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القواعد الفقهية من أ روع ما أ بدعه العقل الفففقفهف   

الإساليم. فقد مل فهيا عفامف ا العف فعفة  ف ف فا  

ال حاكم الفقهية امل عامقة ابلفعفدفا ا  واملفعفامفال  

وصاغوها يف عدارا  موجزة جامعة متكفن املففف  

أ و القايض أ و الفقيه من اإسقاط ال حاكم الففععفيفة 

عىل النوازل اخمل امففة الف  دفنفدر  طفن  ف فا  

 القاعدة اللكية.
والقواعد الفقهية كثرية ودفدفا فيففا يف اعف فدفارهفا  

ودفسريها ود ديقها املدارس الفقهية اخمل امفة ولكهنفا 

 ادفقا عىل القواعد امخلس ال الية:
 ال مور مبقاصدها (1
 اليقني ل يزول ابلشك (2
 العا ة حممكة  (3
 الرضر يزال (4
 املشقة جتامب ال يسري (5

وقد مجعهفا الفعفالمفة عفدفد الفعحف    فن    

 بيتا جاا فهيا: 44السعدي يف منظومة من 
 َوِ يَّتُنا َ ففْعٌط ِلـَسـائِففع الَْعـَمـــْل      

ـالُح َوالَفَســاُ  لِامَْعـَمـلْ                       ِِبـَـا الصَّ
ِ ففُن َمـْبـِنفف ٌّ َعـىَل املَصـاِلففِح       الد

ْرِا لِامَْقبـائِففحِ                        فف  َجـامِْبفهَـا َوالـدَّ
 قـَـاِعـــَدُة العَّ عـــِة ال َّيِْسـيفُع         

 ففِ  ُكـلدِ َأْمففٍع  َـابـَـُه دَـْعـِسـيففعُ                    
 َوتَْعِجــُع اْلَْحـكـاُم ِلـامْـيَـِقـيفِن         

ــكُّ لاِمْيَـِقـيففِن                        فـَـاَل  ُففزِ ــُل الشَّ
َذا َوَرْ    

ِ
 َوالُْعففْعُف َمـْعـُمففوٌل ِبـِه ا

ِ ِف لَْم ُُيَـد                  فْععِ العَّ  ُحْْكٌ ِمَن الشَّ
وفامي  يل رشح مبفسفل لفا قفاعفدة مفن هف   

القواعد امخلس الكربى والقواعد الفلكفيفة ال  فعى 

ع اا بعض ال مثف  عفىل ذ   املنضو ة حتهتا مع اإ

 ابلرتكزي عىل جا ب املعامال :
يه مس  وحاة من قففول  قاعدة ال مور مبقاصدها :

النيب صىل هللا عاميه وسمل فامي روا  الش يخا  عن 

منفا ال عف ل  معع  ن اخل اب ريض هللا عنه : " اإ

منا لا امعئ ما  فوى" و دفففيفد أ    ابلنيا  و اإ

القصد من ال رصف  ؤثع عىل حمكه العع  مفن 

حيث احلل أ و ال حعمي ابدفففا  املف اهفب ومفن 

حيث الصحة أ و الد ال  أ و الفسا  عند املالكيفة 

واحلناب  أ ما الشافعية واحلفنفففيفة ففقفد ا فرت فوا 

لع دار النية يف حصة العقد أ و فسفا   أ   دف  فع 

 احة فيه فاإ  مل د  ع  صح ال رصفف قضفاا و 

ذا اك  الدفاعفث عفىل  مثا  اي ة اإ اإ  اك  قد يعدب اإ

ال رصف أ و مآ هل حمعم رشعا. ولعل أ حسفن مفثفال 

عىل ذ  بيع العينة ومن صور  رشاا يشا مفن 

صاحبه ابل جل وبيعه هل  قدا  مثن أ قل. مففن قفال 

ل    ابع دار القصد يف ال رصفا  ُيْك بفسا  الديع

القصد العبوي من املعام  ظاهع فهيا بيامن  صفحفح 

الفع ق الآ ع املعاوضة بشقهيا قضاا معال بظفاهفع 

العقدين مع دآ ثمي امل دا عني  اي فة. ومفن الفقفواعفد 

املنبثقة عن ه   القاعدة قوهلم العفربة يف الفعفقفو  

ابملقاصد واملعاين ل ابل لفاظ واملداين فاإذا عرب عفن 

الديع ابلهدة  دقا عاميه أ حاكم الديع ل الفهفدفة و 

ال عدري عن الو  عة املرصفية ِب ا الامفظ ل  فنففف  

عهنا احلْك العع  حلقيقهتا كقعض. ومن ال حفاكم 

اجملسدة له ا املددأ  أ  ضا معام  امل رصف خبفالف 

ذا قصد من درصفه الإرضار ابلغري مكفن  مقصو   اإ

املو  ليحعهما من املرياث    امق زوجته يف معض

فيحْك لها ابملرياث ومن قتل لس  عفافال املفرياث 

حعم منه وقد عرب الفقهاا عن ه   القاعدة بقوهلم : 

 من اس  عال اليشا قبل أ وا ه عوقب حبعما ه.
مضموهنا وار  يف   قاعدة اليقني ل يزول ابلشك :

اذلي روا   حد ث النيب صىل هللا عفامفيفه وسفمل

ذا  فك  الإمام مسمل عن أ يب سعيد اخلدري : " اإ

ا،  أ حدمك يف صالده، فمل  دِر مك صىل، ثالًثا أ م أ ربعا

فامي عح الشك، ولَيْْبِ عىل ما استيقن" و دقتىض 

ل بآ مع متفيفقفن أ ي أ    أ   ال مع امل يقن ل يعدفع اإ

ذا اك  متيقنا من يشا وخامع  الشك فيفه  املعئ اإ

ابلشك مفا  ال ول ول  آ خ  بعدئ   دقى عىل  قينه

مل يستيقن. وقد ذ ع الففقفهفاا عفدة قفواعفد فيفة 

 دندر  طن ه   القاعدة    ع مهنا :
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  ال صل بقاا ما اك  عىل ما اك. 

 مةا ِ  .ل صل  عااة اذلد

  ال صل يف ال   ياا الإابحة. 

 ال صل يف ال   ياا ال هارة. 

 ىل أ قعب أ وقاده ضافة احلا ث اإ  .ال صل اإ

 ةا وط الصحد  .ل صل يف العقو  والعد

 ال صل يف الصفا  العارضة العدم. 
ذا  ومن ال  ديقا  الفععية له   القاعدة مثال أ  فه اإ

ثفدفا  وا عفى  ثبا الين بوس ي  من وسائفل الإ

املدين سدا  الين فال دؤثع  عوا  يف ثدو  الين 

ما مل  ثبا قيامه ابلوفاا. وابلعكس معال بفقفاعفدة 

 عااة اذلمة ال صامية ل أ ثع لامم الدة بدين مفظفنفو  

ما مل  قدم ال الب  ليال عىل  عوا . ومن ال مفثف  

ك   جواز الشها ة مبا عمل من مفامفكفيفة الفعجفل 

لش ئي ولو وجد احامتل ب رصففه ففيفه ل   الفعفربة 

ابمل يقن ل ابملظنو . ومفن أ وجفه هف   الفقفاعفدة 

العظمية مبفدأ  الإابحفة ال صفامفيفة يف املفعفامفال  

وامل عوما  ما مل يع  حتعمي يشا من ذ  بفنف  

ق ع  الثدو   حي اللةل ومن ذ  أ  ضا احلفْك 

بصحة عقو  املساممني ورشو هم ما مل ختالف  صفا 

أ و اإج عا حصيحا ومنه قول الفقهاا : ما أ مكن محهل 

 عىل الصحة مل ُيمل عىل الفسا .
لها أ صل يف قوهل هللا دعاىل يف قاعدة العا ة حممكة:  

سورة ال ععاف :" خ  العفففو وأ مفع ابلفعفعف و 

ع ل مفا دفعفارف أ ععض عن اجلاهامني"  ومفا ها اإ

ذا مل   فق املف فعفاقفدا   عاميه الناس يف املعامال  اإ

عىل خالف ذ  رشط أ ل   عارض ذ  الفعفعف 

مع حصيح النصفو  و حي  للفهتفا. وقفد عفرب 

الفقهاا عن ه   القاعدة بفقفوهلفم املفعفعوف عفعففا 

اكملعوط رش ا وك   بقوهلم ال عيفني ابلفعفعف 

اكل عيني ابلن . وقد جع  امل اهب الفقهية عفىل 

الإحاةل عىل الععف املع رب يف مجيع الفقفضفااي الف  

أ غفل امل عاقدا  ذ عها يف العقو  اكل جعة أ و املفدة 

ذا ا تامف  ك  يعجع لامععف يف دفسري بنو  العقو  اإ

امل عاقدا  يف معناها أ و مداها أ و رشو ها. ول فن 

بني فهيا ال حاكم الفقهيفة عابدين احلنف  رساةل قمية 

ال  أ سسا عىل الععف يف م هده س ها: "نفع 

وجفاا  "الععف فامي بين من ال حاكم عفىل الفعفعف

 فهيا ه ا الديا:
     والععف يف العع هل اع دار
 ذلا عاميه احلْك قد  ُدار                            

جاا   أ  ضا بامفظ :" ل رضر قاعدة الرضر يزال : 

ول رضار " يف احلد ث النفدفوي اذلي روا    

من الإمام ما  و الارق ين و الدفهيفقف  و احلفامك 

ومعناهفا مفنفع أ ي درصفف  عن عد  من الصحابة

يسبب رضرا لامغري سواا اك  بقصد أ و بغري قصد 

ولواك  ذ  ال رصف حق لامم رصف. و رتدب عن 

القاعدة أ   اذلي ُيدث رضرا لغري  مامفزم بفوقفف 

الفعل الضار وجرب الرضر الناجت عنه وهو ما ععف 

يف القا و  الوضع  ابملسؤولية عن الفعل الضفار. 

الرضفر ال  فد يفزال وله   القاعدة دفع عا  مثل 

ابلرضر ال  فف والرضفر  فدففع بفقفدر الإمفاك  

و  حمل الرضر اخلا  لفع الرضفر الفعفام و را 

املفاسد أ وىل من جامفب املصفا . ومفن ال حفاكم 

الفقهية املس متدة من ه   القاعدة الفلكفيفة: جفواز 

اس متالك ال رض اجملفاورة لفامفمفسفافد جفربا عفن 

ذا ضا  املساد ابلناس وجواز اس متالك  أ حصاِبا اإ

ال ع  العامة ال  يسامكهفا املسفامفمفو  و جفواز 

ذا حتفْك  فعض ويل ال مع أ جع املثفل لفامفحفعففني اإ

أ حصاب ال ع ل يف أ جفع  وجفواز بفيفع الف فعفام 

ليفه وجفواز  احمل كع جربا عن صاحبه عند احلاجة اإ

التسعري عند ا   دا  الغالا و درضفر املسفامفمفني 

منه و الهن   عن دامق  الع دا  و هن   بيفع احلفارض 

لامدا ي ورفع الغْب الفاحش يف المثن و احلْك  فعففع 

ذا أ صاب الدائع  اجلواحئ أ ي دعد ل رشوط ال عاقد اإ

عا ة  جاحئة  ؤ ي دنفي ها خلسارة  درية عاميه فامزم اإ

ال واز  بني امل دا عني ملنع حدوث رضر  دري عفىل 

أ حده  و غري ذ  من ال حاكم ال  هتفدف ملفنفع 

 الإرضار ابلغري.
مآ  وذة من قول هللا  قاعدة املشقة جتامب ال يسري:

الدقعة: " يع د هللا  ْك اليف ف ول دعاىل يف سورة 

يع د  ْك الع " ومفا ها رفع احلفْك العفعف  أ و 

ذا اك  د ديفقفه يسفبفب رضرا أ و  ال خفيف فيه اإ

حعجا أ و مشفقفة لفامفمفلكفف. ومفن دفففع فعفاهتفا: 

الرضورا  دبيح احملظفورا  والرضفورا  دفقفدر 

ذا اتسفع ضفا   ذا ضا  ال مع اتسع و اإ بقدرها و اإ

و ل واجب مع العجز. ومن د ديقا  ه   القاعدة 

ابحة الع عة الإسالمية لعقو  ور  الفهنف   عفن  اإ

بعض صورها  ديع السمل وبيع الاس  فصفنفاع  فو  

حمامه  غري موجو  عند العقد ولكنه موصوف وصفا 

 فيا لامجهاةل فال ي ي عامهي  الهن   الوار  عن بيفع 

ع ل لفامفعفعف  لامحع  و اإ ما ليس عندك وه ا رفعا

 ودوسعة عىل الناس يف معامالهتم.
و ظهع فامي س دق أ   هفنفاك دفداخفل بفني هف   

القواعد اجلامعة امخلس من حيث   فول الفكفثفري 

من ال حاكم حتا أ كرث من قفاعفدة كف  رأ  فنفا يف 

ع ل لامعفعف و الف فيفسفري يف  املثال السابق من اإ

العقو  أ و يف مثال رفع اجلواحئ اذلي دن دق عفامفيفه 

قاعدات الرضر يزال واملشقة جتفامفب الف فيفسفري أ و 

داليق قاعدة ال مور مبقاصدها مفع قفاعفدة الرضفر 

يزال يف معام  املسف ف فعفافل لفامفمفرياث خبفالف 

 مقصو  .
وهناك قواعد فقهية  ية أ  عى د قا ع يف مجمفامفهفا 

مع ه   القواعد الفعفامفة امخلفس  و فا يف  ف  

ال حاكم العدلية لدلوةل العامث ية ويه مبثابة القفا فو  

املدين ودعدا ها مائة قاعدة ل  تسع املقام لام فصيل 

 فهيا.
وخالصة القول أ   فقهاا  اجهتدوا ل جميع ال حاكم 

الفقهية املتشعدة امل عامقة ابلعدا ا  و املعامال  يف 

قواعد  ام  دعرب عن جوهع الع عة الإسالمفيفة 

السمحة و دوهجاهتا الكربى ال  حتفقفق املفقفاصفد 

العامة له ا الين مفن اعف فدفار الإرا ة احلفقفيفقفة 

لامملكفني و اس  قعار مفعفامفالهتفم و مفنفع اإرضار 

بعضهم بدعض و الف فيفسفري و رففع احلفع  عفهنفم 

مصداقا لقوهل دعاىل يف سورة احلج: " ُهَو اْجتََدفامُكْ 

َ َأِبفيفُْكْ  ف َّ يِن ِمْن َحفَع ٍ   مدِ ِ َوَما َجَعَل عاَمَْيُْكْ يِف الد

ْ َعاِهمَي   ُهَو ََسَّامُكُ الُْمْساِمِمنَي ِمن قَفْبفُل َويِف َهَففَ ا 
ِ
ا

ا عاَمَْيُْكْ َوتَُكو ُوا ُ هََداَا عَفىَل  ُسوُل َ هِيدا ِلَيُكوَ  العَّ

 ِ َِّ اَكَة َواْعَ ِصفُمفوا اِب آدُوا الزَّ اَلَة َوأ النَّاِس   فَآَِقميُوا الصَّ

 " ُهَو َمْوَلمُكْ ۖ فَِنْعَم الَْمْوىَلٰ َوِ ْعَم النَِّصريُ 



 

 

0ص  0ص    

 المدير العامبقلم 
 : حيـدر ناصـر السيد

 

1ص   

 

0ص   

 

 

0ص   

ا عن  مة " صناعة  و مة الفن اس  عماما يف الععبية حد ثاا عوضا

اا، فا ما اقرت   لكمة فن، وخباصة الفنو  امجلي   " امل عارف عامهيا قدمي

ععفه املساممو  حتا عنوا  الصناعة؛ حيث اك وا  قولو : صناعة ال  ب، 

وصناعة الشعع، وصناعة النحو، وصناعة احلمكة، وصناعة املن ق، وصناعة 

املوس يقى، وصناعة ال ب، وصناعة اخلل والكتابة، وغريها يف خم امف العاموم 

 والقضااي.
وأ حضا ه   اللكمة، املص امح الفين له ا املعىن بعد أ   ا تارها 

املؤلفو  عنوا ا لكتهبم، فقد أ لف أ بو هالل العسكعي ك ابه يف النظم والنرث، 

وس   " ك اب الصناع ني "، واس  عمامها القامقش ندي يف عنوا  ك ابه 

املشهور " صدح ال عىش يف صناعة الإنشا "، وقد جاا يف ه ا الكتاب يف 

صد  احلد ث عن صنعة ال  ب: )واملؤلفو  يف ه   الصنعة قد ا تامفا 

ك  جاا قوهل: )والكتابة اإحدى الصنائع فال بد فهيا   مقاصد  يف ال صنيف(،

وومس ا ن جين ك ابه بف: " رس صناعة الإععاب "، وعنو  أ بو   ، (من أ مور

احلسن اجلييل ك ابه " أ صول صناعة ال حاكم "، وصنف ا ن الع  يق 

القريواين ك ابه " العمدة يف صناعة الشعع و قد  "، وأ لف ا ن مع   ك اب 

" الدد ع يف صناعة الشعع"، وأ لف الدريوين " ال فهمي ل وائل صناعة 

ال نجمي"، وصنف أ بوصقع القبييص " املدخل اإىل صناعة أ حاكم النجوم"، 

وجاا يف ك اب " هنا ة وصنف الفارايب " املدخل اإىل صناعة املوس يق "، 

ال رب يف فنو  ال  ب " لامنويعي، قوهل: )وكنا ممن جعل صناعة الكتابة  

وجاا عن ا ن عدد ربه يف ك ابه " العقد   فننه اذلي يس  ظل بوارفه (،

الفع د" عند حد ثه عن ال حلا : )و عهنا أ   يكو  ك ابنا ه ا بعد ا  امتهل 

عىل فنو  الآ اب واحلْك والنوا ر وال مثال ع ال من ه   الصناعة ال  يه 

  معا  النفس(.

ومما س دق ععضه   بني لنا بوضوح اتم  يف اك   مت اس  ع ل  مة 

" صناعة "، ودداولها بني أ هل العمل يف دناوهلم احلد ث عن الكتابة والشعع 

واملوس يقى والعمس والز عفة وغريها من العاموم الع فة وال ع ل املنيفة، وهو 

 ما   امق عاميه اليوم امس الفنو  أ و الفنو  امجلي .
ولعل خري وس ي  دععفنا عىل الفن الإساليم، يه الوقوف عىل 

 صائصه اذلادية، وس ده املمزية. ومن خالل ذ ، ميكننا اس  ك ل صورده 

 .الواحضة اجلامية، بعيدة عن   غبش أ و ال داس
 :ونس   يع اإج ل أ   ه   اخلصائ  يف النقاط الآدية

 ا  -اإ  وحدة الفن يه السمة العئيسة ال  يمتزي ِبا الفن الإساليم   –  1

 عىل غري  من فنو  ال مم ال  عى. -أ  واعه 
ه   الوحدة، ال  خت ا عامل املاك  فمل  فعقها بعد املسافا  

بني  اير املساممني وامتدا ها، ك  خت ا عامل الزما  فمل  غريها معور 

 ال ايم ود ابع القعو ، ه ا ما قعر   ارسوا الفن الإساليم:
و قول ) ومنغامي(: " اإ ه رمغ ا تالف ال ق ار الإسالمية 

واب عا ها فاإ نا  الحظ قعابة و  ياة ل دنق ع بني لوحة اجل  املنحودة يف 

آ  يف مرص، وتز ني لوعاا من النحاس  قرص امحلعاا، وصفحة من قعأ

و قول )غوس  اف لوبو (: " اإ ه يكف   ظعة عىل أ ثع  عو  اإىل   الفاريس".

عىل ال قل أ ي يشا، حمربة أ و  نجع  احلضارة الععبية كقرص أ و مساد، أ و

آ ؛ ليك د آ كد من أ   ه   ال  غال الفنية حتمل  ابعا موحدا،  أ و مغامف قعأ

وأ  ه ليس من  ك ميكن أ    قع يف أ صالهتا، وليس من عالقة واحضة مع أ ي 

آ ع، اإ  أ صاةل الفن الععيب واحضة متاما ".  فن أ
و ؤكد الك ور  ميا د ه   الظاهعة يف ك ابه " الفنو  الإسالمية " 

فيقول: " قد يكو  من الصعب يف أ غامب ال حيا  أ   حند  بدقة الإقاممي 

ليه من بني ال ق ار الإسالمية الفضل يف اب اكر  وع  اذلي  صح أ   يعجع اإ

ذ أ  نا  امقى كثريا ه    من أ  واع اخلزف، أ و  ا معني من أ  اكل ز عفته، اإ

 ،ال  واع وال  اكل اخمل امفة بعيهنا يف أ ق ار عد دة من العامل الإساليم "

و قول أ  ضا: " أ   التشابه بني اخلزف املمامويك واخلزف الإيعاين ياك  يكو  

يعا  ".  اتما، حىت أ   بعض الق ع املمامو ية قد نسبا اإىل اإ
 ومظاهع ه   الوحدة و للهتا كثرية ومتعد ة، مهنا:

 

 

  



 

 

0ص  0ص    

 المدير العامبقلم 
 : حيـدر ناصـر السيد

 

1ص   

 

0ص   

 

 

7ص   

ا عدام الفع  بني الفن اذلي  صا به املساجد وبني الفن اذلي سا   -أ  

ال ما ن ال  عى سواا أ اك ا عامة أ و خاصة،  قول أ رنسا  و ل: " غري أ   

الا تالف بني الفن خلدمة الين والفن املدين ليس واحضا يف الدال  

الإسالمية ووضوحه يف الغعب، وحصيح أ    ور العدا ة الإسالمية اخت   

أ  اكل مع ر ة خاصة اقتضهتا احتياجا  العمامية، ولكن ز عفهتا مل ختع  

 عن القواعد امل دعة يف الع رة املد ية ".
 
العامل الثاين يف بناا ه   الوحدة هو ا تفاا جيفس ية الفنا ، وبقاا  -ب 

الإسالم هو ة واحدة لا فنا  مسمل،  قول  و ل: " واك  لتشجيع احلاكم 

والكرباا أ ثع  دري يف از هار الع رة وبعض فعوع الصناعة، ك  تشهد ب   

آًثر كثرية أ قميا  دقا لعغداهتم ودوجهياهتم حسب اجتاهاهتم الثقافية، بغض  أ

النظع عن جيفس ية الفنا ني اذلين أ قاموها هلم، ومن هنا   ع ر يف الفن 

الإساليم دقعيع وجو  اجتا  ععيب أ و فاريس أ و تعيك أ و هندي موحد؛ ل   

املع ر ني والصناع اك وا يس  قدمو  من خم امف الدال  الإسالمية عىل 

ا تالف اجتاهاهتا الثقافية لامقيام ب كل الإنشااا   دقا لإرا ة مس  قدمهيم 

 ودوهجاهتم اخلاصة ".
وهناك مظاهع كثرية أ  عى دضافع  عىل اإ عاز ه   الوحدة مهنا؛  -  

استبعا  رمس الإنسا ، وعدم دقاميد ال ديعة، والاهامتم ابلز عفة والزت ينا  

قامة الامتثيل وال صنام.  الهندس ية، وعدم ال فكري يف اإ
اإ  وظيفة الفن يه صنع "امجلال"، وحني  بتعد الفن عن أ  اا ه    - 2

الوظيفة، فاإ ه حينئ  ل يسمى "فنا" ذ  أ  ه ختىل عن معهل ال صيل، وقد 

 . "نسميه "همارة" أ و "  قة
ذ   أ مع خيامو من ذ  فهو  - 3  وهدف اإ لامفن يف ال صور الإساليم غا ة

العدث والدا ل، حفياة الإنسا  ووقته  عدث واب ل، والفن الإساليم فو 

  أ مثن من أ   يكو   عمة لامعدث اذلي ل  ائل حت ه.
اإ  الغا ة ال  هيدف الفن الإساليم اإىل حتقيقها، يه اإ صال امجلال اإىل  - 4

حس املشاهد " املام ق  "، ويه الاردقاا به حنو ال َسى وال عىل 

وال حسن؛ أ ي حنو ال مجل، فه   اجتا  حنو السمو يف املشاعع وال  ديق 

ضد  ذ  مل يكن  وما ضد الفن، ولكنه والإ  ا ، ورفض لامهدوط، فالإسالم اإ

حائال بني الإنسا   الوثيفية بآ  اكلها وأ  واعها، وقد وقف ومازال  قف

 وهدو ه ملهاوي الضالل والهالك.
فعع من  - 5 لامفن خشصي ه املس  ق ، فاميس هو فععا من الفامسفة، أ و

وذلا فاميس من  -واإ  اك  العمل هو بعض ما ُي اجه الفنا   –فعوع العمل 

ليه ذ   هم   الفن الدحث عن احلقيقة أ و الكشف عهنا. وحيامن   امب اإ

فامقد محل ما ل  اقة هل به، فقد ُيدث أ   يكو  الفن يف بعض ال حيا  

 ع قة لكتشاف حقيقة ما، ولكن ه ا ليس هممة  امئة يلكف ِبا؟ اإ  

اذلين جعاموا اكتشاف احلقيقة من أ غعاض الفن،  فعهم اإىل ذ  دصور  

 .اخلا ىا عن حتد د ماك ة الفن وهمم ه
اإ  الفن الإساليم  يفبع من  اخل النفس، فتايش به العوا ف  – 6

وال حاسيس، فاإذا به ملا السمع والدرص، وهو ِب ا دعدري عن الالزتام، 

لزام قهعي أ و أ  يب  . وليس صدى لإ
وأ   الإسالم أ وصل اإ  ساحة امجلال يف الإسالم يه الوجو   ه،  - 7

امجلال اإىل  ال  مل  ععفها من قبل، و ؤكد هنا أ   ساحة امجلال  فسها يه 

ساحة الفن، ويه ساحة ل دضيقها احلدو ، ول حترصها احلواجز، ذ  أ هنا 
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ابلعجوع اىل سرية املص فى اول يشا الفا ا تبايه موقف سا ة قعيش 

وكرباهئا ودفاوضهم مع العسول ال  عم ملا هجع بدعوة ال وحيد،  عم ا ه امع 

 ار الندوة حريين مفحمد ال مني مل  فعل أ ي يشا ابس  ثناا ا ه اك  يعاو  

اين اك  جيمتع سا ة قعيش و عا  اىل يشا واحد فقل الإ لا والن ق 

هل هللا وا هد أ   محمد رسول هللا " ، لكن  بشها ة ال وحيد "ا هد أ   ل اإ

لإغعاا العفض امل امق بل املساومة اب  صنا  د قعيش يف اك  ر  فعل  

أ   يكو  ملاك عامهيم أ و و ال فاوض حيث ععض عاميه  واملكع واخلد عة

جيمعوا هل ال موال ليكو  أ غنا  ، أ و يكو  صاحب العأ ي واملشورة فهيم 

و ابملص امح احلد ث ععضا عاميه السام ا  الثالثة سام ة احلْك و 

العئاسة و سام ة القضاا و سام ة املال مقابل ال نازل و هنا الشاهد و 

 بيا القصيد من مقال ه ا العد  .
لقد أ  رك صنا  د قعيش ا  الن ق ابلشها ة  قتيض ال نازل عىل سام ة  

آ ية العاب ية ال   املال امل امقة واسالهمم  قتيض الاستسالم لامقواعد القعأ

آ ية من  دفصل يف مسائل املال مما  ؤكد لنا ا  النظع ة الاقتصا  ة القعأ

املسائل اجلوهع ة وال صولية لعقيددنا وعىل   من   ق ابلشها دني أ   

آ ية ال  نزلا يف حق املال وأ ساموب تس يري   يسمل امع  لامقواعد القعأ

 وال رصف فيه و ع  متامكه ودوز عه.
ذا أ ر   أ   عع ف لام ل يف مج  وجزية فهو   ما هل قمية بني  ع   د اإ

الناس ومنفعة حسب الععف سواا اك  عينا أ و حق هل قمية ما  ة أ و 

املقاصد الرضور ة   منفعية من هنا  درك ا را  مقصد حفظ املال طن

ومن خالل ما أ رش  اليه   بني جاميا ا  النظع ة الاقتصا  ة   الكربى

آ ية ددخل طن أ صول عقيددنا واملال هو حمور مدارها  بصفته قوام القعأ

وه ا ما أ لا اليه امل اهب احلد ثة من رأ س لية   املعيشة وعصب احلياة

 و  يوعية حيث جعاما الاقتصا  حمور تس يري الوةل احلد ثة.
نس  يفبل من خالل قصة املص فى مع سا ة قعيش أ   النظع ة الاقتصا  ة 

آ ية يه لب معا ةل ال وحيد فهبا حتقق العدو  ة هلل وحد  وِبا   حعر  القعأ

الإنسا  من عدا ة املال اىل عدا ة رب املال مبا وضع ه من قواعد دنظميية 

ع ع  ظام الزاكة والنفقا  و ظام الإرث والوصية وه  أ عظم عىل حنو ت 

الاحتاكر يف ال سوا  اإضافة  وسائل ددويع الرثوا  وك ا وضع قواعد منع

قعار العقو  الناق  لاممامكية ، وي   يف ابب املعامال  و دبا  اىل ذ  اإ

من و رشعا ال داين و رغدا فيه وفقا ملعا ري ل  ه  اإىل املساحمة فهيا

أ عظم أ س داب روا  املعامال  فعع هللا دعاىل لامناس بقاا ال داين 

امل عارف عاميه  يال  ظنوا أ   حتعمي العاب والعجوع ابمل عامامني اإىل رؤوس 

ب ال لام داين  ه  .  أ مواهلم اإ
أ خريا أ قول اإ  المتو ل الإساليم املعا  والهندسة املالية الإسالمية يه 

آ ية وأ صدح لزاما عامينا مجيعا  جزا ل   جزأ  عن النظع ة الاقتصا  ة القعأ

آ ية  وجوهع معاين النظع ة الاقتصا  ة القعأ دوضيح أ صول واسس

وال عع ف مبقاصدها النبي  واحلث عىل العمل ِبا وب ل اجلهد يف د ويع 

 حم واها وعرصنهتا مبا ُيقق اخامقة ال عامل يف املال .



 

 

الف فابفع ملرصفف السفالم  1رمغ الوضع الصعب اذلي يشهد  فعع وهعا  

ل أ   حماولده لس  ق اب أ كرب عد  من امل عامامني اليففشف فني يف  اجلزائع اإ

 ال الإ  ا  جتعل القا م أ فضل ل عزيز املوقع الدفنفك الفعاي ي لفامفففعع يف 

املن قة والاس متعار احتالل معدب متقدمة طن   دكة املرصفف حسفب 

 ما أ كد   ئب مديع الفعع، فع د بوجايب يف حوار جمل  
 "السالم لالقتصا  الإساليم"

 يف الوقا العاهن؟ 1ما هو حال فعع وهعا  

س نوا  من افت اح الفعع  واجفه هف ا ال خفري بفعفض  8بعد ا قضاا حنو  

الصعواب . فال خيفى عىل أ حد ا  الظعوف الاقتصا  ة احلالية ال  متع ِبا 

الدال  صعدة وغري مالمئة ل حقيق الاهداف املعجوة ك  هو مع ا  ما جعل 

الفعع جيد صعوبة يف حتقيق ال هداف املس عة. عام  أ   الفعع  قوم  فمتفو فل 

املؤسسا  ل غري أ ي ا ه غري معين  متو ل ال فعا  مفع أ  فه  فففتفح الفدفاب 

 لس  ق اب و ائعهم
 هل ميكنْك الكشف عن  وعية ه   الصعواب ؟

اإ  رشُية  درية من متعامامينا اليفش ني يف  ال اسرتا  سامع موهجة لفامفدفيفع 

ابملائة من مجموع حمفظة الفعع، دقام  جحم  33عىل احلاةل وال  متثل حوايل 

نشا ها لعدم حصولها عىل تعا ي  واكةل تعقية الصا را ، "أ جلكس".

ك  أ   الاجعااا  العقابية ا امل دقة من  عف مصا  خم امف مفديفعاي   

يف اإ ار ماكحفة املضاربفة يه  معاقبة ال سعار والغش ال ابعة لوزارة ال اارة

ال  عى سامها يف دقامي  جحم ال دا ل  ال فافار فة ومسف ف فوى خمفزو  

 املؤسسا  من السامع. 
ضف اىل ذ  جتميد ال عامال  مع املور ين الاس دا  اذلين اع ا  الكثري 

من زابئيفنا ال عامل معهم حبْك قعب املسافة.   ذ  زا  من صعوبة هممفة 

الفعع يف حتقيق أ هدافها. لكن ه ا لن  ثبل من معنوايدفنفا وعفزميف فنفا بفل 

ابلعكس ع رب  ك حدي جد د ل حقيق المتزي يف ظل ظعف اقتصا ي غفري 

 .مالمئ
  يف ميكن جتاوز ه   الصعواب ؟

   امب منا جتنيد   الفع ق واملسامهة الفعاةل يف د ويع احملفظة الف فافار فة 

جد  مصنعني ابلرجة ال وىل د فوففع  لامفعع عن  ع ق اس  ق اب متعامامني

فهيم معا ري املالاة الا بية واملالية و يفش و  يف ق اعا  اقتصا  ة متنوعة 

من هجة والعمل اجلا  والؤوب لاممحافظة عىل الزابئن احلفالفيفني بف فقفدمي 

خدما  ممزية ومب كعة تسايع د امعاهتم ويف مس  وى الثقة الف  وضفعفوهفا 

 .فينا من هجة ا عى
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  يف ميكن جتاوز ه   الصعواب ؟
   امب منا جتنيد   الفع ق واملسامهة الفعاةل يف د ويع احملفظة الف فافار فة 

لامفعع عن  ع ق اس  ق اب متعامامني جد  مصنعني ابلرجة ال وىل د فوففع 

فهيم معا ري املالاة الا بية واملالية و يفش و  يف ق اعا  اقتصا  ة متنوعة 

من هجة والعمل اجلا  والؤوب لاممحافظة عىل الزابئن احلفالفيفني بف فقفدمي 

خدما  ممزية ومب كعة تسايع د امعاهتم ويف مس  وى الثقة الف  وضفعفوهفا 

 .فينا من هجة ا عى
 هل مقمت خب وا  متكنْك من حتقيق ه ا املسعى؟

يف سبيل ه ا الهدف، مقنا بوضع قامئة أ ولية لدعض امل عامامني الاقتصا  ني  

اذلين سيمت  ع ة زايرهتم منفع ين او مبعية املديع ة العامة حسب الامهفيفة 

بداا من الاايم القامي  القا مة. من بيهنم احصاب موار  مفالفيفة  فعفزز ِبفا 

 ال واز  املايل لامفعع. 
ابحلد ث عن ال واز  املايل، هل ابلإماك  الفكفشفف عفن وضفع الفففعع 

 ابل رقام؟
مامفيفار   فنفار حفالفيفا، يف حفني اردفقفا  14لقد قارب جحم و ائع الفعع 

ماميار   نار، ويه متو ال   18المتو ال  خالل الس نة املاضية اإىل حوايل 

معحشة لالردفاع خالل الثاليث ال ول من ه   الس نة حبفْك احلصفول عفىل 

 موافقا  جد دة مل تس  عمل بعد.
و  مح أ  ضا يف دعزيع أ وا  الثقة مع  دار امل عامامني املس  ق دني لفامفزاي ة 

من جحم دو ني معاميا  ال صديع وال  تعجع عىل الفعع بفعفوائفد مفعف فربة، 

 دعوض الغاا معوةل الرصف ودعزز الن اجئ الفعع. 

حفوايل   ك  ل  قامل من قمية و ائع الافعا  ال  متثل  صيب ل يس هتا  به،

اردفاعا  فتفيفافة  33 ابملائة من مجموع و ائع الفعع، ال  يه الا عى جساما

لامعوائد اجليدة املوزعة عىل حسااب  الا خار وك   من خالل تسفو فق 

من وجا  جد دة مب كعة مثل  فرت مععيت،  فرت س ياحف  ابلإضفاففة اىل 

ب اقة فزيا ال  دف ف فامفب حفد أ  ين مفن الارصفدة دفو ع يف احلسفاب 

 الشخصية لاممكت بني.
ه   ال رقام جتعامنا الفعع الثالث طن   دكة السالم بنك اجلزائفع وال ول  

 طن الفعوع الدنكية اليفش ة يف املن قة.
 ؟ما يه دوقعاتْك ليفشاط الفعع خالل الس نة اجلار ة

اإ  املسآ ةل معدد ة مبدى التسهيال  ال  دقفدهمفا السفامف فا  خبصفو   

ال اارة اخلارجية من خالل ال خفيف من اإجعااا  الاس  ريا . لكن ل فنفا 

ل يف ال اارة اخلارجية من خالل دوس يفع  دفاؤل ل عو ض تعاجع الفعع املساد

حمفظة امل عامامني اليفش ني يف  ال الإ  ا . وادوقع ا  القا م أ فضل انشفاا 

 هللا. 
 
 يف ال خري ما اذلي ميكن اإضافته؟ 
ثق   درية يف هللا عز وجل مث يف ا واين وزماليئ عىل مس  وى الففعع   اإ 

لعفع ه ا ال حدي وأ رجو من   الإ ارا  املعكز ة وعىل رأ سهفم املفديفع فة 

  العامة مواص   معنا ومعافقتنا والثقة بنا ل حقيق اهدافنا.
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الشكع اجلز ل موصول لامقامئني عىل اعدا   ف  السفالم الف  بفففضفامفهفا 

اصدحا لالإ وة الزمالا بصفة خاصة، الفعصة لام عفع فف ِبفم وابلفففضفاا 

اذلي  يفش و  فيه وال عدري عن افاكر  ود امعاهتم. ويف ه ا الصد  ادفيفح 

متا  يفا مفع  1لنا اجملال  د ا لام عع ف بآ   ما  صدوا اليه فع ق فعع وهعا  

  .الس ياسة العامة لاممرصف والاهداف املس عة من  عف مديع تنا العامة
ل خيفى عىل احد ا  الظعوف الاقتصا  ة احلالية ال  متع ِبا الدال  صعدة 

و غري مالمئة ل حقيق الاهداف املعجوة ك  هو مع ا ، اذ ا  رشُية  فدفرية 

من دعامامينا ال  ديفشل يف  ال اسرتا  سامع معدة لامديع عىل احلاةل و الف  

% من مجموع حمفظة الفعع، دقفامف  جحفم نشفا فهفا لفعفدم 33متثل حوايل 

. ك  ا  الاجعااا  العقابية الع عية  ALGEXحصولها عىل تعا ي  من

يف اإ فار  DCP امل دقة من  عف مصا  خم فامفف مفديفعاي  الف فافارة

ماكحفة املضاربة يه الا عة سامها يف دقامي  جحم ال دفا ل  الف فافار فة 

ومس  وى خمزو  املؤسسا  من السامع. ضف اىل ذ  جتميد ال عامفال  

مع املور ين الاس دا  اذلين اع ا  الكثري من زابئيفنا ال عامل مفعفهفم حبفْك 

قعب املسافة.   ذ  زا  من صعوبة هممة الفعع يف حتقيق أ هدافها. لكفن 

ه ا لن  ثبل من معنوايدنا وعزمي نا بل ابلعكس  ع فرب  كف فحفدي جفد فد 

 .ل حقيق المتزي يف ظل ظعف اقتصا ي غري مالمئ
 

ذل     امب جتنيد   الفع ق واملسامهة الفعاةل يف د ويع احملفظة ال اار ة 

لامفعع عن  ع ق اس  ق اب متعامامني جد  مصنعني ابلرجة الاوىل د وففع 

فهيم معا ري املالاة الا بية واملالية و يفش و  يف ق اعا  اقتصا  ة متنوعة 

من هجة والعمل اجلا  والؤوب لاممحافظة عىل الزابئن احلفالفيفني بف فقفدمي 

خدما  ممزية ومب كعة تسايع د امعاهتم ويف مس  وى الثقة الف  وضفعفوهفا 

  .فينا من هجة ا عى
 

ويف سبيل ذ  مقنا بوضع قامئة اولية لدعض امل عامامني الاقتصا  ني اذليفن 

سيمت  ع ة زايرهتم منفع ين او مبعية املديع ة العامة حسب الامهفيفة بفداا 

من الاايم القامي  القا مة. من بيهنم احصاب موار  مفالفيفة  فعفزز ِبفا 

 14ال واز  املايل لامفعع من خالل العفع من جحم و ائع الفعع ال  دفقفارب 

 احمسوس اماميار    حاليا، لرتىق اىل مس  وى المتو ال  ال  جساما اردفاع

ماميار    واملفؤهف  لفالردفففاع  18خالل الس نة املاضية ل صل اىل حوايل 

خالل الثاليث الاول من ه   الس نة حبْك احلصول عىل موافقا  جد دة مل 

 تس  عمل بعد. 
 

  مح أ  ضا يف دعزيع أ وا  الثقة مع  دار امل عامامني املس  ق فدفني لفامفزاي ة 

من جحم دو ني معاميا  ال صديع وال  تعجع عىل الفعع بفعفوائفد مفعف فربة، 

 دعوض الغاا معوةل الرصف ودعزز   اجئ الفعع. 
 

ك  أ  نا ل  قامل من قمية و ائع الافعا  ال  متثل  صيفب ل يسف فهتفا  بفه، 

% من مجموع و ائع الفعع، ال  يه الا فعى جسفامفا اردفففاعفا 33حوايل 

 تياة لامعوائد اجليدة املوزعة عىل حسااب  الا خار وكف   مفن خفالل 

تسو ق من وجا  جد دة مب كعة مفثفل  ففرت معفعيت،  ففرت سف فيفاحف  

ابلإضافة اىل ب اقة فزيا ال  د  امب حفد أ  ين مفن الارصفدة دفو ع يف 

 احلسااب  الشخصية لاممكت بني.
 

أ خريا ثق   درية يف هللا عز وجل مث يف ا واين وزماليئ عفىل مسف ف فوى 

الفعع لعفع ه ا ال حدي وأ رجو من   الإ ارا  املفعكفز فة وعفىل رأ سفهفم 

  املديع ة العامة مواص   معنا ومعافقتنا والثقة بنا ل حقيق اهدافنا. 
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دعد مد نة وهعا  من أ   املد  اجلزائع ة، حبْك اترخيها الفعفع فق ومتفوقفعفهفا 

اجلغعايف املمزي، فه   العامصة الثا ية لامدال  وتشهد نشا ا اقتصا اي كفثفيفففا 

بفضل بناها ال ح ية من موائن، منا ق صنفاعفيفة وزراعفيفة، مف فارا ، 

   دكة ال عقا  والسكك احلد د ة.
يف هنج رئيف ف حتفول  2314مت دد ني فععنا يف الثاليث ال خري من س نة 

ذ   واجد مفا ل  فقفل عفن »يف بضع س نني اىل   13احل  املايل اجلد د" اإ

بنوك ما بني الواحد والا ع الا   وا  وه ا  فعفكفس ابلضفدفل حفاةل 

املنافسة العسة وواقع الرصاع الامئ من أ جل احلصول عىل أ كرب حص  

 من السو  يف   وة أ وىل مث احملافظة عامهيا ويه اخل وة ال صعب.
مل يكن أ  داك مرصف السالم مععوفا عىل الساحة احملامية واك  الف فحفدي 

جبارا: ال عع ف ابملرصف ومبا ئه و يل ثقة امل عامامني الاقتصا  ني وال فعا  

 وحىت السام ا  العمومية و  ذ  ا  القا من "النق ة الصفع"!
اب  ال حدي  دريا لكن عزمي نا اك ا أ كرب ومت ب وفيق من هللا عفز وجفل 

وبفضل دظافع اجلهو  اإ ارات وفععا حتفقفيفق منفو رس فع واردفففاع يف جحفم 

المتو ال  والو ائع واخلدما  املرصفية، ك  مع عد  موظف  املرصفف مفن 

موظفا، حيث أ صدح املرصف ُيظى مبعددة معموقة يف الساحة  26اىل  37

ضاما يف حمفظ ه  دار امل عامامني والعاك  ودوافد  دفري مفن قفبفل زابئفن 

 ق اع ال فعا .
ا   موحنا اليوم هو القفز ابملرصف اىل أ عىل املعاكز ودصفو فب املفعدفدفة 

ال وىل بال منازع و  ف حص  جد دة يف السو  وذ  ل  نا  ؤمن ا  

آاا عىل مس  وى فععفنفا او  ل نا   املؤهال  ل حقيق ما   مح اليه، سوأ

عىل مس  وى الإ ارة العامة حيث ميكن دامخي   يفية الوصول اىل اهدافنا 

 امليفشو ة عرب النقاط ال الية:
 العمل  ا احرتافية وال حْك يف العماميا  املرصفية املقدمة لامزابئن.

 د ويع فع  مستشاري الزابئن من اجل:
 ا  قاا زابئن جد 

 ال واصل والا صا  مل  امدا  واقرتاحا  الزابئن   
 دقدمي النصاحئ واحلامول يف اإ ار استشارة الزابئن

الرتوجي خمل امف من وجا  املرصف والسهع عىل ال  ويع الامئ ملفنف فوجفا  

 وصيغ جد دة.
الفعالية والنااعة يف المتو ال  ومعاففقفة الفزابئفن لسف ف فعف ل الاسفقفف 

 والع صا  املمنوحة.
 ال حْك يف ال عرثا  ومتابعهتا واس  ع ل   ال ع  ل جنهبا.

 رمقنة اخلدما  والا فتاح عىل ال كنولوجيا املالية.
 

ويف ال خري   امب من املوىل جل جالهل ا  يسد    ا  وا   وفقنا عفىل 

ما حنن عاميه و  الشكع لفع ق معامنا، هؤلا الشفااب  والشف فدفا  اذليفن 

 ؤمنو  بيفبل هم هتم ول  د عو  أ ي هجد من اجفل الفهنفوض ابملرصفف 

 واذلي لول  ما كنا لنصل اىل ما وصامنا اليه اليوم. 
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الف    ا  القا من املقوةل املشهورة "ل  فقفعض الا ال غفنفيفاا "

تشري ا ه املال  دل املال أ و املال  نا ي املفال، اذ أ   الفقفاعفدة 

العاممية تس  امزم ا ه يس  فففيفد مفن الفقفعوض والفمتفو فال  الا 

ال  خا  القا رين عىل حتمل وسدا  ال و  فقفل، هف ا ل  

 تسعى اىل دقامي  نس دة اخملا عة اىل اقىص حد ممكن.بصفة عامة  الدنوك
ال  مينحها الفدفنفك أ و  الثقة عم املسآ ةل جد حصيحة وواقعية: الئامت  هو  

 سواا اك   ديعيا أ و معنواي. املؤسسة املالية لشخ  ما،
النبي  ا لربوفسور الفدفنفغفايل محمفد  فونفس العائدة و  اب كع صاحب الفكعة

سالم احلائفز عفىل  ام ل ئزة  وبل  مفقفاربفة جفد فدة ملفاكحففة  2336جا

 الامال .والفقع 
فبسبب دفامق أ وضاع الفقعاا يف بال   ال  اك ا دعاين من اجملفاعفة، مفىض 

قناع الدنك املعكزي والدنوك الف فافار فة بفوضفع  فظفام  محمد  ونس ُياول اإ

لإقعاض الفقعاا بدو  ض   ، وهوما  عا رجال الدنوك لامفسفخفع فة مفنفه 

قفعاض وقفد أ ظفهفع محمفد  ومن أ فاكر ، زامعني أ   الفقعاا ليسوا أ هال لفالإ

جفعااا   ىل اإ  ونس  فسه ليكو  الزعمي اذلي جنح يف تفعمجفة ال حفالم اإ

معامية لصا  املال ني من الناس، وليس فقل يف بنغفال يفش، ولفكفن يف 

 العد د من الددلا  ال  عى أ  ضا. 
قعاض الفقعاا  و  أ ي ض   مايل قد دددو مس  فحفيف  الا أ    اإ  فكعة اإ

 Microمحمد  ونس قد أ حدث ثورة بفضل القعوض مفتفنفاهفيفة الصفغفع

loans .ال  ابدا من اقوى ال سامحة حملاربة الفقع 
أ سس  ونس من ا جد دا من الدنوك مينح القعوض لففقفعاا بفال   خفاصفة 

دو  ض  ، معس يا بف   باليفساا لميكهنن من ا ارة مشار ع أ ع ل صغرية 

 ظاما جد دا لامقعوض امل ناهية الصغع واذلي اقتبس يف هجا    ىت مفن 

 العامل. 
منفا جنفح  وقال  ونس ا ه يف بنغال ش ل  نجح يشا ول دوجد كفهفعابا، اإ

خلفامفق   ظام القعوض الصغرية بفضل بنك "غعامني" واجملهو ا  املسخفعة

 ال منية الاقتصا  ة والاجامتعية يف أ  ىن ال دقا  اجملمتعية.
وبعد عدة مفاوضا ، ععض " ونس" عىل اإ ارة الدنفك أ    ضفمفن هفو 

 ولر، واس  غع   333خشصياا قعوض هؤلا الفقعاا ال  بامغ اإج يل قميهتا 

 أ  هع قبل أ     وصل ال عفا  اإىل ادفا .  6ال مع 
مت أ خريا دقدمي القعوض اإىل " ونس"، رش  ة أ    عمفل  فوسف فيفل، وأ   

 قوم ب قدمي ال ورا  الالزمة لا قعض ل هنم ل يع دو  ال عامل مع الفقعاا 

 .مبارشة
مل ونس وغعامني أ ثبتا أ   أ فقع الفقعاا بوسعهم   ع ل لف فحفقفيفق الف فمنفيفة   ا

 والسالم الامئ. 
 دقى السؤال م عوحا: ملا  اع قد " فونفس" أ   هفؤلا الفففقفعاا سفوف 

 يسد و  ه   القعوض الغري املضمو ة؟ 
 قول  ونس "الفقعاا  ععفو  جيداا أ   ه ا الئامت  هو فعصهتفم الفوحفيفدة 

لامخعو  من الفقع، وأ   ختامفهم عن سدا  قعض واحد قد  عفين ففقفداهنفم 

 .فعصة النااة من ه ا املستنقع
عا ة هيلكة "غعامني بنك" مكؤسسة مسف ف فقف  ومفع  متكن " ونس" من اإ

فعع س نوايا، وبدأ   133اس  قالهل متكن الدنك من المنو ب عة أ كرب، ليفت ح 

الف   يف دقدمي أ  واع خم امفة مفن الفقفعوض

دوسع   اقها ليصل اإىل خار  بنفغفال يفش، 

وحتد داا يف مالزياي والفامدني و يبفال والفهفنفد 

 .وكدا في نام
ا أ  َرك  ونس أ   الفقعاا وليس ال غنيفااأ    ضا

ا اإىل مساعدة الفدفنفوك،  -   ال كرث احتياجا

واحلصول عىل المع واملسا فدة. ففنفجفح يف 

حتو ل معل الدنوك، من مؤسسفا  رحبفيفة 

نسا ية رحمية، تُسفهفم  ما  ة اإىل مؤسسا  اإ

ِ من الفقع والد اةل يف اجملمتع.  يف الْحدد

80ص   

 السيد : نور الدين دحدوح 
 مستشار الزبائن الرئيسي
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 مصلحة الصندوق 

بعد بسم هللا الفعمحفن الفعحفمي والصفالة والسفالم عفىل 

 أ رشف املعسامني
عىل دفانهيم الكبري يف أ  اا هماهمم وكدى الاحرتافية الكبرية يف مواهجفة  3131الصندو  بدا ة اغ من ه   الفعصة ل  كع زماليئ يف مصامحة 

ذ   حيث ا  صيا ة ال ما ة د  امب رجال ونساا ذو اخال  ل غدار عامهيا وه   يه  ق ة قودنا حاليا ومس ف فقفبفال ابإ مجيع أ  واع الضغو ا 

جنازا  املصامحة.       هللا      و و  ا   يفىس ال آ  ري اجليد والاكمل من  عف اإ ارة الفعع املديع و ئده الذلا   امعدا   ورا  دريا يف حتقيق اإ
يف: ا  د قن  يئا واحدا مبهارة  و  امجليع حىت لو اك  بس ي ا خري من ا  د عمل العد د من  3131د امخ  عقيدة مصامحة الصندو  وهعا 

 ال   ياا  و  ادقا  أ حدها مبهارة، فاملمزيو  غالدا ما ُيظو  ابل قديع هم  اك  موضوع متزي  بس ي ا.
 

ويف اخل ام  كعا لإ وا نا يف اإ ارة اخلفز فنفة 

عىل اجملهو ا  اجلدارة املد وةل سعفيفا مفهنفم 

لهتيئة حميل معل مالمئ ي  لاممصامحة ا اا 

هماهما ب فو  مما جعامنا   فاال و  فمفح أ كفرث 

ل ااوز الاهداف املس عة من  عف الففعع 

  خاصة والدنك عامة ا   اا هللا.

 السيد : بلبوزي هشام 

 رئيس مصلحة الصندوق 
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 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي
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  مة مسؤول خامية التسو ق و الدصال:
  محمد بو ع  اوي دوفيق   

التسو ق احملعك ال سايس ملعافقة اليفشاط ال ااري لاممرصف مبا اإ ارة دع رب 

تكتس يه من نشاط متاكمل هيمت مباال الراسا  وال حاميل حملفظة الزابئن 

املو نة لى املرصف والزابئن املس هتدفة اإضافة اىل الإحصاا ابلراسة 

وال حاميل ملن اا  املرصف و  راسة ال نافس ية يف السو  املرصفية )اسعار 

من اا  الدنوك الزمي  ورشو ها( ل حد د الفع  التسو قية وحتد د 

املن اا  املرصفية املناس دة و تعقيهتا من خالل استيفاا مجيع املعاموما  و 

دعمتد خامية التسو ق مكعجعية ليفشا ها الشامل  عىل الاسرتاديجية ال اار ة 

عدا  اخل ة التسو قية  املعمتدة من قبل  امس الإ ارة و ال  من خاللها  مت اإ

ومتابعة دنفي ها ودقيمي   اجئها حسب املس هتدفا  وفقا لرب مج ادصال 

معاميايت لامرتوجي ملن اا  وخدما  املرصف و  عنرب احملور الثاين ال سايس 

ليفشاط اخلامية حيث  مت اعدا    ة ادصال  ام  مع متابعة دنفي ها  معاميا 

مس هتدفني الإعال  لعساةل وقمي املرصف و التسو ق ملن ااده و اظهار  عار 

عالمته ال اار ة عرب أ ساليب الرتوجي والعا ة والععا ة ال اار ة والتسو ق 

العمق  عرب دصممي وسائل املوا  الإعالمية املعئية وامل دعية ال   مت دوظيفها 

عرب امحلال  الإعالمية والإ هار ة يف خم امف القنوا  امل احة و ك ا من 

املعارض  و خالل املشاركة يف الفعاليا  وال ظاهعا  و الصالو   الولية

 و الإايم الراس ية و الععا ة ال اار ة .
عا ة دنظمي خلامية التسو ق الدصال ب ارخي مارس  31مت املصا قة عىل اإ

عا ة هيلكة اخلامية هو املواز ة بني نشاط الدصال  2322 والهدف من اإ

حتاميل   اجئ الراسا  التسو قية ونشاط التسو ق اذلي يعتكز عىل 

واس  قعاا ابل حاميل قاعدة الديا   اخلاصة مبحفظة زابئن املرصف والزابئن 

حتاميامية متكننا من دصنيف من اا  ومتابعة مع و  ة    احملمت  وك ا  راسة

طن معامية د ويع  من ج وتمكن مسؤولية مديع اخلامية يف اختاذ القعار

اسرتاديجية التسو ق والدصال وك   اإ ارهتا والإرشاف عىل نشا ها 

 ابل آ  ري وال وجيه والقيا ة.
 تشا فع ق خامية التسو ق والدصال من س  ة موظفني موزعة عىل 

رئيس  ائعة دضم ثالثة اقسام،   ائعدني، ال وىل  ائعة التسو ق املؤ عة من

قسم الراسا  التسو قية وقسم  راسة ال نافس ية وتعقية املن اا  وقسم 

التسو ق العمق  و يه قيد الهيلكة يعف عامهيا رئيس  ائعة و ملكف 

قسم و  ابلتسو ق العمق  و  ائعة الدصال ال  يعف عامهيا حاليا رئيس

قسم وسائل الرتوجي و العا ة و  دضم قسم العالقا  العامة املعف و

 قسم معكز الدصال.
 أ خريا أ متىن لامجميع ال وفيق و النااح و السدا  .
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أ ول /  ائعة 

 الدصال:
 مة املسؤول عىل 

  ائعة الدصال 
الس يد مبين عدد 

 الكعمي 
 
 
 

بسم هللا والصالة والسالم عىل س يد اخلامق وال  م؛ س يد  وحبيبنا محمد صل هللا 
لزماليئ الكعام قدم  د ة عن خشيص عاميه وسمل؛ أ غ من منرب    السالم الاخامية ل  

موظف  املرصف؛ أ  ومك مبين عدد الكعمي الإ اري ال كوين امل حصل عىل  ها ة 
ليسانس يف العاموم القا و ية والإ ار ة من جامعة احلقو  بْب عكنو  سابقا؛ واملصمم 
العصايم امل حصل عىل اجلائزة الثا ية يف مسابقة أ حسن دصممي وصورة برص ة يف 

؛ مزتو  و أ ب ل فام ني؛ اك  يل رشف 2312املهعجا  الويل لامع ل املعسوم لامعام 
س نوا   13؛ وب جعبة همنية 2313الا ض م لعائ  مرصف السالم اجلزائع بدا ة العام 

الدصال وال صممي من معف عىل  ائعة  ابملرصف؛ أ  غل حاليا منصب رئيس قسم
العالقا    خالل الإرشاف عىل اإ ارة فع ق متكو  من زميامني اثنني معف عىل قسم

 العامة ومعف عىل قسم وسائل الرتوجي والعا ة؛

قسم الدصال مكعكز اعاليم لاممرصف فهو يسهع عىل د ديق خم ل الدصال  عد 
الس نوي لامخامية؛ مب ابعة دنفي   وحسن د ديقه معاميا وميدا يا اذلي هيدف لام عع ف 
والتسو ق لاممرصف من خالل الرتوجي ملن ااده وخدماده؛ متو الده؛ نشا اده مع متابعة 

عىل  وتس يري اجلا ب الإعاليم والدصايل الاخيل واخلاريج لاممرصف؛ ك  حنع   وما
د ويع الهو ة الدرص ة الإ هار ة والرتوجيية لاممرصف؛ من خالل جتس يد ومتابعة 

الدصالية لاممرصف سواا اك ا م دعية؛ رمقية؛ أ و   والوسائل ود ويع اكفة القنوا
امحلال  الإعالمية والإ هار ة اكإ ال  املن اا ؛ لعامت ها يف خم امف َسعية برص ة؛ 

افت اح الفعوع؛ الععوض الرتوجيية...اخل وسعيا منا عىل ا عاز صورة و ماك ة املرصف؛ 
من خالل الععا ة واملشاركة الفعاةل يف خم امف الفعاليا ؛ املام قيا ؛ ال ظاهعا  و 
ضافة لامععا ة  كرباي  الصالو   واملعارض الاقتصا  ة الولية وال غ ية الإعالمية لها؛ اإ
ال اار ة خمل امف املنا ع الإعالمية اكجملال ؛ الصحف اليومية؛ احلص  ال امفز و ية 

 واملواقع الإلكرتو ية؛

أ خريا اسال املوىل القديع أ    وفقنا مجيعا ل قدمي   ما يف وسعنا ل حقيق راي ة 

املرصف وحتقيق مس هتدفاده ال اار ة وب     ور املعكز السويق لاممرصف ليدقى رائدا 

  عىل  ح الصريفة الإسالمية يف اجلزائع.
 الس يد نزار محمد  
املعف عىل قسم 

 العالقا  العامة 
 

ا ومك محمد من  عجي  

جامعة  ايل اإ عاهمي 

ا تصا  مالية 

مؤسسا  ال حقا 

ابملرصف مدة اربع 

س نوا   حاليا ارشف 

عىل متابعة و تس يري 

الععا ة ال اار ة 

وال ظاهعا  حيث اسهع عىل اعدا   ع مج املعارض املس هتدفة وال  سيشارك فهيا 

املرصف س نواي و  متابعة املزيا ية اخلاصة ابملعارض وخم امف  امديا  الععا ة و ك ا 

املسؤول ميدا يا عىل ال نظمي اخلا  ابلفعاليا  واملعارض والصالو   ك  ارشف عىل 

و  امدا  الععا ة خمل امف معاجلة مامفا  الععا ة ال اار ة من حيث ال نظمي واحلفظ.

ال ظاهعا  و  امدا  الععا ة اخلاصة ابلربامج ال اميفز و ية و ك ا املسؤول الاموجستييك 

وال ظاهعا  واملعارض ال  يشارك فهيا و مؤ ع اجلناح يف   ال نش ة والفعاليا 

ومتابعة دنفي ها ابلشا  املرصف و متابعة   ة العمل التسو قية  اخل املععض

الصحيح عىل حنو دنظمي العمل ودوز ع املهام عىل املندوبني ال اار ني  دقا خل ة العمل 

التسو قية و العمل عىل حتقيق الاهداف املس عة خب ة العمل التسو قية اخلاصة  ا 

مععض و الإرشاف عىل متابعة صالحية اس  غالل املعفق اخملص  ابلصالو   الولية 

وال آ كد من كفااة تشغيهل   و الإرشاف وال وجيه وامل ابعة والعقابة عىل فع ق العمل 

ضافة اىل ذ  ابملعارض والصالو     ال واصل مع ال فعا  واجلها  العَسية وغري اإ

 العَسية والإ ارا  اخمل امفة ال واصل الامئ مع الصحفيني واجلها  الإعالمية اخمل امفة.
أ متىن ا ين اح ْك عام  يف ه   الفقعة الوجزية بشخيص امل واضع وخفور اين انمت  اىل 

  امق زمالا املرصف ممتنيا لامجميع الاز هار و العيق 
 

 
 
 
 

الس يد عدد العحمي 

   ك 
املعف عىل قسم 

وسائل الرتوجي 

 والعا ة
 
 

ا ومك من  عجي  

س نة جتعبة همنية يعف عىل دصممي  ام ْك  16جامعة  عوبة ا تصا  عاموم جتار ة 

رجل اخلفاا اذلي  ععفْك بنفسه من  عدا  ال صاممي اخلاصة ِبا و هو الاخامية و اإ

خالهل ابملهام املنو ة به يف  ال ال صممي املعيئ وامل دع ، جفو ة دصاممي املرصف دقع 

حتا  ائ  املسؤوليا  ال   فا ِبا ِبدف ج ب العمالا ما  قتيض مين الإبداع 

يف حتو ل أ فاكر  ع مج الدصال املعمتد من قبل رئيس اخلامية لا مح  تعوجيية و 

اجلهد الإبداع  ل حو هل  اإىل رساةل واحضة وج ابة  استيعابه و فهم مس هتدفاده و ب ل

لامعمالا املس هتدفني عن  ع ق دصممي الوسائل الإ هار ة بغية دوظيفها من اجل 

ضافة اىل ه ا ارشاف عىل الإ ارة الاموجستيكية لامخامية ملعافقة  العائية والرتوجي و اإ

فع ق ال ظاهعا  و الصالو   الولية و ك ا دوز ع الوسائل الإ هار ة عىل   دكة 

ضافة اىل ذ  الإرشاف عىل  دصفويع  فعوع املرصف و متابعة احتياجاهتا اإ

املعاقبة وال دقيق  العبوراتجا  الفودوغعافية اخلاصة مبخ امف نشا ا  املرصف و

ذا احملور  واملعا نة ل ي دصاممي صا رة سواا م دوعة أ و معئية قبل نعها أ و  دعها اإ

ال سايس ملهايم احلفاظ عىل ذهنية ال  ويع املس متع وموا دة ال  ور يف ال فاكر 

الإبداعية لام صاممي مبا ميكنين معاقبة جو ة امل دوعا  اخلاصة ابلرتوجي ملن اا  

 ديعهتا و  احملور الثاين و اذلي ل  قل أ مهية معل لوجستييك حبا املرصف هم  اك ا 

تسري خمازهنا  و وضع  ع مج ال وز ع حيث  مت متابعة   داعة الوسائل الإ هار ة و

لامم واي  واملامصقا  والالفتا  عىل   دكة فعوع املرصف ، يف جعاةل ه ا ما لي و 

ك  جيدر ابذل ع مسامه  يه حوص  موجزة لزماليئ لام ععف عىل مصمم اجمل  ، 

دفاقيا   مضاا الإ البس ي ة ال غ ية الإعالمية ليفشا ا  املرصف مبا فهيا ال ظاهعا  و اإ

خل......  دمت و  اب ممشامك و ددوأ مت من اجلنة مقعدا و سد    امك لامعاي ة و  اإ

 الفالح .
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 ًث يا /  ائعة التسو ق 
  مة الس يد عزوز عدد املا 

 
 
 
 
 

لفكفرتو فيفك  اتعف ا  اععف زماليئ بشخيص ا ومك حائز عىل  فاكلفوراي اإ

 5س نة  15ودقين سايم يف الإعالم الآيل مزتو  و اب ل فامني  جتعبة همنية 

س نوا  مهنا لى مرصف السالم دنحرص وظيف  بعد الفهفيفلكفة اجلفد فدة 

لامخامية و اغ من الفعصة عىل  كع الإ ارة العامة و عىل رأ سهم رئيفس خفامفيفة 

التسو ق و الدصال ال  منح ين  فعصة د ويع مساري املفهفين و  فففتفين 

جياز دنفحفرص  مبسؤولية الإرشاف عىل  ائعة التسو ق املس  حدثة جد دا و ابإ

همايم القيام بدحوث و راسة معالا املرصف احلاليني واملعدقفبفني، والف فعفعف 

عىل احتياجاهتم ورغداهتم، وبناا عىل ه   املفعفامفومفا   فمت دصفمفمي مفزجي 

اخلدما  املناس دة لا فئة من العمالا )العاك  / ال ففعا ( مبفوجفهبفا  فمت  

اعدا    ة الرتوجي و امحلال  الرتوجيية مبا فهيفا حتفد فد وسفائفل الإ فهفار 

اخلاصة  ا حبم  ، اإضافة اىل ذ  اسهع عىل اعدا  حبوث تسو قية  قيقفة 

لراسة مت امدا  السو  احلالية وال يفبؤ ابلحتياجا  املس ف فقفبفامفيفة و كف ا 

ارشف عىل اعدا   راسة مواصفا  سو  الدنوك املنافسة وأ سعارها اعفدا  

 راسة الا تشار اجلغعايف لفعوع املرصفف يف السفو  املرصفففيفة واقفرتاح 

 ال ما ن اجلغعافية املناس دة اإضافة اىل  راسة حتاميامية  ام  ملن اا  املرصف 
من خالل   هاده الراسا  ال حاميامية  مت الدث يف اعدا    ة التفسفو فق 

العامة والرب مج الس نوي لالدصال مع حتد د أ ساليب الرتوجي ابملوجز  ائفعة 

التسو ق د كفل بور ا  الراسا  ال حاميامية ملعكز اهامتم نشفاط املرصفف 

املمتثل يف حمفظة الزابئن املو نة واملس هتدفة والراسا  ال حاميامية ملنف فافا  

املرصف و السهع عىل تعقيهتا و د ويعها و اعدا    ة العمل الفتفسفو فقفيفة 

آ ع ما امت به  م   دقدهما لائعة الدصال لتسو قها لن ا يل عىل ا واين و أ

لْك مجيعا الهتاين القامدية ممتنيا ا  الس نة املقب  تكو  س نة زا عة ابلنافاح و 

 الصحة و العافية 
 

 قسم التسو ق العمق :
 الس يد عدد الغاين داممساين 

 
اتعف ال عع ف بشخيصف حفائفز 

عىل ليسانس ا تصفا  تسف فيفري 

مزتو  واب ل فل مخس س نوا  

جتعبة همنفيفة حفالفيفا ارشف عفىل 

جتس يد   ة التسو ق والرتوجي خلدما  ومن اا  املرصف عفرب  ف فدفاك  

ال واصل الاجامتع  و عرب الصفحا  العَسية لاممرصف فيس بفوك، دفودفري، 

انس  اغعام، لنكدين وغريها وذ  ِبدف دعع ف امجلهور املس هتدف مبن اا  

املرصف و خم امف خدماده ، و الإرشاف عىل د ويع املُح وى الرتوجي  بغيفة 

اسف فف فقفف فاب الففففئفا  املسف ففهتفدفففة كفف  ارشف عفىل مفتففابفعففة نشففاط 

مفع املف فعفامفامفني  يف ا ار متابعة ور ة لتسفو فق املفدفارش الدصال معكز

وامل عامامني احملمتامني أ و الفئا  املس هتدفة و من ا  الوظائف الف  ارشف 

 عامهيا عىل سبيل اذل ع ل احلرص :
 تس ييففع مـزيا يــة خاميـة التسو ففق والدصـال

 محــال  دفعوجييــة عبففع مفواقــع التفواصـل الاجمتـاعف 
دفودفري،  الإرشاف عىل الصفحا  الفعَسفيفة لفامفمفرصفف " ففيفس بفوك،

 انس  اغعام، لنكدين"
متابعة ور ة د ور متابع  مواقع ال واصل عرب الصفحا  العَسيفة " ففيفس 

 بوك، دودري، انس  اغعام، لنكدين"
 لإرشاف عىل قناة  وديوب لاممرصف السالم اجلزائع

عفا ة هفيفلكفة و  مع الإ ارة ا ه مت اس  حداث قسم التسو ق العمق  خالل اإ

جيفابفيافا عفىل نسفب  دنظمي اخلامية و نستعف اعدا     ل تعوجيية دؤثع اإ

هفدف  الوصول لصفحا  املرصف ل كرب عد  لامفئا  املس هتدفة بغية حتقيق

نشاهئا و وضع اسرتاديجية  ومتابعة دنفي ها ومجع  محال  التسو ق الإلكرتويناإ

النااح  الديا   يف ال خري أ متىن لزماليئ  ال وفيق و وحتاميل  اجئها مع حتاميل

 يف مسار  املهين.
 
 

 الس يد أ محد بوحاجب
 مندوب متعد  املهام  

 
 
 
  

املرصف مزتو  واب ل ففف  حفائفز  ا ومك مام حق جد د ب امق فع ق موظف 

س نة خربة همنية يف  ال التفسف فيفري 23عىل دعاممي عايل ا تصا  اعالم بعد 

وال حقا حد ثا ابملرصف ملكف متعد  املهام معف عىل دفعفمفمي الفعصفد 

الإعاليم وك ا معافقة فع ق ال ظاهعا  والصالو    الوةل و كف ا معفف 

ابلامغة الفعنسة و ك ا ملكفف  عىل معاميا  الرتمجة حمل وى الوسائل الإ هار ة

ابل دقيق عىل حم وى مضمو  الوسائل الإ هار ة ابلامغة  الفعنسة ك   فففا 

الإعفالمفيفة مب ابعة  صورة ومعكز املرصف وعالمته ال اار ة يف مجفيفع املفوا 

والإعال   يف وسائل الإعالم السمعية والدرص ة واملقعواة والإلكفرتو فيفة و 

العصد وامل ابعة ل  ميفشورا  الدنوك الزمي  من من فافا  وخفدمفا  ك ا 

جد دة أ خريا امحد هللا دعاىل ا  من عيل فعصة الال حا  بفع ق  امق موظف  

جيابية يف الشا و املوضوع و لن افو  الفعصة  املرصف    ثقة اهنا جتعبة اإ

ل  كع مجيع زمالا اخلامية ملا لقينه من تسهيال  لام آ قمل معهم يف الفففع فق و 

ضافية لام امق عائ  خامية التسو ق ك  يسعفدين مفن  ااتحة الفعسة دقدمي قمية اإ

ه ا املنرب ا  ازف لزماليئ ابملرصف احع الهتاين ممتنيا هلم احلياة السعيدة و 

 العمع املد د و ال وفيق و السدا  يف مسار  املهين .
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خالل الس نوا  ال خفرية،  فهفد  الصفريففة الإسفالمفيفة 

مواهجا   درية تزامنا مع ال غريا  وال  ورا  الاقتصا  ة 

والاجامتعية ال   هدهتا اجملمتعا  الإسالمية، حيث  عز عد  من ال حداي ، 

أ  عزها، از اي  حدة املنافسة، ابلإضافة اإىل امل  امدا  ال قنية والقا و فيفة عفىل 

 . 2صعيد مقعرا  ابزل 
 ومع  عوز ال  ور النوع  يف ال  ظمة املرصفية، وال  مشاما د ور اخلدمفا 

املرصفية املقدمة معح  الفنفضفو   املرصفية الإسالمية، بامغا معظم اخلدما 

املقدمة بني املصارف الإسالمية و املصارف  وهو ما أ  ى اإىل تشابه اخلدما 

 .ال قاميد ة، رمبا ب عدري خم امف وبشا خم امف، مع احتوائه عىل  فس املضمو 
ه ا النضو  وضع أ  عا جد دة لاممنافسة بني املصارف، خاصة ففامي  ف فعفامفق 

يةاملقدمة، وابل ايل ظهع مفهوم  بآ  واع اخلدما   فواحفد  جو ة اخلدمة املرصف

من أ   اجملال  ال  ميكن أ   دتنافس املصارف فامي بيهنا من خالهل. مما  فعفين 

دوجه معالا املصارف الإسالمية يف  امب خدماهتا ليس فقل جملع  املضامفني 

منا ملا د صف به دكل املضامني مفن قفمي  الععية ال  دضمهنا دكل اخلدمة، واإ

 رمز ة  دحث عهنا العميل وتشا هل جو ة أ فضل من وهجة  ظع . 
املرصفية  اخلدما  وطن ه ا الس يا  ظهع   ال  لامامتيز يف دقدمي

الإسالمية وهو ما يشا مفهوما جلو ة اخلدما  يف املصارف الإسالمية 

 :مثل
  .متزي اخلدمة وحسن اس  قبال العمالا -
 .ال عا ف مع العمالا -
  .رسعة الإجناز -
  .ال  ة يف ال عامل -
 .أ ساموب دقدمي اخلدمة -
 دوفري مناخ معل أ خاليق و ال ما ة يف أ  اا ال ع ل -

 :تففعتففكففز عففىل اجتففاهففني وهفف  ومففنففه، ميففكففنففنففا الففقففول أ   اجلففو ة
املديفية عىل أ ساس دقدمي اخلدمة وفق مواصفا  قففيففاسفف ففيففة  الاخامية اجلو ة -

 .مصففففففمففففففا عففففففىل أ سففففففاسففففففهففففففا دففففففكل اخلففففففدمففففففة

ويه تعكز عىل مدى اقتناع العميففل مبسفف فف ففوى اخلففدمففة  واجلو ة اخلارجية -

ليه،  وهنا  فاضل بني العالما  ال اار ة اخمل امفة ال  من خاللها ُيصفل عفىل  املقدمة اإ

 .خفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففدمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففادفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففه 
اخلارجية لامخدمة املرصفية هم   و ه يفعتفكفز عفىل  و هنا،  صدح مفهوم اجلو ة

مت امدا  العمالا، فيمت ا تيار اخلدمة بنااا عىل دوقعاهتم، وابل ايل فا  قياس 

جيفا  املفقفا فيفس الف   جو ة اخلدما  املرصفية جيب أ   حتد  عىل أ سفاس اإ

 .تعددل ابحتياجا  العمالا ودعرب عهنا
 أ بعا  قياس جو ة اخلدما :

املرصفية الإسفالمفيفة  وميكن حتد د مخسة أ بعا  خم امفة لقياس جو ة اخلدما 

 :ويه
: ومتثل اجلوا ب املامموسة وامل عامقة ابخلدمة مثل هجوز ة أ . املا  ة / املامموس ية

مباين املصارف، وال قنيا  احلد ثة املس  خدمة فيه، والتسهيفال  الاخفامفيفة 

بيفية، وال جهزيا  الالزمة ل قدمي اخلدمة، ومظهع املوظفني  .لل 
: ودعرب عن قدرة املرصف من وهجة  ظع العمالا عففىل دففقففدمي ب. الإماك ية 

اخلدمة يف الوقا اذلي  ناسب العميل، وبدقة تعيض  موحه، وهو ما  عفرب 

ففف ابلفففزتامفففادفففه جتفففا  الفففعفففمفففيفففل.  عفففن مفففدى وففففاا املرصف
: وهو القدرة عىل ال عامل الفعال مع   مففتفف ففامففدففا  الففعففمففالا  . ال فاعل

والاس  اابة لشاكوهيم، والعمل عىل حامها ب عة وكفااة مبا  قنع العمالا بآ هنفم 

ضاففة ذل  ففا   حمل دقديع واحرتام من قبل املرصف اذلي   عامامو  معه. اإ

 الاس  اابة دعرب عن املدا رة يف دقدمي اخلدمة من قبل املوظفني بصدر رحب.
: ويه ال آ كد اب  اخلدمة املقدمة لامعمالا ختامو من اخل آ  أ و ث. الثقة و ال ما 

 اخلفف ففع أ و الشففك ممففا  ضففمففن الا ففمففئففنففا  الففنففففف فف واملففا ي .
بداا روح الصداقة واحلع  عففىل الففعففمففيففل  . ال ااذب / ال عا ف : وهو اإ

  واإ عار  بآ مهي ه والعغدة يف دقدمي اخلدمة حسب حاجاده.
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 القدرا  ال  دتشا مهنا املزية ال نافس ية لاممصارف:
اإ  القدرا  ال نافس ية امل احة لاممرصف عد دة وذ  لفيك ُيفاول حتفقفيفق 

 المتزي،    ع مهنا:
تمتثل يف أ  ظمة املعاموما  والدصال الفعاةل، ورصيد املععفة أ . قدرة معامومادية: 

 .امل اح حول   من متغريا  السو  وعنا   ظام ال ع ل
القدرا  الإ  اجية وال  ظمة واملقدرا  الدحثية وال  ويع ة ال  قدرة اإ  اجية: 

 .تس   يع ا  ا  خدما  ممتزية
أ ي دوفع املوار  املالية املنففاسفف ففدففة والفف  دففعفف ففرب مففن املففزي قدرا  متو امية: 

 .ال نافس ية
ال نظمي الهيلك  املع  املنفتح عىل الديئة واذلي يسففاعففد عففىل قدرة دنظميية: 

 .الدصال وسهوةل ددفق املعاموما 
أ ي دوفع املوار  البع ة امل حمسة واملدربة واملؤه  وال  متففكل قدرة بع ة: 

 .ال اقا  اذلهنية املددعة والعغدة يف مشاركة مجيع ال  عاف
ماك يا  وأ ساليب الدصال ابلسو  والسع  لففامففوصففول اإىل قدرة تسو قية:  اإ

لهيم وفق مت امداهتم وحبسب دوقعاهتم  .العمالا لإ صال اخلدما  اإ
 اإ ارة جو ة اخلدما  و دعزيز القدرة ال نافس ية لاممصارف:

دعد جو ة اخلدما  املرصفية سالحا دنافس يا ففاعفال أ صفدفحفا الفدفنفوك 

تس  عمهل  وس ي  لمتزي خدماهتا عن منافس هيا ل حقيق املزية ال نافسف فيفة، و 

   امب ال نافس ابجلو ة حتا مظ  اإ ارة اجلو ة الشام  يف الدنفوك عفدة 

 مقوما  أ مهها:
و اكففة  فظفم  و دوقعاهتم ك ساس ل صممي اخلدما  اس  امهام حاجا  العمالا

 الدنك، أ ي جعل العميل يف بؤرة تعكزي املصارف،
 جعل اجلو ة عىل رأ س اهامتما  الإ ارة العاميا يف املصارف،

 زرع و تمنية ثقافة اجلو ة لى   املوظفني،
بف فاكر  ا  قاا املوظفني و ددريهبم و حتفزي  عىل دقدمي أ  اا ممتزي قامئ عفىل الإ

 املرصيف فنيا و تسو قيا،
 دبين مفهوم ال حسني املس متع حتا مظ  اإ ارة اجلو ة الشام ،

اس  خدام ال كنولوجيا امل قدمة لاممعاموما  يف دصفمفمي و دفقفدمي اخلفدمفا  

 املرصفية 
ود امخ   املزااي ال  دعو  عىل املرصف من وراا تعكزي اجلهو  عىل حتسفني 

 جو ة خدماهتا ك   يل:
حتقيق مزية دنافس ية عىل عن بقية الدنوك و جعهل قا ر عىل مواهجة الضغوط 

 ال نافس ية،
أ   اخلدمة املمتزية دتيح الفعصة لاممرصف رفع العمول  واملدا فيفل وابلف فايل 

 حتقيق أ رابح أ كرب،
تاكليف أ قل بسبب دقامي  ال   اا و ال فحفْك يف أ  اا الفعفمفامفيفا   حتمل

 املرصفية،
اخلدمة املمتزية دتيح فعصة احلفاظ عىل امل عامامني احلاليني و ج ب متعامفامفني 

 جد ،
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السيد : محمد حسين نقاز   

 عضو مكلف بالنشاطات السياحية و الحموية

 المبلغ المنح المقدمة

 000,00 600 3 منحة الزواج

 000,00 340 منحة الوفاة

 100,00 681 2 منحة رياض األطفال

 895,93 533 8 منحة الصيفية

 000,00 550 1 منحة االزدياد

 875,00 727 منحة الرياضة

 059,18 383 1 منحة الحموية

 000,00 484 منحة الختان

 500,00 980 16 القروض الحسنة

 000,00 190 3 منحة عيد األضحى مساهمة لجنة خدمات

منحة رمضان مساهمة لجنة خدمات 
 000,00 460 6 االجتماعية الحسنة

 430,11 930 45 المبلغ اإلجمالي

2222إليكم جدول البيانات للحصيلة المالية لسنة   
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 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

80ص   
80ص   

ىل دقدمي صورة ممزية ليفشاط املسؤولية الاجامتعية لاممؤسسفة، اخلامية عدعمل 

عىل املس  وى الاخيل من خالل السهع عىل دنفي   ع مج اخلدما  الصحية 

عىل املسف ف فوى و املمنوحة لامموظفني هتدف لض   بيئة معل مزت ة ومس  قعة، 

 اخلاريج من خالل خدمة اجملمتع.
قاما خامية املسؤولية الاجامتعية لامفمفرصفف بفتفنفففيف   فعامفج املسفؤولفيفة 

 :الاجامتعية يف   ىت  الهتا، دضمنا
 :خدما  ال غ ية الصحية

ب جس يد معامية العمقنفة وحتسفني اخلفدمفة املفقفدمفة  2322متزي  هنا ة س نة 

ملوظف  املرصف يف  ال ال غ ية الصحية، حيث مت وضع أ رضية رمقيفة مفن 

دوضع من خاللففهففا  ،MyGSANTE عف الع ك الصح  غعاس سافوي

 امدا  ال عو ض، وتسمح مب ابعة الوضعية املفص  لا مفامفف ملسف ف فعفمفل 

 ال رضية.
، حفيفث لقفا 2322مت اإ ال  هاده ال رضية بدا ة من  فهفع  يسفمفرب 

اس  حسا  من  عف املوظفني، من حيث سهوةل ال رصحي ابملامف ورسعفة 

 ال كفل.
أ رقام نشاط ال غ ية الصحية لامموظفني والاحصائيا  اخلاصة ابل فعفو ضفا  

 ، حتمل ال فصيل الآيت:2322لفائدة املوظفني لس نة 
ماميو     من القمية الفعامية  26بامغا ال عو ضا  الاج لية لصا  املوظفني 

ماميو     لالفسف فهتفالك الصفحف  مجلفيفع املفوظفففني  42ال  دقدر بف 

 .2322من مبامغ املزيا ية ال قديع ة لس نة  %67املعنيني، أ ي بيفس دة 
جساما اعىل نس دة من الفحوصا  من اخلدما  الصحية املقعرة يف الرب مج 

%1553، دامهيا الفحوصا  ال دية بنفس اليفس دة 1553يف الاستشفاا ب%

 %.1457، ال حاميال  ال دية بامغا 
عد  املس  فيدين من املوظفني وذوي احلقو  املس  فففيفديفن مفن الف فغف فيفة 

مامف  2442مس  فيد، أ ي ب عو ض  1214الصحية خالل الس نة اجلار ة بامغ 

 يب، متا متابعهتم من  عف امللكفني عىل مس  فوى اخلفامفيفة، مفن صفب 

ودداميغهم والع  عفىل اسف ف فففسفاراهتفم،  لام عو ضا  اإىل حساب املس  فيدين،

ومتابعة امل آ  عا ، وغريها من مت امدا  ال غ ية اجليدة والف فكفففل الفالئفق 

 ابملوظف.
 مبا را  خدمة اجملمتع

واصل املرصف يف دقدمي المع مجلعيا  و نية ذا  ال ثع الكبري يف اجملفمتفع، 

ومن خالل المع املا ي لاميفشاط الاجامتع  واخلفريي، ففاإ   فال مسفامهفة 

آ ية وال  بامغا  ضفاففة اإىل  14مرصفنا مشل ك   املدارس القعأ مفدرسفة، اإ

عدة مام قيا  عاممية، ابلإضافة اإىل املعافقة العفامفمفيفة مفن خفالل مشفاراك  

 الس يد املديع العام، وأ حيا  مسؤول خامية املسؤولية الاجامتعية لاممرصف.
 مبا رة  مع املام قيا  العاممية واملؤمتعا  الاقتصا  ة:

سا  مرصف السالم يف رعا ة عدة فعاليا  بصفة  ور ة ومس فمتفعة، مفهنفا، 

اجلزائعي لام لية الإسفالمفيفة مؤمتع ديبازة الويل لام لية الإسالمية، و  املن دى

حتا عنوا  املالية الإسالمية رافعة لام منية يف اجلفزائفع، مسف ف فقفبفل مفيلا 

ابل موحا ،   و املام قى  ويل من دنظمي  ية العاموم الإسالمية جلامعة ابدنفة 

حتا عنوا  " واف  وفعوع املعامال  املالية الإسالمية يف الدنوك ال اار ة يف 

ضوا ال اارب الولية"، و اليوم الرايس حول امجلعيا  اخلري ة يف اجلفزائفع 

بني ثنائية ال اكفل الاجامتع  و ال منية الاقتصا  ة احملامية من دنظفمي جفامفعفة 

 جيال.  –محمد الصد ق  ن ُيىي 

00ص   

السيد : سليم 

 سلواني 

مسؤول خلية 

المسؤولية 

 االجتماعية
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التغطية اإلعالمية التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية
معارض 

التغطية اإلعالمية
-معارض 

التغطية اإلعالمية
 معارض 

التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية
صالونات -معارض 

التغطية اإلعالمية
-صالونات 

التغطية اإلعالمية
 صالونات 

التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية
تظاهرات-صالونات 

التغطية اإلعالمية
 تظاهرات

من املفتشني املاليني ملعهد االقتصاد  39رعاية مصرف السالم اجلزائر حلفل خترج الدفعة 

 IEDFاجلمركي و اجلبائي بالقليعة 



 
08ص   

توقيع اتفاقية بين مصرف السالم الجزائر و الغرفة الوطنية للموثقين في إطار المنتج 

“ ليزبرو للعقار” الجديد الذي يطلقه المصرف ألصحاب المهن الحرة   

00ص   



 
08ص   

في SEAF  األمريكي  توقيع اتفاقية بين مصرف السالم الجزائر و صندوق االستثمار

 إطار مرافقة المؤسسات الناشئة 

01ص   



 
08ص  00ص    

 توقيع اتفاقية خدمات إشهارية بين مصرف السالم الجزائر و قناة األنيس



 

مداخلة السيد ناصر حيييدر اليميديير اليعيام ليميصيرف السيالم 

الجزائر في مجيلية جياميعية اليميليع عيبيد اليعيزييز ليالقيتيصياد 

أهيم  -الخراج بيالضيميان  -اإلسالمي بعنوان القاعدة الفقهية 

 مميز للتمويل اإلسالمي بالمداينة عن التمويل الربوي

07ص   

مداخلة السيد ناصر حيييدر اليميديير اليعيام ليميصيرف السيالم 

ركـن األبحاث العلمية

مداخلة السيد ناصر حيييدر اليميديير اليعيام ليميصيرف السيالم مداخلة السيد ناصر حيييدر اليميديير اليعيام ليميصيرف السيالم 

 ركـن األبحاث العلمية



 
01ص   

 الجزء الثالث و األخير



00ص    



04ص    

دععف احملاس دة يف الفكع احملاس يب الإساليم عىل أ هنا معامية من ظمة د عامق بتسجيل 

املعامال  وال رصفا  والقعارا  املعوعة ومبامغها يف الساال  املعمتدة، وقياس الن اجئ 

املرتددة عن دكل املعامال  وال رصفا  والقعارا  لاممساعدة يف تع  يد القعارا ، فاحملاس دة 

الإسالمية ل دصف احملاس دة فقل يف بعدها ال قين لكن دصفها كجزا من اجملمتع الاساليم، 

فه   اجامتعية ابلعمغ من حقيقة أ   موضوع احملاس دة هو نشاط لإ ارة ال ع ل، فه   تس متد 

أ هدافها من الع عة الإسالمية عىل عكس احملاس دة ال قاميد ة ال  حتاول الاس  يفباط من 

الاقتصا  ذاده فاحملاس دة الإسالمية دوجب الالزتام ابل عامامي  الإسالمية اكلب عا  عن العاب 

وعن الغعر، وال قيد بآ حاكم الع عة الإسالمية أ ي، ما جيب أ   تكو  عاميه احملاس دة، 

 .Normativeوِب ا املعىن ميكن القول بآ   احملاس دة الإسالمية يه معيار ة 
 القياس احملاس يب يف الفكع الاساليم: 

القياس احملاس يب يف الفكع احملاس يب الإساليم وضعا هل مبا ئ وأ هداف د حد  من خاللها 

وس ي  القياس والغا ة منه وال  يف مجمامها تسعى اإىل حتقيق املقصد العع  يف حفظ املال 

ىل د ديق الع عة الإسالمية معوما فنظعة الاسالم اإىل احملاس دة أ وسع من   صوصا، واإ

 وهنا وس ي  ل حقيق مصا  امليفشآ ة وال  عاف ذا  الص  ِبا، بل يه جتس يد ل عالمي راب ية 

ل حقيق العداةل وحفظ احلقو  والاب عا  عن ال ضاميل وال حا ل، حيث  قول هللا عز 

 َ اِا ِذي الُْقْعََب َويهَْنَ ى َعِن الَْفْحَشاِا َوالُْمْنَكِع   وجل:(
ِ
ْحَساِ  َوا

ِ
َ  َآُْمُع اِبلَْعْدِل َواْل َِّ  َّ ا

ِ
ا

 (.43) سورة النحل )َوالَْدْغِ   َِعُظُْكْ لََعامَُّْكْ دََ كَُّعو َ 
سالميا  أ وجه الش ده والا تالف بني أ راك  القياس احملاس يب دقاميداي واإ

 قوم القياس احملاس يب معوما عىل أ ربعة أ راك  يه: اخلاصية حمل القياس، ا تيار املقياس 

املناسب لامخاصية حمل القياس، وحدة القياس املمزية لامخاصية حمل القياس، والشخ  

 القامئ بعمامية القياس.
ياك     ابق القياس احملاس يب بني الفكعين ال قاميدي والإساليم مع بعض الا تالف خاصة 

يف مبدأ  اعامت  الع ن يف حد ذاده، وك ا  صوصية الدند امل عامق ابلشخ  القامئ عىل معامية 

 القياس وميكن أ    وحض ذ  يف النق ي ني الآديتني:
 اعامت  القمية اجلار ة يف معامية القياس

وحدة القياس املمزية لامخاصية حمل القياس يف احملاس دة ال قاميد ة دقوم عىل أ ساس فعض 

ثدا  القوة العائية لوحدة النقد خالل فرتة واس  خدام أ سعار السو  اجلار ة لل صول بدل 

من ال اكليف ال ارخيية، وه ا   فق مع مفهوم القمية اجلار ة يف احملاس دة الإسالمية من أ   

ال ساس يف د ديق مبدأ  املقاب  مثال هو اعامت  القياس النقدي الإجيايب، وذ  ابس  خدام 

اذلهب والفضة ل جنب ال غري املس متع يف اخلاصية العائية لامنقو  الورقية، وهو ال مع امل دع 

ذا  يف حساب زاكة املال، ابإ عا  الزاكة من  فس املال اخلاضع لامزاكة وهو ال فضل ولكن اإ

اك ا النقو  متي ة لاممزيك يع   هل بدفع الزاكة من دكل النقو  مع معاعاة القمية اجلار ة 

 لامععوض.
 

 أ ما ة وصد  القامئ ابلقياس
دضمنا الع عة الإسالمية القمي الإميا ية واملثل ال خالقية والسامو ية ال  جيب أ   د وفع يف 

قامة  احملاسب املسمل اكلقدرة العقامية والكفااة املهنية والصد  وال ما ة، ال  ددخل يف مصمي اإ

عالقة املسمل  عبه، وه ا ل  نف  وجو ها يف غري  الين، وأ ي خامل فهيا  ع رب خامل يف

ََّما ))  املسمل، فَعْن َأيِب ُهَعْيَعَة َريِضَ هللُا َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسوُل هللِا صىل هللا عاميه و سمل :  
ِ
ا

َم َماَكِرَم اْلَْخاَلِ (( ََّما َ َ َدنَا  َِديُّنَا صىل هللا عاميه و ، بُِعثُْا ِلُدَمدِ وَعْن َأنَِس ْ ِن َماِ ٍ قَاَل: قاَم

((. سمل ، َوَل ِ يَن ِلَمْن َل َعهَْد هَلُ ميَاَ  ِلَمْن َل َأَما ََة هَلُ
ِ
لَّ قَاَل يِف ُ ْ َدِ ِه: ))َل ا

ِ
 ا

 

   السيرة الذاتية المختصرة
محمد الساسي بن عمران بالنور                                                                                         االسم واللقب : 

 -الجزائر -بالعفرون والية البليدة 3993سبتمبر 22تاريخ ومكان االزدياد: 
  جزائرية الجنسية: 

  متزوج وأب لخمسة أوالد الحالة االجتماعية : 
  -الجزائر  –بلدية كوينين والية الوادي  33ص.ب العنوان : 

  حاصل على شهادة الدكتوراه تخصص محاسبة وتدقيق من جامعة

 بدرجة مشرف جدا مع التوصية بالنشر؛      2232سنة  3سطيف
من المجلس العام  DIBحاصل على شهادة المصرفي اإلسالمي   معتمد 

 م ؛ 2239سنة  CIBAFIللبنوك والمؤسسات المالية  اإلسالمية 
   حاصل على دبلوم الصيرفة اإلسالميةDIB  من االمتثال للمالية

 م ؛  2232اإلسالمية بتونس سنة 
  حاصل على شهادة مدقق  ومراقب شرعي معتمدCSAA  من

 AAOIFI م؛  2222سنة 
  حاصل على شهادة إدارة وتحليل مخاطر االئتمان المصرفي اإلسالمي

 م ؛ 2235سنة   
  حاصل على دبلوم الذاكرة الخارقةSharper Memory Diplôma  من

 م؛  2232البطولة العربية للذاكرة، فيفري 
  حاصل على شهادةMemory Given Meaning  من بطولة الذاكرة

  م ؛ 2232للمحترفين سنة 
 المهام والوظائف اإلدارية: 

 م  2223شريك مؤسس في شركة بالنور للصناعة والخدمات ذ.م.م سنة 
م إلى 2223المدير المالي لشركة بالنو ر للصناعة والخدمات ذ.م.م من سنة 

 م 2235سنة 
م إلى يومنا 2236مستشار مالي لشركة بالنو ر للصناعة والخدمات ذ.م.م من 

 هذا؛  
 م؛ 2239م ,2236أستاذ بجامعة الوادي سنتي 

أستاذ قسم المحاسبة والمالية بكلية العلوم االقتصادية والتجا رية وعلوم التسيير 

 م؛ 2222م و2239سنتي  2بجامعة البليدة 
أستاذ محاضر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة ال 

  م إلى يومنا هذا؛   2223وادي من سنة 



 
08ص   

 (: الواكةل ودرصف الفضويل٣٢املعيار العع  رمق )
امحلد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أ رشف املعسامني، س يد  و دينا 

 محمد، وعىل أ هل وحصده أ مجعني.
هيدف ه ا املعيار اإىل بيا  أ حاكم الواكةل يف  ال املؤسسا  املالية 

الإسالمية )املؤسسة/ املؤسسا ( وذ  ابإ بة الغري عن املؤسسة، أ و 

 يا هتا عن الغري، سواا يف العقو  وال رصفا ، أ م الإجعااا ، أ م اإ ارة أ موال 

آًثرها،  الغري، أ م استامثرها، وما يشرتط لصحة الواكةل، وأ حوالها اخمل امفة وأ

 وصالحيا  ومسؤوليا    من املو  والو يل.
ك  هيدف املعيار اإىل بيا  ال رصف عن الغري  و  دفو ض منه )درصف 

 الفضويل( وما  رتدب عىل ذ  من أ حاكم.
 وهللا املوفق،،،

 .   ا  املعيار:1
 تناول ه ا املعيار الواكةل ودرصف الفضويل يف املعامال  املالية لإ عام 

العقو ، مثل الديع والإجارة والصامح، أ و لامقيام ابل رصفا  أ و اخلدما  أ و 

الاع ل املا  ة، مثل القبض والفع والتسمل والتساممي ك    دق عىل اإ ارة 

 ال موال والعقارا  والواكةل ابلستامثر.
ول  تناول ه ا املعيار الواكةل أ و درصفا  الفضويل يف  ال العدا ا ، مثل 

أ  اا الزاكة ل   لامزاكة معيارا خاصا ِبا ول الواكةل يف  ال ال حوال الشخصية 

أ و العقواب ، أ و الواكةل ابخلصومة )احملاماة واملعافعة(، ك  ل يشمل الواكةل 

 يف الاعامت ا  املستند ة؛ ل   لها معيارا خاصا ِبا.
 . الواكةل:2

 دعع ف الواكةل، ومعوعيهتا، وصفهتا:     1/2
 الواكةل: اإ بة الانسا  غري  فامي  قبل النيابة، ويه معوعة 1/1/2
ال صل يف الواكةل أ هنا عقد غري لزم، فيصح العجوع عهنا من املو   2/1/2

 (.٣/٢أ و الو يل وقد دامزم أ حيا  ) نظع الدند 
 أ راك  الواكةل: 2/2

 أ راك  الواكةل: الصيغة واحملل وال عفا  )املو ، والو يل(. 1/2/2
صيغة الواكةل:   ما  ل ععفا عىل اإ بة خش  غري  يف ال رصف.  2/2/2

ويه د كو  من الإجياب، والقبول، ول يشرتط فهي  أ لفاظ معينة، بل 

 صحا   ا ما  دل عامهي ، سواا ابلامفظ أ م الكتابة أ م العساةل أ م الا ارة، 

ذا اك ا بدو  أ جع، وتعدد ابلع .  ويكتفى يف القبول ابلسكو  اإ
حدى الصور الآدية:  3/2/2  دصدر صيغة الواكةل ابإ

 ال نازي وهو ال صل، بآ   ي ي أ ثعها عقب الصيغة. 1/3/2/2
ل بوقوع ما عامقا عاميه،  2/3/2/2 ال عاميق عىل رشط، فال ي ي أ ثعها اإ

مثل دعاميق املدين دو يهل لاممؤسسة الائنة ابإ ارة العني املس  غ  املماموكة 

 لاممدين عىل اإخالهل ابلسدا .
ل يف الوقا اذلي أ ضيفا 3/3/2/2 فال وجد أ ثعها اإ الإضافة لاممس  قبل،

ليه.  اإ
الا ال  أ و ال قييد بعوط خاصة. وجيب يف الا ال  معاعاة 4/3/2/2

 الععف واملصامحة وحال املو .
ال عاميق وال قييد ك  يكو   يف اإ عام الواكةل قد يكو   يف ال رصف 4/2/2

املو  فيه، فيقع ال و يل منجزا و  وقف مبارشة ال رصف عىل وقوع ما عامق

عاميه، مثل دعاميق ال رصف عىل العجوع اإىل املو . ك  جيب معاعاة ما قيد

 به املو  ال رصف من رشوط مثل رشط الكفيل أ و العهن.
 (.٢/٢حمل الواكةل هو املوضوع املو  به. و نظع الدند ) 5/2/2
(، والدند )٢/٣ عفا الواكةل ه  املو  والو يل. و نظع الدند ) 6/2/2

٢/٣.) 
 . رشوط أ  عاف الواكةل:3

 رشوط املو : 1/3
 أ   د وافع فيه أ هامية ال عاقد. 1/1/3
أ   يكو  املو  مالاك لام رصف فامي و  فيه، فال  صح ال و يل من  2/1/3

ا  ق  الاهامية ؛ مثل  فاقد الاهامية وهو اجملنو  والصيب غري املمزي. أ مد

الصيب املمزي فاإ ه  صح منه ال و يل يف ال رصفا  النافعة هل  فعا حمضا، مثل 

ا ال رصفا  الضارة، مثل ال ربعا  فال  صح ال و يل فهيا  قبول ال ربعا ، أ مد

 منه، وأ ما ال رصفا  الائعة بني النفع والرضر، مثل الديع والعاا فيصح
جازة وليه، أ و من هل حق الاجازة.  فيه ال و يل و  وقف  فاذ  عىل اإ

 رشوط الو يل: 2/3
أ   د وافع فيه الاهامية الاكم  فال دصح واكةل اجملنو  1/2/3

ا الصيب املمزي فيصح درصفه ابلواكةل، ود عامق احلقو  والصيب غري املمزي أ مد

 مبو ه.
آ ع قبل العمل 2/2/3 أ    عمل ابل و يل، فامو درصف خش  عن أ

ابل و يل مث عمل به لحقا فاإ ه ل يشمل ال رصف السابق عىل العمل ابل و يل

عىل ذ  ال رصف عن غري  فت دق ذا اك  امل رصف قبل ال و يل  قصد ا اإ أ مد

 (.٨أ حاكم درصف الفضويل ) نظع الفقعة 
 رشوط حمل الواكةل )املو  فيه(: 3/3

أ   يكو  معاموما لامو يل، ودغ فع اجلهاةل اليسرية ال  ل 1/3/3

 دؤ ي اإىل الزناع واجلهاةل ال  دؤول اإىل العمل، ويس  ثىن من ا رتاط 
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معامومية حمل الواكةل )الواكةل امل امقة(، مثل: استمثع ه ا املفال ففامي 

  ئا، ومع ه ا د قيد مبا فيه مصامحة املو ، وعند احلاجة يعجع لامععف.
 أ   يكو  ممامواك لاممو ، أ و هل حق ال رصف فيه. 2/3/3
أ   يكو  مما  قبل الا بة، ويشمل مجيفع الفعفقفو  املفالفيفة  3/3/3

نسا   وال رصفا  ال  جيوز أ    عقدها الانسا  لنفسه، فا عقد جاز لالإ

 أ    عقد  بنفسه أ صاةل جيوز أ    و  به غري .
أ ل يكو  فيه ما ع رشع  من مبارشة الواكةل فيه، مثل بفيفع  4/3/3

 احملعما  أ و أ  اا فعل حمعم مثل الإقعاض والاقرتاض ابلعاب )الفائدة(.
 . أ  واع الواكةل:4

 دتنوع الواكةل اإىل: 1/4
خاصة وعامة، وتشمل العامة مجفيفع الف فرصفففا  بعفط  1/1/4

ل  معاعاة مصامحة املو  وما خيصفصفه الفعفعف. ول تشفمفل الف فربعفا  اإ

 ابل رصحي لامو يل ب  .
مقيدة وم امقة، والواكةل امل امقة د قيد ابلععف ومبا فيه  2/1/4

مصامحة املو ، ول جيوز فهيا الديع بنقصا  أ و العاا  زاي ة مبا خي امف عن 

ل مبوافقة املو .  امل عارف، ول جيوز فهيا الديع مقا ضة ول ابل جل اإ
 .٣/٣بآ جع أ و  و  أ جع. و نظع الدند  3/1/4
 .٣/٢لزمة وغري لزمة. و نظع الدند  4/1/4
 .٣/٣مؤقتة وغري مؤقتة. و نظع الدند  5/1/4
 الواكةل بآ جع: 2/4

 صح أ   تكو  الواكةل بآ جع، وذ  ابلن  أ و مبقتىض  1/2/4

ل بآ جع  .)(الععف، مثل دو يل من ععف أ  ه ل  عمل اإ
ذا اك ا الواكةل بآ جع د دق عامهيا أ حاكم الإجارة. و نظع  2/2/4 اإ

 .٣/٢الدند 
ا مبدامغ مق وع أ و بيفس دة  3/2/4 مد جيب أ   تكو  ال جعة معامومة، اإ

من مبامغ معاموم، أ و  ؤول اإىل العمل مثل أ   تكو  ال جعة عند اب داا 

ليه عند بدا ة   فرتة. ول جيوز عدم  ال و يل معامومة وتعبل مبؤرش يعجع اإ

 .)(حتد دها، مثل اقت اع الو يل أ جعده غري احملد ة من مس  حقا  املو 
ذا مل حتد  ال جعة يعجع فهيا اإىل أ جعة املثل. 4/2/4  اإ
جيوز أ   تكو  أ جعة الو يل ما زا  عىل الناجت احملد   5/2/4

لامعمامية أ و نس دة منه، مثل أ   ُيد  هل املو  مثنا لامديع وما زا  عاميه فهو 

 أ جعة الواكةل.
جيوز أ    ضاف اإىل ال جعة املعامومة نس دة من الناجت احملد   6/2/4

 .)(لامعمامية املو  ِبا وذ  عىل سبيل ال حفزي
ذا امتنع الو يل  7/2/4 عن مواص  العمل يف الواكةل  -بغري ع ر-اإ

بآ جع واك  ما أ جنز   يفتفع به فاإ ه يس  حق أ جع املثل عن املقدار املنجز مبا 

ل يز د عن ال جعة املس ة لاميفس دة ال  أ جنزها، و امزم الو يل ال عو ض ع  

متام  ذا منعه املو  قبل اإ ا اإ  امحق املو  من رضر فعيل بسبب امتناعه، أ مد

ذا  العمل أ و انهتاا مدة الواكةل بدو  ع ر فاإ ه يس  حق مجيع ال جعة، وأ ما اإ

 منعه بع ر فيس  حق الو يل ال جعة بيفس دة ما قام به من معل.
ل تسقل ال جعة ب امف حمل الواكةل بعد القيام ابلعمل  8/2/4

ذا اك  ال امف ب عد أ و دقصري من الو يل فاإ ه  ضمنه.  املو  به، واإ
 الواكةل الالزمة: 3/4

هناؤها  و  اإخالل  ال صل يف الواكةل عدم الامزوم، فاماممو  والو يل اإ

الآدية: آًثر مم دة بعد الانهتاا. وتكو  لزمة يف احلال   مبا تعدب عامهيا من أ
ذا دعامق ِبا حق الغري، مثل دو يل العاهن لاممعهتن، أ و  1/3/4 اإ

العدل بقبض العهن أ و ببيعه عند الاس  حقا ، فاإ  الواكةل  دو يل العاهن

املس  غ  من  لزمة يف حق العاهن )املدين(، ومثل دو يل ما  العني

  ديعها ل حصيل مس  حقاده عىل املو  من غامهتا.
ذا اك ا الواكةل بآ جع، و نظع الدند  2/3/4  .٣/٣اإ
ذا رشع الو يل يف العمل حبيث ل ميكن ق عه أ و فصهل  3/3/4 اإ

ل برضر  امحق املو  أ و الو يل فتصدح الواكةل لزمة اإىل حني  اإىل معاحل اإ

ماك  ذ .  اإ
ذا دعهد الو يل أ و املو  بعدم الفسخ خالل مدة حمد ة. 4/3/4  اإ
 الواكةل املؤقتة: 4/4

ال صل عدم حتد د وقا لامواكةل ديفهت   فيه صالحية  1/4/4

الو يل، لإماك  عزهل يف أ ي وقا، وجيوز دوقيا الواكةل ابدفا  ال عفني 

 .)(حبيث ديفهت   ابنهتاا مدهتا  و  الامجوا اإىل  امب الفسخ من أ حده 
 قترص أ ثع ال وقيا عىل املنع من ال ول يف معاميا   2/4/4

 جد دة بعد الوقا احملد .
جيوز لامو يل أ    دخل يف معاميا  جد دة خالل مدة  3/4/4

آًثرها مت د اإىل ما بعدها ما مل  ن  عىل خالف ذ .  الواكةل ولو اك ا أ
 . الزتاما  املو  والو يل:5

 الزتاما  املو :  1/5
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املرصوفا  والمثن يف الواكةل ابلعاا عىل املو ، وعاميه أ    1/1/5

 دفع اإىل الو يل المثن واملرصوفا  ال  د عفامفق ابحملفل املفو  بفه، مفثفل 

مرصوفا  النقل وال خزين والرضائب و فقا  الصيا ة وال آ مني، ول جيفوز 

ا رتاط ذ  عىل الو يل ول دآ جيل  فع ه   املس  حقا  اإ  اك ا الفواكةل 

 بآ جع.
عىل املو   فع أ جعة الو يل يف الواكةل بآ جع، و نظع  2/1/5

 .٣/٣ال فصيل يف الدند 
 الزتاما  الو يل: 2/5

منا  ضمن الو يل ابل عدي أ و ال قصري   د الو يل  د أ ما ة ل دضمن واإ

أ و خمالفة رشوط الواكةل وقيو ها، ما مل تكن اخملالفة اإىل ما هو أ فضل 

لاممو ، مثل الديع بآ كرث من المثن احملد ، أ و العاا بآ قل من المثن احملد . 

( اذلي ٣/٣/٣( بشآ   الض   ، الدند رمق )٥و نظع املعيار العع  رمق )

   عىل ما  آ يت: "ل جيوز امجلع بني الواكةل والكفاةل يف عقد واحد، ل نايف 

مقتضاه ، ول   ا رتاط الض   عىل الو يل ابلستامثر ُيول العمامية اإىل 

 قعض بفائدة ربو ة بسبب ض   ال صل مع احلصول عىل عائد الاستامثر.
ذا اك ا الواكةل غري معو ة فهيا الكفاةل، مث كفل الو يل من  أ ما اإ

  عامل معه بعقد منفصل فاإ ه يكو  كفيال ل بصفة  و ه و يال، حىت لو 

 عزل عن الواكةل  دقى كفيال".
 . ال حاكم امل عامقة ابلو يل:6

 دعامل الو يل مع قعاب ه و فسه: 1/6
ذا دعامل الو يل مع أ صوهل أ و فعوعه اذلين ليسوا حتا  1/1/6 اإ

ذا اك  ال رصف خاليا من  ول  ه أ و الزوجة أ و الزو  فاإ ه  صح دعامهل اإ

ذ  املو . ذا اك  ال عامل ابإ  الغْب أ و احملاابة، و صح مع وجو ه  اإ
ليس لامو يل أ     عاقد مع  فسه، ول مع ول  اذلي حتا  2/1/6

 ول  ه، ول مع رشيكه يف حمل العكة.
 ليس لامو يل أ    نوب عن  عيف ال عاقد. 3/1/6
جيوز لامو يل أ   يشرتي من املو  ما ا رتا  هل وذ   4/1/6

جياب من الو يل وقبول من املو  حبيث ل   داخل الض   ، ودصدح  ابإ

السامعة بعد العاا يف ض   الو يل بصفته مشرتاي. و نظع املعيار العع  

 (.٢/٣/٥( بشآ   املعاحبة الدند )٨)
 دعامق حْك العقد وحقوقه: 2/6

ا حقو  العقد فت عامق ابلو يل وميكن    عامق حْك العقد ابملو ، أ مد

م الدة املو  ِبا ل  ه املا ، ابس  ثناا ال ربعا  فاإهنا جيب اإضافهتا اإىل 

 املو  ود عامق حقوقها به.
 خمالفة قيو  الواكةل: 3/6

ذا خالف الو يل ما قيد  به املو ، ومل تكن اخملالفة اإىل ما  1/3/6 اإ

جازة املو  ، سواا أ اك ا )(هو أ فضل لاممو ، فاإ  العقد موقوف عىل اإ

اخملالفة د عامق مبحل الواكةل أ م بدعضه أ م ابلمثن أ م بصفته من حامول أ و 

دآ جيل، وسواا أ اك ا اخملالفة يف المتكل )العاا( أ م المتاميك )الديع(. و نظع 

 .٥/٣(، والدند ٨الفقعة رمق )
ذا خالف الو يل ابلعاا فا رتى بآ كرث من مثن املثل أ و  2/3/6 اإ

بآ كرث مما حد   املو  فاإ ه  ضمن الفع  بني المثن اذلي ا رتى به ومثن 

ذا خالف الو يل ابلديع فباع بآ قل من المثن اذلي حد   املو  لامديع  املثل. واإ

ول  ضمن مجيع النق  عن المثن  به فاإ ه  ضمن النق  عن مثن املثل فقل،

اذلي حد  هل الديع به، مثل دقييد املضاربة أ و الواكةل ابلستامثر ابلديع  عحب 

ل  قل عن نس دة ك ا، فال  ضمن الو يل )أ و املضارب( دكل اليفس دة بل 

  قترص ض  ه عىل ما  ق  عن مثن املثل.
 دو يل الو يل غري : 4/6

ذا أ ذ  هل املو ، وحينئ  ل  نعزل  ل اإ ليس لامو يل دو يل غري  اإ

 و يل الو يل بعزل الو يل ولكن  نعزل بعزل املو  هل.
 دعد  الوالكا: 5/6

ذا مت دو يل أ كرث من واحد يف العقد  فسه فاميس ل حد  الا فعا   اإ

ذا اك  ال و يل هلم بعقو  متعد ة فلا مهنم  ا اإ ذ  من املو . أ مد ل ابإ اإ

ذا ا رتط املو  اجامتعهم عىل ال رصف. ل اإ  ال رصف عىل حدة اإ
 . انهتاا الواكةل:7

  يفهت   عقد الواكةل يف احلال  الآدية: 1/7
مو  الو يل أ و املو  أ و فقدا  الاهامية أ و الإفالس أ و  1/1/7

 ال صفية ابليفس دة لاممؤسسة.
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عزل املو  لامو يل، أ و عزل الو يل  فسه. ويشرتط ذل   2/1/7

( يف حال تعدب الرضر عىل امتناع ٣/٣/٤العمل ابلعزل و نظع الدند )

الو يل عن معل الواكةل أ و منع املو  هل قبل انهتاا العمل أ و مدة الواكةل، 

 بشآ   ما يس  حق من ال جعة أ و ال عو ض عن الرضر.
ذا اك ا الواكةل حمد ة بعمل  3/1/7 جناز الو يل العمل املو  به اإ اإ

 معني.
 عو  احملل املو  فيه عن مكل املو ، أ و انهتاا حق  4/1/7

جناز املو  العمل بنفسه أ و فوا   ال رصف معن اك  هل ذ  احلق، أ و اإ

 حمل الواكةل.
 وقوع ال مع اذلي عامق عاميه انهتاا الواكةل دامقائيا. 5/1/7
ذا اك ا مؤقتة  زمن، ولكن تس متع اإىل  6/1/7 انهتاا مدة الواكةل اإ

 (.٣/٢القدر الرضوري عند احلاجة و نظع الدند )
الواكةل غري القاب  لامعزل يس متع أ ثعها بعد مو  املو  أ و  2/7

 دصفية املؤسسة اإىل حني انهتاا موضوع ال و يل.
 . درصف الفضويل:8

الفضويل هو من   رصف يف  ؤو  الغري  و  أ   يكو   1/8

و يال أ و مآ ذو  هل حبْك العع ولو مل يكن ال رصف رضوراي وعاجال، ولو 

 ظهع الفضويل مبظهع امل رصف يف مال  فسه.
جازة صاحب احلق فاإ  أ جاز   ف   2/8 عقد الفضويل موقوف عىل اإ

جازده بعد أ   فسخ العقد بل ميكنه عقد   واإ  مل جيز  ب ل، ول ميكل اإ

ذا مل  اب داا، ولامفضويل أ و امل عاقد معه أ  ضا حق الفسخ قبل الاجازة. واإ

ذا مل  جيز صاحب احلق درصف الفضويل هل يكو  ال رصف لامفضويل اإ

  فصح عند درصفه أ  ه فضويل بآ   أ ضاف العقد اإىل  فسه.
د دق أ حاكم درصف الفضويل يف مجيع العقو  املالية سواا  3/8

أ اك ا من املعاوضا ، مثل الديع والعاا، والإجيار والاستئاار، أ م من 

 ال ربعا  مثل الهدة، ك  جتعي يف الواكةل ابلستامثر.
ذا أ جاز املا  العقد صار  ف ا، ود دق عاميه أ حاكم الواكةل.  4/8 اإ

 و نف  أ ثع الاجازة بآ ثع رجع  مستندا اإىل وقا صدور ال رصف.
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الفعفعبفيفة  احلضفارة الزائع لإس دا يا  صدح  فاهفدا عفىل عفظفمفة و جف ل

كف   الاسالمية ال  تع ا أ ثعاا واحضاا خفاصفة يف هفنفدسف فهتفا املفعف ر فة.

أ حد الس   ال ارخيفيفة املُفكفو فة  دآ ثري الامغة الععبية يف الامغة الإس دا ية  ُعد

 ف فدفه  و ع فع ععب منلامثقافة والامغة الإس دا ية حيث اس  و ن املساممو  

 (م1442--847-)711ه 42ملدة  هفز  مثفا  قفعو ،  اجلزيعة الإ دري ة

عىل  الامغة الععبية حتوي وله ا فالرتاث الامغوي الاس داين اصهل ععيب اذ ا 

 الاف اللك   الععبية.
يف الامغة الاس دا ية ال   رس هتا يف الثا وي، عندما تع د خما دفة خشف  و

وعندما تشري اىل مجموعة  ففيففور دففقففول  أ س  اذ،)Usted( بامداقة، دقول هل

ي ، وك   احلال عند قو   Taifa ائفة  او الفقفصفدفة  Camisaمق

Alcazaba ،السكع ،Azucar ،ز  و ة ،Aceituna   .و ل يزال الكثري

الفالمفيفنفكفو ال عابري الععبية يف ثقافة  فاميس غع ب اذ  ا  جند مثل ه  

Flamenco  ال  دع رب املعجع الثقايف يف الغناا الشعيب الاس داين، حيث

ك  ا  اثنا  من    !املس متدة من  مة هللا Oléالاس دا   مة اويل  يع  

مقاما  الفالمنكو تس متدا  ج وره  من  م ني عفعبفيفتفني تسف ف فعفمفل 

 مصدرهفا -فال-، اذ  مة فالمنكو دضم دعدرييناحداها يف الاذا . فلكمة 

دعين منكوب،  و    فق الفدفاا، -منكو-فالح،  و    ق احلاا، وعدارة 

ولقد ا زتعا   ق حعيف احلاا والداا مهن  مبعور الزمن. و أ  ضا فا  من بفني 

دة أ مجل ماك  صالة يف مجيع ارجاا ال يا جند   Mezquitaمساد قع 

de Cordoba La  مس متد من اللكمة الععبية مسفافدMezquita و ،

محلعاا قرصف Alhambraامس امجل قرص عىل ه ا الكفو فب هفو  يف  ا

غع  ة مس متد من الععبية، و امس امجل معمل  ديع  و اعىل مقة جبفامفيفة 

سن، يه Iberian Peninsulaيف   ده اجلزيعة الإ دري ة  مولي ح  مقة 

Mulhacen  El  و ك ا امس ا  هنع يف اس دا يا، هو هنع الوا ي الكبري ،

Guadalquivir يف ا بيفامفيفة)Valencia(   وGuadalajara ;   وا

يف املكس يك. فا ه   التسميا  الاس فدفا فيفة يه  احلاارة 

ععبية ومتثل العمو  الفقعي لرتاث الا دلس الثقايف، وما  فؤكفد 

 فسها، دعفين املفزارع، أ ي الفففالح، الفالح   ه ا ا   مة 

وًثنهيا تشري لامنااح، ويه دعدري  رت   يف   اذا  لصفامفوادفنفا 

وهفو عفنفدمفا  فنفزتع مفن  منكوباملفعوضة. اما اجلزا الثاين 

الشخ    ما ميكل من مال او ارض فيصدح عندئف  بفدو  

يشا، وابل ايل   حول اىل امعئ مامغى ول يشا، أ ي ابلععبيفة 

 Flamencoاي فالمنفكفو   منكوبمنكوب، فيقال هل فالح 

ليصفق ِب  ورجفامفيفه لفيفد   فكفعفدفيفه  خش  مل  دق هل  يئا سوى  دا 

وحنجعده لييفشد دعاس  ه عىل الوام. فالفالمنكو ول حني مادا ال  دلس. 

واملساممو  اذلين بقوا يف الا دلس مثا  مائة عام مل يكعهوا أ حدا عىل تفعك 

عنوة وجعاموها  رة عرصها، اىل ا  خفدع    نه او لغ ه او   ول الإسالم

ال مري أ بو عدد هللا محمد الثاين عع مت عفو  اس دا  ا ع ماموك املساممني 

فساممهم مفاديح غع  ة، وملفا  El Chico املععوف بآ يب عدد هللا الصغري

متكنوا خا وا العهو  واجربوا املساممني عىل دغيري  يهنم ولغهتم وعىل تسفامفمي 

لامكنائس ومن يعفض ُيع  حيا او  صامب امام الناس عفىل  فد   أ ول  

ويه احملفامك  La inquisicion  ال  تسمى ابلإس فدفا فيفة حمامك ال فتيش 

 Castille Reineبآ وامع مامكة قش  اةل  الاكثوليكية ال  ارتكبا الفظائع

de ايزابي  الاوىل Isabella de Castille  الصاميبية ال  مادا  و  ا

تس  حم يف حياهتا الا معدني و رشيكها يف اجلعامئ ضفد املسفامفمفني املفكل 

. وناك ة ابل هارة  مع  هفادفه  Le Roi Ferdinand IIفع  نا د الثاين.

املامكة ال عيسة امحلاما  الا دلس ية بعد قتامها املساممني هفنفاك مث مفادفا 

بثياِبا الاخامية ال  مل دددلها لثالث س نوا . ومن أ  عز من جنى مهنا غالم 

وجد وال ه مقتولني، وهو يف  ع ق العو ة من املدرسة، ففع مع معفه اىل 

اجلزائع مث اىل املغعب وعاش فهيا عىل وصية وال  حبففظ الفقفعا  مث كفرب 

الفهيفو    . امفاالعالمة محمد ا ن العفيع الا دل وصار  عمل الناس بل صار 

اذلين عا وا يف سالم يف كنف الإسالم وح   ه يف الا دلفس مفدة مثفا  

قعو ،  امدوا من املساممني اخ   معهم اثناا  عوهجم من الا دلفس حنفو 

بدلا    ل افع قيا، دونس، اجلزائع، املغعب ال قىص وليبيا، وا  ل  فدفقفوا 

حتا حْك الصاميديني ل هنم  عاممو  جيفدا ا  الإسفالم  فففعض املفعفامف  

احلس نة عىل املعاهد وُيعم العنرص ة، عىل عكس دعالمي الفكفنفيفسفة الف  

    مبالحقة املساممني ومعهم الهيو  والقضاا عامهيم  و  اس  ثناا حيث مل 

 يسمل ل   يخ ول  فل ول امعأ ة ول جعوز من اجعاهمم. 

: أحمد بوحاجب بقلم السيد   
 مندوب متعدد المهام

 خلية التسويق و االتصال
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لقد دغري اترخينا من  دكل الامي  املشؤومة لي  سقوط غع  ة حني وقعا 

تسفامفمي  وثيقة التساممي يف ِبو امحلعاا .مل يكن بفني احلضفور مفن رافيضف 

غع  ة ،سوى موىس  ن ايب الغسا  اذلي  خ فمين حرضف حفىت حب 

صوده ، فام   ئس مهنم لكز فعسه وا  امق اىل حيث ل  دري أ حفد ففكف  

جاا من حيث مل  دري أ حد ذهب ا ع اب ال الا دلس  و  ا  خيفامفف 

هل قربا يف ال رض ول سرية واحضة يف ال ارخي.  ىك أ بو عدفد هللا الصفغفري 

غع  ة حىت قالا هل امه عائشة ابك اكليفساا عىل مكل مل حتافظ عفامفيفه 

اكلعجال .امت ى صهوة فعسه موليا ظهع  لقرص امحلعاا  تبعه غري قاميل مفن 

 ره ه.
من  ذ  اليوم ورمغ معور أ كرث من سا مائة عفام واصفامفنفا املسفري يف 

مصا   منا  تبع أ بو عدد هللا الصغري خاص ه مسرية اك ا صعدة مضنية 

مؤملة لكن ال ارخي غفل عن   ه   الالم وامل اعب ال  اكبدها اسالفنفا 

جناز خيدل واك  وجو    وال مثا  امخلسف ئفة عفام  فيفئفا مل  ل هنا مل ديفته ابإ

اك ا العح  من غع  ة اىل هنا ومن  ذ  الزمن حىت  ومنا هف ا  يكن. 

ماميئة ابملعارة وما اك  من يشا يز ل دكل املعارة غري بعض من الالمفبفالة 

صار   وعا من  عىل  ول ال ع ق ومبعور الزمن كرب  الالمبالة فينا حىت

مفا عد   دايل بيشا جياوز احلاجا  الف ع ة مفن مفآ   ومعفب  الدال ة

تفعتفا ففيفنفا عفقفيفدة  وحتقيق  هوادنا العا عة من لعب ومزاح وسوا  ،

اع ا    مجع منا عىل صغفري  اذلي  فقفو    متابعة أ بو عدد هللا الصغري. 

 تبع الرب اذلي خي ار  ضحك اذا حضك و صوم اذا صام ما عا  بييفنا مفن 

 دحث عن موىس  ن ايب الغسا  اذلي ات  وا  داهه يف غياهب الف فارخي 

الاجفامتعف   مفا عد   ام ق  ِبم ل  الكتب الالكرتو ية وصفحا  ال واصل

صدقوين حىت لو ظهع موىس  ن ايب الغسا  اليوم بييفنا  اثنتنا عن ذ ع . 

الف مسمل فقل وعفنفدمفا  12 فتح املساممو  الا دلس ب فامن  فعح به. 

الفكعة يف  فوعفيفة  سق ا اك  يف قع دة وحدها اكرث من ماميو  مسمل، 

العجال وليس يف عد   فتآ مل وقف الععب من اخلاميج اىل احملفيفل وراا 

اسو  الا امس واك ا الثقة يف حمامها ه   ارض الفاحتني واحفا  من ففتفح 

الا دلس بعدارة الدحع من خامفْك والعدو مفن امفامفْك ، ف   جيفب ا  

الا فع  تكو   ق ة ا  ال  حلياة   منا فا منا ميكل يشا ل ميفامفكفه

ا فكفع هللا  ا كع هللا عىل صفاا قامدك فغريك ُيرت  قامده حقدا وحسدا

رمبا لو ااتك لاك  سبب يف هالكفك  عىل ما متكل وعىل مكل مل  آ ديك ل  ه

وحسن أ  اا الشكع يكو  حبسن اس  غال  ملا وهده اايك ول عمل ا ك من 

اعظم سال ني ال رض ول عمل ا  ال رض  ها مكل  ، و يف ل وا فا 

خاميفة هللا يف ارضه هللا اس  خامفك يف ارضه يك دعمع ودبين فهيا فامق العدل 

قبل ا   ضيع مامكك ودنفعط مماليك الا دلس ال  بني  فد فك واسف ف فقفم 

قبل ا  دديك اكليفساا عىل مكل مل حتافظ عاميه اكلعجال .امق العدل قبل ا  

وجدوا يف ماموك الا دلس اس  عدا ا لالإ احة   ضيع مامكك ال عداا اذلين 

له ا اك  سفهفل عفامفهيفم   ا يشا يف مقابل  فوذ  ومصاحلهم ونزواهتم، 

الس ي عة عىل الا دلس واسقا ها وهك ا اك ا هنا ة الفع وس املفقو  عىل 

اذا مل   د ايب عدد هللا الصغري اذلي دعاو  مع الاس دا  ضد ابيه ومعفه. 

 تس   يعوا قول الصد  اق عوا السيفتْك يف ذ عى اليوم املشؤوم.
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