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قيض هللا لسنة المصطفط طل  ط طل هللا  ط طيط  

وس م جنودا سخرهم ووفقهم ل ذب  ن حديثط  

الشريف وتنقية ما يشك في إقحطامط  فطيط  مطن 

كذب و انتحال و تدليس فأسسوا لع م ال يوجد 

نظير ل  في أي أمة من األمطم أال وهطو  ط طم 

مصف ح و  ل الحديث والجطر  و الطتطعطديطل 

وضعوا ل  قوا د محكطمطة و ضطواقطي قطويطة 

ومقاييس دقيقة لتمحيص س س ة الرواة رجط  

رج  من حيث ضبفهطم و طدالطتطهطم ورتطبطوا 

األحاديث المروية وفقها إلل  حيح و حسطن 

و ضعيف و مطوضطوف فطمطنطهطم مطن اكطتط طل 

قانتقاء الصطحطيطح دوي هطيطرب كطالطبطخطاري و 

مس م و منهم من دوي ما دوي ذلك كالترمذي 

و النسائي و اقي داوود و اقن ماجة و مطنطهطم 

من أورد روايطا  دوي قطيطاي سطقطيطمطهطا مطن 

س يمها مكت يا قاإلسناد تاركا ألهل هطذا الط طن 

تمحيصها والطتطمطيطيط  قطيطن هطثطهطا وسطمطيطنطهطا 

قتحقيق اإلسناد كاإلمام أحمطد واقطن حطبطاي و 

الدارقفني. قال  بد هللا اقن المبارك: اإلسناد 

 من الدين ف وال اإلسناد لقال من شاء ما شاء.
وقد تجشم المحدثوي  نطاء كطبطيطرا فطي تطتطبط  

أسانيد األخبار المروية  ن النبطي  ط طل هللا 

  ي  و س طم والسطمطاف مطن الطرواة و طر  

مروياتهم   يهم ليتحققوا من  طحطة نسطبطتطهطا 

إليهم وتأكيد س س ة األسانيد التي ورد  تط طك 

المرويا  قها فطتطجطد الطمطحطدل يطرتطحطل مطن 

نيساقور إلل قغداد ومن قغداد إلل  نطعطاء و 

من  نعاء إلل ال سفاط و من ال سفاط إلطل 

الشام و من الشطام إلطل مطكطة لطيطحطقطق روايطة 

حديث واحد . روي  ن سعيطد قطن الطمطسطيط  

قول  : " إي كنت ألسير األيام والط طيطالطي فطي 

طط ط  الطحطديطث الطواحطد " وهطذا شطعطبطة قطن 

الحجاج ينتهر أحد ت ميذب ويوقخط  ويط طفطمط  

لذكرب قمج س  حديثا في إسنادب ضعف قطائط  

ل : انظر ماذا تحدل ف ما رأى الرجطل يطبطكطي 

من تعني   ل  قص  ط طيط  كطيطف ارتطحطل مطن 

البصرة إلل مكة فالمدينة فعودة إلل الطبطصطرة 

ليتتب  إسناد الحديث سما ا من رواتط  حطتطل 

ضع   لوجود شهر قطن حطوشط  فطي إسطنطادب 

وهو ثقة لكن  كطثطيطر اإلرسطال و األوهطام. و 

ذكر اإلمام الذهبي في سير أ  م النب ء  طن 

اإلمام شعبة قول  : اخت ط طت إلطل  طمطرو قطن 

دينار خمسمائة مرة وما سمعت من  إال مطائطة 

 حديث.

قل ذه  الطحطرب قطبطعطلطهطم إلطل امطتطحطاي 

شيوخهم ليتأكدوا من س مة ح طظطهطم و  طدم 

اخت ل إدراكهم كما  ن  يحي قن معين مط  

شيخ  أقي نعيم ال لل قن دكين فطي الطقطصطة 

قال أحطمطد قطن مطنطصطور الفري ة المعروفة: 

الرمادي: خرجت م  أحمد ويحيل إلطل  طبطد 

الططرقا   خططادمططا لططهططمططاع قططال: فطط ططمططا  ططدنططا 

أريطد أي  :الكوفةع قال يحيطل قطن مطعطيطن إلل

أقا نعيمع فقال أحمد: ال تطردع فطالطرجطل  أختبر

ال قد لي. فأخذ ورقةع فطكطتط   :ثقةع قال يحيل

فيها ث ثيطن حطديطثطا وجطعطل  ط طل رأ  كطل 

 شرة منها حديثا ليس من حطديطثط ع ثطم إنطهطم 

أقي نعيمع فطخطرجع وجط طس  ط طل  جاؤوا إلل

أحمد قن حطنطبطلع فطأجط طسط   دكاي طينع وأخذ

 ن يمين ع ويحيل  ن يساربع وج ست أس طل 

الدكايع ثم أخرج يحيل الفطبطقع فطقطرا  ط طيط  

 شرة أحطاديطثع فط طمطا قطرأ الطحطادي  شطرع 

ليس هذا من حطديطثطيع اضطرب  :أقو نعيم قال

ساكتع  وأقو نعيم   ي ع ثم قرأ العشر الثانيع

ليطس هطذا  :أقو نعيم فقرأ الحديث الثانيع فقال

من حديثي فاضرب  ط طيط ع ثطم قطرأ الطعطشطر 

أقطو  الثالثع ثم قرأ الحطديطث الطثطالطثع فطتطغطيطر

نعيمع وانق بت  ينابع ثم أقطبطل  ط طل يطحطيطلع 

فطأورف  -وذراف أحمطد قطيطدب  -فقال: أما هذا 

 -يطريطدنطي  -من أي يعمل مثل هذاع وأما هذا 
فأقل من أي ي عل ذاكع ولكن هذا من فع ك يطا 

فا ل. وأخرج رج  ع فرفس يحيلع فرمل ق  

أحمد قطن  من الدكايع وقامع فدخل داربع فقال

ليحيل: ألم أمنعك وأقل لطك: إنط  ثطبطتع  حنبل

 قال: وهللاع لرفست  لي أح  إلي من سط طرتطي
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وقد ق غ من ول  أئمة الحديث قهذا الع م أي قعلهم كطاي ال يلطيط  

سانحة الستذكارب حتل في أح ك الطظطروو و أ طوب الطمطواقطف. 

فهذا اإلمام الحافظ أقو قر ة تحلرب الوفطاة و طنطدب جطمطا طة مطن 

أهل الحديث فأرادوا أي ي قنوب الشهادة ولكنهم أحجموا حياء وهيطبطة 

من  فذكروا حديث النبي   ل هللا  ط طيط  وسط طم :" مطن كطاي  خطر 

كطط مطط  ال إلطط  إال هللا دخططل الططجططنططة" قططمسططنططادب دوي أي يططكططمطط ططوب 

) استدراجا ألقي قر ة ( فأكمل اإلمام ما ققي من إسنادب ثطم مطتطنط  

 ليتوفي رحم  هللا قعد قول  ال إل  إال هللا.
عيم في ح ية األولياء أي اإلمام أحمد أدخل   ل الخ يط طة نوذكر أقو 

وكطانطوا هطولطوا  ط طيط  و قطد كطاي المعتصم في محنة خ ق الطقطر ي 

ضرب  نق رج ين فنظر أحمد إلل أقي  طبطد الطرحطمطاي الشطافطعطي 

) وكاي ممتحنا مع  ( فقال : أي شطيطت تطحط طظ  طن الشطافطعطي فطي 

المسح ) أي  ط طل الطخط طيطن ( فطجطن جطنطوي أحطمطد اقطن أقطي دؤاد 

المعت لي وهو رأ  ال تنة فقال: انطظطروا إلطل رجطل هطو ذا يطقطدم 

  !! للرب  نق  يناظر في ال ق 
هلل درهم من أئمة لم يشغ هم ما هم في  من روف وق ء  ن مطذاكطرة 

   ! قعلهم قعلا في الحديث الذي ال يع وا   ي  شيت وال شأي
ترى ما حمل هؤالء الجهاقذة   ل تسخير حياتهم و تحمل كل هطذب 

المشا  لجم  و تحقيق وتمحيص حديث رسول هللا وتتب  طرقط  و 

أسانيدب و البحث  ن رجال  في أ قاف األر    ل ق ة ذا  يدهم 

و ضعف أحوالهم ؟ إنها محبة رسول هللا  ط طل هللا  ط طيط  وسط طم 

والغيرة   ل سنت  و شريعت  أي يند  فيهطا مطا لطيطس مطنطهطا.  فط  

هرو أي تجد أ حاب الحديث من أورف الطنطا  و أخشطاهطم هلل و 

ا بدهم ل  وأقهدهم في الطدنطيطا و أقطبط طهطم  ط طل ابخطرة وأهطيطبطهطم 

 لرسول هللا و أحبهم ل  و أكثرهم تأدقا م  سنت .
كاي اإلمام مالك قن أنس إذا أراد أي يخرج ليحدل توضأ وضطوءب 

ل ص ةع ولبس أحسن ثياق ع ولبس ق نسوةع ومشي لحيت ع فطقطيطل لط  

في ذلكع فقال: أوقر ق  حديث رسول هللا  ط طل هللا  ط طيط  وسط طم. 

ومر ذا  يوم   ل أقي حاقم وهو يحدل فجاقبع فقيل ل ع فقال: لطم 

أجد موضعا فكرهت أي  خذ حديث رسول هللا   ل هللا   ي  وس م 

وأنا قائم. وهذا وكي  قن الجرا  ال يُتحدل في مج سط ع وال يُطبطرى 

ق مع وال يَتبسمع وال يقوم أحد قائما و كانوا في مجط طسط  كطأنطهطم فطي 

  ة. وهذا سعيد قن المسي  يسأل  ن حديث وهو ملفج  فطي 

مرض  فيج س ليحدل ق ع فقيل ل : ودد  أنك لطم تطتطعطن ) أي لطم 

تشق   ل ن سك ( فقال: كطرهطت أي أحطدل  طن رسطول هللا وأنطا 

ملفج . لقد سم  القوم لقول  تعالل : " لتؤمنوا قطاهلل ورسطولط  و 

تع روب و توقروب" فرفعوا شأي سنطة الطمطصطفط طل ور طوهطا حطق 

ر ايتها فأ  ل هللا مقامهم قيطن الطنطا  حطتطل هطبطفطهطم السط ططيطن 

واألمراء واستصغروا م كهم أمام ما حباهم ق  هللا تعالل مطن وقطار 

 الع م و هيبت  ومن لت .
قيل ألقي جع ر المنصور: هل ققي من لذا  الدنيا شيء لطم تطنط ط ؟ 

قال: ققيت خص ة؛ أي أقعد في مصفبٍة وحولي أ حاب الطحطديطثع 

يقول المستم ي ) أي طال  الحديطث ( : مطن ذكطر  رحطمطك هللا؟ 

فغدا   ي  الندماءع وأقناء الوقير قالطمطحطاقطر والطدفطاتطر ) يطحطاكطوي 

مجالس المحدثين ( فقال المنصور: لستم ق ع إنما هم الدنسة ثياقهطمع 

 .المشققة أرج همع الفوي ة شعورهم قرد ابفا  ونق ة الحديث
وقدم هاروي الرشيد إلل الرقةع فانج ل النطا  خط طف  طبطد هللا قطن 

أي   –المباركع وتقفعْت النعالع وارت عْت الغبرةع فأشرفْت أم ولطد 

أمير المؤمنين في قرج الخش ع ف ما رأ  الطنطا  قطالطت:   -جارية 

ما هذا؟ قالوا لها:  الم خراساي قدم الرقةع يُطقَطاُل لط :  طبطد هللا قطن 

المبارك. قالت: هذا وهللا الم كع ال م ك هطاروي الطرشطيطدع الطذي ال 

 يجم  النا  إال قالشرد واأل واي ) أي قالترهي  و الترهي (
و ن يحيل قن أكثم قال لي الرشيد ما أنبل المرات  ؟ ق ت مطا أنطت 

في  يا أمير المؤمنين قال فتطعطرو أجطل مطنطي قط طت ال قطال لطكطنطي 

أ رف : رجل في ح قة يقول حدثنا ف ي  ن فط ي قطال رسطول هللا 

يا أمير المؤمنينع هذا خير منك وأنطت   ل هللا   ي  وس م ق ت  : 

قطال  اقن  م رسول هللا َ  َّل هللاُ َ  َْيِ  َوَس ََّمع وولي  هد المس مين؟

نعم وي ك هذا خير مني ألي اسم  مقتري قاسم رسول هللا   ل هللا 

  ي  وس م ال يمو  أقدا نحن نمو  ون نل والع ماء قاقوي ما قطقطي 

 الدهر.
رحم هللا أئمة الحديث الذين ح ظوا لنا سنة الطمطصطفط طل  ط طل هللا 

  ي  وس م حتل و  تنا س يمة  حيحة وقيض وجوههم و أجط ل 

ثواقهم ورف  مقامهم ومن لتهم في أ  ل   يين أولطكطك الطذيطن هطدى 

 هللا فبهداهم اقتدب.



 

 

إيَّ من أخفر الظواهرع التي تهط  

كياي الثقافة اإلسط مطيطةع وتطخطرم 

 قد سط طكطهطا الطمطنطظطومع ظطاهطرة 

التنف  في الدينع حيث أ طبطحطت 

معها الع وم الشر يةع وقطخطا طة 

األحكامع ومطجطال اإلفطتطاءع مط ذ ا 

لكل من قرأ من ال قط   طبطارتطيطنع 

وأحسططن لسططانُطط  نططفططق كطط ططمططتططيططنع 

قحجطة أو قطدوي حطجطةع فطتطراهطم 

يُح ّوي ويحّرموي ع وفي كطل واد 

يهيمويع يُشدّدوي   ل الطنطا  مطا 

يّسر هللا   طيطهطم فطيط ع ويطفط طقطوي 

ل نسياب  نان  فيما أراد هللا فطيط  

الطحطيططفطة واألدبع يط  ططمطوي أي 

االجتهاد ميّسر ل جطمطيط ؛ أي َمطْن 

  م ع وَمْن لم يع م ع وأ ني قذلطك 

مططن أحسططن الططقططراءةع ومططن لططم 

يحسنهاع ضطارقطيطن قطعط طم األئطمطة 

األ  م ُ ر  الطحطائطي إال مطن رضطوا  طنط ؛ 

لموافقة قعٍض من   م  وفقه  هواهمع ومطحطقّطق طا 

رهبتهمع مستندين   ل مطقطولطة لطبطعطض  ط طمطاء 

الس فع قعد أي وضعوها في هطيطر مطوضطعطهطاع 

وأجروها   ل هير مقا دهاع وهي : هم رجال 

ونحطن رجطالع ولطكطن شطتطاي مطا قطيطن الطرجطال 

 والرجال.
لكننا إذا حاولنا البحث في أسباب هطذب  

الططظططاهططرةع الططتططي تططكططاد تططغططفططي جططمططيطط  الططبطط د 

اإلس ميةع وجدناها حس  رأيطنطا ثط ثطة أسطبطاب 

 رئيسة هي:
أي إيَّ السطواد األ طظطم أوالً: انعدام المشيخة: 

من الذين يس كوي هذا الفريطقع ويطنطتطمطوي إلطل 

هذا ال ريقع هم من الذين ت ودوا قطمطعط طومطاتطهطم 

من  حائف الطكطتط ع ال مطن  ألسطنطة الشطيطو  

و قول الع ماء األفذاذ الرقانيطيطن الطمطخط طصطيطنع 

 وهم ث ثة أ ناو:

َمْن ال شيخ لطهطم يسطعط طهطم فطي الصنف األول: 

ال همع وال سند لهم يرقفهم قالعط طمع قطل هطم مطن 

أ حاب الِحَرو والمهن العامة فطي الطمطجطتطمط ع 

فقرؤوا قعض الكت ع وح ظوا قعض العبطارا ع 

وظنوا أنهم من االجتطهطاد  ط طل مطرمطل حطجطرع 

 وأنهم أهٌل ل ك م في النهي واألمر .
ِمططْن خططريططجططي الططجططامططعططا ع الصنننننف الننثنناننني: 

وحام ي الشهادا ع موشحة قطأ ط طل الطدرجطا ع 

فهم ال يعرفوي شيوخهم إال يوم االمطتطحطايع وال 

يدركوي من شهاداتهم إال أسماءهاع فطكطيطف لطهطم 

 أي يصيبوا إذا اجتهدوا؟.
مْن لهم في الع م شيوٌ ع ولطكطنَّ الصنف الثالث: 

شيوَخهم ال شيخ لهمع فطنطسطجطوا  طقطولطهطم  ط طل 

منوالهمع وكّونوهم   ل طريقتهمع فكانوا  ورة 

 منهم.
إّي الع م الناف  الم يد مطا اقطتطرنطت روايطتط  : ثانيًا

ودرايت  قمعطنطل مطن اإليطمطايع فَطْر طاب الطخطوو 

الشديد مطن الطرحطمطنع واألدُب الطجطم   

مطط   طط ططمططاء اإلسطط م مططن السطط ططف 

والخ فع فمذا انخرمت جهة اإليطمطاي 

لم يبق ل روايطة والطدرايطة مطعطنطل إال 

اع ولطهطذا  كمثل الحمار يحطمطل أسط طار 

المعنل قال مالك رحم  هللا: " لطيطس 

الع م قكثرة الرواية أو الدرايةع وإنمطا 

 هو نور يقذف  هللا في ق   من يشاء".
إّي الثقافة اإلسط مطيطةع ونطعطنطي   ثالثًا:

قها الع وم الشر يةع مطعطنطل مطرتطبطي 

قالخ فةع فطهطو جط ئطي مطن كط طيِّطهطاع 

و نصر أساسي  من مقوماتهاع فهطي 

 قائمة   ي ع وهو من َّذ قها.
ولما انقسمت الطخط فطة إلطل  

دوي  ع ت ر  الع م مطعطهطاع وسطَكطن 

أحشاءب الدينطار والطدرهطمع ومطال قط  

أهطط طط   ططن وجطط  الططديططاي إلططل هططوى 

الس فايع فطخطرج  طن  طبطادتط  إلطل 

طا  مآرب حام  ع و ار قعطلطهطم يلطرب قطعطل 

قين األ قاف واألقفارع قل ارتدّ قعُلطهطم  ط طل 

خير القرويع وس ي سيَف لسان  طعن ا في األئمة 

 األ  م.
وأمام هذا الطخطفطر الطداهطم يطكطوي مطن  

واجبناع وقخا ة المسؤولين  طن ثطغطور الطعط طم 

والدين في هذب األمةع أي ن كر قجدّية في السطبطل 

الك ي ة قصنا ة رجطالع يطمط طكطوي مطن الطكط طاءة 

الع مية واإليمانية ما يمكنهم من التصدّي لهؤالء 

المتف  ين   ل الع م والطديطنع ويطعطمط طوي  طمطل 

أس فهم من أمثال اإلمطام أحطمطد قطن حطنطبطل فطي 

مسطألططة خطط طق الططقططر يع واألئططمططة الطذيططن تصططدّوا 

ل معت لةع وأمثالهم في األندلطس مط  الطظطاهطريطة 

  والعبيديينع و أمثال ذلك في تاريخنا كثير.
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 فضيلة الدكتوربقلم 
 : عزالدين بن زغيبة السيد



 

الحق والحق أقول تردد  كثيرا في اختيار موضوف العمود قسب  

ما يعيش  العالم هذب األيام فقرر  اإلدالء قدلوي حول حديث السا ة 

 مدركا في هذا المقام التحري قأمانة الق م والتح يل.
ما يحدل اليوم هو  راف وجودي قين نظرية الرأسمالية المالية 

والرأسمالية الصنا يةع إن   راف ذو اقعاد اقتصادية وإيديولوجية 

)ف س ة مشروف مجتم ( هدف  االستراتيجي فر  الهيمنة الوجودية 

 القتسام العالم منا  ة قين قفبين.
ما يحدل اليوم هي   قة قوة قين قفبين كل يريد فر  وجودب 

وقبول قوا دب من ابخر ومآالت  االستشرافية ستنتهي إما قتحقيق 

مواقنة  ن طريق الت او  واالت ا    ل ا تماد خريفة جديدة 

وفقا لقوا د مشتركة مت ق   يها م  قبول حد أدني من التناقال  

وفي حالة هير ذلك وفي أقرب ابجال فمننا نتج  مباشرة الل أقمة 

 المية متشعبة األقعاد يصبح فيها الح يم حيراي يكوي فيها الهرج 

والمرج والخوو والجوف وال  أمن سيكوي دمار  المي شامل 

يقلي   ل التكنولوجيا ويعيد البشرية الل القهقرة سيعم العالم  فا  

 لم تعيشها البشرية قي.
يتساءل قارئ العمود ما مصيرنا وموقعنا من اإل راب فيما يحدل 

؟؟؟ سنكوي قين إ صاريين رهيبين ال طاقة لنا قهما سنعيش ضغفا 

رهيبا ومرح ة جد حساسة في تاريخنا المعا ر ألننا مغيبوي قهرا 

ويمن    ينا الجهر قوجودنا رهم اننا سنكوي في ق   اإل صار ألي 

األقدار شاء  اي نكوي قواقة افريقيا   ل البحر المتوسي وقواقة 

طريق الحرير ونمت ك من الغاق والبترول والموارد المنجمية ومن 

األراضي النادرة والمياب الجوفية ومن األراضي ال  حية الخصبة 

 ما سيجع نا  رضة ل فامعين وهنيمة هذا الصراف.
  منا التاريخ أي ال مكاي ل لعيف في قمن الصرا ا  العالمية 

وأن  ال منجا لنا وال م جأ في مثل هذب الحاال  إال الرجوف الل 

العروة الوثقل ال ان صام لها واال تصام قحبل هللا وتوحيدب واإلناقة 

ل  قالتوقة واالستغ ار واإلناقة ل  ورب  ف الوحدة الوطنية 

وتجسيد األخوة والمحبة والتعاوي شعبا وقيادة لنكوي كبنياي 

مر وب يشد قعل  قعلا لتحقيق البقاء والديمومة واجتناب 

 االنصهار في نيراي هذا الصراف العالمي.
 

  منا التاريخ أننا لم تنتصر في تاريخنا قي قالعدد والقوة قل قتمسكنا 

ققيمنا م  اتخاذ اسباب الع  والتمكين لحماية مقدساتنا ومكتسباتنا 

والذود  نهاع ال مخرج لنا إال قالوحدة واألخوة والمحبة والتعاوي 

والتكاتف والتح ي قالصبر واحتلاي أولي األمر واولي الح م 

والنهل من الع ماء الرقانيين العارفين قاهلل واستشارة الع ماء العام ين 

والنخ  في مخت ف ال نوي من مؤرخين وأ حاب ال كر 

واالستشراو و  وم االستراتيجية وأ حاب الخبرة في فنوي 

اإلقتصاد والمالية والنواقغ في   وم ال  س ة والع وم السياسية 

 واالجتماف.     

 
 

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 
 رئيس خلية التسويق واالتصال  
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أخيرا ينهي صاحب العمود بمقولة رائد النهضة جمال الدين  

األفغاني إن األزمة تلد الهمة وال يتسع األمر إال ضاق وال 

يظهر فضل الفجر إال بعد الظالم الحالك، أوشك فجر الشرق أن 

ينبثق فقد إدلهمت فيه الخطوب وليس بعد هذا الضيق إال 

  الفرج سنة هللا في خلقه وال تجد لسنة هللا تبديال.  



 

 

إن العودة التدريجية للنشاط المصرفي جراء االنتعاش الطفيف 

لالقتصاد، بعد فترة سنتين سادت فيها أزمة صحية حادة، أمر 

يبشر بمستقبل مشرق للصيرفة اإلسالمية وفرع دالي براهيم 

لمصرف السالم الجزائر وهذا موازاة مع إصدار إجراءات 

حكومية يقول مدير الفرع محند أمين مشطة في حواره مع 

مجلة "السالم لالقتصاد اإلسالمي" إنها محفزة لترقية 

 التمويالت اإلسالمية.
 

كون فرع دالي براهيم لمصرف السالم الجزائر هو أولى وكاالت 

 البنك، ما الذي يميزه عن غيره؟ 
يعد فرف دالي قراهيم لمصرو الس م الج ائر األول ضمن شبكة 

قا تبارب المقر الرئيسي  8002البنك. فقد تم افتتاح  سنة 

ل مصرو. إي أهميت  مستمدة من كون  قاطرة مصرو الس م 

الج ائر ويستحوذ   ل نصي  األسد من العم يا  التي تجريها 

 جمي  ال روف   ل المستوى الوطني.
 
 

خالل السنتين الماضيتين شهد الجزائر كسائر الدول أزمة 

صحية ذات تبعات اقتصادية وخيمة، هل تشعرون أن نشاط 

الوكالة بدأ في االنتعاش بعد أن تم تسجيل تراجع ألثر األزمة 

 الصحية؟
 

إي النشاط المصرفي قد تأثر كنتيجة طبيعية ل ركود االقتصادي 

المسجل خ ل السنتين الماضيتين جراء األقمة الصحية التي 

 اشتها الج ائر كسائر الدول. ولكن فرف دالي قراهيم  مل جيدا 

خ ل ت ك ال ترة قالمقارنة م  قاقي البنوك. نعم تأثرنا ق ي  لكن 

 نشاطنا كاي أفلل من البنوك العام ة في الج ائر.
 

 هل يمكن أن تمّدنا بتوضيح أكبر؟
 00يتج ل ما سبق ذكرب في موا  ة ال رف في االستحواذ   ل 

قالمائة من الحصي ة اإلجمالية لمصرو الس م الج ائر وهذا 

يعود لعدة أسباب أهمها تنوف المح ظة. هذب النتائج تم تع ي ها 

م  قداية السنة الجارية التي تشهد تحسنا قخصوب أقمة 

كوروناع شأي فسح المجال النتعاش ط يف   ل المستوى 

 االقتصادي والمالي.
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خالل السنتين الماضيتين شهد الجزائر كسائر الدول أزمة إن العودة التدريجية للنشاط المصرفي جراء االنتعاش الطفيف 

 



 

 

 كيف تنظرون إلى نشاط الوكالة في المرحلة المقبلة؟
إي شاء هللا سيكوي خ ل ال ترة القادمة تفور مستمر   ل 

ا تبار أي المؤشرا  توحي إلل ذلك. فالتوقعا  تبّشر قأي حجم 

العمل سيكبر و دد العم يا  سيرت   م  استقفاب متعام ين 

أكثر في حين أي التقديرا  تشير إلل ارت اف في التموي   

 المقرر منحها.
  ل كل حال فمي ال رف يسير   ل الخفل التي يحددها 

مصرو الس م الج ائر لتحقيق تفور دائم. فع ل مستوانا فمننا 

قالمائة  80نفمح إلل هدو ال يادة في الحصي ة قنسبة 

 قالمقارنة م  ال ترة الساققة.
لقد أصدرت الحكومة مؤخرا مجموعة من اإلجراءات المتعلقة 

بالتمويالت اإلسالمية، هل تعد اإلجراءات ذاتها عامال لدعم 

 الصيرفة اإلسالمية وترقيتها؟
فع ع لقد ت قينا أخبار هذب اإلجراءا  قاستحساي كبيرع كونها 

تبعث الت اؤل قالنسبة لترقية الصيرفة اإلس مية. إنها إجراءا  

ترف  العراقيل المعف ة لبعض التموي   اإلس ميةع شأي 

سيكوي ل  وق  إيجاقي في سيا  التح يف من األ باء المالية 

التي كاي يتحم ها في األخير الراهبوي في االست ادة من 

 التموي   اإلس مية.
و  ل سبيل الذكر وليس الحصرع إي إلغاء اقدواجية اللريبة 

التي كانت م روضة   ل قعض التموي   اإلس مية أمر 

 مح ّ . فالتموي   العقارية وفق الشريعة اإلس مية ت  م 
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مصرو الس م الج ائر قنقل م كية العقار إلل البنك قبل  قد 

الص قة م  الراه  في شراء العقار وقبل تحويل الم كية إلي . 

إي فر  اقدواجية اللريبة يعني إل ام البنك قدف  اللريبة 

 ند  قد   قة نقل الم كية إلل المصرو ثم يُعاد فر  ن س 

اللريبة  ند إقرام  قد   قة نقل الم كية إلل المست يد 

النهائي. هذب االقدواجية تم إلغاؤها ق ر  ضريبة واحدة 

  ل الص قتين وقالتالي تخ يف الع ء المالي في التمويل 

 العقاري اإلس مي.
 

 كيف يمكنكم االستمرار في التميّز أثناء الفترة المقبلة؟
أ تقد أي المسألة متوق ة   ل الجهد الجما ي لموظ ي ال رف 

م  االلت ام قتفبيق تع يما  اإلدارة العامة وتجسيد ما ترسم  

من خفي   ل أر  الواق  قتوفيق من هللا لتحقيق الخير 

 المرجو فمصرو الس م الج ائر.

العقاري اإلس مي.

 فريق مصلحة الصندوق لفرع دالي ابراهيم

كطعطداد  8820828020التحقت قمصرو الس م الجط ائطر يطوم 

نقود   ل مستوى فرف دالي إقراهيمع حيث است د  من تطرقطيطة 

قعد خبرة في مص حة الصندو  وهذا قعدما كسبت ثطقطة اإلدارة 

وال قائنع هذب الثقة التي تجطعط طنطي أ طمطل قطجطد لطتطقطديطم أفلطل 

 الخدما  ل  قائن.

 السيد : فريد بوخرس 

 صراف رئيسي



 

قودي أي أذكر ن سي واياكم قواجبا  البنكي وضرورة المام  قشتل 

الم اهيم في الميداي االقتصادي خا ة وقطاقطي الطمطيطاديطن  طامطة ال 

 سيما في الوض  الراهن. 
هذا المنظور الشامل يلمن ل موظف فطي الطبطنطك إمطكطانطيطة  طر  

مخت ف المنتوجا  المصرفية قصورة ال تدف مطجطال ألي هطمطو  

لدى ال قائن ومن خ ل هذا التحكطم الطجطيطد يطكطوي الطبطنطكطي قطد قطدم 

 خدما  ذا  جودة وفي أتم الش افية.
من جهة أخرىع وج    ل الموظف االستع م حتل يكوي قطدرايطة 

جيدة قالمتعامل فيطمطا يطخطص هطويطتط ع نشطاطط  وكطل مطا يطدور فطي 

 محيف .
  ل سبيل المثالع الطوضط  السطيطاسطي واالقطتطصطادي الطنطاجطم  ط طل 

الحرب القائمة في أورقا الشرقية والتي ولد  س س طة مطن األقمطا  

 كأقمة الغاق والحبوب.
يجدر قالذكر أي أوكرانيا من أول البط طداي الطمطصطدرة لط طحطبطوب لطذا 

قمتاقعتنا لهذب المستجدا  نوفر ل مصرو أولل أسباب التطحطوط مطن 

المخاطر قم هومها الموس  اقتطصطاديطا خطا طة مطا يطمطس  طمط طيطا  

 التجارة الخارجية ونشاطا  انتاج مشتقا  الحبوب.
في األخيرع يبقل اإلخ ب والطتط طانطي فطي الطعطمطل قطاإلضطافطة الطل 

التعاوي والتوا ل الجيد قين ال م ء في مخت ف المستويا  ركيط ة 

أساسية للماي السير الحسن لمصالح الفرفين قدءا قالمصرو الطل 

  المتعام ين الذين يعدوي مرك  نشاطنا.
 
 

 
تعد التجارة الخارجية من القفا ا  الحيوية في المجتمطعطا ف فطهطي 

 المر ة العاكسة ل قتصاد.
كما أن  ل بنك دور فعال في التجارة الخارجية في تنشيي االقطتطصطاد  

من تقييد و تأطير المعام   الخطارجطيطة و  طمط طيطا  االسطتطيطراد و 

و مطواكطبطة  التصدير ونحن قصدد مرافقة و متاقعة و تقديم النصائح 

مطرا طيطن قطذلطك   النظم الجديدة لمواكبة  االهداو االقتصادية ل دولة 

حتمية توفير التموي   اإلس مية لمطرافطقطة االحدال الجيوسياسية و 

   م يا  التجارة الدولية لد م كل ما سبق.

 السيد : سليم باشا 

 نائب مدير الفرع مكلف بعمليات التجارة الخارجية
 السيدة : منى مقراني 

 مستشارة زبائن رئيسي مؤسسات
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تعدّ السرية المصرفية من الطقطوا طد األسطاسطيطة فطي  طمطل 

المصاروع وهي أحطد الطمطبطادئ الطمطسطتطقطرة فطي الطعطرو 

الططمططصططرفططي مططنططذ نشططأة الططمططصططاروع إذ جططرى الططعططرو 

المصرفي   ل ذلك وأ بحت من االلت اما  الجطوهطريطة 

التي ي ت م قها جمي  العام ين قالمصارو سواء وفطقطا  لطمطا 

استقر   ي  العرو أم لما نصت  ط طيط  لطوائطح الطعطامط طيطن 

 قالمصارو ونظمها .
و يقصد قالسر المصرفي إل ام البنوك قعدم اإلفصا   طن 

كل امر أو واقعة تصل إلل   مط  قطمطنطاسطبطة تطعطامط ط  مط  

العميل سواء أفلل قها العميل ن س  أو إستع م   يهطا مطن 

 هيرب ف ويخل  لهذا اإللت ام جمي  الموظ ين في البنك .
و يعتبر داخ  في مجال السر المصرفي : حساب العمطيطل 

و رقم  ف المبالغ الموجودة في حساق  ف ودائط  الطعطمطيطل ف 

 الخ ينة الحديدية ل عميل ف القرو  الممنوحة ل .
هناك  دة إ تطبطارا   ط طل اسطاسطهطا تطم تطقطريطر السطريطة 

المصرفية اهمها حماية الحق في الخصو طيطة قطمطا فطيطهطا 

المالية و اإلقتصادية و كذلك حمايطة مصط طحطة الطبطنطك فطي 

كتماي أ مال  و حماية المص حة العامة و ذلك ق يادة  دد 

 المتعام ين مع .
و قطد رتط  الطمطشطرف نطو طا  مطن الطمطسطؤولطيطة الطجط ائطيطة 

والمسؤولية المدنية   ل إفشاء السر المطصطرفطيع  فطمطنطح 

ل عميل الحق قف   التعويض  ن اللرر الذي لحقط  مطن 

 جراء إفشاء أسرارب المصرفية .
و قالرهم من احاطة المشرف الحساقا  المصرفية قسطيطاج 

من السرية كما  ر  ان اف فاي هناك حاال  أجطاق فطيطهطا 

رف  السرية المصرفطيطة كطأي يطتطم ذلطك قطاذي خطفطي مطن 

العميل أو من ورثت  الشر طيطيطن ف أو إذا أقطيطمطت د طوى 

تتع ق قمعام ة مصرفية وذلك قناء   ل ط   مطن الطجطهطة 

 الناظرة قهذب الد وى .
هناك حالة أخرى تلاو إلل الحاال  الساققة يجوق فيها  

إفشاء السرية المصرفية هي حالة هسل األموال وتطمطويطل 

 اإلرهاب 
و ذلك قاإلق غ  ن العم يا  والحساقا  المشبوهة ل هيكطة 

المختصة والتعاوي معها قت بية ط باتها المتع طقطة قطتطجطمطيطد 

الحساقا  ورف  السرية المصطرفطيطة  طن أي حسطاب مطن 

 السرية المصرفية دوي إقفاء وتقديم المع وما  التي تف بها .   
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 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

90ص   
90ص   

 

تعد البنوك إحدى أهم المؤسسا  المالية الحيوية في اقتصاد كل دولةع 

وذلك ل دور الذي تؤدي  ول خدما  المصرفية التي تقدمها ل عم ء. إي 

طبيعة نشاط البنوك يجع ها معرضة الل مخاطر تؤدي الل تعرضها 

الل  قوقا  قانونية وخسائر ماليةع األمر الذي يؤثر   ل سمعتها 

قسب  هذب العقوقا  والخسائرع والل إحجام العم ء من التعامل معهاع 

 مما يؤثر س با    ل  مل ت ك البنوك.
وفي خلم ما يشهدب العالم من تغيرا  سياسية وأقما  مالية التي ال 

يمكن ل قفاف المصرفي والمالي تجاه ها السيما العقوقا  االقتصادية 

الم روضة   ل قعض الب داي واألشخاب والتي تتف   من مصارفنا 

ومؤسساتنا المالية الجدية والحذر التام واالمتثال ل قوانين المح ية 

والدولية. فيا ترى ما معنل االمتثال وأين تكمن أهمية وظي ت  في 

 البنوك والمؤسسا  المالية؟ 
والتي تعني   Complere   جاء  ك مة االمتثال من الك مة ال تينية  

ع وقد شاف هذا المصف ح في الكثير من تلبية معايير محددةأو  الوفاء

المجاال  المصرفية والتجارية المخت  ةع واالمتثال المصرفي هو 

تفبيق القوانين واالنظمة والتع يما  التي يصدرها البنك المرك ي 

 وااللت ام قالس وك الس يم وأخ قيا  المهنة. 
و  ل الرهم من أن  من الصع  تحديد الـقيمة الملافة المباشرة 

الناجمة  ن وظي ة االمتثال إال أي مقدار الغراما  والتك  ة المحتم ة 

لعدم االمتثال يمكن أي يس ي اللوء   ل أهمية وظي ة االمتثال ال عال 

قا تبارب الم تا  لتحديد وتخ يف المخاطر وحماية المصرو من 

الغراما  التنظيمية والح اظ   ل الع مة التجارية والسمعة في 

 الساحة المصرفية. 
في هذا السيا ع ن هم المكانة التي تحت ها وظي ة الرقاقة   ل االمتثال 

الج ائر. فباإلضافة إلل كون  وظي ة -  ل مستوى مصرو الس م 

ا  مسؤولة  ن االمتثال ل قوانين واألنظمة واإلجراءا ع يُنظر إليها أيل 

  ل أن  ج ء ال يتج أ من هيكا  الرقاقة الداخ ية ألن  هام قشكل 

خاب من حيث التوجي  التنظيمي واالمتثال ألخ قيا  المهنة وحسن 

الس وك من ناحية ومكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب من 

 ناحية أخرى.
وخ ل الث ل سنوا  األخيرةع سهر  اإلدارة العامة ل مصرو   ل 

توسي  نفا  تغفية الرقاقة   ل االمتثال قم ادة تنظيم هيك ها ود م 

مواردها البشرية قك اءا  شاقة ومؤه ة قما يتوافق م  الخفة 

االستراتيجية المعتمدة من طرو مج س اإلدارة مما ساهم في رف  

مستوى اليقظة والحيفة   ل كافة شبكة فروف المصرو وتحقيق 

 األهداو التجارية المرجوة قتحكم أكبر في مخاطر  دم االمتثال.
هرمي ا ووظي ي ا إدارة مرك ية تاقعة تعتبر خ ية الرقاقة   ل االمتثال 

الل السيد المدير العام منظمة وفق دائرتين: دائرة األمن المالي التي 

تتك ل قاإلشراو   ل مجال الوقاية من تبييض األموال وتمويل 

اإلرهاب ودائرة االمتثال النظامي التي تشرو   ل اليقظة القانونية 

واالمتثال الل القوانين واألنظمة واللواقي الرقاقية وكذا معايير حسن 

90ص  الس وك وأخ قيا  المهنة.  



 

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي
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وفي األخير قحكم تجرقتي المتواضعة في هذب المهنة النبي ة والصطعطبطة 

  ل حد سواء كوني أم ومسؤولة في ن س الوقتع يمكننطي الطقطول إنط  

ق لل ثقة اإلدارة العامة في اطارات  ومنحهم فر ة مواجهة تحطديطا  

جديدةع استفاف فريق  مل خ ية الرقطاقطة  ط طل االمطتطثطال مطن تطنطمطيطة 

مهارات  التح ي ية والرقاقية وااللمام قأهم المعايير المهنيطة واألخط قطيطة 

 .والطططططتطططططشطططططريطططططعطططططا  والطططططمطططططتطططططفططططط طططططبطططططا  الطططططتطططططنطططططظطططططيطططططمطططططيطططططة
كما أي نجا  هذب الوظي ة يرتبي قترسيطخ ثطقطافطة االمطتطثطال لط طقطوانطيطن  

 واألنظمة والتع يما  واإلجراءا  لدى جمي  موظ ي المصرو.
 يتشكل فريق  مل خ ية الرقاقة   ل االمتثال:

 سيدة نبي ة قوه ة 2 رئيسة خ ية الرقاقة   ل اإلمتثالال
 القادر مجدوب 2 رئيس دائرة األمن الماليالسيد  بد 

 AMLالسيد يونس اركتي 2 مشرو 
 KYCالسيد خالد قيغد 2 مشرو 

92ص   

سيدة نبيلة بوغلة / رئيسة خلية ال

 الرقابة على اإلمتثال
القادر مجدوب / رئيس السيد عبد 

 دائرة األمن المالي

 KYCالسيد خالد زيغد / مشرف  AMLالسيد يونس اركتي / مشرف 



90ص    

مشاركة مصرف السالم الجزائر في المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الداعمة في 

 تمكين الصناعة المالية اإلسالمية في الجزائر 

تحت الرعاية السامية لوزير التعليم العالي و البحث العلمي     
وقد مثل المصرف  المدير العام  السيد : ناصر حيدر          



 

مشاركة مصرف السالم الجزائر في الملتقى الوطني الجامعي للنوادي 
 العلمية حول كيفية إنشاء مؤسسات ناشئة

 جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

 و قد مثل مصرف السالم الجزائر السيد : إبراهيم أوراغ مدير فرع باتنة  

 و السيد : توفيق حسان مدير فرع عين مليلة

90ص   



 

مشاركة مصرف السالم الجزائر في اليوم الدراسي من تنظيم نادي العمل و التفكير حول 
 المؤسسة وصندوق األمم المتحدة للمشاريع اإلنتاجية تحت موضوع

 «أي مالية رقمية للجزائر   »  
      

 السيدة : سميرة موساوي
 مديرة مكتب اإلستراتجية و إدارة المشاريع

98ص   



 

مشاركة مصرف السالم الجزائر في اليوم البرلماني حول الوقف و دوره في التنمية 

 المستدامة  
 رؤية حضارية و ثقافية 

 السيدة : سميرة موساوي
 مديرة مكتب اإلستراتجية و إدارة المشاريع

السيد : محمد هشام القاسمي الحسني مدير التوجيه و 

 التنفيذ و التدريب الشرعي

91ص   
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91ص   

قال الشيخ محمد بن صالح  

 العثيمين رحمه هللا : 
 

 
.. قول  : " وينبغي لمن أكل م  جما ة أي ال يرف  يدب 

 قب هم حتل يكت وا " 
ا إذا كاي كبير القومع أو  اح  البيتع ف   خصو  

تقم قب هم؛ ألنك إذا قمت قب هم رقما يقوموي حياءع وهم 

 لم يشبعواع فكن  خر شخص . 
 .. قول  " وأي يخرج م  ضي   إلل قاب الدار " 

ا-أي : يستح  ذلكع وهذا  حس  العادةع فمذا  -أيل 

كاي الليف ممن يرى أن  أهل ألي يصح  إلل الباب 

 ف يكنع وإال ف  حاجة . 

 .. قول  " ويحسن أي يأخذ قركاق  " 
هذا إذا جاء   ل قعيرع فيأخذ قركاق  حتل يسهل 

 الركوبع وفي الوقت الحاضر ي تح ل  قاب السيارة . 
المصدر : الشرح الممتع على زاد المستقنع،  

  (٧٣٣-٧٣٣( )٢١)ج

 :اسمه ونشأته  
البغداديع ال قي  الشافعي المتك مع  أبو بكر الصيرفي محمد قن  بد هللاع

وهو من أهل قغدادع من فقهاء الشافعية في القري الهجري الراق ع 

ْيَرفِي  نسبة مشهورة لمن يصرو الدنانير والدراهم  .والصَّ
 

 :مكانته العلمية
ع ول  وج  في  الشافعي كاي أقو قكر الصيرفي من جم ة فقهاء المذه  

المذه  الشافعيع أخذ ال ق   ن أقي العبا  قن ُسَريجع وسم  الحديث 

 .من أحمد قن منصور الرماديع وقد روى  ن    ي قن محمد الح بي
واشتهر قالحذ  في النظر والقيا  و  وم األ ولع ول  في أ ول ال ق  

 .كتاب لم يسبق إلل مث  ع و نَّف أيلا  في ال روف
ومن أشهر  رائ  ال قهية إيجاب الحد   ل من دخل قامرأة في قواجٍ تم 

 .ق  وليع إذ كاي ال وج يعتقد تحريم ذلك
ل  مناظرة م  الشيخ أقي الحسن األشعريع وهو من   ماء الشروط 

ال قهيةع وأول من انتُِدَب من فقهاء الشافعية ل شروف في   م الشروطع 

 .و نف في  كتاقا  أحسن في  كل اإلحساي
 –:أقوال العلماء فيه

كاي الصيرفي “قال أقو قكر القَّ َّال في كتاق  الذي  ن   في األ ول: 

 .”أ  م النا  قاأل ول قعد الشافعي
واأل ول“وقال اإلسنوي  ن :  ال ق  في إماما  .”كاي

اإلمام الج يل األ وليع أحد أ حاب الوجوب “وقال  ن  الس بكي: 

فل   والمقاال  الدالة   ل ج لة قدربع وكاي يُقال: إن   المس رة  ن

 .”أ  م خ ق هللا تعالل قاأل ول قعد الشافعي
  :كتبه

 .شر  الرسالة
 .البياي في دالئل اإل  م   ل أ ول اإلحكام: كتاب في أ ول ال ق 

 .ال رائض
 .كتاب في اإلجماف
 .كتاب في الشروط

 :وفاته
رقي  ابخرع سنة  88توفي أقو قكر الصيرفي في مصرع يوم الخميسع 

 .هـ330

https://www.taree5com.com/%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%81%d8%b9%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab/
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الططحططمططد هلل وكطط ططل والصطط ة والسطط م  طط ططل الططنططبططي مططحططمططد 

 .المصف ل
هطو الطهطدو   (performanceأما قعدع يعتبر األداء الجيطد )

الرئيسي وراء كل مجهود فكري أو قدني يقوم ق  موظطف أو 

 مجمو ة موظ ين في أي مؤسسة كانت.
قالنسبة إليع يرتك  األداء   ل ث ثة محاور هامةع الطكط طاءةع 

 التح ي ع والمحيي قمعنل العامل الخارجي.
  

أستهل تح ي ي من المحور األخيرع وأفلل أي أ فطي امطثط طة 

 ن الساحة المصرفية قص ة  امة ومصرو الس م الج ائر 

 قص ة خا ة قص تي  نصر انتمي الي .
حيث أي المحيي الخارجي قد يؤثر س با   ل نشاط المصرو 

ومططنطط  األداء الططجططمططا ططي والطط ططرديع كططمططخططتطط ططف األقمططا  

االقتصادية التي تمس قالدول والعالم ع وخير مثال   طل ذلطك 

األقمة الصحية األخيرة المتع قة قال يرو  التاجي  افانطا هللا 

من  جميعا. حيث انجر  من  اقمة اقتطصطاديطة خطانطقطة مسطت 

تقريبا كل دول العالم وكل القطفطا طا . مطا تسطبط  فطي تطكطبطد 

البنوك خسائر و ركود في النشاط. الحمد هلل مصرفنا المبارك 

لم يتأثر كثيرا قذلك وذلك راج  الل الخفة الرشيدة المنتهجطة 

من طرو اإلدارة العامة وتكاتف جهود الطجطمطيط . لط،طشطارةع 

هذا المحور ال تتحكم في  المؤسسطة وهطو خطارج  طن نطفطا  

 ارادتها.
 

التح ي ا ع ال شك اي الحالة الن سية ل موظف لها دور كطبطيطر 

في طريقة األداءع فالحالة الجيدة تحسن مطن األداء والطعطكطس 

 حيح في اه   األوقا . هذا المحور يق  تقطريطبطا قطالطكطامطل 

  ل  اتق المستخدم ممث  من طرو مسؤول فطرفع خط طيطةع 

إدارة مرك ية حتل اإلدارة العامة. و  ي  التحط طيط ا  تطكطوي 

متنو ة ومخت  ة من  نصر ألخرع منها تح ي ا  اجتما يةع 

 ماليةع مهنيةع فكرية وحتل ذهنية.
في هذا الجان  أيلاع مصرفنا المبطارك مطن أحسطن الطبطنطوك 

  ل الساحة المصرفية إي لم أقل أحسنها   ل اإلط   وذلك 

قنوك أخرى. حيث أي اإلدارة الطعطامطة  03نظرا لتجرقتي في 

وهلل الحمدع سفر  مجمو ة متنو ة من المكافكطا  والطمطنطح 

تمس كل الموظ ين. أذكر   ل سبيل المثال ال الحصرع منحة 

منحة الرقح السنوي )تقريبا األحسن فطي  المردودية الث ثيةع 

الساحة المصرفية(ع منحة استقفاب العم ءع منحة تحطصطيطل 

الديويع منطحطة اسطتطقطفطاب الطودائط ع الشطهطر الطثطالطث  شطرع 

الترقيا  ع ال يادة في األجورع القر  الحسن قاإلضافة الطل 

مخت ف منح الخدما  االجتما ية   ل هطرار مطنطح الط واجع 

الوالدةع الختايع العيدع رملطايع الطروضطةع السطيطاحطة...الطخ 

 دوي نسياي ات اقية التعويض الصحي.
م  هذا الموظف قدورب يج  أي يساهم قطتطحط طيط  نط طسط  مطن 

و طدم االنسطيطا   خ ل تحسين شعور انتمائ  الل المصطرو 

 وراء االشا ا  او األشياء المل  ة.
كذلك   ل المسؤولين االستماف الل مطعطاونطيطهطم ومطرافطقطتطهطم 

وتقديم لهم سند معنوي في األوقا  الصعبة فهذا أيلا يساهطم 

 في تحسين الحالة الن سية ل موظف.
 
 

ˇ األداء
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الك اءةع اذ تعتبر قالنسبة الي أقرق محور وج  العطمطل  ط طل 

تحسين  من طرو الموظف ن س  والمطسطتطخطدم أيلطاع حطيطث 

  ل المستخدم تسفير خفة تدريبطيطة مطحطكطمطة  ط طل الطمطدى 

القصير والمتوسيع وذلك قمجراء  م ية إحصاء شامل ودقيق 

لكل نقائص واحتياجا  الموظ ين   ل حس  المص حة التطي 

. ثم تسفير قرنامج يتوافق م  كل موظطف قصط طة ينتمي اليها

فردية وجما ية يعني الذين يمتهنوي ن س المنص . هطذا مطن 

شأن  أي يساهم قص ة فعالة في تحسين ك اءة الموظف وقذلطك 

 تفوير اداءب.
كما اي   ل الموظف اي يطبطذل مطجطهطودا  إضطافطيطة حسط  

النقائص التي يعاني منها من اجل تحسين ك اءتط  كطالطمطبطادرة 

قالتطسطجطيطل فطي دورا  تطدريطبطيطة خطارج الطمطصطروع وكطذا 

المراجعة الدائمة إلجراءا  المصطرو ومطخطتط طف الطقطوانطيطن 

 المتع قة   ل األقل قمنصب .
في هذا الجان  أيلاع الحظنا والحمد هلل أي مصرفنا المبارك 

تفور كثيراع حيث هناك دورا  تطدريطبطيطة مطبطرمطجطة قصط طة 

 دورية تمس مخت ف المصالح.
 

في األخير ع أ تقد اي مصرفنا المبطارك مطن خط ل تطجطاوقب 

األقمة االقتصادية األخيرة يبرهن ان  مبني   ل أسس متينطة 

و  ينا العمل   ل المحافظة   ي  جميعا دوي استطثطنطاء. فطكطل 

واحد منا مهما كاي منصب  يستفي  أي يساهم ولو قالق يلع في 

 تفوير نشاط المصرو وتحقيق النتائج واألهداو المسفرة.
اقتسامة في وج  قميل او متعامل يحسن مطن مطحطيطي الطعطمطل 

 و ورة المصرو.
نسأل هللا    وجل أي يع و من شأي مصرفنا المبارك ويهدينا 

 لما يحب  ويرضل.
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واقعنا اليوم يقول أي  لكل  شيء و  مجال  محاسبة خا ة ق         

فالشركاء فالتجارة و المساهمين في  الم األ مال  يقيموي أ مالهم ع 

في اجتما ا  دورية ع فص ية  أو سنوية  و  يتحاسبوي فيما قينهم  

إي رقحوا يتقاسموي المداخيل   ل حس  ات اقهم   و يؤدوي حقو  

الغير ع  و إي خسروا يتحم وي الخسارة قمقدار حصصهم و أ مالهم 

ع  و تُْعفي لها النا  اهتماما كبيرا  وهو الواج  قالفب   لكن 

لألسف معظمهم تعدى اهتمامهم قها حتل من أن سهم  مما أدى إلل 

 رخص الن و  ع خسرانها  لعدم محاسبتها و ه ك لق وب .
ولهذا ال ترى  المؤمن إال يحاس  ن س  مخافة من  ذاب هللا       

تعالل و سخف   و طمعا في رضوان  و لقائ   ع ماذا أردِ  أي  

تعم ين؟ وماذا أردِ  أي تأك ين و تشرقين ؟ أين تذهبين ؟ سبحاي هللا   

ع أخفأ  في حق ف ي و ف نة وفي هذا و هذب ...   ع أما  هيرب 

ا في الغ  ة  ال يُذُكر ن س   يسهل األمور و يمشيها ..  فيملي قدم 

يتب  هواب... ال يعات  ن س  ...ع وقد أقسم هللا   وجل في كتاق  و إن  

اَها  }:  ال يقسم إال قعظيم ع قال تعالل  ،  7ال شمس: {َونَْفٍس َوَما َسوَّ

و لع منا ابيا  و األحاديث في هذا  الباب كثيرة  ع و محاسبة الن س 

هي أي يتص ح اإلنساي في لي   ما  در من أفعال نهاَربع و تكوي 

أيلا قبل اإلقدام   ل مخت ف األ مال واألمور ع أو في مرح ة 

 قمنية معينة .
َل أَن  قَاَل  مر قن الخفاب رضي هللاُ  ن :      "َحاِسبُوا أَنفَُسكُم قَب

تَُحاَسبُوا، َوِزنُوا أَنفَُسُكم قَبَل أَن تُوَزنُوا، فَِإنَّهُ أَهَوُن َعلَيُكم فِي 

الِحَساِب َغًدا، أَن تَُحاِسبُوا أَنفَُسُكُم اليَوَم، َوتََزيَّنُوا ِللعَرِض األَكبَِر، 

و قال  أحد الصالحين  يَوَمئٍِذ تُعَرُضوَن اَل تَخفَى ِمنُكم َخافِيَةٌ" ،

ن سي في الجنة و في نعيمها و  (رحم  هللا  : " َمثَّْ ُت  ) أي ت َخيْ ُت 

أنهارها و حورها و م ذاتها... ع ثم  َمثَّْ ُت ن سي في النار م  شدة 

حَرها و سمومها  و  ديدها و أه لها و حيَاتها و  قارقها ....  ع 

 "  .   فحاسبت نفسي
هذا وهللا تعالى أعلى وأعلم وأحكم، وصلى هللا وسلَم وبارك على  .

 نبينا محمٍد وعلى آلِه وصحبه أجمعين
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واقعنا اليوم يقول أي  لكل  شيء و  مجال  محاسبة خا ة ق  

فالشركاء فالتجارة و المساهمين في  الم األ مال  يقيموي أ مالهم 

في اجتما ا  دورية ع فص ية  أو سنوية  و  يتحاسبوي فيما قينهم  

إي رقحوا يتقاسموي المداخيل   ل حس  ات اقهم   و يؤدوي حقو  



 

انتشر مر  هري  في قرية نائية مع ولة  ن العالم قجبال الندي  

 .. فأ اب المر  سكاي القرية قالعمل
ومنذ ت ك ال حظة انقفعت   تهم قالخارج ولم يغادروا قريتهطم قطي 

تكي وا م  العمل وأنجبوا أقناء  مياي جيل قعد جطيطل حطتطل أ طبطح 

 .. كل سكاي القرية من العمياي ولم يكن قينهم مبصر واحد
يطمطار  هطوايطتط    (نطيطونط )وذا  يوم وقينما كاي متس طق الطجطبطال 

ان لقت قدم  فسقي من ا  ل القمة إلطل الطقطريطة لطم يصط  الطرجطل 

 .. قأذى
إذ سقي   ل  روش اشجار القرية الث جية أول م حظة لط  كطانطت 

أي البيو  قدوننوافذ وأي جدرانها مف ية قألواي  ارخة وقفطريطقطة 

القطدُ اي الطذي قطنطل هطذب الطبطيطو    :فحدل ن س  قطائط  .. فوضوية

و ندما توهل الطل وسطي الطقطريطة قطدأ فطي مطنطاداة ... شخص أ مل

النا ع ف حظ انهم يمروي قالقرقمن  وال أحد ي ت ت إلي  هنطا  طرو 

فذه  إلل مجمو ة وقدأ يعرو قن س ؟ مطن (.. ق د العُمياي ) أن  في

 .. هو؟ وماه ي الظروو الت ي أو  ت  الل قريتهم
 ..وما أي نفق قهذب الطكط طمطة (..يبصروي) وكيف أي النا  في ق دب

مطا مطعطنطل يطبطصطروي؟  :حس قخفرالمشك ة وانهالت   ي  األسكط طة

 وكيف؟ وقأي طريقة يبصرالنا ؟ سخر القوم من  وقدأوا يقهقهطوي

قل وو  وا إلل أقعد من ذلك حين اتهموب قالجنوي وقرر قعلهطم ..

لم ينطجطح .. فقد ا تبروها مصدر هذيان  وجنون  (نيون )إقالة  يوي

ف ي شر  معنل البصرع وكطيطف يط طهطم مطن ال  (نيون ) قفل القصة

يبصرمعنل البصر؟ فهرب قبل أي يقت عوا  يني  وهو يتساءل كيطف 

 !. يصبح العمل  حيحا قينما البصرمرضا؟
هو كل مجتم  يسودب الطجطهطل والط طوضطل والط طسطاد  "ق د العمياي "

قسطبط  افطكطار هطيطر  طالطحطة  .والتخ ف وال قروالعنف والتطعطصط 

 .واي د وة تنويرية تواج  قرفض وريبة و نف ..وُمهيمنة   ي 
ق د العمياي هذا هو كل مجتم  تسطودب الطفطائط طيطة الطبطغطيطلطة وكطرب 

 .والتبرير إليصال األذى لكل من أخت ف..االخر المخت ف
ق د العمياي هو ذلك المجتم  الذي يوجد في  أفراد جل همهم مطاذا  ..

 .يأخذوي من  ال ماذا يقدموي ل 
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 عصام: :االسم

 تالي :اللقب:

 مستشار الزبائن و التوجيه :المهنة:

 باب الزوار: :فرع

لـحكمـة للعق  



 

 

 

 

 نطاق المعيار:  9

يتناول هذا المعيار األحكام الشر ية المتع قة قاإلف  ؛ مطن حطيطث مطوجطبط  

وما يترت    ل تعر  المؤسسة ل  أو  طمط ئطهطا مطن مطؤسطسطا  وأفطرادع 

سواء كانوا تجارا أم الع أو الحكم   ل المؤسسة ق ع و ثطاربع وقطخطا طة قط  

 موجوداتها وقسمتها قين الدائنينع وما تنتهي ق  حالة اإلف  .

وال يتناول اإل سار )قالمعنل ال قهي( وال نقص السيولة وال الممطاطط طة دوي 

 أي تؤدي إلل الحكم قاإلف  .

 تعريف اإلفالس والتفليس: 5

 اإلف   هو: أي تكوي الديوي الحالة   ل المدين ا كثر من مال .

والت  يس هو: حكم القاضي   ل المدين قاإلف   قمنع  من الطتطصطرو فطي  

 مال .

 الحكم الشرعي لإلفالس:  1

يج  ديانة   ل من أحاططت ديطونط  قطمطوجطوداتط  االمطتطنطاف  طن أي         22    3

 تصطططرو يلطططر الطططدائطططنطططيطططن ولطططو لطططم يطططحطططكطططم  ططط طططيططط  قطططالطططتططط ططط طططيطططس.
يج    ل الجها  المختصة ت  يس من تحيي ق  الديوي ق يادتهطا  طن  28  3

موجودات ع وإيقاف الحجر المالي   ل تصرفات  في حال ط   الطدائطنطيطن مط  

 .23 4مرا اة الشروط المذكورة في البند 

إذا حكم   ل المدين قاإلف   فيج  توثيق  واإلشطهطاد  ط طيط  حسطبطمطا  23  3

 ت تلي  اإلجراءا  الرسمية.

 مراحل اإلفالس :  0
المرح ة األولل: مفالبة المدين قسطداد مطا  ط طيط  قطالطمطحطا طة )قسطمطة  22 4

الغرماء(ع ومنع   ن التبر ا ع واإلقرا ع والمحاقاة فطي الطبط  والشطراءع 

 م  االستعانة قالجها  المختصة.

مرح ة الثانية: إذا امتن  المدين من سداد ما   ي  لط طدائطنطيطن يطحطق لطهطم  28 4

القيام   ل المدين )االد اء   ي ( تمهيدا لف   تط ط طيطسط ع ولطهطم االسطتطعطانطة 

 قالجها  المختصةع التخاذ ما ي ي:

 المن  من التبر ا .2 4282

 المن  من اإلقرا . 42828

 المن  من المحاقاة. 42823

المن  من اإلقرار قمال لمن يتهم   ي ع أي ل طقطراقطة حطتطل الطدرجطة  24  28  4

 الراقعة. وما في حكمها قالنسبة ل مؤسسا ع مثل الشركا  ال مي ة والتاقعة.

 الططمططنطط  مططن تططعططجططيططل أداء الططديططن الططذي لططم يططحطط  أجطط طط . 20  28  4
 :آثار التفليس 2 

 يترت    ل ت  يس المدين ما ي ي:

 دم ن اذ إقرارب قعد الت  يس قشيء من أموال  المحطجطور  ط طيط  قطهطا   22    0

 ألحدع

سواء كاي اإلقرار قدين قبل الت  يس أم قعدبع إال إذا  دق  الدائنوي أي ديطنط  

  ثاقت قبل الت  يس.

تع ق ديوي الغرماء قالمال الموجود ل مدين  ند الحجرع وما يحدل ل   28    0

من مال قغير تعام  ؛ مثل الهبا ع م  ققاء أموال    ل م ك  إلل أي يطتطقطرر 

 قيعها لقسمتها   ل الدائنين.

 دم ن اذ تصرفات  المستأن ة ال حقة؛ مثل البي  أو الهبة أو الوقفع م   23 0

استثناء التصرفا  المتع قة قمعام   ساققة؛ مثل ال سخ قالعي  وخيار 

الشرطع ويفبق  دم ن اذ ما سبق أ  ب   ل فترة الريبةع وهي الساققة 

 ل ت  يس حسبما تقدرب الجهة المختصة.

جمي   -ال قأموال الت  يسة -قعد الحكم قالت  يس تتع ق قذمت   24  0

قما  التصرفا  الجديدة قالبي  ا و الشراءع أو اإلقرارع ا و اللمايع و يفال 

ي  م  قذلك قعد فك الحجر. وليس لمن ثبتت لهم حقو  في ذمت  مشاركة 

 الغرماء.

تحل جمي  الديوي المؤج ة التي   ل الم  س قالرهم من  دم   22 0 2  0 

حق أ حاقها قف   الت  يسع ويشترك أ حاقها في القسمة م  أ حاب 

 الديوي الحالة.

إي أف س المستأجر أثناء مدة اإلجارة فمي المؤجر يكوي أسوة    28 0 2  0

ل غرماء في أجرة المدة التي استوفيت فيها المن عة. أما قالنسبة ل مدة الباقية 

ف  مؤجر الخيار؛ إما أي ي سخ اإلجارةع وإما ا ي يستمر في اإلجارة ويدخل 

في الت  يسة ألجرة قاقي المدة م  تمكين المستأجر من االنت اف إال أي يرى 

القاضي مص حة الغرماء في استمرار اإلجارةع فيستوفي المؤجر أجرت  

 كام ة.

اإلفالس و 

 التفليسالتفليسالتفليس
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يحكل  ن رجل في مكة يد ل  بد هللا القرشي كاي ل  قوجة مؤذية 

 .ا فبر   ل أذاها أكثر من أرقعين  اما
ف ما أشتد أذاها وفا  ق  الكيل خرج من مكة فمذا هو قالبادية. فوجد 

 اقدين يتعبداي ويتدارساي الع م فج س معهما يتعبد و يقرأ القر ي و 

وكاي من شيمة العرب  نذاك أي ال يسألوا ضي هم  ن  -يتقرب الل هللا 

واذا قوقت العشاء قد حايع فقال أحد  -هويت  أو هايت  إاّل قعد ث ثة أيام 

العاقدين لصاحب : "ادُف لنا هللا أي يرققنا قعشاء"ع فأخذ أحد العاقدين 

قالد اء فما هو إاّل وقت قصير و إذا قفار  يفر  الباب ويحمل إناء من 

 .الفعام
وجاء اليوم التالي وأخذ العاقد ابخر يد و هللا أي يرققهم قعشاء فاذا 

 . قالباب يفر  ويحمل أحدهم إناء من العشاء
واذا قاليوم الثالث فقال العاقداي لعبد هللا القرشي: "اليوم   يك أي تد و أي 

يرققنا هللا قعشاء" فأخذ الرجل يحدل ن س  أن  رجل  اٍب كثير الذن ع 

كيف يستجي  هللا ل  و هو الٍب هافٌل. فأخذ يد و ويقول : "ال هم قعمل 

 "هذين العاقدين و  حهما وإيمانهما أي ترققنا العشاء ال ي ة
فمذا قالباب يفر  ويحمل أحدهم إناءين من الفعام فتعج  العاقداي وأخذا 

 يسأالي الرجل: "قما كنت تد و يا أقا  بد هللا؟!"
 فقال الرجل وهللا ما د و  إاّل قحق تقواكما وإيمانكما ليس إاّل 

ثم سألهما: "قما كنتما تد واي؟" قالوا: "حدثنا أحدهم  ن رجل في مكة 

يد ل  بد هللا القرشي كانت ل  قوجة  بر   ل أذاها فكنا ند و هللا قحق 

 " بر القرشي   ل قوجت : "ارققنا قالعشاء
 

*****************************************ذكر 

 األدي  الكبير المن  وطي في أحد كتب  قصة طري ة قهذا العنواي
وهي أي أحد الس طين كاي محبا  ل غة العرقية وكاي في  شيء من 

 الحماقةع 
فبينما هو يقرأ في كت  النحو ل ت انتباه   بارة ضرب قيد  مرو فرا  

 يبحث في كت  النحو فوجد العبارة حيث ما ورد  ترد قهذب الصيغة.
 فقال هذا شيء  جي  و مل مقصودع 

فأرسل إلل أحد   ماء النحو وسأل   ن ذلك فقال يا موالنا إنما هي مجرد 

 أمث ة وضعها   ماء النحو توضيحا ل دارسين.
فقال الس فاي لو كاي األمر كما تقول مجرد أمث ة لقالوا مرة ضرب قيد 

  مرو ومرة أخرى ضرب  مٌرو قيدا 
أما أي يجع وا  مرو هو الملروب دائما فهذب جناية وظ م ال قد من 

 إيقاف ع 

وحينما لم يستف  أي يقن  الس فاي قج ق  في السجن ثم أرسل إلل  خر 

و خر وه م جرب حتل مأل السجن قأهل النحو وحص ت أقمة ومشك ة 

 كبيربع
 وكاي في مصر  نذاك  الٌم داهية ففن .

 فأرس وا إلي  الخبر فشد الرحال إلل الس فاي.
 و ندما و ل إلي  أخبرب أن  جاء شافعا في   ماء النحو .

فقال الس فاي: وهللا ال يخرجوي حتل يأتوني قحجة مقنعة   ل ضرب 

 قيد لعمرو .
فقال العالم: أ  ح هللا موالنا الس فاي إي  مرو متف ل وق يل أدب 

 ويستحق أكثر من ذلكع فقال الس فاي :كيف؟ 
 قال: أليس اسم موالنا الس فاي داود ينفق قواوين ويكت  قواو واحدة؟

 قال: ق ل. 
 قال: فأين ذهبت الواو الثانية؟ 

 قال الس فاي :أين ذهبت؟ 
قال :سرقها الخبيث  مرو وألحقها قاسم  دونما حاجة إليها فس ي   ي  

   ماء النحو قيدا يلرق  أقد ابقدين.
 قال: فلحك الس فاي وقهق .
 وأكرم  وقالغ في إكرام .

 وأفرج  ن الع ماء المسجونين.
 
 
 

وحينما لم يستف  أي يقن  الس فاي قج ق  في السجن ثم أرسل إلل  خر 
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