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الكتابة أوقات و نفحفتفات    قفت  فلىف   ف ف  

المرء حين من التهر ال ىجود قر تته بشيف  

و  كح  أن  تواجت ف  مكفان مفا أو  مفتفمف  

لموسيقف  مفنفيفوفة أو  فجفمفنفه مفجف ف  مف  

أصتقاء قتام  حفتف  ىفتفتفرك ا ففكفاك مفن 

 قالها و ىفتفحاحفل  ف ف  الفوكا  ف فاكاىفهفا 

فتوماب الك مات انمياب المفيفم مفن الفجف فم 

     ال ميطة 
ذلكل حال صاح كل لفل  فتفر مفا  فتونفه فف  

مقالته االفتتاحية لنتد هذا الشهر من مج تكفل 

الغراء حت  قادىه الظروف الفمفهفوفيفة لفيفمفر 

    مطاك إسطو فول فف  يفر فقفه لفمفوفامفة 

ال تر ن ففتفلفتف فن فف  نفحفمفه الفلفوايفر و 

الذكر ات مفن إ فتفاء ىف فكفل الفمفت فوفة الفتف  

ىهافتف   ف فيفهفا الفجفتفاففم و ىف قف  ففيفهفا 

الففتففتففاكات و امففتففحجفف  فففيففهففا الفف ففقففافففات 

وكففنف  لفردن مفن الفحمففن لففواء الففلف فففة 

اإلس مفيفة ففوا كقفنفة مفن أكب أوكوبفا 

وظفف فف  جففحءا مففن داك اإلسفف   ك ففل مففا 

أصاب التولة الن مانية من نك ات وما ى هفا 

من كح ة ىيه وضياع ف  ظ مات النالمفانفيفة 

النرجاء ق م أن  نيفتهفا ولف  أمفرهفا الفيفو  

 حتفان الففمف ففة الففمفتففمفت ففة بففنفح  و ف ففات 

أصتاب الحتوة و الفحفتفوحفات مفن سف يفيفن 

 بو    مان الكرا  
كجففنفف  بفف  الففذكففر ففات  ول   ففاكة لفف  

لآلستانة ق م ما  ربو        ين سوة حفيف  

ان هرت بجمالها وبهاء جوامنها و قصوكها 

و كو ة إيف الىفهفا  ف ف  بفتفر مفرمفرة و 

متيق ال وسحوك و خ ين القفرن الفذهف ف  و 

ظم  شقها م  ما شغاف ق    أبفت الفتهفر  

وال أ ال إل   وموا ك ما  كىها ال أمفم مفن 

التجوال ف  أ قة أحيائها الفقفت فمفة والصف ة 

ف  مماجتها النفتفيفقفة و ىفوفاول الشفا  فف  

مقاهيها القت مة أو صتن الحاصولياء الف فذ فذ 

ف  مطا ل الم يمانفيفة الشفنف فيفة والفجف فو  

ق الة الل ين الذه   أسفتفذكفر ىف فر الفتفركفة 

النظيمة ل م طان متمفت الفحفاىفم كحفمفه   

حين لل  تمكن أسطوله مفن الفنف فوك بمف ف  

الم م ة التت ت ة التلمة الفتف  أ ف فق بفهفا 

ال يحنطيون متخم الل ين فمفا كفان مفوفه إال 

أن أمر جووده بوقم سحوه برا صفنفودا  ف ف  

الت ة المقاب ة  سواك القمطوطفيفوفيفة بفجفرهفا 

    أ صان ا شجاك  فل الفوفحول بفهفا مفن 

ى ر النتوة إل  مياه ال تر لتتك متافنها ى كل 

االسواك دكا و ىهت ىتصيواىها      كؤو  

الرو  هتا وليتخ ها ففاىفتفا مفكف فرا و صف فم 

ممتهم النصفر الفتفت ف   1453 ا  فتتها  

ف  كت  التاك خ وىتفتف  الفقفمفطفوفطفيفوفيفة 

إس م ول )أصم ك مة إسطو ول( أ  مفت فوفة 

 اإلس     
لطالما ح ل خ حفاء اإلسف   بفتفتفقفيفق نف فوءة 

كسول     يه الص ة و المف   فف  ففتفم 

هذه المت وة النظيمفة حفيفن قفال ففيفمفا كواه 

اإلمففا  أحففمففت ففف  ممففوففته    لففتففحففتففتففن 

القمطوطيوية ف ونل ا مفيفر أمفيفرهفا و لفوفنفل 

الجيش ذلر الجيش    ف ف  مفا فف  صفتفة 

التت   و ىحميره من خ ف بين أهم النف فل  

كان  أول متاولة لحتتها ى ر الفتف  أوففتهفا 

مناو ة بن أب  سحيان بجيش  فرمفر  جفنفم 

  يه ابفوفه  فح فت وضفل  فتدا مفن صفتفابفة 

كسففول   صفف فف     فف ففيففه وسفف ففل مففوففهففل 

الصتاب  الج فيفم أبفو أ فوب ا نصفاك  و 

يففال بففهففل أمففت الففتففصففاك و اسففتففنففصفف  

التاضرة الموينة     المم مين و ح  أمير 

الجيش     االنمتاب و مرب سفيفتنفا أبفو 

أ وب واستشنر دنو أجف فه ففنفاده  فح فت بفن 

مناو ة وسلله   هم لر مفن حفاجفة ق ففقفال 

له   سر ف  أكب الفنفتو وحفيفوفمفا وجفتت 

  مما ا فادفو  فيه   

 الكلمة االفتتاحية
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ومرت الموون وضا   منالل الق ر إل  أن ألهل الشيخ آا شم  الفت فن 

مرب  الم طان الحاىم بمكان ق ر الصتفابف  الفمفجفاهفت فف فوف  المف فطفان 

بجواكه ممجتا صاك موذئذ موض  م ا نة الم يين الن مانييفن  فقف فتون 

فيه سيف المؤس    مان أكيغرل و بفنفا اا فاك الفوف فو فة الشفر فحفة 

و    كأسها بردة الو   ص       يه وس ل الفتف  أهفتاهفا لفكفنف  بفن 

الحهير مكافلة له     قصيتىه النصماء بان  سنفاد مفن ففري إ فجفابفه 

ص       يه وس ل بها وهو الذواقة ل شنر الذ  ال  قول شنرا امفتف فاال 

لقوله ىنال      وما   مواه الشنر و ما   و غ  له   وقت اشفتفرس سفيفتنفا 

مناو ة بن أب  سحيان كض     وه ال ردة من وك ة كن  بفن الفحهفيفر 

بنشرة آالف دكهل  ل انتق   ل ل حاء الن اسيين  ل ل م يين الن فمفانفيفيفن 

 بنت أن آل  الل فة إليهل  من الم طان الغا   س يل ا ول 
وظم الممجت ليوموا هذا محاكا  ت رك به ا ىراك ف  جمناىهل وأ يادهفل 

و   جاىهل و ختان أبوائهل    مون هؤالء ح ة   مانفيفة جفمفيف فة حفيفكف  

    مووال ح ة س يين بو    مان بم صاك الفتف  كف فه الفذ   مفمف  

بم طان أ وب ق  ة سياحية وشهت نهتة  فمفرانفيفة كف فيفرة بف فركفة ذاك 

الصتاب  الج يم الذ  أب  إال أن  واكس ال فرس فف  هفذا الفمفكفان لف ف  

 وم  المم مون ن وءة ن يهل وكذلر كان      ت الحت  الهما  متمت خفان 

 كحمه   
وبجواك ق ر سيتنا أب  أ وب  وجت ق ر أدهل باشا ذاك الفقفائفت الفنف فمفانف  

فف  سفيفاا  1981المغواك الذ  كمر شفوكفة الفجفيفش الفيفونفانف  سفوفة 

التروب الت  ما فت   شوها أ تاء الفتولفة الفنف فمفانفيفة  ف فيفهفا أمف  فف  

استرجاع قمطوطيويتهل فلب    بحت ه  ل  ح مة و جف فت هفذا الفحفاك  

التر ا  إال أن ى ق  اس م ولوا وف  ذلر الوفصفر الفمف فيفن أنشفت أمفيفر 

الشنراء أحمت شوق  قصيتىه التماسية الت   اكب فيها نونفيفة  فمفرو 

 ابن ك  و  المن قة  
 بحمد هللا رب العالمينا  *** وحمدك أمير المؤمنينا

 لقينا من عدوك ما لقينا *** لقينا النصر والفتح المبينا
 ا لها من مت وة ساحرة ىن ق ىاك لا و كوحانية وجماال و  مفرانفا  هفذا 

ممجت الم طان أحمت ال ال  بصوامنه المتة المط ة     بفتفر مفرمفرة 

لتصم بين  كقته و كقة المماء فمم  بالممجت ا  كا وق الفتفه جفامف  

آ ا صوفيا الذ  استغرق  منركة إ ادىفه ممفجفتا مفا  فوفاهفح قفرنفا مفن 

الحمان إل  أن أذن   بذلر النا  الماض  ليحرن المؤمفوفون بفوفصفر   

و نا أ تاء اإلس   أصابنهل من الغيظ وبجانف  هفذا الفجفامف  قصفر 

يوب كاب  الشهير الذ   ؤمه الم  ين من الموان من كم أقطاك الفتنفيفا 

ليتلم وا ما ىتمه أجوتته من مقتويات  ميوة من أس تة الجيش الن فمفانف  

و أل مة الم يين و أ اث قصوكهل و لكن أ ظل ما فف  الفمفتفتفف هفو 

الجوان الممم  بلرقة المنادة الذ   تل ما  نتقت أنه آ اك ن و ة مقفتسفة 

من بيوها بردة الو   ص       يه وس ل وضرسه و شنرة من لتيتفه و 

 أ ر قتمه الشر حة و سيحه وقوسه وسيوف الل حاء الراشت ن 

لقت خت  الن مانيون اإلس   بحتوحاىهل و حفاففظفوا  ف ف  بفيفتفة الفت فن 

بجيوشهل إل  أن أصاب ى ر التولة الن ية ما  صي  التول مفن وهفن و 

ىرهم و هر  ال سيما بنتما ىول  أمرها س يفيفن ضفنفاف ال  فقفاسفون 

بمن س قهل من أجتادهل ا شاو  فاضمت   التولفة وكمفرت شفوكفتفهفا 

وانحصم ما انحصم واستنمر ما استنمر من إ االىها قف فم أن ىفهفح  فف  

الترب النالمية ا ول  و  متول      حكل مفا ىف فقف  مفوفهفا مصفطفحف  

كمال أىاىوكك فيوق       ماضيها وهو تها وىرا ها و صت  المفمف فمفيفن 

بإلغاء الل فة اإلس مية وىهجير آل   مان خفاك  د فاكهفل  0204سوة 

ليتشتتوا شذك مذك ف  أصقاع ا كب وف  ذلفر  فقفول أمفيفر الشفنفراء 

أحمت شوق  كا يا ى كل المؤسمة الت  ىوحتت ا مة ىفتف  ظف لفهفا مفوفذ 

 وفاة الو   ص       يه وس ل   

 عادت أغاني العرس رجع نواح  *** ونعيت بين معالم األفراح
 الهند والهة ومصر حزينة       ***   تبكي عليك بدمع سحاح 

 أمحا من األرض الخالفة ماحي والشام تسأل والعراق وفارس *** 

أكاد مؤس  ىركيا التت  ة أن  صو  موها دولة أوكوبية الهوس  المانيفة 

الموهن ف  ه  صاكت كذلر و ال ه  بقي      ما كان   ف فيفه بفم لفل 

 حد ىركيا ذلر إال ضيا ا وىل حا حت  قيا   لها جي  جت فتا أ فادهفا 

لتتاكىها و د وها ونجم ف  االكىفقفاء بفهفا لفمفصفف الفتول الفمفتفقفتمفة 

 النصر ة وى ر ا  ا  نتاولها بين الوا  
إنها اسطو ول داك المنادة الت  كفانف   فومفا مفا  فاصفمفة الفتنفيفا وداك 

الل فة والت  قال  وها نابوليون بونابرت     لو كان النفالفل كف فه دولفة 

واحتة لكان  اسطو ول  اصمتها   وأجفمفم مفن ذلفر مفا قفالفه  فاشفق 

ااستانة وشا فر الفلف ففة أمفيفر الشفنفراء أحفمفت شفوقف  وهفو  صفف 

 ال وسحوك قادما من أوكوبا بترا 

 تِلَك الَطبيعَةُ قِف بِنا يا ساري      ***    َحتّى أُريَك بَديَع ُصنعِ الباري
تا   ***             ِلَروائِعِ اآلياِت َواآلثارِ   األَرُض َحولََك َوالَسماُء اِهتَزَّ
 ِمن ُكّلِ ناِطقَِة الَجالِل َكأَنَّها   ***           أُمُّ الِكتاِب َعلى ِلساِن القاري

الصتاب  الج يم الذ  أب  إال أن  واكس ال فرس فف  هفذا الفمفكفان لف ف  
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اسل النتل مشتق من المنادلة بين شيف فيفنه وهفو إن 

بذلر  قتت  وجود ش ء  ال  وسط بفيفوفهفمفاه وقفت 

جاء ف  ك   النرب استنمال اسل الفوسفط بفمفنفوف  

النتل ف  بنا ا حيانه فقت أخفر  الفتفرمفذ  فف  

صتيته  ن أب  سنيت اللتك   ن الو   ص     

كة    يه وس ل ف  قوله ىنال     كنَكاُككما أُمَّ َك َجكعَكلا َوَكذَِلك

ككا   قففرة  َوَسككط  [ قففال  ) ففتاله والففوسففط 143الفف فف

   النتل(
وقت  رف ابن  اشوك النتل ف  ىحميفره الفتفتفر فر 

والتوو ر بقوله   هو ممفاواة بفيفن الفوفا ه أو بفيفن 

أفراد أمةه ف  ىنييفن ا شفيفاء لفمفمفتفتفقفيفهفاه وفف  

 ىمكين كم ذ  حق من حقه بتون ىلخير  
َوالَِّذيكَن و ن سحيان ال وك  ف  ىحمير قوله ىنال    

كتُكُروا َوَككاَن بَكياكَن ذَِلكَك  ِرفُوا َولَما يَقا إِذَا أَنافَقُوا لَما يُسا

ا [؛ أ  أنهل لل  جن وه ف   ير 71  ]الحرقان  قََوام 

َوَككاَن بَكياكَن حقه فيتينوهه ولل  قصروا  ن حقهه  

ا  ؛ أ   تال وفت ه وبواء   يه قال ابن ذَِلَك قََوام 

 اشوك ف  ىحميره  ال  ُنتُّ من النتل ىو    ا شياء 

  بين الوا  بالتماو  بتون استتقاا 
ولما كان النتل مفيفحان   الفمف فرأ مفن كفم  لفةه 

ووسي ة استقراك نظا  ا مله  تّه التكماء من جم ة 

الحتائمه فقالوا  اإلنحاا الك ير هو الت ذ ر والتقف فيفم 

  جتا هو التحقيره والنتل هو الحتي ة 
و  ّق الرا   ف  ىحميره محاىيم الغفيف   ف ف  هفذا 

ِل بففقففولففه  وهففو الففمففراد مففن قففولففه ىففنففالفف     قُكك

[ه ومتاك شرع متمفت صف ف  018]ال قرة   العَفاو 

    يه وس ل  ف ف  ك فا فة هفذه الفتقفيفقفةه فشفرع 

اليهود م واه     اللشونة التامةه وشرع الوصفاكس 

    الممامتة التامةه وشرع متمت ص       يفه 

وس ل متوسط ف  كم هذه ا موكه ف ذلر كان أكفمفم 

  من الكم 
ولما كان  نحو  الوا  مج ولة     ح  الماد فات 

والماليات والوجاهات والتم طاته وما أوك ها ذلفر 

الت  من سوء ىمييح بين ما لها وما  ف فيفهفاه وبفيفن 

حقها وحق  يرهاه مما ىولت  ن ذلر إنلرا  لقا تة 

النتل واإلحمان الت  أمر   بهاه وقا تة الفتفنفاون 

    ال ر والتقوس الت  ح    المؤمفوفيفن  ف فيفهفاه 

 متت الشر نة إل  ىنيين أصتاب التقواه وبفيفان 

أولية بنا الوا  ب نا ا شياءه أو بفيفان كفيفحفيفة 

ىشاككهل ف  االنتحاع بما  ق م التشاكك     يفر فق 

فطر   ادله ال ىجت فيه الوحو  نفحفرةه وال ىفتف  

ف  حكمه بهتيمةه فه  لل ىفنفتفمفت فف  هفذا  ف ف  

المصادفةه وال     اإلك ا ه ولكوها ىفوخف  نفظفر 

النتل واإلقواع حت  ال  جت الموصف حرجاه  ل لفمفا 

أحكم  ستها وككحت متاها أمرت ا مة بامت فالفهه 

وحتدىه ىقر  ا لووالهه ولهذا كان الفنفتل واجف فا فف  

جمي  التصرفات بين الوا ه فمت  بفوف  الفتفصفرف 

    هذا ا صم ىتمو  يرا أدائهل فف  الفتفيفاةه 

وىرسخ التناون والتنامم النادل بيفوفهفله وحصف ف  

ال قة بفيفن أففراد الفمفجفتفمف ه وقف ف  الفلفصفومفات 

والففمففشففاجففراته وحمففمفف  الففمففوففا  ففات كفف ففهففا أو 

 منظمها  
ول ن كان  الشر نة قت ألحمف  الفوفا  بفالفنفتل فف  

جمي  ىصرفاىهل بإ جابه   يهفله ففإنفوفا نفجفتهفا فف  

المقابم قت نتب  إل  الحتمه وح   المم مين   يه؛ 

َ بَِما حي  قال ىنال     َل بَيانَكُما إِنَّ َّللاَّ ضا َواَل تَناَسُوا الافَ

[ه والحتم هو النحو 031  ]ال قرة  تَعاَملُوَن بَِصير  

 ن بنا التقه والمتاباة ف  المنامف فة كفمفا قفالفه 

 الن ماء  
وبواء  ف فيفه ففإن مفا  فقف  مفن وجفوه الفحفمفاد فف  

ىصرفات الوا  الملت حة مرجنه أو نتيجته اللرو  

من حال النتل إل  حفال الفجفوك والفظف فل؛  نفه ال 

 مكن أن  وجت فماد كان النتل  ف فة وقفو فهه قفال 

الماوكد  ف  كتابه ىمهفيفم الفوفظفر  إنفر لفن ىفجفت 

ص حا كان الجفوك  ف فة وجفودهه وال فمفادا كفان 

الفنفتل  ف فة ظفهفوكهه وإنفمفا ىفجفتفذب الفنف فم إلف  

 ا صول نظائرها  
ولما كان نظا  الكون ك ه م ويا     ىفنفاون جفمفيف  

أجحائه وىفكفامف فهفا ففيفمفا بفيفوفهفا مفتفجفانمفة و فيفر 

متجانمةه كفان اإلنمفان الفذ  هفو جفحء مفن هفذا 

الكون ال  مكوه أن  وحرد بمص تة نحمهه بم البت لفه 

من االستنانة ب و  جومفهه ففوجف  الفتفنفاون  ف فيفه 

ضرب من ضروب التنيا والت نه ف و لل  ج    ف  

بو  آد  أن   ذل هذا لهذا ما  تتا  إليه لحمت الوفا ه 

وفمت أمر دنياهل ود وهله ومن  ل فإن مصالتهفل ال 

ىقو  إال بتناونهله وصف ن الفتفنفاون ال  فكفون إال 

بالنتل الذ  بن   به الرسمه وأنفحلف  بفه الفكفتف ه 

وجنم هو ا صم ف  التصرفات ك هفا؛ حفيف  قفال 

كنَكا َمكعَكُهكُم ىنال     َزلا ك سَلانَا ُرسُلَنَا بِالابَكيِّكنَكاِت َوأَنا لَقَدا أَرا

ك ِ    ]الفتفت فت  الاِكتَاَب َوالاِميَزاَن ِليَقُوَم النَّاُس بِالاِقسا

[ه وانط قا من هذا المنوف  ذكفر  ف فمفاؤنفا  إن 05

مواظرة  ير المم مين وأهم ال تع ود وىهفل  فجف  

أن ىكون قائمة     النتله ف   وكر ما  وفتهفل مفن 

حقه كما ال  مك   ما  وتهل من بايفمه قفال ابفن 

ىيمية ف  موها  الموة  و  قت أمرنا أال نقول   فيفه 

إال التقه وأال نقول   يه إال بن له وأمفرنفا بفالفنفتل 

والقمطه ف   جو  لوا إذا قال  هفود  أو نصفرانف  

فت ً  ن الرافت  قوالً فيه حق أن نتركه أو نرده 

ك هه بم ال نرد إال ما فيه من ال ايم دون ما فيه من 

 التق  
ولما كان القتاء أكف فر مفجفاالت الفتفيفاة احفتفيفاجفا 

ل نتله بم هو ككوفه الفركفيفن وأسفه الفمفتفيفنه جفاء 

ا مر به متكركا ف  آ ات متنتدة وبصيغ ملفتف فحفةه 

قصت التو يه  ف ف  خفطفوكىفه فف  الفتفيفاةه وىفلكفيفت 

وجوبه     القتاة فيما أسوت إليهل مفن الفتفكفل فف  

 اللصومات  
ولل  قتصر اهفتفمفا  الفقفرآن بفالفنفتل كفمفقفصفت مفن 

مقاصت الشر نة  ج  نشره وإشا ته ف  الفمفجفتفمف  

فتم ه بم ا توف  أ تفا بفوسفائفم إقفامفتفهه وذكفر 

أخص ا موك له وهو الميحان والمكيال؛  ن بفهفمفا 

ىت ط مقاد ر ا شياء وىتتد مقا يمهاه و تخفم فف  

هذا المنو  كم ما كان الغرب مفن وجفوده ضف فط 

مقاد ر ا شياءه وىتت ت مقياسها؛ حي  قال ىفنفالف   

ا فِي 1َوالسََّماَء َرفَعََها َوَوَضَع الاِميَزاَن )  غَوا ( أاَلَّ تَطا

كِسكُروا 0الاِميَزاِن ) ِ  َواَل تُكخا َن بِالاِقسا ( َوأَقِيُموا الاَوزا

 [ 8ه 9ه 1  ]الرحمن  (9الاِميَزاَن )
والوتيجة الت  نفلفر  بفهفا مفن هفذه الفحفقفرات هف  

 ووان هذا المقال   الفنفتل أ  الفنفمفران و فمفود 

 نظا  كم ش ء  

1ص   

حقها وحق  يرهاه مما ىولت  ن ذلر إنلرا  لقا تة 

ىشاككهل ف  االنتحاع بما  ق م التشاكك     يفر فق 



 

سياحة  تد هذا الشهر ستكون   ر حصان  رب  اصيم   ر بماىين 

ا نواك الحكية لوغترف مياه ا نهاك ال هية من ا دلة الشر ية المؤص ة 

لوشاي الصيرفة اإلس مية ه ىلكتوا جمينا وأنتل سائرون ف  مماك نشايكل 

المصرف  انه سيتهايم   يكل جل من ا س  ة سواء من متيطكل من 

ا قربين وا صتقاء وا ح اب ناهير  ن المتنام ين والمهويين او نل  

المحكر ن والن ماء الملتصين ف  شت  المناكف إال انهل  جه ون الصيرفة 

اإلس مية ومواه ها لذلر التتصن بالحاد والمنرفة سيمكوكل موها ه 

ستمللون  ن حجة التنامم ف  الوشاي المصرف  وان  م يات ال ووك 

ممتتت ة من ق م الغرب وأنتل ىتتالون     الوا  باسل اإلس   

الستقطاب كؤو  ا موال وىوظيحها كما هو التال ف  ال ووك الربو ة وال 

فرا بيوكل وبين ال ووك الربو ة وىمنيرة موتجاىكل ىحوا الحوائت الربو ة 

قققق  ا ىرس كيف  تل الرد     م م هذه ا س  ة م  الن ل ان موها من هو 

ممتحح جاهم وموها من هو  ام  ظال مكابر وموها من م  ه م م الشيطان 

الماكد  الل متاكب ققق وال  مكن الرد     م م هذا التماؤالت إال 

بمنرفة ا دلة من المو   الصاف  فحقه المنام ت هو   ل قائل بذاىه  لت  

ال  قوا ت شر ها المول  ى اكك وىنال  وه  صالتة ل  شر ة جمناء وقت 

  ال ي  وحر  الربا{ سوكة ال قرة   قال   ىنال  ف  متكل ىوح  ه }وأحم

وقوله ىنال  }ال ىلك وا أموالكل بيوكل بال ايم إال أن ىكون  015اا ة   –

وقوله  ح  08اا ة   –ىجاكة حاضرة  ن ىراب موكل{  صوكة الوماء 

 ا أ ها الذ ن آمووا ال ىلك وا الربا أضنافا متا حة واىقوا   لن كل }وجم 

الذ ن  لك ون الربا وقوله ىنال  } 132اا ة -{ صوكة آل  مرانىح تون

ال  قومون إال كما  قو  الذ   تل طه الشيطان من الم  ذلر بلنهل قالوا 

إنما ال ي  م م الربا وأحم   ال ي  وحر  الربا فمن جاءه مو ظة من كبه 

فانته  ف ه ما س ف وأمره إل    ومن  اد فلول ر أصتاب الواك هل فيها 

 ا أ ها الذ ن آمووا و قوله ىنال  } 015اا ة   -{ صوكة ال قرةخالتون

اىقوا   وذكوا ما بق  من الربا إن كوتل مؤموين  فإن لل ىحن وا فلذنوا 

بترب من   وكسوله وإن ى تل ف كل كؤو  أموالكل ال ىظ مون وال 

ىظ مون  وإن كان ذو  مرة فوظرة إل  ميمرة وأن ىصتقوا خير لكل إن 

كوتل ىن مون  واىقوا  وما ىرجنون فيه إل     ل ىوف  كم نح  ما كم   

و من الموة الو و ة      091-  019  صوكة ال قرة اا ة وهل ال  ظ مون{

المطهرة ما كو   ن الحتم بن  نقوب قال حت وا التجا  بن متمت قال 

ابن جر م أخ رن   مرو بن د واك و امر بن مصن  أنهما سمنا أبا 

الموهال  قول سلل  ال راء بن  ا ب و  ت بن أكقل  ن الصرفه فقاال كوا 

ىاجر ن      هت كسول   ص       يه وس ل فمللوا كسول   ص   

إن كان  تا بيت ف  بل ه وإن كان نماء     يه وس ل  ن الصرف فقال )

( و  ن  ائشة كض     وها أن الو   ص       يه وس ل ف   ص م

)اشترس يناما من  هود  إل  أجمه وكهوه دك ا من حت ت(  و  ن جابر 

بن   ت   كض     وهما أن كسول   ص       يه وس ل قال  )كحل 

  كج ه سمتا إذا باعه وإذا اشترسه وإذا اقتت ( و  قال كسول   

ال ينان باللياك ما لل  تحرقاه أو قال حت   تحرقاه ص       يه وس ل ) 

فإن صتقا وبيوا بوكك لهما ف  بينهماه وإن كتما وكذبا متق  بركة 

الو   ص       يه وس ل  )ال ينان باللياك ما لل  تحرقاه أو بينهما( و  ن 

 قول أحتهما لصاح ه اختر( و  ن الو   ص       يه وس ل قال )كم 

بينين ال بي  بيوهما حت   تحرقاه إال بي  اللياك( و  ن الو   ص       يه 

وس ل قال )ما بال أنا   شتريون شرويا لي  ف  كتاب  ه من اشتري 

شريا لي  ف  كتاب   فهو بايمه وإن اشتري مائة شريه شري   

أحق وأو ق( و  ن كسول   ص       يه وس ل قال )ال   ي  بنتكل 

    بي  بناه وال ى قوا الم   حت   ه ط بها إل  الموا( و  ن كسول 

  ص       يه وس ل قال )ال ى ينوا الذه  بالذه  إال سواء بمواءه 

والحتة بالحتة إال سواء بمواءه وبينوا الذه  بالحتةه والحتة بالذه ه 

كيف ش تل( و  ن كسول   ص       يه وس ل قال )الذه  بالذه  

م   بم مه والوكا بالوكا م   بم م( ه الشاهت فيما وكدىه من ادلة ما هو 

إال قطرة ف  بتر وان الصيرفة اإلس مية ما ه  اال جحء  مير من   ل 

رده ف  مقال واحت بم ستت نه سقائل بذاىه ) فقه المنام ت ( ال  مكن 

مقاالت اخرس  هتف  من خ له شتذ الهمل لوجتهت جمينا ل تحود بالمنرفة 

 نه ال  نذك الجاهم بجه ه ف  م م موقنوا بم  ص م فرب  ين   يوا 

حكا  ومنا ير الوشاي الذ  نماكسه بما  مكن الواحت موا أمنرفة مراج  و

الذود     حو ة و  غرة من  غوك النح و التمكين ىوتصر ف  الموظومة 

المالية بصحة خاصة و ف  منرفة ف محة الموظومة اإلقتصاد ة بصحة  امة 

 و ما  وجر  وها من مآالت ا جابية  متوا و لمصرفوا  

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 
 رئيس خلية التسويق واالتصال  
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سويا نحقق الريادة تحقيقا ال تعليقا، هكذا كونوا او ال تكونوا يا  

 شباب المصرف. 



 

 

حقق فرع قسكنكطكيكنكة لكمكصكرف السكالم الكجكزائكر خكالل السكنكة 

الماضية حصيلة أكبر بكثير مكن تكم تكحكقكيكقكس فكي السكنكة الكتكي 

سبقتها بفضل حسن التسيير وكذا الفرص المتكاحكة فكي مكنكطكقكة 

تعد قطبا صناعيا وتجاريا شديد األهمية حسك  مكا أككدتكس مكديكر 

 الفرع إيناس ميلي.
 

هل يمكن الحديث عن بداية نشاط فرع قسنطينة لمصرف السكالم 

 الجزائر؟
 

ف  إياك الرؤ ة االستشفراففيفة والفتفوسفنفيفة لف داكة بفوفر المف   

الجحائره انط ق نشاي فرع قموطفيفوفة فف  أواخفر المفوفة الفمفالفيفة    

ا تمادا       ة من الكوادك الف فشفر فة الفتف  ىفمفح  بفيفن    0217

والذ ن استطا وا كف  التتت  فف  ظفرف وجفيفح  الل رة والش اب

ىك م باستقطاب نو   ل نت ت من المتنام ين الهامين     ممفتفوس 

 الموطقة الشرقية ل   د 
 
 أي فئة من العمالء تم استقطابها خالل هذه الفترة؟ 
   

كان إلي ا المصرف ختمة ىمو م ا فراد ا  ر ال الغ ف  إكساء 

والتنر ف بمصرف الم   وخفتمفاىفه  قا تة ىجاك ة إضافية ص  ة

ا صي ة وىقر  ها من الموايوين والت  القف  كواجفا كف فيفر لفتس 

 المجتم  القموطيو  المتافظ 
 

ما هي الفرص المتاحة في المنطقة الممكن استغكاللكهكا لكتكطكويكر 

 الفرع؟
 

ال  لح   ن القاص  والتان  ما ىم  ه مت وة قموطيوة مفن  فراقفة 

وأصالة  و  وىووع  قاف  وحتاك  التاكب ف   مق الفتفاك فخ 

أه ها  ن ىكون دوما  اصفمفة لشفرا الفجفحائفر  مفمف ف فة قفطف فا 

صوا يا وىجاك ا شت ت ا همية  فه      سي م الم ال ال التفصفر 

ىم م حاليا قط ا كائتا ف  الصوا ات الصيتالنفيفة والفغفذائفيفة دون 

 التل    ن يابنها التق يت  من صوا ات حرفية متوو ة 
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كان إلي ا المصرف ختمة ىمو م ا فراد ا  ر ال الغ ف  إكساء حقق فرع قسكنكطكيكنكة لكمكصكرف السكالم الكجكزائكر خكالل السكنكة 



 

 

الصحية العالمية، فما هي كسائر الدول، تأثرت الجزائر باألزمة 

 مخلفات هذه األمة على فرع قسنطينة؟ 
 

 18     راك كم المتنام ين االقتصاد ن خ ح  جائتة الكوفيت 

    ممتوس الماحة االقتصاد  اننكم  ىتا ياىه م مو  ىذبذب 

س  ا     الت واميكية التجاك ة ف  الموطقة ولكن بحتم القيادة 

الرشيتة واالستراىيجية المرنة والواجنة ل داكة النامة لمصرف 

الم   الجحائر ىمكوا من التلق ل بصحة ممتا ة م  هاىه الظروف 

االست وائية الت  مر بها النالل  امة والجحائر خاصة اوىل بتمت 

   ىجاو  هذه المرح ة م  ىتقيق جم ا هتاف الممطرة 
 

بالنظر إلى ما سبق ذكره، هل يمكن اعتبار أن الفرع بلغ 

 األهداف التي سطرها؟
 

لل ىمونوا الظروف االقتصاد ة الت  مركنا بها من ب وغ ا هتاف 

نتن  وه م ياك د واك  8 8حي  ب غ صاف  التمو  ت  المرجوة

م يون د واك وهو ما  م م نم ة نمو  081كبم صاف  قيمته 

 بالمائة مقاكنة بالموة الموصرمة  022ىقاكب 
استقطاب الك ير من المتنام ين الجتد من  0201كما  رف  سوة 

ا فراد أو المؤسمات كتنو ا لترحيم متحظة ىمو م 

المؤسمات ال  فر وا الجت ت بمت وة  ين م ي ة والمتافظة     

حجل نشاي فرع قموطيوة  وشهت التمو م النقاك  لألفراد نم ة 

بالمائة مقاكنة بالموة الحاكية كوتيجة حتمية  87نمو ىقتك ب 

 لكحاءة اللتمات وسر ة التكحم بط  ات المتنام ين 
 ما هي نظرتكم بخصوص تطور ومستقبل الفرع؟

 
وفقا لمتط  ات الماحة المصرفية التت  ة وااللتحا  بالجودة 

والتميح ف  ختماىواه نطمم دوما ال  ال قاء ف  الر ادة     

الممتوس المت   وإ طاء أفتم صوكة ل صيرفة اإلس مية 

 الواجنة  
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التمت هلل الذ  هتانا ل س   وجن وا من أمة متمفت 
 ص       يه وس ل 

أما بنته  نت ر فر وا من أبر  ففروع الفمفصفرفه 
حي   تقق نتائن ممتا ة من كم الفوفواحف ه وهفذا 
بتوفيق من    فح وجفم  فل ىفظفاففر جفهفود كفم 
الحم ء ف  الحرع الذ ن ال  تخرون أ  جفهفت مفن 
اجم ىتقيق ا هفتاف الفمفوفشفودة وىفوفو فر سفمفنفة 

 وصوكة المصرف 
الفف  ىمفطففيففر  0201ا فتففمفتت إداكة الفحففرع ففف  

استراىيجية جت تة ىقت  بتوو ف  مفتفحفظفة  بفائفن 
الحرعه وحتدنا خطة  مم من اجم التف  بفالفوفشفاي 

 التجاك  ال  ا ما   
كفمففا قففمففوفا أ تفا بففإ فادة ىففرىفيفف  الففحففرع وذلفف ففر 
باستغ ل أم م ل مواكد ال شفر فة الفمفتفاحفةه حفيف  

 ح نا مص تة ىمو  ت الفمفؤسفمفات ومصف فتفة 
 الصوتوا 

التمت هلله كفم مفا قفمفوفا بفه أىف  بف فمفاكه ووففقفوفا 
باستقطاب متنام ين جتد ذات نفو فيفة جفيفتة جفتا 

  0202  ىتقيق نتائفن أفتفم مفن سفوفة أدس ال  
وذلر ك ل ا  مة االقتصاد ة الفوفاىفجفة  فن وبفاء 

 كوكونا  افانا   موه جمينا  
من جانف  أخفره شفهفتت مصف فتفة  بفائفن اففراد 
إنتناش ف  ىمو  ت النقاك الت  حققوا فيها نفتفائفن 

 فاق  الممتهتف والمتوق  
كما  متنا ال  التفركفيفح واإللفتفان  ف ف  احفتفرا  
إجففراءات الففمففصففرف وكففذا مففرا ففاة الففجففانفف  

ف  ىوحيذ ملت ف النم ياته وهو ما وفقوا  الشر   
 اليه ال  حت بنيت 

ف  ا خيره إداكة الحرع وجمي  الحم ء  فا مفيفن 
    كف  التتت  وىك يف الجهود وىوحيتها دائمفا 
لتتقيق نتفائفن أفتفم واإلبفقفاء  ف ف  ففر فوفا فف  

 مصاف الك اك 
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ل خ ص ف  النمم أهمية ك رس ال  مكن التل    فوفهفاه 

وهفذه ا هففمفيففة ىفوفف فف  مفن كففون اإلخفف ص هفو مففيففحان 

ل تحاضم ف  ا  مال  و  القيامةه فقت  فلىف  الفكف فيفر مفن 

ا شلاص  و  القيامة وهل  ظوون أنهل  م وا الك ير مفن 

ا  ماله لكوهل لل  ل صوا فيها ولل ىكون نيفتفهفل هلله بفم 

كان   جم التصول     مواف  دنيو ةه فيص م  فمف فهفل 

ه اًء مو وًكاه أما النمفم الفذ   فكفون خفالًصفا لفوجفه   

ىنال  فيكون م مًرا حت  لو كان صغيًرا أو ق يفً ه الفمفهفل 

أنه لل  ُلالطه أ  نية لغير   ىنال ه ولهذا ففإنّفه يفر فقفة 

 ل وصول إل  النمم المتقن الذ  ال ىشوبه شائ ة أبتًا 
اإلخ ص ف  النمم من صحات المؤموين الصادقين الفذ  

صفتقفوا  فهفتهفل وو فتهفل مف    ىففنفالف ه خفاصفة أّن 

المل ص ف   م ه سواء كان هذا النمفم  ف فادة أ   فمفم 

وظيح  ال   تم  إال كضا   ىنال ه وال  فطف ف  الف فوفاء 

والمت م من أحت أو من بفاب الفتفحفاخفره وهفذا بفتفتّ ذاىفه 

 جن ه قو ًا ووا قًا من نحمهه ال  همه الن اد بقتك اهتفمفامفه 

برض    وحتهه كما أّن اإلخ ص من مكفاك  ا خف ا 

الت  أمر   ىنال  االلتحا  بهاه واإلنمان الفمفلف فص فف  

 م ه ىكون سر رىه نقيةه وذهوه صفاف   نفه خفر  مفن 

ح  التنيا وي   كضا الوا ه فالوفا  ال  فرضفون  فن 

 بنتهل إاّل وفق ا هواء والمصالم الشلصية  

لو أخ ص جمي  الوا  ف  أ مالهل لماكت  ج ة التطفوك 

بشكم  أسرعه خاصة ف  النمم الوظيح  الفذ   فجف  أن 

 ؤد ه أصتابه بإخ ص  ىا  وإىفقفان  كفامفم حفتف   فكفون 

صتفيفًتفا دون أخفطفاءه فف فو أخف فص الفمفصفوّفنفون فف  

الصوا ة لما ىنرض  المصوو ات ل ت ف المفر ف ه ولفو 

أخ ص النامم ف  التوظيف لما اضطر الوا  ل فسفتفنفانفة 

بنامم  آخر إل ادة التوظيفه لهفذا ففاإلخف ص مفجفت  مفن 

جمي  الوواح  االقتصاد ة واالجفتفمفا فيفةه والفتول الفتف  

 ُل ص أبواؤها ف  ختمفتفهفا ىفكفون مفتفطفّوكة ال ىفلفشف  

ا  تاء أو الغتك أو الليانةه  ّن الجميف  ففيفهفا  فنفمف فون 

بم ابرة واجتهاده و كون هذا النمم ناب  من أ ماقهل
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 بمفففففففل   الفففففففرحفففففففمفففففففن الفففففففرحفففففففيفففففففل
 والصفف ة والمفف    فف فف  أشففرف الففمففرسفف ففيففن؛
بادئ ذ  بتء أود أن أوجه شكر   ف ف  إىفاحفة هفذه 

الموابر كحرص ل تنر ف بالحفرع والفوفشفايفات الفتف  

  قو  بها؛ ف اكك   فيكل ووفقكل لما  ت ه و فرضفاه 
 ففنففتّ مصففرف المفف   كائففتا ففف  مففجففال الصففيففرفففة 

ا مر الذ  حححن      االلتتاا ل نمفم  اإلس ميةه 

به بنت خ رة مهوية مفتفواضفنفة فف  بفوفوك  فمفومفيفة 

 -سفوفةه وبفمفؤهفم  ف فمف   15وخاصة  كف فر مفن 
 -ليمفانف  فف  الفنف فو  االقفتفصفاد فة شفنف فة مفالفيفة 

 0211وبحتم من   ومفوفتفهه نفلفوب مفوفذ سفوفة 

مميرة مهوية جت تة وك وا  قة و ح      ىوظيف مفا 

ىمو  لوا اكتمفابفه مفن خف فرات ىفقفوفيفةه اجفتفمفا فيفة 

وإنمانية ف  المجاله م  التت   برون الحر فق حفتف  

نرق  ونمفمفو بفحفرع قمفوفطفيفوفة خفاصفة ومصفرف 

 المفففففففففففففففففففففففف    ففففففففففففففففففففففففامففففففففففففففففففففففففة
والفتف   -ىنت ر مص تة الصوتوا ف  فرع قموطيوفة 

المص فتفة الفتف    –نتن مك حون بترأسها موذ سووات 

ىتو      اك ر  تد من النم يات المصرفية سفواء 

قمل الصوتوا وقمل التافظة وفتاء حمفاسفا ىف فوف  

فيه الن قة التائمة بين النميم والفمفصفرف ه ففوفتفن 

من جهة نول  اهتماما بالغا لألداء الحنال ل مفوظفحفيفن 

التابنيفن لف فمفصف فتفة صفراففيفن كفانفوا أو مفوفتوبف  

 م ياته حي  نترص وبالتوميق مف  اإلداكة  ف ف  

 ىوحيذ النم يات المووية بوا ف  آجالها المتتدة دون 
 

 صورة جماعية  لمصلحة الصندوق لفرع قسنطينة
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 إيفففففففففففالفففففففففففة وال مفففففففففففمفففففففففففايففففففففففف فففففففففففة  
ومففن جففهففة أخففرسه ونففظففرا لففتففمففاسففيففة مصفف ففتففة 

بفيفن همحة وصم اسفاسفيفة ودوك فة الصوتوا كونها 

النميم والمصرف ك اق  المصالم ا خفرس ه ففإنفوفا 

نول  اهتماما بفالفغفا لف فتفكفحفم الف ئفق بفالفنفمفيفم مفن 

ىلصيص كحابة استقف فال وسف فسفة مفنفامف ت مف  

ىكييحها لتمان كاحتهه وىحاد  كم ما مفن شفلنفه أن 

  فففففففهفففففففح  فففففففقفففففففتفففففففه بفففففففالفففففففمفففففففصفففففففرف 
فما خ صوا له كحر فق  فمفم بفمفصف فتفة الصفوفتواه 

وبواءا     خ راىوا الطو  ة ف  هذا الفمفجفال هفو أن 

أسا  جودة اللتمة  كمن ف  الن قة التموة التائمفة 

بين النميم والموظفه ابتفتاء مفن اسفتفقف فالفه بفوجفه 

ي ق وابتمامة أوص  بفهفا الفوف ف  صف ف     ف فيفه 

وهذا ما  ح ت من  قة الفنفمفيفم بفالفمفصفرف   هوس له 

لتوصية متنام ين اخر ن لتويين حماباىهفل يملنته و

    و فففففمففففف فففففيففففففاىفففففهفففففل فففففف  مصففففففرففففففوفففففا 
فرع قموطيوة قت اكتم  والتمت هلل مكانة يفيف فة فف  

س تالذس ن فمفمفه لف نحو  النم ءه وما هذا االكىيان 

ما هو إال نتا  سفوفوات مفن ىفظفاففر جفهفود  لنم ءا

وخ رات و مم متحان لموظحين كانوا ق م كفم شف ء 

إنمانيين واجتما يين ه إضفاففة لفكفحفاءىفهفل الفنف فمفيفة 

الت  سفلفروهفا مفن أجفم ىفتفقفيفق أهفتاف  والتقوية 

وسياسة المصرفه وبتوجيه من إداكة الحرع الرامية 

إل  الرق  بمصرف الم   فرع قمفوفطفيفوفة وجفنف فه 

كائتا ف  المفجفال ومفتفمفيفحا  فن بفاقف  الفمفصفاكف 

 وال ووك

 السيد :  مختار عبادة
رئيس مصلحة 

 الصندوق

 تم الكالم وربنا محمود*** 
 وله المكارم والعال والجود                    

 ***   وعلى النبي محمد
 ما ناح قمري واورق عود                      



 

 

الجهود اكسال لكل مقال  الملتصر بمواس ة ىقيل   ان  منتن

 الم ذولة من يرف ياقل موظح  فرع قموطيوة
بمل   الرحمان الرحيفله والصف ة والمف    ف ف  أشفرف 

 المرس ين سيتنا متمت و    آله وصت ه اجمنين
النمم ف  كم االحوال   ادة ولكن حم  كئف  الفنفمفم فف  

 مصرف الم   كسالة بالتكجة ا ول 
فهو  قت  ختمات إس مية اصي ة ال ىتواف  ود ووا اإلسف مف  

 وسوة ن ييوا الكر ل 
نشكر       ننمه الك يرة الت  ال ىنت وال ىفتفصف  ومفن 

 بين إحتس ى ر الونل االنتماء ال   مال مصرف
الم   فرع قموطيوة خاصة ان ىفكفون مفن ا وائفم الفذ فن 

 شهتوا وشاككوا ف  نمو وكق  هذا الحرع 
ف   من وجيح وكقفل قفيفاسف  مفقفاكنفة بف فوفوك أخفرس فف  

 الميتان  
ننل النمم  وجم  فوفتمفا  فقفو فه اإلخف ص و فحداد حفمفا  

 الشلص ك ما أخ ص هلل  ح وجم 
 

كصراف كئيم  ممؤوليت  من أك ر وأخطر المفمفؤولفيفات 

 ف  المصرف حي  ف  كم  و  ىمر االف
وم  ين التنانير ف  مص تة الصوفتوا حفيف  ىفنفت الفقفتكة 

     النت من اهل المها  وأصن ها
والقتكة     الجم  بفيفن المفر فة الفتقفة والفتفركفيفح خف ل 

 سا ات النمم الت  كبما ىتجاو  ال مانية سا ات 
 وميا امر ضروك ا ولي  با مر الهين  وفوا كفم ذلفر ان 

  تت   الصراف بل ق ا مانة 
 وما إدكاك ما ا مانة       

فاذا  ك   ا مانة فمتتصت ال قة وف  الوها ة اذكر اخوان  

الصرافين بصحة خاصة قفول كسفول   صف ف     ف فيفه 

 وس ل   ى ممر ف  وجه اخير صتقة  
اذ  نت ر الصرافون خط المواجهة ف  اال مال الفمفصفرففيفة 

 نهل  ادة ما  كونون اول من  راه و تنامم منهفل الفنفمفيفم 

 ف  ال ور او المصرف 
ونلتل بقوله  ح وجفم  قفم ا فمف فوا فمفيفرس    فمف فكفل 

 وكسوله والمؤموون 
نملل   الشحاء الناجم لجمي  مرضانا ومرض  الفمفمف فيفن 

 والنافية والم مة ل جمي 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

 مصلحة الصندوق فرع قسنطينة
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يستفيد مصرف السالم الجزائر من خالل هذه االتفاقية على العديد من الخدمات و 

االمتيازات منها عمليات اإلشهار و نشر التقارير الصحفية و البيانات و المقاالت التي يتم 

نشرها عبر الصحف المقروءة و اإللكترونية و المجالت و القنوات الوطنية في إطار 

 عمليات إظهار العالمة التجارية للمصرف و الترويج لمنتجات و نشاطات المصرف    



61ص    

نمتهتف من خ ل هذا التتخم ال  ىم يط التوء وىوضفيفم وشفرن 

مها  وير قة  مم أ تاء ال جوة وذلفر قصفت الفتفقفرب أكف فر مفن 

 الحم ء ووض  الجمي  ف  الصوكة 
وحي  انه كما  ن ل الجمي  انكم أ تاء )ل خ ا ( لفت فهفل قف فم كفم 

ش ء ممؤوليات كموظفحفيفن فف  الفمفصفرف كفم حمف  وضفيفحفتفه 

ومهامه المووية والملولة اليه ف  موص ه ولتجو  كم ىقصفيفر فف  

الممؤوليات اكىل وا لوض  أس  وموا يت نمير وفقها ل  فوغ افتفم 

 الوتائن 
 لما ىمتت يه هذه المهمة الو ي ة من جهت وىحان  

وأول  ا شياء الت  قموا بها ه  ىو    المها      ا  تاء حمف  

 ي ينتها وحم  ميول االفراد ال  هاىه الواج ات  وفيما      
 

بففنففت ىشففكففيففم لففجففوففة الففلففتمففات االجففتففمففا ففيففة اكىففل ا  تففاء 

المها  من اجم التكحم الصتيم بانشغاالت الموظحفيفن و  ىقميل  ال  

 المها  الت  أسوتت اليوا  مكن  تها فيما  لى  
  بفوفاء  ىكاليف دوك الفتفتفانفة  متابنة ىنو تات جحء من 

 الموظحين 
    متابنة دف  موتة الحوا 
  متابنة دف  موتة اال د اد و اللتان 
  متابنة دف  موتة الوفاة 
  القروب االجتما ية متابنة و ىميير   

م  الن ل انوا نترص     دف  التنو تات و الموم ف  اجال مق ولفة 

 ل تلحيف     الموظحين ف  المصاك ف الك يرة الت  ى قم كاه هل  
 نقت  لكل أ تاء ال جوة كم حم  مهامه 

 
ُ)   بسم هللا الرحمن الرحيم :قال هللا تعالى َملُوا فََسيََرى َّللاَّ َوقُِل اعا

َهاَدِة  َغياِ  َوالشَّ ِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن ِإلَٰى َعاِلِم الا َعَملَُكما َوَرُسولُسُ َوالاُمؤا

 فَيُنَّبِئُُكم بَِما ُكنتُما تَعاَملُوَن(.
كوس ابن ماجةه أن كسول   ص       يه وس ل قال  )إن هذا 

اللير خحائنه ولهذه اللحائن محاىيمه فطوب  لن ت جن ه   محتاحاً 

ل ليره مغ قاً ل شره وو م لن ت جن ه   محتاحاً ل شر مغ قاً 

  ل لير(
الووا ا الطي ةُ محتان اللير ف  هذه التياةه بوابةُ التوفيق والر اه 

وه  من الن ادات اللحيةه فك ما كان داخم اإلنمان نقيا ابتمم  له 

التكوبه والن  له اللطوبه ومال  إليه الق وب ابتأ  ومر دائما 

 بمحتاحين 
ا ول الوية الطي ة فه  محتان الر اه وال ان  الك مة الطي ة فه  

محتان الق وب و  يوا بإحمان نوا انا وإص ن مقاصتناه وهذه ه  

ال تا ة؛  ن صحاء الوية ونقاء المر رة وحمن الظن محتان لك ير من 

  كوو  التنيا وااخرة
 فال هل اجن وا من الم اقين لحنم اللير و الليرات 

 فيما  لص لجوة اللتمات االجتما ية  
بنت ىشكيم لجوة اللتمات االجتما ية أسوتت إل  المها  الت  

أىشرف بها لتقت ل ما هو أحمن و أفتم لنمال مصرف الم   و 

 المم  ة فيما     
مك ف بالتنو تات الموم التمو ة و الت  ى تأ فترىها من ىاك خ 

 بتا ة شهر أكتوبر إل   ا ة شهر ما   
مك ف ب رمجة نشايات الرحاالت المياحية خاصة بالمواسل  -

االصطيافية و الت  ى تأ من ىاك خ موسل الصيح  إل  نها ة شهر 

 من كم سوة  س تم ر 
 م  خالص التتية 

 السيد : كمال حفصي 

عضو مكلف بخدمات 

القروض و التعويضات 

 اإلجتماعية

 السيد : محمد حسين نقاز 

عضو مكلف بالنشاطات 

 السياحية و الحموية

 السيد : زهير غولي 

رئيس لجنة الخدمات 

 اإلجتماعية
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وبككس    ربككي الككعككامككيككن هلل الككرحككمككان الككرحككيككم والككحككمككد بسككم هللا

 محمد سيدنا على هللا وصلي اللهم وبارك نستعين
 اجمعين و صحبس الس وعلى

اوال  ف ف   مصفرف المف    مال و فامف ت ال  كافة أىقت  بالشكر

الفوف فيف فة  اداء مفهفمفتفوفا مفن اجفم   تفاء الف فجفوفة موت  الت  ال قة

 فن  مفا  فهفتنفاه  مم ال جوفة وهفذا وىحهل     التواصم منوا و انيا

المصرف ولي  بالغر    ن  م ئوا الذ ن  ؤدون  فمف فهفل  موظح 

 بإخ ص وىحان   
بالمواس ةه أود أن أ  ل  م ئ  أنه وبنفت ىفرسفيفل أ تفاء الف فجفوفةه 

 اىحقوا     ىقميل المها  وقت ك ح  شلصيا بمتابنفة والفقفيفا  بفجفمفيف 

التنو تات الت  ىلص ا نشطة الفر فاضفة و فقفت االىفحفاقفيفات مف  

 ملت ف المرك ات  
ف  ا خير أىرككل م  هذه القصة التقيقية الجمي ة والت  أهتف موها 

 إل  ىنميل فنم اللير بين الوا   
دخم كجم إل  أحت المفطفا فل وقفا  بفطف ف  الفغفتاء وبفنفتمفا أكفمفم 

 ينامهه ي   الحاىوكة فمت  ته إل  جي ه ليتف  التماب 
ف ل  جت متحظتهه اصحر وجهه وىذكر انه قت نمفيفهفا واحفتفاك كفيفف 

سيلر  من هذا الموقف المتر  وظم  حتش جيوبه بهمتيفر فا آمف ً 

 ذه  إلف  صفاحف  ن  ف  الن وك     نقود حت      وقرك أخيراً أ

 المطنل و رهن سا ته حت   لى  بالم  غ و نود الستنادىها  
ما ان هل بالك   حت  بادكه صاح  المفطفنفل بفالفقفول لفه  حمفابفر 

  !متفوع  ا أخ  
من دف  حماب  !ق أجابه صاح  المطنفل بفلن    ىنج  الرجم وقال

الرجم الذ  خر  ق  ر دف  حمابره فقت الحظ اضطرابر وحيفرىفر 

وكفيفف سفلكد لفه    فقا  بتف  فاىوكىر وخر ه ىنج  الرجم وسفلل

 الم  غ وأنا ال أ رف من هو   !ق 
ال   فيفر ه  فمفكفوفر أن ىفردهفا  فن    ضتر صاح  المطنل وقال

ير ق دف  فاىوكة شلص آخر ف  مكان آخر وهكذا سيمتفمفر ففنفم 

 اللير والمنروف بين الوا    
ما أجمل أن نعمل الخير مع الناس دون أن ننتكظكر مكقكابكل ونكعكمكل 

 .الخير حتى مع الذين يقابلون حبنا بالكره والشر
سنجدها بحولس تعالكى فكي دنكيكانكا فبذلك يعطينا هللا مكافئات جزيلة 

 .وآخرتنا

 الم     يكل وكحمة   ىنال  وبركاىه ه
 أسنت   ص احكل بكم خير  

ص      ف فيفه -قال كسول    -كض     وه- ن أن  بن مالر 

  ) إنَّ من الوا  ناساً محاىيم ل لير مغفالفيفق لف فشفره وإنَّ مفن -وس ل

الوا  ناساً محاىيم ل شر مغاليق ل ليره فطوب  لمن جنم   محاىفيفم 

 اللير      ت هه وو م لمن جنم   محاىيم الشر      ت ه (
أما م  الوا  فهو محتان خفيفره ودالل مفنفروفه أن إ فانفة الفنف فت 

ير ق من يرا إ انة   لفهه وقفت مفّن  ف فّ     فل الفمفوظفحفيفن 

بانتلاب  ضمن أ تاء لجوة اللتمات االجتما ية وك فحفوف  أ تفاء 

 ال جوة بالمها  التالية  
مشفتفر فات ا جفهفحة الفكفهفرو مفوفحلفيفة  الط  يات القتفوفاء  أخت كم 

 والهواىف الوقالة الت  ى تأ فترىها من ىاك خ بتا ة كم شهر
 التوميق بين الموكد ن و لجوة اللتمات االجتما ية  

 منالجتها   التما  شكاوس الموظحين وسن  ف  
 االشراف     ىوظيل وىوميق كم الوشايات المواس اىية  

ف  ا خير أ انوا   ووفقوا ف  ختمة الموظفحفيفن خف ل هفذه الفنفا  

 .وذلر  جم ىقت ل ختمة كاقية لمصرف كاق  

السيد : براهيم بن  

 عياش مكلف
 بالنشاطات الرياضية 

  

اعمل الخير وارميس في نهر جاري ان ضاع عن الخلق ما يضيع 

 عن هللا الباري

السيدة :  نسرين أيت  

 راضي 
مكلفة بعمليات البيع 

 بالتقسي 
  

وبعد الكتكعكرف عكلكى أعضكاء )ل.ر.ا( نكرجكو مكن الكزمكالء 

تسهيل مهامها واعانتها ولكو بكالكتكقكيكد بكالكمكواعكيكد ارسكال 

الطلبات والصبر حتى يتسنى لنا تقديم خدمة تليق بمصرفنكا. 

 كما نذكر الجميع انا الخدمات االجتماعية مسؤولة الجميع.
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أوال نتت   ىنال      ىيميره لوا بان نفكفون مفمفن كفان 

  يهل االختياك ف  ختمة موظفحف  مصفرف المف   وهفا 

ه  الموة ىمر بمر ة ونتن اان نقف اما  أنحموا لووظفر 

ال  ما ىل إنجا ه اىجاه مفن و فتنفاهفل ان نفلفتمفهفل وان 

نكون  ونا لهل ف  كم ما  فلفص حفيفاىفهفل وانشفغفاالىفهفل 

المهويةه فكان من الصن  لأل تاء ال جوة ان  وفقوا بين 

أ مالهل المهوية اليومية المووية لهفل والفحامفيفة اىفمفامفهفا 

    أكمم وجهه وبين ا مال لجوة اللتمات االجتمفا فيفة 

والت  ىتط   التجويت الكامم   تائهاه  جم ذلر اكىلت 

 ال جوة ان ىقو  بتقميل المها  بين أ تائهاه
 المك ف با نشطة الر اضة و قت االىحاقيات-
المك ف بالتنو تات اللاصة بالحوا  وك اب ا يحال -

 والوفاة واال د اد
 المك ف بالمياحة التمو ة ومتابنتها -

 المك ف بال ي  بالتقميط ومتابنة الموكد 
وباإلضافة ال  كم ما ذكر االستماع ال  كفم انشفغفاالت  

الموظحين الت  ىنترضهل فف  حفيفاىفهفل الفمفهفوفيفة والفتف  

 ىمت ح  الوقوف   يهاه
وكما أشرنا سابقا ان الموة مرت وقت استطنوا بتفمفت    

  قت  تة اىحاقيات  وائيةه موها 
المتن ق بالوشايات الر اضية ومفوفهفا مفا ىفنف فق بفاقفتفوفاء 

أجهحة موحلية والكهرو موحلية واىحاقية  جم اقتواء

 الم ب  و يرهاه فكان  الوتائن كالتال  
 د  75 525 014 17مجموع الموم المقتمة  

ماك  و يت ا ضت  وكمتفان بفت فل كف فيفر  29موتة 

 د  11 479 798 48من اإلداكة النامة  
 د    12 049 337 15القروب التموة والشراء بالتقميط    

وف  ا خير نلمم من الجمي  ان  كونوا  فونفا لفوفا وذلفر 

 بت موا ف  مهاموا والتجاو   ن اخطائوا ان وقن  
 وىقت ل لوا النذك ف  ذلر 

فَمف ُفوام فََمفيَفَرس أهلل َ فَمف َفُكفلم َوَكُسفولُفهُ  قال ىنال   َوقُفم  ع م

فتَة  فَفيُفوَف ّ ف ُفُكفل  وُوَنۖ  َوَستَُردُّوَن إ لَٰ  َ ٰ  ل  علمغَيم   َوعلشََّهٰ م  َوعلمُمؤم

 ب َما ُكوتُلم ىَنمَم ُونَ 

 السيد : خير الدين شبة 

 كلمة رئيس مكت  مندوبي العمال
 شبة خيرالدين السيد :  
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 71يال   تك  ف  سو مرا و مكن ف   رفة  وت امرأة  فمفرهفا  

سوة    ى ر المرأة كان  من مة ق م ىقا تها واان ىمت ل كاى  ىفقفا فت 

   مجح  
 لففففكففففوففففهففففا ىففففذهفففف  لفففف ففففنففففمففففم مففففرىففففيففففن ففففف  االسفففف ففففوع 

مفمفا   سوة   ابتس الشاب امتفوفانفه 91   م ها كان لر ا ة ممن  مره

   ىفففحفففنفففم وسفففللفففهفففا ان كفففانففف  ىفففنفففمفففم لفففكفففمففف  الفففمفففال 
 !  فففقففالفف  لففه إنففهففا ال ىففنففمففم  جففم الففمففال بففم لففتففكففمفف  الففوقفف 

وأنها ىودع لوحمها وقتا ف  بور ىوفير الوقف  او بفوفر الفحمفن  وهف  

بنم ها ذلر ىودع الحمن لك  ىمتطي  الصرف موه  وتما ىفتفتفا  لفه 

   بنت ىقت  المن او  فوفتمفا ىصفاب بفتفادث وىفتفتفا  مفن  مفا فتهفا
 قول الطال  إنها المرة ا ول  الت  اسم  فيها  ن بور الوق  فمللها 

    فففففن مفففففنففففف فففففومفففففات أكففففف فففففر  فففففن ذلفففففر الففففف فففففوفففففر
  ففففففففففففففففففففففففقفففففففففففففففففففففففالففففففففففففففففففففففف  لفففففففففففففففففففففففه 
ان التكومة المو مر ة أنشلت ذلر ال ور كتمان اجتفمفا ف  لف فوفا  

حي   حتم كم كا   ف  االشتراك فيه حماب  من  بتفيف   فتفمف  

له الحمن الذ   قتيه فف  الفلفتمفة االجفتفمفا فيفة خصفوصفا خفتمفة 

المموين والمرض  الذ ن ال  وجت لهل من  ر اهل او  مفا فتهفل مفن 

المشترك أن  كون س يما صتيا وقفادكا  ف ف     شتري      وائ هل,

النطاء والتواصم م  االخر ن والتتمم وكا  ا ف  ىقفت فل الفلفتمفات 

   بفففففففففففففوفففففففففففففحففففففففففففف  كاضفففففففففففففيفففففففففففففة وإخففففففففففففف ص
 وتما  تتا  الشلص مما تة  رسم له ال ور شلصا متطو ا مفمفن 

اشتركوا ف  ال ور ليلتمه و لصل الوقف  مفن حمفابفه    الفلفتمفات 

الت   قتمها المتطوع اما ىقت  ل متتا  ف  الممتفشفحف  او فف  الف فيف  

كلن  رافق المتتا  ل تموا او ل تمشية او لفمفمفا فتىفه فف  ىفوفظفيفف 

ل مما تة  فوفتمفا سفقفطف    موحله  ف  احت ا  ا  احتاج  ى ر المرأة

أ واء ىوظيف نافذىها وكمرت كاحفم قفتمفهفا واضفطفرت لف ف فقفاء فف  

    المففففففففففففففففففففر ففففففففففففففففففففر  ففففففففففففففففففففتة أ ففففففففففففففففففففا 
أكاد الطال  ىقت ل إجا ة اضطراك ة لمما تىها لكوها قال  له   إنفهفا 

ال ىتتا  مما تىه  نها قتم      ي   ستف  مفن كصفيفتهفا فف  

ال ور وأنهل سيرس ون لها من  ما تها  جفاء الفمفمفا فت الفذ   فيفوفه 

ال ور وكان  ر اها و  تتتث منها و  رافقها و قت  لها حفاجفيفاىفهفا 

    من الموا  واكسم لها الف فوفر مفمفرضفة  فوفتمفا احفتفاجف  لفذلفر
مرىين ف  االس وع لتفنفو فا   بنت ان ىناف  من الكمر  ادت ل نمم

    مفففففففا خمفففففففرىفففففففه مفففففففن وقففففففف  فففففففف  الففففففف فففففففوفففففففر
وهكذا  نمم بور الوق    الشن  المو مر   ؤ ت ذلر ال ور و ت فمفه 

     نفففففهفففففل لفففففمفففففمفففففوا ففففففوائفففففته  ففففف ففففف  الفففففمفففففجفففففتفففففمففففف 
اجتفمفا فيفة بفتال   باختصاك ذلر ال ور وجت لت ادل او مقا تة ختمات

من ى ادل أموال   واللتمة ىتخم ف  باب المص تة  فكرة جمي ة جفتا 

ف  كم مجتم  من المجتمنات لكوها ىفتفطف ف    ومحيتة و مكن ىط يقها

انت ايا وإحما  بالممؤولية وإخ صفا فف  اداء الفنفمفم   و فقفاففة 

 إنمفففففففففففففففففففانفففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففة  فففففففففففففففففففالفففففففففففففففففففيفففففففففففففففففففة
      “منقـــول ” 

 

يال   تك  ف  سو مرا و مكن ف   رفة  وت امرأة  فمفرهفا 
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العوائق الرئيسية التي تحول دون تمكين  أوحس  اعتقادكم، ما هي الدوافع 

 المرأة في الصناعة المالية اإلسالمية؟
ف  المط ق ال  وجت ا   وائق ظاهرة ىتول دون ىمكين المرأة ف  سوا 

النمم بصحة  امة وف  الصوا ة المالية اإلس مية بصحة خاصة  ان الوماء 

% من إجمال  99 18%ه و13 02النام ت ف  الجحائر شك   ما نم ته 

      التوال  بنتما 0218 ه و0219حجل القوس النام ة ف   ام  

  اما  %42 02  بوم ة مشاككة ب غ  0211ف   ا   ذكوىها التاك لية ب غ 

% من اجمال  32ف  مصرف الم   الجحائر فوم ة الموظحات ىقاكب نم ة 

 القوس النام ة 
 
 
 
 
 

ىتول دون ىمكين المرأة ف  الصوا ة المالية قت ومن النوائق الرئيمية الت  

 اإلس مية بصحة  امة 
والمتم  ة ف   ت   قتها بقتكاىها وإمكاناىها الذاىية؛  المنوقات الشلصية 

نتيجة  ت  االهتما  بتوش ة المرأة كنوصر قياد  فنال وخوفها من الحشم 

  وضنف قتكىها     المواجهة والتتت 
وىتم م ف  ق ة الص حيات الممووحة لها والمركح ة ف   النوامم التوظيمية 

اىلاذ القراكات وحصرها     الممؤولين الرجال وىحتيم المرأة النام ة أن 

 كون الممؤول  وها الرجم بتال من المرأة وق ة ى ادل الل رات بين القيادات 

اإلداك ة الومائيةه فت   ن  ت  وجود منا ير واضتة أو مكتوبة  وت 

  اختياك القيادات الومائية
والت    ر  من بيوها دوك المجتم  المحري ف  ال قة  النوامم االجتما ية 

بالرجم أك ر من المرأة والوظر إل  دوك المرأة     أنّه  وتصر ف  إنجاب 

ا يحال وك ا تهل والوظرة الم  ية ل مرأة الواجتة مهويا     أنّها مقصرة ف  

واج اىها ا سر ةه و ت  ىق م الرجم أن ىكون المرأة ممؤولة  وهه باإلضافة 

  إل  شيوع النادات والتقاليت الت  ال ىت ذ أن ىكون المرأة ف  موص  قياد 
 

ماهي اهم العوائق أمام تمكين المرأة والمبادرات االستراتيجية )ان وجدت( 

 التي اتخذت للتغل  عليها في السنوات القادمة.
 حخر القطاع المصرف  الجحائر  بنتد من الوماء ال اك ات ف  ملت ف 

القياد ة و نت قطاع ال ووك أحت أك ر القطا ات حيو ة ف  ال  د وقت  المواص 

أ  ت  المرأة الجحائر ة جتاكىها ف  ىول  ا دواك المرموقةه حي  حظي  

المرأة بوصي  وافر من االهتما  والر ا ة والتمكين مما جن ها ىتميح ف  هذا 

  القطاع وىت وأ المواص  اإلشرافية والقياد ة والمهوية والحوية المتلصصة
لقطاع المصرف  قطاع  تط   فيمن  نمم به النت ت من الصحات من بيوها ا

التقة ف  النمم وسر ة اإلنجا  والكحاءة والمهوية النالية وااللتحا  النم   

التائله وهواك النت ت من الوماذ  الومائية ف  القطاع المصرف  الت  أ  ت  

وهذا التال ف   جتاكىها وكن موافمات ف  س اا النمم م  إخوانهن الرجال 

مصرف الم   الجحائر الذ   نط  الحرص بالتماو  لألجتك سواء ل مرأة 

 أو الرجم 
جحء من ال قافة والهو ّة المؤسمية ل مصرفه الذ    ىمكين المرأة إن محهو 

 نمم     ىجميتها     أكب الواق  ضمن موهن شمول  ومتتاخم م  

ملت ف وكافة نواح  المؤسمة  وال  نمم     ىط يق م تأ ىكافؤ الحرص 

  ضمن برنامن     هامش النمم
من وجود المنيقات الملت حة الت  ىتتّ من  وكما س ف الذكره و    الر ل

مشاككة المرأة ف  بي ة النمم بشكم  ا ه إالّ أن القطاع المصرف   نت ر بي ة 

ولما  جاذبة ل مرأة لما  تمت  به من  قافة مؤسميّة ىمتوت إل  المنا ير المهويّة

   قتمه من فرص ىطو ر المهاكات وإبرا  القتكات وىتقيق الذات
وف  مصرف الم   الجحائره نترص     ىط يق النتالة بين الجومين 

و    وجود منا ير واضتة ومو وقة لتتقيق ىكافؤ الحرص  فتتت ت الرواى  

والمكافآت والترقيات  كون     أسا  اإلنجا  والكحاءة   أّما المحا ا وفرص 

التطّوك والتتك   المهو  فه  متماو ة أما  الجومين  كما  نمم المصرف 

أ تا     ىوفير بي ة مرنة وصت قة ل مرأةه من خ ل ىوفير  طم االمومة 

وسا ات الرضا ة والنطم االست وائية وكف  نم ة الو   ال قاف  

واالجتما   بين الموظحين حول أهمية التووع بين الجومين الذ   مكن أن 

 ماهل إل  حت ك ير ف  كف  أداء المؤسمةه والذ  ساهل ف  ىنح ح المشاككة 

  الحنالة ل مرأة ووصولها إل  مراى  قياد ّة ومواص    يا
وىنان  المرأة النام ة بصحة  امة من النت ت من المنيقات ومفوفهفا الفمفنفيفقفات 

االجتما ية وااللتحامات الموحلية وىجاه ا بواء وىوفيفر حفاضفوفات لفأليفحفاله 

إضافة إل  المنوقات المتن قة بالتوقم وأوقفات الفنفمفم والمفحفر و فيفرهفا مفن 

   ا موك
وبالوم ة ل نم ء  ترص المصرف     ىقت ل جمي  اللتمات المالية المتاحفة 

إل  المرأة بنتالة ومماواةه وال  تلخر ف  المشاككة ف  الحنفالفيفات والف فرامفن 

و فيفر الفمفالفيفة لف فر فاد فات ( الهادفة ل واء القتكات المالية )التف فقفيفف الفمفالف 

وكائتات ا  ماله لتنح ح قتكىهن     الوصول إل  كأ  المفال واسفتف فمفاك 

 ا موال 
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العوائق الرئيسية التي تحول دون تمكين أوحس  اعتقادكم، ما هي الدوافع 

المرأة في الصناعة المالية اإلسالمية؟

ف  المط ق ال  وجت ا   وائق ظاهرة ىتول دون ىمكين المرأة ف  سوا 

النمم بصحة  امة وف  الصوا ة المالية اإلس مية بصحة خاصة  ان الوماء 

% من إجمال  99 18%ه و13 02النام ت ف  الجحائر شك   ما نم ته 

      التوال  بنتما 02190218حجل القوس النام ة ف   ام  
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 هل يوجد في الجزائر أي مبادرات أو نظم محددة تدعم تمكين المرأة؟ 
 نت ىتقيق التومية الممتتامة التحاما ىتط   به التكومفة الفجفحائفر فة فف  

إياك سنيها لتوفير الرفاهية لكافة أفراد المجتم  كجاال ونماء و فتفتفمفن 

هذا االلتفحا  ىفمفكفيفن الفمفرأة فف  مفلفتف فف الفمفجفاالت المفيفاسفيفة مفوفهفا 

 واالقتصاد ة واالجتما ية  
ففالففجفهففود الفتففكفومففيففة ومففن خفف ل التفمففانفات الففتسفتففوك فة ومففلفتفف ففف 

االستراىيجيات الويويةه  م    جم التمكين الشامم ل مرأة  ف ف  الفوفتفو 

الذ  حتدىه سياسة ال  ده وذلر بوض   م ية التمكين هذه موض  التوحيذ  

وبت ل من موظمات المجتم  المتن ه أ ن لن   التركة الومائية دوك مهما 

 ف  التف  نتو ىمكين المرأة 
وىجتك اإلشاكة ال  أن المرأة الجحائر ة سج   حتوكها ف   تة مياد ن 

وأ  ت  جتاكىها ف  ىتمم الممؤوليات الت  انيط  بفهفا  وىشفكفم حصفة 

المرأة ف  مراكح صو  القراك والمؤسمات التكومية والمجال  الموتلف فة 

ف  الجحائر نم ة مهمة ى ق  إشادة موظمات دولية  إل  جفانف  الفتفشفجفيف  

%  75لهذه ا خيرة الت  ىشكم نم فة ىفحفوا  المتواصم ل تن يل اإلج اك 

 من مجموع خر ج  الجامنات 
وف  ذات الميااه سج   أ    ممتو فات االلفتفتفاا الفحفتفيفات بفالفتفنف فيفل 

الجامن  ف  التول النربية ف  كم من الف فتفر فن والفجفحائفر والمفنفود فة 

 ف  المائة  17إل   72والكو   بوم  ىراون ما بين 
 0229كما كان لمياسة التشغيم الت  ى وتها التولة الجفحائفر فة مفوفذ سفوفة 

فت  ل توام  المتحا ت ل مرأة ف   فالفل الشفغفمه ال سفيفمفا وأن الفتسفتفوك 

والقوانين والتشر نات ح        ت  التمييح ف  التصول   ف  وظفيفحفة 

 قائمة     الووع االجتما   
وأص ت  المرأة بذلر مفوفتمفجفة بشفكفم كف فيفر ومف فتفوظ فف  الفتفركفيفة 

االقتصاد ة بحتم استحادىها من ال رامن االجتما ية والتراىفيف  واالفيفات 

الموضو ة من ق م الفتفكفومفة ىفمف ف ف  أبفر هفا فف  وكفاالت الفقفروب 

 المصغرة لت ل ىشغيم الش اب وىطو ر المقاوالىية الومو ة 
وىول  الجحائر أ تا أهمية خاصفة لف فمفرأة كفنفامفم سف  ه سفواء  ف ف  

الممتوس ا فر ق  أو التول ه من خ ل ىتقيق أجوفتة االىفتفاد اإلففر فقف  

واستمراكها  0202-0212وملطط  مم  شر ة المرأة ا فر قية  0273

موها   مم بيفجفيفن وأجفوفتة الفتفوفمفيفة  ف  ىتقيق ا هتاف ذات الص ة ف 

  0232الممتتامة لنا  
 

ماهي المبادرات الرئيسية التي اتخذها مصرف السالم الجزائر لتكمكككيكن 

 المرأة في مكان العمل؟
ان د ل المرأة  ماهل بتمّكين ال ووك من االستحادة مفن الفطفاقفات الفكفامفوفة 

ل منرفة الن مية الت  ىل االست مفاك ففيفهفا مفن خف ل الفتفنف فيفل ا كفاد فمف  

 %75المتقتّ ه الذ  وص   إليه الوماء ف  الجحائر والذ  ناهح ما نم ته 

من خر ج  الجامنات و متمر القطاع المصفرفف  فف  ىفنفح فح مشفاككفة 

المرأة االقتصاد ة ف  الجفحائفر وجفنف فهفا أكف فر ىفل فيفرا فف  د فل الفوفمفو 

  االقتصاد  الشامم والممتتا 
و ترص مصرف الم   ف  ىنح ح ال قافة المؤسمية التا مة ل مفرأة مفن 

خ ل ىلسي   قافة مؤسمية وإداكة مواكد بشر ة صت قة ودا مة ل فمفرأة  

وقت وضن  المياسات المواس ة الت   تمن من خف لفهفا  فت  الفتفمفيفيفحه 

وىكافؤ الحرص والمماواة بين الجومينه كما  ن  ان ىمفكفيفن الفوفمفاء مفن 

مماكسة حقوقهن ف  بي ة  ادلةه  ونك  إ جابا     أداء الفمفصفرف مفن 

خ ل   ادة التووع والكحاءة ف  صوا ة القراك وىفوسفيف  قفا فتة الفنفمف ء 

 و  ادة التصة الموقية وبالتال    ادة الربتية 
و موم المصرف الحرص المتماو ة ل مواق  اإلداك ة الن يا بفتفيف   فكفون 

هوالر ىم يم ل وماء ذوات الل رة والمقتكة     قيادة اال فمفال وصفيفا فة 

وىط يق المياسات   وىجتك اإلشاكة ف  هذا المياا ان التكاسات النالميفة 

أ  ت  أهمية مشاككة المرأة ف  مواق  صو  القراك وأن التجربة الفنفمف فيفة 

و فتفجفه  - النالمية برهو      أن الشركات الت  لت ها ىم يم نمائ  أكف فر

ىكون ذات كبتية وحوكمة أ    ومقتكة مفتفقفتمفة  ف ف   - نتو المواصحة

  اداكة الملاير
و ترص مصرف الم   الجحائر     ىتمين برامجه التتك  ية ىطفو فر 

الكحاءات من الرجال والوماء     حت سواء لتطو ر الفمفهفاكات الفقفيفاد فة 

  وموم الحرصة لت ادل الل رات
و وجت ف  مصرف الم   الجحائر نماء مفمفيفحات اسفتفطفنفن ك فل كفم 

و فحفلفر الفمفصفرف بفوفمف فة الفوفمفاء مفن التتت ات من االبتاع والتمفيفح  

    وهفن  شفغف فن %32المت ر ن والرؤساء التوحيذ ين الت  ب فغف  نمف فة 

المواص  الن يا المتن قة بالق   الوابا ل مصرف من ىفلفطفيفط اال فمفال 

وىمو م الشركات وىمو م االفراد والرقابة     التميفيفر والفرقفابفة  ف ف  

الففتولففيففة  االمففتفف ففال وكففذا الففتففتك فف  والففتففكففو ففن ووظففيففحففة الففنفف قففات

 المراس ة( وإداكة الحروع  ال ووك )  قة
موظحة ف  الفتوكات الفتفتك ف فيفة  017فيما  لص التكو ن استحادت قرابة 

بالمائة من اجمال   42أ  ما نم ته  0201التاخ ية واللاكجية خ ل سوة 

الموظحين المشاككين  وفف  نفحف  المفيفاا ىفجفتك اإلشفاكة الف  ىفمفكفيفن 

( بالمصرف ل مشاككة ف  التوكة التتك  ية المنتة من قف فم 20موظحتين )

( ل تصول     شهادة المتاس  اإلس م  المفنفتفمفت AAOIFIاال وف  )

والتصول     شهفادة الفمفتفاسف   بوجان وقت ىمكوتا من اجتيا  االمتتان

( وهفن الفوحفيفتىفيفن فف  الفجفحائفر فف  هفذا CIPAاإلس م  المنتفمفت )

 االختصاص  
ومن اهل اللتمات االجتما ية والفمفحا فا الفتف  ىمفتفحفيفت مفوفهفا الفمفوظفحفة 

  الجحائره ما     -بمصرف الم   

 يتبع في العدد القادم إن شاء هللا ...............

 القمية املناس بة

هدااي ممزية و الاس تفادة من نصف  عيد املرأ ة
 يوم راحة مدفوع الاجر

 000 20دينار جزائري   منحة الوالدة

 من مبلغ العملية % 50 منحة ختص معليات اجلراحة
 000.00 150دينار جزائري    منحة الزواج

 دينار جزائري شهراي 3000 منحة املرأ ة املاكثة يف البيت
 حتاليل جمانية أ ايم حتسيس ية / الرسطان شهر أ كتوبر

 يف شهر رمضان الاس تفادة من ساعة خروج قبل الوقت
 يوما 22   الاس تفادة من عطةل أ مومة

 أ ايم 3 عطةل مدفوعة ال جر / ختان
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أح  ويور وال ىترأويان الوا  ه ال  و غ  لوا أن  نفت فر ظفهفرنفا  

اجتهت أحت موا ف  مجاله  ه أو  إذا لويووا فتوا  التال من المتال ه و

أ  شي    ليوح  ويوه و أمته  ف  بت أن نشفجفنفه ه حفتف  إن  اكتشف 

وجتت   وته أخطاء  ميرة نواصته  فيها   نه ال    فمفكفن أن ىفجفت 

 م  س يل م ة بالم ة  هفمن  نمم  لط  بط ينة التال و الفكفمفال هلل 

  ح و جم       ه 
ثاكِم قال   ىنال     ِ ّرِ َوالتَّقاَوى َواَل تَعَاَونُوا َعكلَكى اإلا  َوتَعَاَونُوا عَلَى الابِ

َواِن   ( ه 0سوكة المائتة آ ة )  َوالاعُدا
فمما نشهته اليو  من  فت فون أن الصفيفرففة اإلسف مفيفة  فيفر         

شر ية  بم  صم  ا مر بهل  إل  ا ت اك ال ووك الربو فة أفتفم مفن 

ال ووك اإلس مية و  متوتون إل  أخطاء  ىصتك من النام فيفن و هفذا 

من خ ط ا موك و احتقاكها و الذ  هو  موهفا   فيفر سفو    فؤدس 

إل  الوهن و ق      ذلر ف  أم  ة أخرس أدت إل  ككود المفجفتفمف  

و ىتطيل أح   الوا  ه   ك  ذلر  مّرن  ك يراً ما ىقو  بفه بفنفا 

المؤسمات  من ا  مال الطي ة ف  سائر أنتاء المنموكة من الوشفاي 

ف  الت وة إل   ه ومما تة ذو  التاجاته فالتمفت هلل  ف ف  ذلفره 

     وأسلل   أن  وفق القائمين   يها لكم خيره قال كسول   

من سن في اإلسالم سنة حسنة فلس أجرها وأجر من عمكل بكهكا مكن 

بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومكن سكن فكي اإلسكالم 

سنة سيئة فعليس وزرها ووزر من عمل بها من بكعكده مكن غكيكر أن 

قفوس ينقص من أوزارهم شيء  ،  و لك   ىوها ا مة ال بت من  ىف

  ه ال نفحفكفر   اليد في اليد   ىنال   و من الوحتة بصر م الن اكة   

ف  مصالتوا  و أموالوا  فقط ه بم ف  الجمي  خاصة ا قفربفيفن إلفيفوفا 

) ال يؤمن أحدككم     الذ ن هل أول  بالمنروف  ه قال كسول   

هو لهذا وج    يوفا اإلخف ص هلل  حتى يح  ألخيس ما يح  لنفسس(

 ن المم مين ف  كم مكان بتاجة إل  من  فنفيفوفهفل  ف ف    ف  النمم

الليره و شجنهل   يهه و    ال  ات   يهه كما أن  يفر الفمفمف فمفيفن 

 ارحموا من فكي األرض ف  حاجة إل  الت وة والتوجيه والتلليف و 

       يرحمكم من في السماء   
و ف  ا خير نت و   سيتانه ىنال  و نقول ال هل اجنم ب فتنفا           

آموا  مطم وا ه سلاء كخاء و سائر ب د المم مين  ه ال هفل بفاكك لفوفا 

ف   مرنا و باكك لوا ف  مت وتوا و باكك لوا ف  ٌمتنا و بفاكك لفوفا فف  

صا وا و باكك لوا ف  كم ش ء ه ال هل  من أكاد د ووا و ب دنا بفلفيفر 

فوفقه لكم خير و من أكاد د ووا و ب دنا بموء فلذه أخذ  ح ح مقتتك 

ه ال هل أن  الغو  ونتفن الفحفقفراءه اسفقفوفا الفغفيف  وال ىفجفنف فوفا مفن 

 القانطينه 
 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد ، وعلى آلس وصحبس أجمعين   

   والحمد هلل رب العالمين.
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كان  ا مكان ف  أحت اإلسفطف ف ت الفنفربفيفة 

مجمو ة مفن الفتفمفيفر وذات  فو  أضفرب 

حماك     الطنا  متة مفن الفحمفن فتفنفف 

جمته وىهتل  أذناه وكفاد جمفته  فقف   ف ف  

ا كب من الوهن فلدكك الفتفمفاك ا ب أن 

وض  ابوه  تتهوك كم  و  وأكاد أن  حهل موه س   ذلر ففلىفاه 

    انحراد  متط   حالفتفه الفوفحفمفيفة والصفتفيفة الفتف  ىفحداد 

 ىتهوكا فقال له ما بر  ا بو  لقت أحترت
إلير أفتم أنواع الشنير     وأن  ال ىحال كافتفا أن ىفلكفم 

أخ رن  ما بر  ولماذا ىحنم ذلر بوفحفمفر هفم أ  فجفر أحفتق 

كف  التماك االبن كأسه وخاي  والته قائ   ننل  ا أب  إنفهفل 

 ال شر
دهش ا ب التماك وقال البوه الصغير وما بهل ال شر  ا بوف   

 فقال له  إنهل  ملرون موا نتن
منشر التمير فقال ا ب وكيف ذلرق قفال االبفن  أال ىفراهفل 

ك ما قا  أحتهل بحنم مشين  قولون له  ا حماك وك ما قفا  أحفت 

أبوائهل برذ  ة  قولون له  ا حماك أنتن حقفا كفذلفرق  صفحفون 

أ  ياءهل بالتمير و نتن لموا كذلر  ا أب  إنوا ننمم دون ك م 

أو م م و نحهل و نتكك و لوا مشا ر وتها اكى ر التماك ا ب 

و لل  نرف كيف  رد     ىماؤالت صغيرة و هفو فف  هفذه 

 التالة
المي ة و لكن سر ان ما حرك أذنيه  فمفوف  و  مفرس  فل بفتأ 

 تاوك ابوه متاوال إقوا ه حم  موطق التمير  أنظر  ا بفوف  

انهل منشر ال شر خ قهل   و فت هل     سائر الفمفلف فوقفات 

لكوهل اساءوا  نحمهل ك يرا ق م ان  توجهوا لوا نفتفن مفنفشفر 

التمير باإلساءة فانظر م   هم كأ   حفمفاكا خف ل  فمفرك 

ك ه  مرا مال اخيه هم سمن  بذلر هم كأ   حماكا  فنفذب 

بقية التمير لي  لش ء اال النهل اضنف موه او انه ال  نجف فه 

 ما  قولون قهم سمن   ن قمة حمير ال
  نرفون لماذا مجتمنين ق

نتن منشر التمير ننرف من نتن خ قوا   لفتفكفمفة ونفتفن 

ننمم بمقتتاها ولكن ال شر هم  نرفون التكمة مفن خف فقفهفل 

و نم ون بمقتتاها جيتا اىركهل  ا ولت   قولون مفا  شفاؤون 

ال   –ال نمفرا   –ال نفقفتفم -فيكحيوا فلرا انوا حمير ال نكفذب 

 ال نرقص فرحا وبيووا جر م وقتيم  –ال نشتل  –نغتاب 
نقتبس من هذه الحكمة عبرة لنا جميعا ان الكفكائكدة لكيكسكت «

 نعي  باسم الحيوان الن من يفعل
ذلك تراه هو الذي فيس كل العيوب و تكراه ككل يكوم يكتكربكص 

 باألخرين و هذا مؤسف الن مثل
 »هؤالء نجدهم بكثرة حيثما ذهبنا 
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 عصام: :االسم

 تالي :اللقب:

 مستشار الزبائن و التوجيس :المهنة:

 باب الزوار: :فرع

لـحكمـة للعق  

كان  ا مكان ف  أحت اإلسفطف ف ت الفنفربفيفة 

مجمو ة مفن الفتفمفيفر وذات  فو  أضفرب 

حماك     الطنا  متة مفن الفحمفن فتفنفف 

جمته وىهتل  أذناه وكفاد جمفته  فقف   ف ف  

ا كب من الوهن فلدكك الفتفمفاك ا ب أن 



 

     
 نطاق المعيار:  1

يتناول هذا المعيار بييياا اليمي يايوي بيال يييولي  

 وتوظيفها والطرق المشروع  لتحايلها

 . تعريف السيولة وإدارة السيولة:2

الم اوي بال يول  هي الن وي وما ي يهيل  1/   2

 تحويله إلى ن وي.

إيارة ال يول  هي تح يق الميءممي  بيييا  2/   2

تحايل ال يول  بأقاير وقيو وضل يل  يعير  

 وبيا ا تثمارها وتوظيفها باورة مجيي .

ويختلف تيحي يييق ال يييولي  بيحيا اليتيطيبييي ياو 

الييمييخييتييلييفيي ي لييهييي عييلييى  ييبيييييل الييمييثييال لييي 

المؤ  او: ال يرة على تلبي  ال حوبياو  وليي 

األ واق المالي : اإلميايانييي  اليفيعيلييي  ليتيحيوييل 

األوراق المالي  إلى ن وي لي لترة قايرة  ولي 

 الااوك والاناييق اال تثماري :

إتاح  اال ترياي ضو توالر الرغب  لي االشيتيراك 

 ليهما.

. الحححححاجححة إلححى تححطححبححيححقححا  السححيححولححة  ححي 3

 المؤسسا ؛

تييحييتيياس الييمييؤ يي يياو إلييى ال يييييوليي  لييي عييية 

 مجاالو  منها:

تييوعييير األربييا ي حيييييى يييتييوقييف عييلييى  1/  3

 التن يض الح ي ي )ال يول ( 

( بشيأا 04وينيظير اليميعيييار الشيرعيي رقي  )

توعير الربح لي الح اباو اال يتيثيمياريي  عيليى 

 ض اس الم ارب .

تولي  الم تح او عليى اليميؤ ي ي  بيبييير  2/  3

مييوجييوياو  ييلييعييييي  وتييحييويييلييهييا لييتيي ييول ل ييياي 

التعاماتها لليريرميام  ضو ليميواجيهي  احيتييياجياو 

طارئ  عني تافييي  األوعييي  اال يتيثيمياريي  ضو 

المؤ  او نفعها  واذلك لتو ير ضنشطيتيهيا  ضو 

لتح يق افاي  رضس المال  ضو لجيوية تاينيييفيهيا 

( 03االئتماني. وينظر المعيار الشرعيي رقي  )

 شأا اإللءس.

 . تحصيل السيولة وتوظيفها: 4

تحايل ال يييولي  بياالقيتيراض بيفيائيية   1/    0

وتوظيفها باليفيائيية ميحير  شيرعياي  يوام اياا 

مييبيياشييرا  ض  بييال ييحييا عييلييى الييميياييشييوف  ض  

بالت هيءو بفائية ضو عمول . ويجيا عينيي يعي  

الجهاو الرقابي  اإلشرالي  للمؤ  او بال ييولي  

ضا يت  بالايغ المباح  شرعاي مثل اليمي ياربي  

 والواال  باال تثمار للحاول على ال يول .

ميا الايييغ اليميشيروعي  ليتيحيايييل  2  /   0 

 ال يول :

 ال ل : 0/2/1

بيطيرييق ال يلي    وذلك بأا تبييير اليميؤ

ث  تحال على المواي الميليتيع    وت بض ضثمانها 

حلول ضجيل ال يلي .   بها بالشرام ما ال وق عني

 ويجوع الحاول عليى وعيوي بياليبييير ليتي يليييل

المخاطرة بيا ثما البير وثما الشرام. ويينيظير 

( بشأا ال ل  وال يلي  14رق  )  المعيار الشرعي

 المواعي.

 االستصواع  0/0/ 4

وذلر بلن ى ر  المؤسمة  قت بي  بفاالسفتفصفوفاع 

م  اشتراي ىنجيم ال مفن مف  أنفه لفيف  واجف  

االسففتففصففوففاع الففتففنففجففيففم وإبففرا   ففقففت شففراء 

الموا   بل مان مفؤجف فة أو مفقفمفطفة  و فوفظفر 

( بشلن االستصواع و 11المنياك الشر   كقل )

 االستصواع الموا   

 بي  أصول  ل است جاكها  3 /0/ 4

وذلر بي  بنا أصول المؤسمة ب من حفال  فل 

 مكوها است فجفاكهفا بفلقمفاي مفؤجف فة إن كفانف  

متتاجة الستنمالهفاه مف  مفرا فاة مفا جفاء فف  

بشلن اإلجاكة واإلجاكة الموتفهفيفة  8المنياك كقل 

   5 /9التم ير  ال وت 

ىمو فم كأ  الفمفال الفنفامفم لفتفوسف   4  /0/    4

 نشاي مؤسمة 

وذلر بلن ىطرن مؤسفمفة  ف ف  الفمفمفتف فمفر فن 

االشتراك ف  ىمو م كأ  الفمفال الفنفامفم  ف ف  

أسا  المتفاكبفة أو الفمفشفاككفة لفمفتة مفتفتدة 

حم  التاجة ل فمفيفولفة والفتفمفكفن مفن ىصفحفيفة 

الففمففشففاككففة أو الففمففتففاكبففة؛ وذلففر بففتخففول 

الففمففمففتفف ففمففر ففن بففلمففوالففهففل ففف  الففمففشففاككففة أو 

المتاكبةه ودخول المؤسمة بلصولها المتتاولة 

بنت ىقييمها لفتفكفون قفيفمفتفهفا هف  حصفتفهفا فف  

الفمفشفاككفةه أو حصفتفهففا فف  كاً  الفمفال ففف  

الفمفتفاكبفةه وال ىفتخفم االصفول الفف فابفتفة ففف  

المشاككة بم ىناك إليها أو ىفؤجفر إلفيفهفا بفلجفرة 

 ىنت ر مصروفات     المشاككة أو المتاكبة 

إصتاك الصكوك االست ماك ة لفتفوسفيف   5  /0/   4

 نشاي المؤسمة 

وذلر بإصتاك صفكفوك اسفتف فمفاك فة بفلئفوا فهفا 

( بشفلن 11الم ي ة ف  المنيفاك الشفر ف  كقفل )

صففكففوك االسففتفف ففمففاكه لففجففمفف  ا مففوال مففن 

الممت مر ن ف  الصكوك والفقفيفا  بفمفشفرو فات 

مط وبة من المؤسمةه أو بي  الفمفؤسفمفة بفنفا 

أصولها ل مكتت ين بفتفصفكفيفكفهفاه وإداكىفهفا لفهفا 

وىنهتها بشراء ى ر ا صول بالقيمة الموقية أو 

بما  تحق   يه  وإذا كان  الفمفؤسفمفة ممفتفلجفرة 

فقط لما ىم  ه الصكوك وليم  مفت فرةه ففيفجفو  

 ىنهتها بشرائها بالقيمة االسمية 
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 : 6السؤال

هم  شتري     الوكيم بيان صحته كوكيم  ن المصرف  وت  فمف فيفة الشفراء مفن 

 ال ائ  ا ص   )الموكد(ق

 :6الجواب

 جو  أن  تحق الطرفان  وت ىوكيم المصرف  فيفره فف  شفراء المف فنفة أن ىفكفون 

الوكالة  ير من وةه فيتصرف الوكيم كا صيم أمفا  ا يفراف ا خفرسه و فتفولف  

الشراء م اشرة باسمه ولكن لصالم المصرف )الموكم(  فيفر أن إفصفان الفوكفيفم 

 بصحته التقيقية أول  

 : 0السؤال

هم  ج  ىتقق ق ا المصرف ل م نة ق م بينها ل متناممه وهم  شتري أن  فكفون 

 الق ا حقيقياه أ   كح  أن  كون حكمياق

 :0الجواب

  ج  التتقق من ق ا المصرف ل م نة ق تاً حقيقياً أو حكمياً ق م بينها ل متنامم  

 :1السؤال

 ما الغرب من اشتراي الق اق

 :1الجواب

الغرب من اشتراي ق ا الم نة هو ىتّمم المصرف ى نة ه كهاه وذلر  نوف  أن 

ىلر  الم نة من ذمة ال ائ  وىتخم ف  ذمة المصفرف  و فجف  أن ىفتفتفم نفقفطفة 

الحصم الت   وتقم فيها ضمان الم نة من المصرف إل  المتنامم الفمفشفتفر  وذلفر 

 من خ ل مراحم انتقال الم نة من يرف اخر  

  :0السؤال

 هم كيحية الق ا نحمها ف  جمي  التاالتق

 :0الجواب

إن كيحية ق ا ا شياء ىلت ف بتم  حالها واخت ف ا  راف فيما  فكفون قف فتفا 

لهاه فكما  كون الق ا حميا ف  حالة ا خذ باليت أو الوقم أو الفتفتفو فم إلف  حفو ة 

القابا أو وكي ه  تتقق أ تا ا ت اكا وحكما بالتل ية م  التمكين من التصرف ولفو 

لل  وجت الق ا حما  فق ا النقاك  كون بالتل ية وىمكين اليت من التصرفه فإن لل 

 تمكن المشتر  من الم ي  ف  ىنت ر التل ية ق تاه أما الفمفوفقفول ففقف فتفه بفتفمف  

 ي ينته 

 :1السؤال

 ما ه  أم  ة الق ا التكم ق

 :1الجواب

 نت ر ق تاً حكمياً ىم ل المصرف أو وكي ه لممتوتات الشتن  وت شفراء الف فتفائف  

ف  إياك التجاكة اللاكجيةه وكذلر ىم مه لشهادات التلح ن الت  ىنفيفن الف فتفا فة 

 من الملا ن الت  ىتاك بطرا مواس ة مو وا بها 

 :1السؤال

 هم  شتري ىم ل المصرف الم نة بوحمه من ملا ن ال ائ  ا ص   )الموكد(ق

 :1الجواب

ا صم أن  تم ل المصرف الم نة بوحمه من ملا ن ال ائ  أو من المكان المتتد ف  

شروي التم يله وىوتقم ممؤولية ضمان الم ي  إل  المصرف بتتقق حيا ىه ل م نةه 

 و جو  ل مصرف ىوكيم  يره ل قيا  بذلر نيابة  وه 

 :1السؤال

    من  ق  التلمين     الم نة ف  مرحف فة ىفمف فر الفمفصفرف لفهفا وقف فم بفيفنفهفا 

 ل متناممق

 :1الجواب

التلمين     س نة ال ي  ااجم ممؤولية المصرف ف  مرح ة التمف فره و فقفو  بفهفذا 

اإلجراء     حمابه با ت اكه مالكا ل م نة و تتمم الملاير المتفرىف فة  ف ف  ذلفره 

و كون التنو ا من حقه وحته ولي  ل متنامم حق فيه إن حتث موج  التنو فا 

ق م انتقال الم كية إل  المتنامم  و تق ل مصرف أن  تيف المصروفات بنفت ذلفر 

 إل  ىك حة الم ي  

 :0السؤال

 هم  جو  ل مصرف ىوكيم الغير ف  التلمين     الم نة ف  مرح ة ىم كه لهاق

 :0الجواب

 جو  التوكيم بتوحيذ إجراءات التلمين     الم نفة فف  مفرحف فة ىفمف فر الفمفصفرف 

 ل م نةه ولكن  ج  أن  تتمم هو ىكاليحها 

 :9السؤال

 هم  ونقت ال ي  ى قائيا ل متنامم بمجرد شراء المصرف وىم كه ل  تا ةق

 :9الجواب

 

ال  مكن ا ت اك  قت ال ي  ااجم م رما ى قائيا بمجرد ىم ر المصرف ل م نةه كما ال 

ف  حالة امتوا ه  ن إبرا      جو  إلحا  المتنامم بتم ل الم نة وستاد  من ال ي  ااجم

  قت ال ي  ااجم  
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***************************************** 

 !أبو نواس واليا  

 كان أبو نوا  خاكًجا من داك الل فةه فت نه الشا ر الرقاش  وقال له  
 أبشر  ا    ه إن الل يحة قت والََّك ف  هذه الما ة وال ةًه

 قال أبو نوا   وما ه  ق
 قال الرقاش   والَك     الق ردة واللوا  ره

 !فقال أبو نوا   إذن اسم  وأي  
 

***************************************** 

لما ك رت الحال ل بمصر ف  أ ا  التاكل   كافوك االخشيت  أنشته 

 الشا ر متمت بن  اصل قصيتة  قول بها  
ً  من سوء  راد بها ***       مصر ما  لحل    ن  تل ه  فََرحا  لكوها كقص م م 

***************************************** 

ن الوا  ه كجٌم ال  نرف الوا  أبلم  كان ف  َمن أ رُف م 

موه   كان هذا الرجم إذا اشته  نحمه الش ء مما ىشتهيه 

ا نح  من يي ات الملكم والم    ه أخر  القرش من كيمه ه 

فوظر إليه نظرة الناشق المتنف إل  منشوقته ه  ل كده إل  

الكي  وقال   هذا القرش ه لو أضيف إليه ىمنة وىمنون م  ه 

ه لصاك جويها ه والجويه بنت الجويه  ج   ال روة النر تة ه 

 و جم  المال اللير  
وه مو  ىهاون  بإنحاقه اليو  ه وسمت  نحم  به ه ف  آمن أن 

ىملو بغيره  تا ؛ فإنما القروش ك ها واحتة ف  القيمة ه ولي  

 بقرش أ    من قرش ه والشهوات حاضرة ف  كم وق   
لاأنني اليو  بإنفاقي هذا ال رش   ضنف و جمير ما  وف ضملاه 

وضذّخره ما المال   ولتحو على نف ي باا الفاق  اليائم  

متُها  والعرى الم تمر   مطاوع  الشهوة حم ام : إا ضنا قوَّ

اآلا   ماتو وا ترحو منها   وإا آتيتها بما تيعوني إليه ال 

 اع    انو اما يرمي الوقوي لي النار ليخميها ي وانو 

اما يشتهي الف ر   ويتمنى اإلعيا  . وتلك وهللا !   الحماق  

 بعينها .

 تشيير الجنيه إلى لحيه

وااا إذا ت  عنيه الجنيه على هذه الايفي    ض  طه لي انيوق 

ث ا له ث با لي غطائه ول  يجعل له مفتاحا   لئء يتعوي الفتح 

واإلقفال   ويجرض على ذلك الذخر بالاشف واالبتذال   وخولا 

على مس جنيه  –لفرط شرفه بالذها  –ما ضا تراويه نف ه 

ما تلك الجنيهاو   ليجر المس إلى التحريك   ويجر التحريك 

إلى األخذ لاإلخراس : وهناك الطام  العظمى   والياهي  

 الشؤمى !
لإذا   ط الجنيه لي ذلك الانيوق   اانو ال  ط  آخر عهيه 

بالهوام والنور   وآخر عهيه بالهباو والبيوع   وآخر عهيه 

باألنامل والافوف   وهوى ما ذلك الانيوق لي منج  

االمنج  الذي ااا ليه   وشتاا المهي واللحي ! وماو موت  ال 

 تنشره منها إال يي الوارى   إا شام هللا ! وقي لعل !
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