

 

ألهلدافلس اللملسلطلرة كلان  01فان تحق ق فرعلنلا وهلران 

بتوف ق من هللا ع ى وجلى وك لك بفضل تلظلافلر جلهلود 

عمال وموظف س ال ين للي يلدخلروا جلهلدا اللى فلي  لبل لل 

معطاء أفضل صلورة للملصلرفلنلا ملن خل ل االنضلبلاط 

والتسويق االمثل لمنتوجات االص لة. وخاصة فريق عمل 

مصلحة الصندوق من صراف ن ومندوب العمل لات الل يلن 

يتصفون بالصدق والتفاني في العمل ولهلي  لملعلة طل لبلة 

لدى متعاملي وزبائلن اللملصلرف وبلدورانلا نسلعلا دائلملا 

للوقوف معا لتحق ق األهداف ومن ه ا المنلبلر نلدعلو ملن 

ادارتنا الموقرة معطاء الم يد من اإلمكان ات والتحف ل ات 

وخاصة منها المال ة وذلك في ظل تدهور القدرة الشرائ لة 

 للمواطن التي تعرفها ب دنا مؤخرا.
وفي األخ ر ندعو بالخ ر وبم يد ملن االزدهلار واللرقلي 

لمصرفنا وندعو من هللا ع ى وجللى ان يلوفلقلنلا للي فل لس 

الخ ر لمصرفنا وال ننسلى اللدعلاء للللسل لد اللملديلر اللعلاو 

 بالشفاء ولكل مرضى المسلم ن
 

 
بسي هللا اللرحلملن اللرحل لي وصل ة و ل و علللى أشلرف 

المر ل ن في بادئ االمر اود ان اغتني اللفلرصلة للتلوجل لس 

الشكر لكل ال م ل ت والل مل ء علللى مسلتلوى اللوكلاللة 

للمجهودات المب ولة وتفان هي في العمل لتحقل لق األهلداف 

المسطرة من طرف اإلدارة العامة رغي الصعوبلات اللتلي 

 تمر بها الب د وخاصة االقتصاد الوطني.
( 1021مارس  21كما تعلمون ان انط قة الفرع حديثة  

اال انس وبفضل الخطة المحكمة التي تي وضعها من طرف 

مدارة الوكالة والسهر على تجس دهلا تلملكلنلا ملن تلحلقل لق 

نتائت مشرفة على شتى المجاالت   افلراد   ملؤ لسلات  

 موارد (
كما ان الفرع حريص على ا تقلطلاب زبلائلن ذو  لملعلة 

حم دة ومكانة مادية ج دة فلي السلوق اللوطلنلي ملن اجلل 

تحق ق األهداف المسطرة والحرص علللى اللحلفلاظ علللى 

  معة المصرف على مستوى الساحة البنك ة 
ومن ب ن العوامل التلي نلعلطل لهلا أهلمل لة كلبل لرة ونلحلث 

ال م ء عل ها هي الملعلاملللة اللجل لدة لل بلون اللملصلرف 

 والحرص على التواصل معس با تمرار 
 

في األخ ر نتوجس الى هللا راجل لن ملنلس تلوفل لق اللجلمل ل  

لتحق ق األهداف المرغلوبلة وان يلرفل  علنلا هل ا اللوبلاء 

  عاج  غ ر آجل

45ص   



41ص    

 

في مطار المراجعة التدريج ة لله كل التنظ مي للمصرف تي في بداية 

منشاء خل ة الرقابة على التس  ر  1021السدا ي الثاني من  نة 

والتقارير النظام ة وذلك بعد معادة ه كلة مدارة الرقابة المال ة 

 وتقس مها ملى خل ت ن.

ف الرقابة على التس  ر بأنها نظاو يسمن للمس رين بالتأكد من أن  تعر 

الموارد قد تي الحصول عل ها وا تخدامها بالطرق األكثر فعال ة 

ونجاعة لبلوغ األهداف المسطرة. أما مصطلن التقارير النظام ة 

ف قصد بس التقارير التي يتوجب على المصرف معدادها بموجب 

 األنظمة السارية الصادرة عن بنك الج ائر.

يتمثل دور خل ة الرقابة على التس  ر والتقارير النظام ة في معداد 

الموازنة التقديرية للمصرف بالتنس ق م  مختلف ه اكل المصرف 

ومتابعة منجازها بشكل دور  ومتابعة انجازات الفروع بشكل مفصل 

ومعداد مختلف التقارير الداخل ة المتعلقة باألداء المالي للمصرف 

ولوحات الق ادة التي تسمن إلدارة المصرف بمتابعة نشاطس ومردودية 

 عمل اتس وتق  ي مستويات انجاز أهدافس المال ة.

كما تتولى الخل ة أيضا معداد القوائي المال ة للمصرف ومختلف  

التقارير النظام ة التي يتي مر الها دوريا ملى بنك الج ائر طبقا 

لمتطلبات األنظمة السارية والتي تضي الوضع ات المحا ب ة 

والمعاي ر النظام ة كمعامل الس ولة وكفاية رأس المال والمخاطر 

الكبرى. تسمن ه ه التقارير لبنك الج ائر باالط ع على الوض  

المالي للمصرف ومراقبة احترامس للقواعد االحترازية المطبقة على 

 البنوك.

كما تقوو الخل ة أيضا بمعالجة مختلف طلبات المعلومات المال ة 

واالحصائ ات التي يتلقاها المصرف من بنك الج ائر أو الجمع ة 

 المهن ة للبنوك أو التي ترد من اإلدارات االخرى للمصرف.

يتكون فريق خل ة الرقابة على التس  ر والتقارير النظام ة من أربعة 

موظف ن من فئة الشباب المتخرج ن من المدارس العل ا وهي يتوزعون 

على قسم ن: قسي الموازنة والرقابة على التس  ر وقسي التقارير 

 النظام ة.
وتقوو بتس  ر الخلل لة السل لدة صلارة ملحلملود  وهلي ملتلخلرجلة ملن 

وحلاصلللة علللى ملا لتلر مدارة  1004المدر ة العل ا للمصرفة  لنلة 

ح لث  1022، وقد التحقت بمصرف الس و في  نة 1029أعمال  نة 

شغلت منصب رئ س قسي ثي رئ س دائلرة فلي مدارة اللرقلابلة اللملالل لة 

   ابقا.

44ص   

 صورة جماعية ألعضاء الخلية
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 قسم الموازنة والرقابة على التسيير

تتمثل مهمة القسي في معداد الموازنة التقديرية للمصرف ومتابعة 

تنف  ها وابراز الفروقات الجوهرية وتحل لها. كما يعمل على 

تصم ي واعداد لوحات الق ادة وتقارير متابعة الموازنة التي تسمن 

لإلدارة بتق  ي أداء المصرف وتسهل لها اتخاذ القرارات ال زمة 

 لبلوغ األهداف المسطرة.
يتي اعداد الموازنة التقديرية باتباع التوج هات التي تحددها اإلدارة 

العامة للمصرف وفقا للخطة اال ترات ج ة، ويقوو قسي الموازنة 

والرقابة على التس  ر بتجم   التقديرات التي تعدها فروع ومدارات 

المصرف ومراجعتها للتأكد من جودتها ثي معداد مشروع الموازنة 

ال   يعرض على اإلدارة العامة للموافقة عل س قبل أن يتي عرضس 

على مجلس اإلدارة للمصادقة، ل تي بعدها تبل غ الموازنة للفروع 

واإلدارات المعن ة. يتي معداد الموازنة خ ل الث ثي األخ ر من 

 السنة وفق جدول زمني محدد.  
يقوو القسي بمتابعة تنف   الموازنة التقديرية بشكل مستمر ح ث 

يستخدو ل لك الب انات المحا ب ة والمال ة التي يتي ا تخران ج ء 

منها مباشرة من نظاو المعلومات كما يتي توف ر البعض االخر من 

طرف مدارة نظي المعلومات التي تر لها لقسي الموازنة والرقابة 

 على التس  ر بعد االقفال الشهر  لحسابات المصرف. 
تتي معالجة ه ه المعط ات وا تغ لها لتحديد مستويات اإلنجاز 

المحققة بالنسبة لمختلف بنود الموازنة التقديرية ثي تتي مقارنتها 

بالمبالغ المستهدفة  التقديرات( ويتي حساب نسب اإلنجاز 

والفروقات ب ن المنج  والمستهدف كما يتي تحديد الفروقات الهامة 

 وتحل لها بالتنس ق م  اإلدارات أو الفروع المعن ة.
يقوو قسي الموازنة والرقابة على التس  ر بإصدار عدة تقارير 

 دورية:
 الوضع ة ال وم ة للودائ  والتموي ت 
 لوحة الق ادة األ بوع ة للموازنة التقديرية 
 لوحة الق ادة اال بوع ة للمستحقات المتأخرة والمصنفة 
  التقرير الشهر  لمتابعة عائد التموي ت 
 التقرير الشهر  لمتابعة تنف   الموازنة التقديرية 
 

 يضي قسي الموازنة والرقابة على التس  ر موظف ن: 
  الس د أعمر خرشي وهو حاصل على شهادة مهندس دولة في

اإلحصاء واالقتصاد التطب قي من المدر ة الوطن ة العل ا 

وقد التحق  1020ل قتصاد واإلحصاء التطب قي  نة 

، كما تحصل على دكتوراه في 1021بالمصرف في  نة 

 .1010تخصص المال ة الكم ة  نة 
  االنسة ش ماء قادر  مكلفة بالرقابة على التس  ر وهي حاصلة

على ما تر تخصص محا بة ومال ة من المدر ة العل ا للتجارة 

 وقد التحقت بالمصرف في نفس السنة. 1010 نة 

السيدة : سارة محمودي  السيدة : سارة محمودي السيدة : سارة محمودي 

مسؤولة خلية الرقابة على مسؤولة خلية الرقابة على مسؤولة خلية الرقابة على مسؤولة خلية الرقابة على 

التسيير والتقارير النظامية

مسؤولة خلية الرقابة على 

 التسيير والتقارير النظاميةالتسيير والتقارير النظامية
مسؤولة خلية الرقابة على مسؤولة خلية الرقابة على 

التسيير والتقارير النظاميةالتسيير والتقارير النظامية

قسم الموازنة والرقابة قسم الموازنة والرقابةقسم الموازنة والرقابة

االنسة شيماء قادرياالنسة شيماء قادري االنسة شيماء قادرياالنسة شيماء قادرياالنسة شيماء قادريالسيد أعمر خرشي السيد أعمر خرشيالسيد أعمر خرشي
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 قسم التقارير النظامية:
تتمثل مهمة ه ا القسي في اعداد التقارير النظام ة الدورية 

التي يتي ار الها الى عدة مدارات لبنك الج ائر  المفتش ة 

العامة، اللجنة المصرف ة والمديرية العامة للدرا ات( في 

مطار الرقابة التي يقوو بها بنك الج ائر على نشاط البنوك 

 التجارية ووضع تها المال ة وهي تتمثل ف مايلي:
 R10الوضع ة المحا ب ة الشهرية نموذن 
 7002 7000الب انات المحا ب ة الدورية نماذن 

 تصرين وعاء حساب االحت اط ات اإلجبارية 
 تصرين مستوى االلت امات الخارج ة بالتوق  

 تصرين مراقبة وضع ات الصرف
 تصرين معام ت الم ءة
 تصرين معام ت الس ولة
 تصرين المخاطر الكبرى

تصرين المداخ ل المتأت ة من عمل ات التجارة الخارج ة 

 
يقوو القسي بتجم   الب انات المحا ب ة والمال ة ال زمة 

إلعداد ه ه التقارير،  واء عن طريق ا تخراجها مباشرة 

من نظاو المعلومات أو يطلبها من مدارة نظي المعلومات 

وذلك بعد كل اقفال شهر  لحسابات المصرف، كما يقوو 

بمراجعتها للتأكد من م ءمتها وجودتها وخلوها من 

األخطاء ثي يقوو با تخدامها إلعداد مختلف التقارير 

 ال زمة.
يحرص قسي التقارير النظام ة على احتراو أجال ار ال 

التقارير التي يحددها بنك الج ائر كما يراعي جودة 

 المعلومات المصرح بها. 
 يضي قسي التقارير النظام ة موظف ن: 

الس دة نسرين تومي رئ س القسي وهي حاصلة على ما تر 

تخصص مال ة وبنوك من المدر ة العل ا للتجارة  نة 

وقد التحقت بمصرف الس و الج ائر في  نة  1027

1026. 
الس د عبد الرؤوف لعشب مكلف بالتقارير النظام ة وهو 

حاصل على ما تر تخصص محا بة ومال ة من المدر ة 

وقد التحق بالمصرف في نفس  1021العل ا للتجارة  نة 

 السنة.
باإلضافة ملى النشاط ال ومي المعتاد يقوو القسي حال ا 

بالمساهمة في مشروع تطوير برنامت إلعداد التقارير 

النظام ة بشكل ألي وذلك بالتعاون م  خل ة تطوير نظي 

 المعلومات.

قسم التقارير النظامية: قسم التقارير النظامية: قسم التقارير النظامية:قسم التقارير النظامية:

السيدة نسرين تومي رئيس القسم  السيدة نسرين تومي رئيس القسم السيدة نسرين تومي رئيس القسم السيد عبد الرؤوف لعشب  السيد عبد الرؤوف لعشب السيد عبد الرؤوف لعشب 
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 ورشة تطوير الموقع الرسمي للمصرف

السيد : عبد الكريم مبني 

رئيس دائرة االتصال 

السيد :  محمد توفيق 

بوكريطاوي مدير إدارة اإلتصال 

 و التسويق

 السيد : عبد المالك  عزوز 
 رئيس دائرة التسويق

 السيد : عبد الغاني تلمساني 
 رئيس قسم العالقات العامة

 السيد : نزار محمد 
رئيس قسم التظاهرات و 

 الرعاية

الس د عبد الحك ي نواس لتطوير   icon soft  تجديد االتفاق ة  م  مدير  مؤ سة 

 الموق  الخاص بالمصرف
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   ACMتيسير للبيع بالتقسيط  لمصرف السالم الجزائر زيارة تفقدية للشريك  -في إطار التحضير إلطالق  منتوج إ 

 المتخصص في البيع بالتقسيط بمركزه الواقع بتقصراين 

 و مديرة التسويق  ACMرئيس خلية التسويق لمصرف السالم الجزائر برفقة  رئيس مشروع الشريك 
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 جلسة عمل مع المسؤول التقني لمؤسسة تيندي للنشر و اإلشهار 
 تيسير للبيع بالتقسيط اإللكتروني -تصميم منتوج إ -

 تيسير للبيع بالتقسيط اإللكتروني  -المصادقة على الصورة البصرية لمنتج إ



 

 

40ص   

 مشاركة مصرف السالم في فعاليات صالون الرقمنة و التكنولوجيا ديجيتاك 
 بمركز المؤتمرات الدولي عبد اللطيف رحال

ومديرة مؤسسة  orosoft صورة جماعية مع شريك المصرف مؤسسة 

 ooredooديار دزاير و مدير التسويق لشركة 

 OOREDOOصورة تذكارية بجناح عرض  شركة 

 جناح المصرف بالمعرض OOREDOOجلسة عمل بجناح المصرف الستقطاب شركة 
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توقيع اتفاقية شراكة بين مصرف السالم الجزائر و بورصة الجزائر إلطالق دورات تدريبية حول أليات 

 عمل البورصة الجزائرية لفائدة مستشاري عمالء مصرف السالم الجزائر.

 صورة توقيع االتفاقية مع مدير العام لبورصة الجزائر و مدير القطاع التجاري لمصرف السالم الجزائر
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 باب: فضل ال رع والغرس مذا أكل منس. - 2
وقولس تعالى: }أفرأيتي ما تحرثون. أأنتي 

ت رعونس أو نحن ال ارعون. لو نشاء لجعلناه 

  .70 - 70حطاما{  الواقعة: 
حدثنا قت بة بن  ع د: حدثنا أبو  - 1210

عوانة  ح( وحدثني عبد الرحمن بن المبارك: 

حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي 

 هللا عنس قال:
قال ر ول هللا صلى هللا عل س و لي:  ما من 

مسلي يغرس غر ا أو ي رع زرعا، ف أكل 

منس ط ر، أو منسان، أو به مة، مال كان لس بس 

 صدقة(.
وقال لنا مسلي: حدثنا أبان: حدثنا قتادة: حدثنا 

 أنس، عن النبي صلى هللا
 عل س و لي.

[0777] 
باب: ما يح ر من عواقب االشتغال بآلة  - 1

 ال رع، أو مجاوزة الحد ال   أمر بس.
حدثنا عبد هللا بن يو ف: حدثنا عبد  - 1217

هللا بن  الي الحمصي: حدثنا محمد ابن زياد 

 األلهاني، عن أبي أمامة الباهلي قال:
ورأى  كة وش ئا من آلة الحرث، فقال: 

 معت النبي صلى هللا عل س و لي يقول:  ال 

 يدخل ه ا ب ت قوو مال أدخلس هللا ال ل(.
 باب: اقتناء الكلب للحرث. - 0

حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشاو،  - 1216

عن يح ى بن أبي كث ر، عن أبي  لمة، عن 

 أبي هريرة رضي هللا عنس قال:
قال ر ول هللا صلى هللا عل س و لي:  من 

أمسك كلبا، فإنس ينقص كل يوو من عملس 

 ق راط، مال كلب حرث أو ماش ة(.
قال ابن   رين وأبو صالن، عن أبي هريرة، 

عن النبي صلى هللا عل س و لي:  مال كلب غني 

 أو حرث أو ص د(.
وقال أبو حازو، عن أبي هريرة، عن النبي 

 صلى هللا عل س و لي:  كلب ص د أو ماش ة(.
[0247] 

حدثنا عبد هللا بن يو ف: أخبرنا  - 1219

مالك، عن ي يد بن خص فة: أن السائب بن 

ي يد حدثس: أنس  م   ف ان بن أبي زه ر، 

رج  من أزد شنوءة، وكان من أصحاب 

 النبي صلى هللا عل س و لي يقول :
 معت ر ول هللا صلى هللا عل س و لي يقول: 

 من اقتنى كلبا، ال يغني عنس زرعا وال 

ضرعا نقص كل يوو من عملس ق راط(. قلت: 

أنت  معت ه ا من ر ول هللا صلى هللا عل س 

 و لي؟ قال: م  ورب ه ا المسجد.
[0246] 
 باب: ا تعمال البقر للحراثة. - 4

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر:  - 1211

حدثنا شعبة، عن  عد:  معت أبا  لمة، عن 

 أبي هريرة رضي هللا عنس،
عن النبي صلى هللا عل س و لي قال:  ب نما 

رجل راكب على بقرة التفتت مل س، فقالت: لي 

أخلق له ا، خلقت للحراثة، قال: آمنت بس أنا 

وأبو بكر وعمر، وأخ  ال ئب شاة فتبعها 

الراعي، فقال ال ئب: من لها يوو السب ، يوو 

ال راعي لها غ ر ، قال آمنت بس أنا وأبو 

بكر وعمر(. قال أبو  لمة: وما هما يومئ  في 

 القوو.
[0194 ،0470 ،0496] 
باب: مذا قال: اكفني مؤونة النخل أو  - 0

 غ ره، وتشركني في الثمر.
حدثنا الحكي بن ناف : أخبرنا شع ب:  - 1100

حدثنا أبو ال ناد، عن األعرن، عن أبي 

 هريرة رضي هللا عنس قال:
قالت األنصار للنبي صلى هللا عل س و لي: 

اقسي ب ننا وب ن مخواننا النخ ل، قال:  ال(. 

فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككي في الثمرة، 

 قالوا:  معنا وأطعنا.
[1060 ،0062] 
 باب: قط  الشجر والنخل. - 7

وقال أنس: أمر النبي صلى هللا عل س و لي 

 [429بالنخل فقط . ] 
حدثنا مو ى بن م ماع ل: حدثنا  - 1102

جويرية، عن ناف ، عن عبد هللا رضي هللا 

 عنس،
عن النبي صلى هللا عل س و لي: أنس حرق نخل 

بني النض ر وقط ، وهي البويرة، ولها يقول 

 حسان:
وهان على  راة بني لؤ  حريق * بالبويرة 

 مستط ر
[1909 ،0906 ،0909 ،4701] 
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حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا  - 1101

عبد هللا: أخبرنا يح ى بن  ع د، عن 

حنظلة بن ق س األنصار :  م  راف  

 بن خديت قال:
كنا أكثر أهل المدينة م درعا، كنا 

نكر  األرض بالناح ة منها مسمى 

لس د األرض، قال: فمما يصاب ذلك 

وتسلي األرض، ومما يصاب األرض 

ويسلي ذلك، فنه نا، وأما ال هب والورق 

 فلي يكن يومئ .
[1106 ،1124 ،1129 ،1110 ،

1060 ،0691] 
 باب: الم ارعة بالشطر ونحوه. -6

وقال ق س بن مسلي، عن أبي جعفر 

قال: ما بالمدينة أهل ب ت هجرة، مال 

ي رعون على الثلث والرب ، وزارع 

علي، و عد بن مالك، وعبد هللا بن 

مسعود، وعمر بن عبد الع ي ، 

والقا ي، وعروة، وآل أبي بكر، وآل 

 عمر، وآل علي، وابن   رين.
وقال عبد الرحمن بن األ ود: كنت 

أشارك عبد الرحمن بن ي يد في 

ال رع، وعامل عمر الناس على من 

جاء عمر بالب ر من عنده فلس الشطر، 

 ومن جاؤوا بالب ر فلهي ك ا.

وقال الحسن: البأس أن تكون األرض 

ألحدهما، ف نفقان جم عا، فما خرن فهو 

ب نهما. ورأى ذلك ال هر . وقال 

الحسن: البأس أن يجتنى القطن على 

النصف. وقال مبراه ي وابن   رين 

وعطاء والحكي وال هر  وقتادة: 

البأس أن يعطي الثوب بالثلث أو 

بالرب  ونحوه. وقال معمر: البأس أن 

تكون الماش ة على الثلث والرب  ملى 

 أجل مسمى.
حدثنا مبراه ي بن المن ر:  - 1100

حدثنا أنس بن ع اض، عن عب د هللا، 

عن ناف : أن عبد هللا بن عمر رضي 

 هللا عنهما أخبره:
أن النبي صلى هللا عل س و لي عامل 

خ بر بشطر ما يخرن منها من ثمر أو 

زرع، فكان يعطي أزواجس مائة و ق، 

ثمانون و ق تمر وعشرون و ق 

شع ر، فقسي عمر خ بر، فخ ر أزوان 

النبي صلى هللا عل س و لي أن يقط  لهن 

من الماء واألرض، أو يمضي لهن، 

فمنهن من اختار األرض ومنهن من 

اختار الو ق، وكانت عائشة اختارت 

 األرض.
 [1270] 
باب: مذا لي يشترط السن ن في  - 9

 الم ارعة.
حدثنا مسدد: حدثنا يح ى بن  - 1104

 ع د، عن عب د هللا: حدثني ناف ، عن 

ابن عمر رضي هللا عنهما قال:

عامل النبي صلى هللا عل س و لي خ بر 

 بشطر ما يخرن منها من ثمر أو زرع.
 [1270] 

حدثنا علي بن عبد هللا: حدثنا  - 1100

  ف ان: عن عمرو: قلت لطاوس:
لو تركت المخابرة، فإنهي ي عمون أن 

النبي صلى هللا عل س و لي نهى عنس؟ 

قال: أ  عمرو، مني أعط هي وأغن هي، 

يعني ابن عباس  -ومن أعلمهي أخبرني 

أن النبي صلى هللا  -رضي هللا عنهما 

عل س و لي لي ينس عنس، ولكن قال:  أن 

يمنن أحدكي أخاه، خ ر لس من أن يأخ  

 عل س خرجا معلوما(.
[1126 ،1412] 
 باب: الم ارعة م  ال هود. - 1

حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد  - 1107

هللا: أخبرنا عب د هللا، عن ناف ، عن ابن 

 عمر رضي هللا عنهما:
أن ر ول هللا صلى هللا عل س و لي 

أعطى خ بر ال هود، على أن يعملوها 

 وي رعوها، ولهي شطر ما خرن منها.
 [1270] 
باب: ما يكره من الشروط في  - 20

 الم ارعة.
حدثنا صدقة بن الفضل:  - 1106

أخبرنا ابن ع  نة، عن يح ى:  م  

حنظلة ال رقي، عن راف  رضي هللا 

 عنس قال:
كنا أكثر أهل المدينة حق ، وكان أحدنا 

يكر  أرضس، ف قول: ه ه القطعة لي 

وه ه لك، فربما أخرجت ذه ولي تخرن 

 ذه، فنهاهي النبي صلى هللا عل س و لي.
 [1101] 
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لط ف و يقصد بس من يخدو الناس أكثر يكون   دهي ، ف   معنى

يكفي  الحسب و النسب و المنصب لحمل م ي   د اللقلوو ، فلملن 

كان رئ سا  واجب عل س خدمة رع تس و ملن كلان مسلؤوال علللى 

مهاو في مؤ سة من تقديي خدمات عامة للناس أو أملانلة فلواجلب 

عل س تأديتها كما ينبغي ل كون أفضلهي و لتحس ن الصلورة و هل ا 

 هو رأس المال ال   نربن بس الدن ا و األخرة بإذن هللا  ، 
  ادة القوو تكون بالب ل و العطاء و ل س  بالجم  و االكلتلنلاز و

فال د العل ا خ ر من ال د السفلى ، أوما  ادت قريش قديما اللعلرب 

وهلو  ًعمور  بسقاية الحجان و رفادة الناس و عمارة الب ت فقد كان 

يلهلشلي   "هواشوم"و الملقب بـلـلـل :  من أجداد ر ول هللا 

الثريد للحجان و يقطعس لهي ل طعمهي  و يسلقل لهلي بلاللملاء فلي 

زمن كانوا الناس ف س ملعلسلوريلن و اليلجلدون حلتلى اللخلبل  

ل أكلوا  و ال الماء ل شربوا  و يغتسلوا منس ،  ألن بلئلر زمل و 

بمكة المكرمة  كانت مردومة من  مدة في ذلك ال مان   حلتلى 

جاء ابنس عبد المطلب بن هاشي ال   وجد ها و أعلاد حلفلرهلا 

خير النواس "   :     مرة أخرى.... وقد قال ر ولنا  محمد  

و ه ا يشمل خلدملة  كلل فلئلات و أطل لاف أنفعهم للناس "  

المجتم  فالواجب على  أصحاب االختصاص و أهل اللخلبلرة 

في الم دان اخت ار الكلمات بعناية و اللرقلي فلي اللملسلتلوى و 

ته ئة الجو الم ئي  ألنس  يوجد من يتلملنلى  أن يلقلدو خلدملات 

للناس و يكون مكانهي  ل نال األجر العظ ي من هللا ع وجلل  

، و   خدمة اللنلاس و اللوقلوف ملعلهلي فلي حلاجل لاتلهلي و 

ا تفساراتهي و انشغالهي   ل س بع ب  كلملا يلظلن اللبلعلض 

فالع ب في الجلوس في كر لي اللعلملل  و اللتل علي علللى 

الناس وعدو قبول أ  اعلتلراض  و اللتلملاطلل و تلحلقل لر 

الخدمات المجان ة   فلاللكلثل لر ملن اللملوظلفل لن و اللتلجلار  

المغرورين كما نرى ال وو ال يأبهون بالمتعامل ن  فلهلملهلي 

يقتصر عللى مصلاللحلهلي الشلخلصل لة و علللى راتلبلهلي و 

 مدخولهي فقط  ،
المرئ أن يبتغي مرضات هللا تلعلاللى  ، و اإلقلتلداء    فعلى

و مللن بللعللدهللي   بللاألنللبلل للاء و الللر للل عللللل للهللي الصلل ة و السلل و

الا َعولَوى  الصالح ن و حسن أولئك  رف قا أوما قالوا : " إِْن أَْجِرَي إِ

ِ",  "إِْن أَْجِرَي إِالا َعلَٰى َرّبِ اْلعَالَِميَن "   ، فقد كانوا يلتلملنلون َّللاا

الخ ر لآلخرين أكثر من أنفسهي ، و على المسلي أن   يشلكلر هللا 

تعالى  على توف قس و امتنانس  و نلعلملة  خلدملة اللنلاس و تلأديلة 

الر الة حتى يصل الصدى في الب د و لألج ال القلادملة من شلاء 

هللا  ومن تكبد العناء في خدمة الناس باألعمال اإليجلابل لة فلأجلره 

و آخوردعووانوا أن الفوز و الف ح في الدن ا واآلخلرة بلإذن هللا ، 

 الحمد هلل رب العالمين 

24ص   

 ياسر  :بقلم السيد 
 عبد العزيز حجاز.
    مندوب متعدد المهام

للناس و يكون مكانهي  ل نال األجر العظ ي من هللا ع وجلل  

، و   خدمة اللنلاس و اللوقلوف ملعلهلي فلي حلاجل لاتلهلي و 

ا تفساراتهي و انشغالهي   ل س بع ب  كلملا يلظلن اللبلعلض 

فالع ب في الجلوس في كر لي اللعلملل  و اللتل علي علللى 

الناس وعدو قبول أ  اعلتلراض  و اللتلملاطلل و تلحلقل لر 

الخدمات المجان ة   فلاللكلثل لر ملن اللملوظلفل لن و اللتلجلار  

المغرورين كما نرى ال وو ال يأبهون بالمتعامل ن  فلهلملهلي 

يقتصر عللى مصلاللحلهلي الشلخلصل لة و علللى راتلبلهلي و 

مدخولهي فقط  ،

فعلى

يلهلشلي 

الثريد للحجان و يقطعس لهي ل طعمهي  و يسلقل لهلي بلاللملاء فلي 

زمن كانوا الناس ف س ملعلسلوريلن و اليلجلدون حلتلى اللخلبل  

ل أكلوا  و ال الماء ل شربوا  و يغتسلوا منس ،  ألن بلئلر زمل و 

بمكة المكرمة  كانت مردومة من  مدة في ذلك ال مان   حلتلى 

جاء ابنس عبد المطلب بن هاشي ال   وجد ها و أعلاد حلفلرهلا 

خير النواس 

و ه ا يشمل خلدملة  كلل فلئلات و أطل لاف 

المجتم  فالواجب على  أصحاب االختصاص و أهل اللخلبلرة 

في الم دان اخت ار الكلمات بعناية و اللرقلي فلي اللملسلتلوى و 

ته ئة الجو الم ئي  ألنس  يوجد من يتلملنلى  أن يلقلدو خلدملات 

يلهلشلي 

الثريد للحجان و يقطعس لهي ل طعمهي  و يسلقل لهلي بلاللملاء فلي 

زمن كانوا الناس ف س ملعلسلوريلن و اليلجلدون حلتلى اللخلبل  

ل أكلوا  و ال الماء ل شربوا  و يغتسلوا منس ،  ألن بلئلر زمل و 

بمكة المكرمة  كانت مردومة من  مدة في ذلك ال مان   حلتلى 

جاء ابنس عبد المطلب بن هاشي ال   وجد ها و أعلاد حلفلرهلا 

خير النواس 

و ه ا يشمل خلدملة  كلل فلئلات و أطل لاف 

المجتم  فالواجب على  أصحاب االختصاص و أهل اللخلبلرة 

في الم دان اخت ار الكلمات بعناية و اللرقلي فلي اللملسلتلوى و 

ته ئة الجو الم ئي  ألنس  يوجد من يتلملنلى  أن يلقلدو خلدملات 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Mohamed_peace_be_upon_him.svg


22ص    

يحكى أن قاض ا من قضاة الرشوة مختصي عنده رج ن ، أحدهما 

 بائ  دجان واآلخر بائ  بط خ .
قرر القاضي أن يحكي لصالن بائ  الدجان بأعتبار أن ثمن القفص 

 أكبر
 وبعد أن طبخت لس زوجتس ديكا من القفص وأكلس .

 قال لها أئت ني ببط خة. 
 فقالت لس :ألن تحكي لصاحب الدجان ؟ .

قال لها: ال بأس أن نت وق ش ئا من البط خ ، فشق بط خة فوجد 

بداخلها ل رة من ال هب . وشق األخرى فوجد بداخلها ايضا ل رة 

 ذهب س .
وكلما شق بط خة وجد ل رة أخرى من ال هب ... هنا قرر القاضي 

أن يحكي لصالن بائ  البط خ .وفور النطق بالحكي صاح بائ  الدجان 

 غاضبا وقال : ما بال مؤذن الفجر ؟! 
فقال لس القاضي : اتضن لنا أنس منافق يؤذن في الناس وال يصلي 

معهي ، أما اآلخر فإيمانس في قلبس ، كلما شققنا عن قلبس وجدناه 

 ناصعا المعا براقا.!
*************************************** 

 حت أحد البخ ء، فلما عاد اجتم  حولس أصحابس
أن يفي بوعوده بخصوص الول مة التي وعدهي بها قبل  وطلبوا منس 

 الحت،
س؛ وكل ما  س كما ولدتس أمُّ فأجابهي الحان قائ : يعود الحان من حج 

 قلناه قبل الحت قد غفره هللا 
**************************************** 

يُحكى أن رج ً؛ كان مذا جلس على مائدة األكل ال يرحي صغ را وال 

 كب را وال رغف ا وال لحما وال فاكهة.
فأصبن الجم   يهاب األكل معس أو الجلوس معس في موائد الوالئي ، 

 ً  فاتفق القوو على أن يُشغلوه عن األكل حتى يأخ وا منس نص با
فقالوا لس: منك أدرى منا بقصة يو ف عل س الس و فارويها لنا،  –

   وقصدو قصة يو ف لطولها(
  فتنبس لهي الرجل وقال: فقـدَهُ أهلُـس؛ ثي بعد ُمدة وجدوه.

*************************************** 
 دخل أعرابي على الخل فة العبا ي المأمون وأنشأ يقول:

 ً  رأيُت في النوِو أني مالٌك فر ا
 ولي وص ٌف وفي كف ِي دنان رُ                                 

 فقال قوٌو لهي ِعلٌي ومعـرفةٌ 
 رأيَت خ راً ولألح ِو تفس رُ                                 

 اُقُصص ُرؤياك في قصِر األم ِر تَِجد
 تحق َق ذاك؛ وللفأل تباش رُ                                   

بتأويل األح و بعالم ن؛  فقال المأمون : أضغاُث أح ٍو وما نَحن

 فصرفَس دون أن يُعط َس ش ئاً.

*************************************** 
كتبوا ورقة للحجان يو ف الثقفى وكان على المنبر؛ فلما فرغ من 

من  الخطبة ن ل فرأى الورقة فقرأ ف ها }قل تمت  بكفِرَك قل  ً منك

 أصحاب النار{.
 فتبسي وكتب تحتها }قل موتوا بغ ظكي{ 

*************************************** 
 : م  الحجان أن الناس يقولون منس من بق ة ثمود، فقال في خطبتس 

صدق ” وثَُمودَ فََما أبقَى“ أت عمون أني من بق ة ثمود، وهللا يقول: 

 هللا وك بتي أنتي. 
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