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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

هناك أيام ال كاأليام األخر وهناك شهور ال كغيغهغرهغا 

من الشهور. فكغاغا لغ غألغا األمغاكغن مغلغام ومغنغ لغ  

ومهاب  خاصغ  كغكلغأل لغة مغنغ  أيضغا يغ غا غ  فغ  

مرايب الألرف و منا ل الألرفان: ألهس لل لغ  الغاغرام 

من الارم  و الل سه  ما لهس ليهره؟ ألهغس لغنيغنغهغن 

والخاهغس والغعغاغألغ  واأليغام الغ غهغا ويغوم  غرفغ  

والألشر األوائ  من ذي الاع  والغلغلغأل األخغهغر مغن 

الله  واألشهر الارم من يألغيغهغج أاغر الغ غا غا  و 

 و ر الاألصها  ما اختصت به دون غهرها؟

فغغاذا كغغان األمغغر كغغكلغغأل لغغ غغألغغا األيغغام والشغغهغغور 

فرمضان ياو  من بهنها أ لى الغاغرايغب و الغألغشغر 

األواخر منه أفض  األيام: فغهغه لغ ل الغروم األمغهغن 

باللرآن الاكهج  لى سه  الارسلهن وفهه ي غتغأ أبغوا  

الاي رة و الألتق من النار ويص   الشهاطهن و اختص 

الرحاان باعا اة صهامه بن سه دون غهره من صالأ 

أ اال الألاب ين وف  العن  با  ال يلعه إال الصائاون 

دون غهرهج من   اد هللا الصالاهن وفهه لهل  م اركغ  

خهر من ألف شهر ه  سالم حتغى مغ غلغف الغ غعغر و 

فهها ي رق ك  أمر حكهج و الصغالة و االسغتغيغ غار و 

 ال  اء فهها مناط فو   يهج.

ه  ما   لارااأل  الن س ومااس تها واإلكغلغار مغن 

فأل  الخهرا  والأل ادا  واألوب  إلى هللا والتوبغ  مغن 

الكلو  والخ ايا واالريلاء ف  الاألارج الغاغ غهغرا  

الانعها  إلى رحا  قغهغوم األر غهغن والسغاغاوا . 

ينادى ف  ك  يوم من أيام هكا الشهغر مغن فغوق هغكه 

الأللها  الل سه : "يا باغ  الخهر أق   ويا باغ  الشر 

أقصر" فها فو  من ساف الن اء واسغتغعغا  ويغا ويغأ 

 من أ رض  ن طرق ذاك ال ا .  

كتب حع  اإلسالم ف  إحهاء  لوم ال ين  ن مغرايغب 

غْومر الصهام: "  : صم غا و ام َر دمرم غْومم يمغالم اْ غلمغْج أمنا الصا

غغوم  وصغغوم الغغخغغصغغو  وصغغوم خصغغو   اْلغغألرغغار

غوم كمغفط اْلغ مغْ غن    الخصو  : فمغهر غوم  غْومر اْلغألرغار وأما صم

اْل مْرج   مْن قضاء الشهوة كاا س غق يغ غصغهغلغه غا   .وم أمما وم

الغلِّ غسمغان   ر  وم اْل مصم وم كمفط الساْاف  وم : فمهر ْومر اْلخرصرو   صم

م   من  اْْليمام   ار  وم سمائ ر  اْلعم ْا   وم الرِّ  اْلهم   وم وأما صوم   .وم

خصو  الخصو  : فصوم الللب  ن الهاج ال ال ها   

ى َّللاا   غ  واغ   وم ا س  كم طهر  ماا يا   ، وم اأْلمْفكمار  ال طْلهمو  ، وم

بالكله " وهكا مص اقا للول الغنغ غ  صغلغى هللا  غلغهغه 

وسلج فهاا رواه ال خاري  ن أب  هريغرة ر غ  هللا 

 نه : " من لج ي ع قول ال ور و الألا  به فغلغهغس   

حاا  أن ي ع شرابه و طألامه " و قوله ف  مغا رواه 

ر  صغائغج اإلمام أحا   ن أب  هغريغرة أيضغا : " 

حيه من صهامه العوع والأل ش، ور  قائغج حغيغه 

 من قهامه السهر"

صهام رمضان وقهامه معاه ة للن س  ن شهوايهغا و 

طهارة للللب من أدران الكلو  و الغخغ غايغا و  كغاة 

للن س من ملكا  ال لها و بهغراغهغا و سغاغو بغالغروم 

لاو ربها بارئها وي ود لاا بأل  الشهر ال ضغهغ  مغاغا 

ال ب  أن يألاود الارء التل س بكغ  ذلغأل مغاغا ال مغ غر 

لألام  الناس من اقترافه مهاا ااته وا والااغ    أن 

األ  " الصلوا  الخاس، والعغاغألغ  إلغى الغعغاغألغ ، 

ورمضان إلغى رمضغان، مغكغ غرا  لغاغا بغهغنغهغن إذا 

ااتن ت الك ائر" كاا أخ ر بكلأل الصادق الغاغصغ وق 

 ف  الا يأل الكي رواه مسلج  ن أب  هريرة دائاا.

ال غرو أن يسع  هكه األمغ  فغ  هغكا الشغهغر أروع 

الاالحج وأ يج ال  غوال  فغهغه لصغر هللا لغ غهغه فغ  

غ وة ب ر. و فهه فتات مك  له خ  الغنغاس فغ  ديغن 

هللا أفوااا. و فهه فتات األل لس لتص  ألوار اله ايغ  

والاضارة إلى أصلاع أوروبا. وفهه التصر الخلغهغ غ  

الغاغألغتغصغج بغا  الغغألغ غاسغ  لغلغاغرأة الغاغسغلغاغ  الغتغغ  

استصرخته من  اوري  لهنغلغكهغا مغن بغرايغن الغروم 

وهللا الاألت ين فأقسج كاا فغ  بغألغا الغروايغا  : " 

الكي ال اله اال هو ال يصهب رأس  غس  من اغنغابغه 

رسال  إلى أمهر  حتى اطأ ارا ههج بالخه " يج أرس 

 اوري  قائال له: من أمهر الاؤمنهن إلى كلغب الغروم 

أخرج الارأة من السعن وإال أيغهغتغأل بغعغهغش بغ ايغتغه 

 ن ك ولهايته  ن ي. فلج يسغتغعغب األمغهغر الغرومغ  

وال لق الاألتصج بعهشه ودخ   اوري  ف غاغأل  غن 

الارأة فلاا حضر  قال لها: ه  أاغابغأل الغاغألغتغصغج 

فلاا استل م الااكج الكي ح سغهغا واسغتغهغ أ  .قالت لألج

بن ائها قالت له: هكا هو الاألتصج قغ  اغاء وأخغ اك. 

فلال لها الاألتصج: قول  فهه قغولغأل. قغالغت: أ غ  هللا 

ملأل أمهر الاؤمنهن باس   من الاع  ألأل يأر  لغ . 

باس   من ال خر ألأل التصر  فه  يغأذن لغ  أمغهغر 

الاؤمنهن ف  أن أ  و  نه وأدع مغالغ  لغه. فغأ غعغب 

الاألتصج بالالها وقال لغهغا: أللغت اغ يغرة حغلغا بغأن 

حاربت الروم يأًرا لأل. ولتأللج الروم ألنا لأل و حهغنغاغا 

" ! و أص ات صرخغ  الغاغرأة "وامغألغتغصغاغاه .لل ر

صها  الاسلاا  الستنهاض هاغج الغراغال لغنغصغرة 

الاستضأل هن من الراغال والغنغسغاء والغولغ ان الغكيغن 

يئنون ياغت الغلغهغر والغنغهغر والغألغ وان فغ  أصغلغاع 

األرض وأ ياها شألا و أكلرها  لهنا  ارا و خغ يغا 

ما يألالهه إخوالنا ف  أكناف بهت الغاغلغ س وفغ  هغكه 

األيام الا اركا  من ا  هاد وخسف وهغوان  غلغى 

ي  شكاذ اْلفاق من بن  صههون. يلأل األكغنغاف الغتغ  

السل ان صالم ال ين من الصله هغهغن بغألغ مغا حررها 

لصره هللا  لههج ف  ذا  رمضان الاأليج ف  واقغألغ  

ح هن الأليها .  وف  رمضان أوقف السل ان سهغف 

ال ين ق    حف الغاغيغول  غلغى ديغار اإلسغالم فغ  

واقأل   هن االو  الغألغيغهغاغ  الغتغ  كسغر  شغوكغ  

هؤالء الي اة الكين ما فتئوا أن ياغولغوا مغن قغ غألغان 

مغتغغوحشغهغغن ال شغغأن لغهغغج إال سغغ غأل الغغ مغاء وحغغرق 

األخضر و الهابس إلى بناة حضارة إسغالمغهغ  راقغهغ  

 أظلت بورفها الهن  قرولا. 

ك  هكه الاا ا  الا صله  ف  ياريخ هكه األم  مغن 

بركا  شهر رمضان  ن ما ينألج هللا فغهغه  غلغى هغكه 

األم  براال من طرا  الاألتصج با  و صالم ال ين 

و سهف ال ين ق   فتغتغالقغى لغ غاغا  الغرحغاغان مغف 

   يا  أه  اإلياان واإلحسان.

إله شهر رمضان الكي أل ل فهه اللرآن ه ى لغلغنغاس 

 وبهنا  من اله ى وال رقان.

 تقبل هللا صيامكم وقيامكم... 

 الكلمة االفتتاحية
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ما من شيء يخلق في الوجود إال و  

يمر في دورة حياته بأحداث و 

أحداث، مفرحة، ومحزنة، مفيدة، 

وضارة، متتالية، ومتقطعة، فردية، 

  وجماعية.

وهكه األح اَ، بيا النير  ن  

صيرها وك رها، منها ما يل ه 

النسهان، ومنها ما ي لى مايال للألهان، 

 شاه ا  لى ما مضى، وما وقف.

ولسنا لألن  بالكاكرة هنا ذاكرة 

اإللسان ال رد، الت  يا ظ له ذكريايه، 

وأفراحه، وأح اله، ماا  لاه الناس، 

  وماا ال يأللاه أح  إال هللا    وا .

ولكننا للص  الكاكرة العاا ه  لةم ،  

وككا ذاكرة مؤسسايها، وبخاص  ذا  

  التأيهر الواسف منها.

فهكه الكاكرة يشكو من ل يف حاد  

ملصود، وغهر ملصود، يسته ف 

يخلهتها من ياريخها، وهويتها، 

ويرايها، وإلعا ايها، وب واليها، 

وأيامها، ومن ك  صنهف يشه  الاعر 

والا ر أله من  الها، حتى يكون 

كالشعرة الخ هل  الت  ااتلت من فوق 

األرض ما لها من قرار، وهككا األمر 

ف  مؤسسايها الت  ياا  مألنى 

هويتها، ورم  لسالها، وديوان 

  ياريخها ويرايها.

فأما الالصود منها: فهكون به   ادي ، 

ي فألها إلهه االلتلام التاريخ ، والأل اء 

للهوي ، أو به  منها ي فألها إلهه الال  

 لى إخوالها، فه  ال يألرف للاواطن  

مألنى إال ف  أوراق ياالها، وال 

للهوي  طألاا إال اسااء يتالى بها، وق  

يكون بتألاولهاا مألا، وهو األخ ر ما 

  ف  الالصود.

وأما غهر الالصود؛ فهكون ظاهرا  

ف   ا  الاؤسسا   ن ما يوس  

أمرها إلى غهر أهلها، ويللى ال مام 

به  من ال دراي  له باالها، باع  

االلتااء الاكه  ، أو الا ب ، أو باسج 

الاصلا  الأللها، أو باسج الاصلا  

  الألام  للاؤسس .

فهألا  هؤالء يات غ اء إ ادة  

الههكل ، أو التنيهج، أو الألصرل ، أو 

التا يأل، أو ما شئت من 

الاص لاا ، إقال  ما   الاؤسس  

ومسأ ذاكريها كلها، أو ا ئها، وكأن 

الألا  ب أ من هكه اللاي ، وهككا كلاا 

ااء  فرق  لألنت أختها، ويلألن 

الاؤسس  لل   الص ر الت  كلاا 

خرات منها أ ه   فهها ب أل  هؤالء 

  وهؤالء.

ويبقى السؤال المطروح متى  

 ننطلق؟

0ص   

 فضيلة الدكتوربقلم 

 : عزالدين بن زغيبة السيد



 

ييو  بكج صاحب الألاود ف  هكا الأل د ف  باار الأللود الااله  الت  ي خغر بغهغا 

الهن س  الااله  اإلسالمه  ق  ها الأللااء الألاملون من التراَ ال له  ويج إسلاطغهغا 

 لى الواقف  لى شك  صهغ ياويله  ومنتعا  بنكه  لتل هغ  الغاغااغا  الغاغتغنغو غ  

 لل بائن ويضف صاحب الألاود بهن اي يكج صهي  اإلاارة الاوصوف  بالكم .

فاا ه  هكه الصهي ؟؟؟؟ اإلاارة الاوصوف  بالكم  ه  ف  حغلغهغلغ  األمغر  غلغ   

يشتا   لى صهيتهن من صهغ التاوي  ف  ل س الوقت وهغاغا  غلغ  السغلغج و غلغ  

اإلاارة وهكه ه  قوة الهن س  الااله  اإلسالمه  حغهغأل الغهغا يغاغكغن مغاغارسغهغهغا 

اإلب اع ف  ابتكار الانتعا  لارافل  ال بائن ويل ه  حااهايهج ف  معال التاغويغ  ، 

وبالتال  ياكن يألريف  ل  اإلاارة الاوصوف  بالكم  بأله بهف مغنغافغف مسغتغلغ غلغهغ  

بلان حال أو ه  صهي  السلج ف  الانافف سواء كغالغت مغنغافغف أ غهغان أو مغنغافغف 

أ اال أو ه  إاارة الكم  ألن الان أل  الاستوفاة متأللل  بكم  الغاغؤاغر أو إاغارة 

 واردة  لى من أل  مضاول ، يضان الاؤار يل ياها ف  ك  الااال .

يت رع اإلاارة الاوصوف  بالكم  الى يالي  ألواع، األول منها يكون الغلغاغن فغهغهغا 

 موصوفاً بالكم ، والنوع اللال  يكون الألا  او الخ م  

فهها موصوفاً بالكم  كلول الاستأار أل مت ذمتأل هكا الاال لخهاط  هغكا الغلغو  

وأما النوع اللالأل فتكون فهها الألهن موصوف  بالكم  كلول الغاغؤاغر لغلغاغسغتغأاغر 

 األلت لأل من ألتها )أي الألهن( سن  بلها  ككا من الاال.

يخضف اإلاارة الاوصوف  بالكم  مللها مل  مختلف صهغ التاوي  اإلسالم  الغى 

أحكام ال له اإلسالم  والاألايهر الشر ه  والشرط الألام الاكون لضوابط وأحغكغام 

 ل  اإلاارة الاوصوف  بالكم  هو استلصاء ص ا  السلج الاوصوف بغالغكمغ  أي 

االلت ام الكام  بشروط و وابط  ل  السلج الن اإلاارة الاوصوف  بالكم  ما ه  

  ارة إال  لى  ل  سلج ف  الانافف و من األحكام الألام  لناارة الاوصغوفغ  فغ  

الكم    م اوا  يأاه  األارة ب  يعب التسلهج ف  الاعلس كرأس مغال السغلغج و 

هو  ل  متأللق بكم  الاؤار يألن  اله مكلف بأن يتأله  للاستأار بغتغنغ غهغك الغألغاغ  

الا لو  منه  لى الواه السلهج، اوا  اخك الاؤار  ربولاً من الاستأار ياس غاً 

لنكوله  ن ين هك الألل  و اوا  يأخهر أو فسخ الألل  إذا لغكغ  الغاغؤاغر ولغج يسغلغج 

 الاستأار ف  الوقت الاا د...الخ من األحكام لهس هنا ملام سردها بالت صه  

يؤك  صاحب الألاود من خالله ان اله ف من كتاب  ملال هكا الغألغ د هغو يغلغريغب 

مو وع اإلاارة الاوصوف  بالكم  لل مالء وإ  ائهج النااذج الت  هله  الألغاغلغهغ  

ودور الصنا   الااله  اإلسالمه  ف  ابتكار الانتعا  وي ويرها و رورة التأقلج 

 بها ومألرفتها وال راي  باين   لاها و من الناحه  النيري  و الألالهايه .

لغا غ  النموذج األول  الكي لألر ه هو ياوي  خ م  التأللهج حغهغأل يغتغج شغراء مغ

دراسه  او خ م  التأللهج لل اً، ومن يج يأاهرها لغلغ بغون  غلغى ان يغكغون مغاغ دة 

بالوصف الكي ال ي ع معاالً للن اع هكا النوع للتاوي  من واه  لير الغاغتغألغامغ  

 هو يلسهط مصروفا  ال راس  ماا يألت ر يسههالً لتل يج هكه الخ م .

لغ يغج النموذج الثاني   هغا يغ هو ياوي  الألالج باهغأل يغكغون اإلاغارة الغتغ  مغاغلغ

الخ ما  من الاؤسسا  الااله  إلى الاتألاملهن مألهغا هغ  إاغارة مغوصغوفغ  فغ  

الكم  ويكون بأل م يألههن ال  هب ب  بغوصغف الغخغ مغ  )األ غاغال واإلاغراءا ( 

وص اً يانف التنا ع ياكن للاؤار ) ال نأل ( إبرام  ل  اإلاارة ق   يغاغلغأل مغنغ غألغ  

الألهن الت  يري  أن يؤارها، فت رم الألل  مف الغألغاغهغ  يغج يغتغألغاقغ  الغاغؤسغسغ  مغف 

ال  هب أو العه  الصاه  ملالً ويشترط يل يج الغخغ مغ  لغهغا أو لغاغن يغاغ ده مغن 

 االئها  و هنا يعب   م الربط بهن اإلاارة الاوصوف  بالكم  إذا يج إبرامها مغف 

مل م الخ م  أوالً وبهن  ل  اإلاارة مف الاست ه  من الخ م ، ألن الاوصوف فغ  

الكم  ال يعو  التصرف فهه ق   ق ا ماله، أي يألههنه فتكون من ق هغ  اإلاغارة 

 .الاتوا ي 

ياوي  رحال  الاج والألارة باهأل يل م الاتألام  طلب استئعار النموذج الثالث 

خ م  النل  وذلأل بأل  أن يستأارها ال نأل من مل م الخ م ، يج يل م الألغاغهغ  و غ ا 

بتالأل الخ م  وبأل ها  ل  يالأل خ م  موصوف  بالكم ، باهأل يلوم ال نغأل بغالغ فغف 

إلى شرك  السهاح  والس ر لل اً، ويلسهط الا لغ  لى الألاالء ويضغاف فغ  حغالغ  

ياوي  رحل  الاج ملاق لوصف الخ م  وص اً دقهلاً خالل مناسغأل الغاغج )دفغتغر 

 شروط(.

ياوي  األ اال اإللشائه  حهأل يوقف الاتألام  مف الاصرف  لى النموذج الرابع 

 ل  ايعار الأللار )موصوف بالكم ( الكي سهتج يسلهاه ف  ياريخ الحق، يل م هكا 

الانتج إلى ال بائن الراغ هن بشراء منا ل او شلق غهر مش   ، ويغتغولغى الغ غنغأل 

دفف كاف  الا الغ الاستال  إلى ملاول الاشروع ق  يلول قغائغ  الغه ال يغعغو  ألن 

اإلاارة الاوصوف  بالكم  كاا ف  السلج ال يعو  ف  الغألغلغار ، ويغرد  غلغهغه بغأن 

الاوصوف بالكم  هو هنا ال ناء الكي سوف يتج الشاؤه وهو غغهغر مغألغهغن، أي ال 

يرى بالألهن لاي  يوقهف الألل ، ويساى هكا الانتج باإلاارة الغاغوصغوفغ  بغالغكمغ  

الانته  بالتالهأل، و ن  التهاء مشروع ال ناء، يخضف هكا الاغنغتغج لغلغوالغهغن  غلغ  

 اإلاارة، وي  أ الألاه  بتس ي  األقساط لل نأل بأل  استالم الأللار .

أخهرا كنت ارد  ان اقاساكج حالوة الهن س  الااله  اإلسالمه ، رغج خضغو غهغا 

لاألايهر واحكام يضن العاه  الها حاا ا لت ور ها إال أله وف  حلهل  األمر هغ  

أساس ومن ف االبتكار واإلب اع والت وير، ورسالت  لك  مغن يغاغركغت مشغا غره 

بأل  قراءيه للاو وع وفتات شههته للتنلهب ف  ابار هكا ال ن فا لج ألأل مغ غ غور 

  لى ا ل  الاصرف .

 

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 

 رئيس خلية التسويق واالتصال  
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يؤكد مدير فرع باب الزوار لمصرف السالم الجزائر، براهيم بنن 

عّزي، أن النفنرع ينواصنل تنعنزينز منوقنعنه فني شنبنكنة وكناالت 

المصرف بفضل مجموعة من العوامنل كشنف عنننهنا فني حنوار 

أجرته معه مجلة "السالم لالقتصاد اإلسالمي" أشار خالله علنى 

 بالمائة من األهداف المسطرة. 05تحقيق نحو 

 
شهدت الجزائر كغيرها من الدول جائحة كورونا امتدت فنتنرتنهنا 

أكثر من سنتين، واليوم نحن خارجون من ضائقتنهنا، فنهنل كنان 

 لها تأثير على نشاط الفرع؟

بالتأكه ، كغان لغهغكه األ مغ  الصغاغهغ  أيغرع وخغهغجع  غلغى الغنغشغاط 

االقتصادي والاال ، وفرع با  ال وار لاصرف السالم الغعغ ائغر 

ض أيضا لآليار السل ه  الت  خلِّ تها األ مغ  ذايغهغا. إن لشغاط  يألرِّ

 .0202ال رع مختلف  اا كان  لهه ق   سن  

ما الذي تقصده بالقول إن نشاط الفرع قد اختلف عما كان عنلنينه 

  ؟4545قبل سنة 

فألال، إن التاويال  االستهالكه  لةفراد كغان لغهغا لصغهغب األسغ  

ق   يلأل السن . غهر أن األ مغ  الصغاغهغ  الغتغ  فغر غت مغنغ غق 

الت ا   العس ي األلت النشاط يترااف، الشأن الكي دفألنا إلغى ردة 

فأل  سريأل  بتواهه أغلب ياويالينا لاو الاؤسسا ، فالل   األمغر 

لتص أ هكه األخهرة ياو   لى أك ر ق ر مغن الغتغاغويغال  خغالل 

السن  الاا ه  وما الت األمور  غلغى مغا هغ  مغنغك بغ ايغ  السغنغ  

 العاري .

 هل يمكن توضيح هذا األمر باألرقام؟

 
بالاائ  من معا  ياويغال  الغ غرع  78بلغ ياوي  الاؤسسا  لاو 

ملهار دينار ف  حهغن لغج يغتغألغ   1..1السن  الاا ه  بلها  لاه   

 ملهار دينار 1.1بالاائ  بلها   11لصهب التاوي  االستهالك  
وكاا س ق ذكره، فان األ م  الصاه  ه  الألام  الرئغهغسغ  الغكي 

ارِّ التاوي  االستهالك  إلى الترااف باإل اف  إلى شغ غه الغتغوقغف 

  ن لشاط ياوي   اهال  شراء السهارا . 
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 كيف تنظرون إلى نشاط الوكالة في المرحلة المقبلة؟

إن شاء هللا سهكون خالل ال ترة اللادم  ي ور مستار  لى 

ا ت ار أن الاؤشرا  يوح  إلى ذلأل. فالتوقألا  ي شِّر بأن حعج 

الألا  سهك ر و  د الألالها  سهري ف مف استل ا  متألاملهن 

أكلر ف  حهن أن التل يرا  يشهر إلى اري اع ف  التاويال  

 الالرر مناها.

 لى ك  حال فان ال رع يسهر  لى الخ ى الت  يا دها 

مصرف السالم الع ائر لتالهق ي ور دائج. فأللى مستوالا فالنا 

بالاائ   02ل اأ إلى ه ف ال يادة ف  الاصهل  بنس   

 بالالارل  مف ال ترة السابل .

لقد أصدرت الحكومة مؤخرا مجموعة من اإلجراءات المتعلقة 

بالتمويالت اإلسالمية، هل تعد اإلجراءات ذاتها عامال لدعم 

 الصيرفة اإلسالمية وترقيتها؟

فألال، لل  يللهنا أخ ار هكه اإلاراءا  باستاسان ك هر، كولها 

ي ألأل الت اؤل بالنس   لترقه  الصهرف  اإلسالمه . إلها إاراءا  

يرفف الألراقه  الاأل ل  ل ألا التاويال  اإلسالمه ، شأن 

سهكون له وقف إيعاب  ف  سهاق التا هف من األ  اء الااله  

الت  كان يتاالها ف  األخهر الراغ ون ف  االست ادة من 

 التاويال  اإلسالمه .

و لى س ه  الككر ولهس الاصر، إن إلياء ا دوااه  الضري   

الت  كالت م رو    لى بألا التاويال  اإلسالمه  أمر 

 ما ِّ . فالتاويال  الأللاري  وفق الشريأل  اإلسالمه  يل م 
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في سياق الحديث عن التمويل العقاري، هل يمكن اعتبار ان 

عمليات تسليم السكنات التي أشرفت على إنجازها الدولة كان 

 سببا النتعاش هذا النشاط؟

 

لل  يللى ال رع طل ا مت اي ا  لى التاوي  الأللاري خالل السنتهن  

الاا هتهن. ط ألا يألود ذلأل إلى  الها  يسلهج السكنا  الانع ة 

والاو    وفق ال رامج الألاومه  و لى واه الخصو  برلامج 

السكن الألاوم  الترقوي. فهكا ال رلامج ساهج ف  ال يادة ف  

اليالف الاال  الاخصص للتاويال  الأللاري  وباألخص أيناء 

السن  الاا ه ، أين بليت حص  ياوي  اقتناء السكن الألاوم  

بالاائ  من التاويال  الأللاري  الت   66.67الترقوي لس   

.  لاا أن التاويال  0201ملهون دينار ف   1.6.8يعاو   

ملهون دينار ملارل  مف  61الأللاري  ذايها ق  اري ألت بلها  يلار  

ملهون  8..7حهن كالت ف  مستوى  0202ما يج يالهله سن  

 دينار.

 ما الذي يجعل الفرع يعزز دوره في تمويل المؤسسات؟

إن موقف ملر ال رع الاتواا  شرق والي  الألاصا  وف  من ل  

مألروف  بنشاطها االقتصادي والتعاري ساهج ف  ذلأل. لاههأل  ن 

ياكن ال رع من استل ا   االء ينش ون ف  واليا  معاورة 

 للع ائر الألاصا .

 هل باإلمكان الكشف عن حصيلة الفرع خالل السنة الماضية؟

بالاائ  من  02إلى غاي  لهاي  السن  الاا ه  ياكنا من يالهق لاو 

. ووفلا لةرقام الاتوفرة فان 0201األه اف الاس رة لسن  

ملهار دينار ف  حهن أن التاويال  الاانوح   17الودائف ق  بليت 

ملهار دينار. وبليت الا اخه  الصافه   7..1فكالت ف  مستوى 

ملهار دينار. هكه األرقام يج يأل ي ها خالل الشهرين األولهن  1.1

ملهار  10من السن  العاري   لى ا ت ار أن الودائف اري ألت إلى 

 ملهار دينار. 17دينار أما التاويال  فل  بليت ح ود 

 ما هي الخدمات البنكية الجديدة التي تعرضونها في الفرع؟

ك اق  فروع ال نأل لاغن لغألغرض  غلغى شغركغائغنغا مغعغاغو غ  مغن 

الانتعا  الع ي ة من بغهغنغهغا خغ مغا  "الغويغنغ غاي" الغتغ  يسغتغخغ م 

الهوايف الككه  وب اق  "فه ا" الغاليغالمسغهغ   غالوة  غلغى  غرض 

ال  اق  اإللكتروله  لل فف بهن ال نكه  الاواه  للاؤسغسغا  يسغهغهغال 

 لألالهايها الاصرفه .

 في الختام كيف تنظرون لنشاط الفرع في المستقبل القريب؟

أ تل  أن األمور ستتاسن بالنيغر إلغى بغ غاريغ  اإلاغراءا  الغتغ  

أ لنت  نها السل ا  فغ  سغ غهغ  يغاغسغهغن مغنغا  االسغتغلغاغار فغ  

الع ائر. وبص تنا حلل  من حغلغلغا  االقغتغصغاد مغن الغاغنغتغيغر أن 

 ينتألش لشاطنا الاصرف  بتاسن منا  االستلاار ف  ال الد.
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حهج، والصالة والسِّالم  لى سغهِّغ  الغخغلغق  حان الرِّ بسج هللا الرِّ

 مااِّ  و لى أصاابه أااألهن

غغى فغغهغغه الغغتغغوبغغ ر  ، يرغغْرام كغغ و شغغهغغرر رمضغغانم مغغوسغغجر خغغهغغرو وبمغغرم

غر، وااللغتغهغاء   كاى فهه الن سر ب ا   هللا فهاا أممم والاي رة، وير م

ا لهى.   اا

شهر رمضان ينتيره الاؤمنهن حتغى يغلغتغربغون مغن ربغهغج، 

   شهر رمضغان يغيغ غر فآملهن ف   يا  رحاته ومي ريه. 

هللا لأل اده الاتلهن الاتأل  ين ما يل م وما يغأخغر مغن ذلغوبغهغج، 

لكلأل يعب االاتهاد ف  شهر رمضان حتى يألتغق هللا رقغابغنغا 

شهر رمضان يألغنغ  الصغ غر والشغألغور بغالغيغهغر، فمن النار. 

ويتأللج فهه الاؤمنون ال أل   ن الاألاص  والعهاد فغ  ذلغأل. إ 

ره بنألا  هللا  غلغهغه،  فالصهامر يا ظ للصائج صاا م ب له، ويرْشأل 

ْسغن   غ غاديغه،  فهرْل     لى رمضان بالصهغام، ويغعغتغهغ  فغ  حر

غْن  ر م  ارةم بالسوء بكسر  شهغوايغهغا والغتغاغرط عر لمْ سمه األما وي وِّ 

مألوقها حتاى يصهرم مر ائ نا ً؛ اله شهر استعاب  ال  اء و يادة 

الاسنا  وماو السهئا ، والغخغاسغر مغن ال يغ رك ذلغأل وال 

يعته  ف  الأل ادة. وال يار   لى يأديتها بالشك  الصاهغأ، 

 طاألا ان يتل   هللا منا صهام هكا الشهر الكريج.

ف  األخهر لسأل هللا أن يتل   منا صهامنا ويي ر ذلوبنا وين ل 

  لهنا رحاته، وأن يكت نا مان يألتق رقابهج من النار.

 السيد : خالد تودرة 

مستشار زبائن رئيسي مؤسسات   

 السيد : رمضان قاوج

 نائب مدير فرع باب الزوار
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بسج هللا وك ى والصالة والسالم  لى الن   الغاغصغ غ غى و غلغى آلغه 

 وصا ه أه  الوفاء والتابألهن ومن به اهج اقت ى أما بأل :

إن التاهه  يأي  دائاا بااللت ام وو وم الغرؤيغ  والغهغ فا كغاغا أن 

اإل اف  الالهله  يكون بت ن  الواقف وياويله إلى حلهل  ملاوس ا فل  

الت منا ف  مصرفنا بأن لكون إ اف  حلهله  ف  واقف ملاوس يتراج 

الخ   واالسترايهعه  وياولها إلى أه اف وغايا  ياكن بغلغوغغهغا ا 

ومن أهاها التركه   لى الألاالء االتاهه  التشيغهغلغ ا قغهغادة الغاغنغتغج 

 والألام  ال شري.

يسألى مصرفنا بنشاط إليعاد طرق لاغسغا غ ة الغاغعغتغاغف ويغاغسغهغن 

لو ه  الاهاة للعاهف من خالل  رو ه التعاري  ود اه للانيغاغا  

 الخهري .

كاا يلغتغ م الغاغصغرف بغلغألغب دوره فغ  لغاغو ويغ غويغر الصغنغا غ  

ا ولغكلغأل لسغألغى دائغاغا إلغى  الاصرفه  والخ ما  الااله  اإلسالمهغ 

ي  هق األسالهب اإلداري  الاتل م  الت  ياككنا من يواهه اإلمكالهغا  

وي وير األداء لالستلاارا ويالغهغق أ غلغى مسغتغويغا  مغن الغتغوسغف 

والناوا ويل ه  م الب الألاالء للتناه  االقتصغاديغ  ومغواكغ غ  الغتغلغ م 

 لى كاف  الغاغسغتغويغا ا ومغوااغهغ  الغتغاغ يغا  الغكغ غهغرة بغالغلغ غاع 

 الاصرف  الع ائري.

ولتالهق ما لغألغتغ غره ابغ اع ال يسغألغنغ  إال أن أشغكغر  مغالئغ  فغ  

الاصلا  خاص  وف  ال رع  ام ا الكين يألت رون الغلغوة الغتغنغافسغهغ  

اال م  لتالهق لعام الاصرف والكين ال يغتغوالغون  غلغى  غخ كغ  

معهودايهج للنهوض بلوة وو ف اللل  بالن س للوصول إلغى الغريغادة 

 ف  معال الصهرف  اإلسالمه  الألالاه .

 

السيد لطاري نبيل رئيس مصلحة الصندوق باب الزوار   

 !!!!!أشهاء ف  حهاينا الهومهه 

 ل  لراوايا َ_ ن _ا#

 ال يسأل الهتهج 

 كهف ما  أبوك أو أمأل ؟

  :وال يسأل الوال ين 

 كهف ما  ابنكاا ؟

 :واليسأل الرا  الألاط  ، ف  معلس راال 

 ألت لااذا ال يشتي  

 :وال يسأل ال لهر 

ه  يري  للود ؟ ب  ا  ه من دون سؤال ، فهكا فهه إكرام لأل ة ل سه خصوصاً 

 ..أله سوف يلابلأل بهن الاهن واْلخر 

 :وال يسأل  الارأة الت  ال ينعب 

 ألت ما  ن ك أط ال ؟

وال يسأل من ف  واهه ل ب  أو  الم  :  ن س  ها ! فالواه مو ف الأل ة ، وال 

  لج ل يأل  ن كوله ما ال ، يااول إخ اؤها ولكن دون ا وى

 وال يسأل الضهف 

ه  يري  شهئاً من شرا  او طألام ؟ ق م  هافتأل دون سؤال ، فان سألته فالأل 

 بكلأل يارمه

هاه  ، ألن ألخرين مهاا كالت اْلوال يااول ! مصخرة ص يق ألا  إ ااك ا

 هكا يكون مؤلج ا اً  ن  الص يق 

 !دائااً  ف ل سأل مكان الاتلل  وحاول أن يألهش احساسه ̵ 

  :گالم الي هاہ إال الأللالء 

الارض لصهب والألالج قرار وال واج لصهب وال الق قرار وواود أشخا  

  ..باهايكأل لصهب واالحت اظ بهج قرار 

 فان لج يكن ياتلكأل النصهب فألت ياتلكأل اللرار ،

  هو  العسج يسترها متري قااش

 ولكن  هو  ال كر يكش ها أول للاش

 ف  مستش ى سل ت باروك  فتاة

 فضاأل الك   لهها ويشاتوا فهها 

 :و ن ما سا  ها شا  قالت 

 :وه  ي ك  ويراف

 ما ذل   إذا السرطان أخك شألري

 

 السيد : أحمد خير الدين مستشار زبائن رئيسي
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اريغ غف الغ غلغب اخ   ال نوك السالمه  مكال  خاص  ف  االقتغصغاد و

خغالل الغاغ ة االخغهغرة، ”  الصهرف  اإلسالمغهغ “كلهرا  لى مألامال  

والاتالل  ف  التاويال  الأللاري ، الارابا  لغلغسغهغارا  والغاغرابغاغ  

الغتغ  يغوفغرهغا مصغرف السغالم ”  حغالل“ للتعهه ا ،  غ غر صغهغغ 

الع ائر منك ب اي  لشاطه ف  الع ائر، الاتخصص  ف  الغاغألغامغال  

 الااله  الاتااشه  وفق أحكام الشريأل  اإلسالمه ،

مصرف السالم متواا  ف  بهئ  ينافسه  مف بنوك يعاري  كالسهغكغهغ  

وإسالمه  مف ا تااده  لى مألايهر الصهرف  اإلسالمه  ف  مألغامغاليغه 

ودلأل ف       م ق رة ال نأل  لى التألام  بالربا لتهعغ  حغكغج  غ م 

أحغغكغام الشغريغألغغ  الغغاغصغول  غلغغى  غوائغ  ال يغ غابغق  اوالغعغوا ، 

 .اإلسالمه 

وبشك   ام، اسغتغ غاع مصغرف السغالم الغتغ غور والغنغاغو بغخغ غى 

متسار   ب ض  معاو   من الألناصر أهاها حرصه  ل  التاغسغأل 

بالشريأل  اإلسالمه  واالاتهاد الك هر ف  العالغب الشغر غ  وقغ ريغه 

الصغهغرفغ     لى الاساها  ف  سهاس  اإلصالم االقتصادي ويغ غ غهغق

اإلسالمه ، ولتهع  لاا شه يه األسواق الااله  والألالاه  مغن يغاغرر 

وإ اح  اللهود حول التلال رؤوس األمغوال، و يغادة الغتغواغه لغاغو 

 الخوصص .

لج يكن باست ا   الاصرف النعام دون واود رغ   واهغتغاغام لغ ى 

االفراد والاؤسسا  ف  التألام  وفق الصهرف  االسالمه ، فغيغهغر  

الها من أكلر الصنا ا  لاوا لتهع  ق ولها كغنغيغام يغاغتغ  يغألغامغال  

 بنكه  غهر يلله ي  من ق   الاسلاهن وغهر الاسلاهن  لى ح  سواء.

الخ ما  الاتنو   الات ورة الال م  اغألغلغت الغ غنغأل يغ غ و مغخغتغلغ غا 

وميايرا  ن كوله لياما مله ا يألا  لصالأ مغعغاغو غ  خغاصغ  مغن 

 الألاالء ب  أص أ لياما يصلأ لك  الاتألاملهن.

ان الانتعا  ال نكه  الاوفرة من مصرفنا يأل  األفض  حسب واغهغ  

لير الاتألاملهن من يكوين الألنصر ال شري الاتخصص ف  التاويغ  

واله  الألامل  الت  يالأل مهارا  التسويق باهغأل حغلغق فغر غنغا بغا  

ال وار لتهغعغ  لغاغو مغلغاغوظغ  ومسغتغاغرة بغ غضغ  اغهغود كغ  مغن 

 مستشاري ال بائن ومن وب  التاويال 

 كالال  لى ذألأل

مستشاري ال بائن السه  حكهج اغهغلغ  والسغهغ ة اسغهغ  األسغ  الغ يغن  
ياتلوا الغاغراكغ  االولغ  والصغ ارة فغ  مغألغيغج األشغهغر فغ  فغتغأ 

 الاسابا  لةفراد.

 

 

 

 

 

ومن وب  التاويال  السه  يالياغهت يغوسغف والسغهغ  وحغهغ  قغ ود 

االرادة والأل يغاغ  الغ غوالذيغ  و    مألت رة الكين يلومان معهودا  ا 

 لتالهق االه اف الاس رة. والسهر  لى ل س السهاس  الانتهع 

لوص   ل  لشر الو   ال ين  بهن معاو   الألاالء ف  اظهار ما 

ياه  خ ماينا الاصرفه  الشر ه ، حهأل يع  االفراد الاسته فهن من 

ال راس  ان الخ ما  الاصرفه  ف  ال نوك االسالمه  يال  مه ة 

 .دله  ودلهوي 

 

أيل م بع ي  الشكر والألرفان لندارة الألام  ومعلس اإلدارة و ل  

 .راسها السه  م ير الألام االستاد لاصر حه ر

كاا أيل م بالشكر الع ي  للسادة االفا    مالئ  ف  فرع با  

ال وار وباألخص السه  الا ير السه  إبراههج بن   ي، وككألأل ك  

 من سه  لنا ف  مهاتنا ف  ي وير ويالهق اإللعا ا .

السيد : أحمد خير الدين 

 مستشار زبائن رئيسي

مستشار 
 جانفي الفرع الزبائن

 فيفري
  اإلااال 

   0.7 1.0 00 1620 حكهج اهل 

 139 71 68 1602 أسه  األس 
 

 

 
 

2222التمويالت العقارية سنة   

 10 عدد الملفات المعبئة
المبلغ اإلجمالي للتمويالت 

 دج 703,36 828 41 الممنوحة

 2222تمويالت تيسسر 

 35 عدد الملفات المعبئة

 دج 358,90 433 11 مبلغ اإلجمالي للتمويالت
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أولت اإلدارة الألام  للتي ه  الصاه  بالاصرف أهاه  بالي ، 

وأص ات هكه األخهرة أح  الاهام الرئهس  للاسؤوله  االاتاا ه ، 

حهأل سهر  الخله   لى التسههر األمل  للخ ما  وذلأل من اا  

يالهق األه اف السامه  للر اي  الصاه ، أال وه  ياتف ااهف 

 الاوظ هن بصا  اه ة.

  

يعس   ا  الخله  ف  األرقام واالحصائها  الخاص  بتألويضا  

، باهأل ياا  ي صه  0201التي ه  الصاه  ل ائ ة الاوظ هن لسن  

 .0201التألويضا  الخاص  بسن  

دج من  8....01.17بليت التألويضا  االاااله  لصالأ الاوظ هن 

دج لالستهالك الصا   .10.101.88اللها  ال ألله  الت  يل ر بـ 

من م لغ الاه اله   %00لعاهف الاوظ هن الاألنههن، أي بنس   

 دج.  202.680..0الاا دة با لغ  0201التل يري  لسن  

سعلت ا لى لس   من ال اوصا  من الخ ما  الصاه  الالررة ف  

%، يلهها األدوي   16ال رلامج ف  التالهال  ال  ه  والت  بليت 

 % 11والت  بليت 

 

 

يع ر بالككر أن   د الاوظ هن وذوي الالوق الاست ه ين من 

 .10بلغ  0217التألويضا  ال  ه  للسنوا  السابل  ابت اء من سن  

أما   د الاوظ هن وذوي الالوق الاست ه ين من التألويضا  ال  ه  

،   د الاوظ هن وذوي الالوق الاست ه ين من 868بلغ  0210سن  

،   د الاوظ هن وذوي 7.1بلغ  0202التألويضا  ال  ه  سن  

وح ها بلغ ما  0201الالوق الاست ه ين من التي ه  الصاه  لسن  

ملف ط  ، يات متابألتهج  08.2مست ه ، أي بتألويا  1122ي وق 

من طرف الاكل هن  لى مستوى الخله ، من صب للتألويضا  إلى 

حسا  الاست ه ين، و ي لهيهج و الرد  لى است سارايهج، و متابأل  

الاتأخرا ، و غهرها من مت ل ا  التي ه  العه ة و التك   الالئق 

 بالاوظف.

هكه األرقام واإلحصائها  الاألت رة ما ه  إال يأل هر  ن م ى 

حر  اإلدارة الألام   لى خلق بهئ   ا  مت ل ، إ اف  إلى 

الاعهودا  الا كول  من طرف طاقج الخله  ف  س ه  ياسهن مستوى 

 الر اي  الصاه  لصالأ موظ   مصرف السالم الع ائر.

71ص   

 السيد : سليم سلواني 

 مسؤول خلية المسؤولية االجتماعية



70ص    

4544مارس  8احتفال مصرف السالم باليوم العالمي للمراة   



70ص    

مشاركة مصرف السالم الجزائر في المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات 

 الداعمة في تمكين الصناعة المالية اإلسالمية في الجزائر



70ص    

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

 المستدامة رؤية حضارية و ثقافية



 

 

 

47ص   
71ص   

 االحنداث  أبنرز  و  أهنمبعضع    نستعنر   المبارك  رمضان  شهر حلول  مع

 الفضيل الشهر هذا خالل احداثها جرت التي التاريخية

  األننننندلننننس فنننني األمننننويننننة  النننندولننننة

 20  الغغاغغوافغغق  هـغغ138  رمضغغان  15فغغ 

 ال اخ  الرحان       مرم  م 756  ف راير

 إلغى  الغ غاغر(  قريغش  صلر)   بـ  الاألروف

 قغويغ   إسغالمغهغ   دولغ   لغهغؤسغس  األل لغس

 .األل لس ف  األموي  ال ول  وه 

  النننننننننننننننننننننننننكنننننننننننننننننننننننننبنننننننننننننننننننننننننرى  بننننننننننننننننننننننننندر  غنننننننننننننننننننننننننزوة

 رمضغان  شغهغر  مغن   شغر  السابف  ف 

 غ وة وقألت للهعرة اللاله  السن  ف 

  غغلغغهغغهغغا  أطغغلغغق  الغغتغغ   الغغكغغ غغرى،  بغغ ر

 وهغ   ،” ال غرقغان يوم“ الكريج  اللرآن

 الغتغاريغخ  فغ   الغاغهغاغ   الاألارك  أولى

 الاسلاغهغن    د  كان  حهأل  اإلسالم ،

 راغالً،   شغر  ويغاليغ   يغاليغاغائغ   فههغا

 خاسغهغن  و  يسألاائ   الاشركهن  و  د

  راالً 

  مننننننننننننننننننننكننننننننننننننننننننة  فننننننننننننننننننننتننننننننننننننننننننح

 فغ   الا ارك  رمضان  شهر  من  الألشرين  ف 

  مك  فتأ كان للهعرة اللامن  السن 

 

  حننننننننننننطننننننننننننيننننننننننننن  مننننننننننننعننننننننننننركننننننننننننة

 الاغوافغق  الار ارك  رمضان شهر من 26  ف  

 لغلغألغام  الغلغالغ   يشريغن  شهر  من   شر  للسابف

 بلهغادة  ح هن  موقأل   كالت  ،1188  الاهالدي

 األيغوبغغ ،  الغ يغغن  صغالم  الغنغاصغغر  السغلغ غغان

  الاشرق ف  الصله   الواود ألهت والت 

 أنننننننننننننننننننننننننطنننننننننننننننننننننننناكننننننننننننننننننننننننيننننننننننننننننننننننننة  فننننننننننننننننننننننننتننننننننننننننننننننننننح

 لغعغأ ( مغهغالدي  1268)    لغلغهغعغرة  666   غام  مغن  رمضان  من الرابف  ف 

 يغ   مغن  إلغ غاكغهغ   مغ يغنغ   اسغتغرداد  فغ   بغهغ غرس  الغيغاهغر  بلغهغادة  الاسلاهن

    اًما 170 أي يهج ف  أسهرة ظلت أن بأل  الصله ههن

  الشننننهننننداء  بننننالط  مننننعننننركننننة

 رمضغان  مغن  الغلغالغ   الهوم  ف  

 حغغغ يغغغت  هغغغعغغغريغغغ   114   غغغام

 الشههغرة،  الشه اء  بالط  مألرك 

” الغيغافغلغ   الغرحغاغن    غ “   بلهادة  الاسلاهن  بهن  الاألرك   هكه  اشتأللت  وق 

 ال رلسغهغ ،  بوايههه  من ل   ف  وقألت وق  ،”ماري  شارل“ بلهادة  وال رلع 

  .اوروبا ك  إلى االسالم  الا  أوق ت الها لتائعها اهج من وكان

  جنننننالنننننوت  عنننننينننننن  منننننعنننننركنننننة

 خغغغرج هـغغ658  رمضغغان 25  فغغ  

 مغن  ق    ال ين  سهف مصر  سل ان

 الغغغغعغغغغهغغغغوش  رأس   غغغغلغغغغى  مصغغغغر

 اغغهغغش  لغغاغغالقغغاة  وذلغغأل  الغغاغغصغغريغغ 

  غهغن  مغألغركغ   فغ   الرههب  الايول

ً   الغتغصغاراً  الغاغسغلغاغون  فغهغهغا  التصغر و  االو   الغاغألغركغ   أد  و   سغاحغلغا

ً   منها  وخرواهج  الشام  بالد  ف   الايول  ل وذ  اللاسار  الغاغ   وإيغلغاف  لهائهغا

  الايول 

 عننننننننمننننننننوريننننننننة مننننننننعننننننننركننننننننة

 سغنغ   رمضغان  شهغر  من  السادس  ف 

 الغألغ غاسغ   الغخغلغهغ غ   اغهغ   هـغ،  223

ً   الغغاغغألغغتغغصغغج  الغغروم  لغغاغغر   اغغهغغشغغا

 إلحغ ى  الشغهغهغرة  للصرخغ   استعاب 

 و  سغلغ غت  أن  الغى  اوري   حاصر  حهأل ( وامألتصااه) الاسلاا   النساء

  رمضان من  شر السابف ف  الاسلاون دخلها

 



 

 مننن  الننعنناشننر  حننرب  أو  أكننتننوبننر  حننرب

  رمضنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننان

 الغغاغغ غغارك  رمضغغان  مغغن  الغغألغغاشغغر  فغغ  

 األول  يشغغريغغن  مغغن  لغغلغغسغغادس  الغغاغغوافغغق

 العهش    ر  و   إسرائه    لى  الار   وسوريا  مصر  من  ك   شنت 1973

  بارلهف خط ما اا السويس قناة الاصري

 النمنتنحندة  الواليات  الى  البترول  تصدير  وقف

 21  الغاغوافغق  هـغ1393  رمضغان  مغن  24  ف 

 الغكغويغت  مغن  كغ   قغامغت  م1973  أكتغوبغر  من

 يصغ يغر  وقغف با الن ودب  وال ارين  وق ر

 مف  يضامنًا  وذلأل وهولن ا، األمريكه  الاتا ة الواليا  إلى لهائهًّا  بترولهج

 مغن  الغألغاشغر  حر     ف   الااتلهن  الههود      مألركتهاا  ف  وسوريا  مصر

  يشرين/أكتوبر شهر من السادس رمضان

ل لت سورة النعج وهغ  أول سغورة م 416للبعثة   5في رمضان سنة 

ل لت فهها سع ة وسع  الن   صلى هللا  لهه وسلج وسع  مأله الاؤمنغون 

والاشركون إال راالً من قريش أخك حغ غنغ  يغرا  ورفغألغهغا إلغى رأسغه 

  يك هن  هكه.: وقال

ا تغكغف الغنغ غ  صغلغى هللا  غلغهغه م 431للهجرة  11في رمضان سنة 

  .وسلج  شرين يوماً ف  الاسع  وي ارس اللرآن مف ا ري  مريهن 

افتتأ  غاغرو بغن الغألغا  حصغن م 461للهجرة   01في رمضان سنة 

 لابلهون بأل  أن اكتسأ ف  طريله انود الروم. 

استشهاد الخلهغ غ   غلغ  بغن أبغ  م 441للهجرة   61في رمضان سنة 

 طالب  

سغن بغالغخغالفغ  بغألغ  م 441للهنجنرة   61في رمضان سنة  بغويغف لغلغاغ

 .استشهاد أبهه

 

يوف   ارو بن الألا  ف  مصغر  م443للهجرة   63في رمضان سنة 

 . وله ما يلار  مائ  سن 

يوفهت أم الاؤمنهن  ائش  ر غ  م 466للهجرة   55في رمضان سنة 

 سن . 66هللا  نها ولها 

لغائغ  م 611للهجرة  20في رمضان سنة  فتاغت األلغ لغس  غلغى يغ  الغ

 .طارق بن  ياد

يغج بغنغاء مغ يغنغ  فغاس واغامغف م 565للهجرة   036في رمضان سنة 

  .اللرويهن  لى ي  ياهى بن ماا  اإلدريس 

فتأ الاسلاون م ين  سرقغوسغ  م 566للهجرة   046في رمضان سنة 

  .ف  ا يرة صلله 

يغج بغنغاء اغامغف األ هغر فغ  م 242لنلنهنجنرة   352في رمضان سنة 

  .اللاهرة

يج يأسهس ال ولغ  الغاغوحغ يغ  م 1102للهجرة   506في رمضان سنة 

  .ف  الاير   لى ي      الاؤمن بن  ل 

يغوفغ  اغنغكغهغ  خغان طغاغغهغ  م 1004للهجرة  406في رمضان سنة 

  .التتار وسل ان الايول الكي أباد األمج

سغعغ  الغنغ غوي م 1054لنلنهنجنرة   456في رمضان سنة  احغتغرق الغاغ

  .الشريف

استولى الياهر بهغ غرس  غلغى م 1046للهجرة  444في رمضان سنة 

 ال اكه  بأل  اللضاء  لى التتار 

لغادر م 1532للهجرة   1055في رمضان سنة  أ غلغن األمغهغر  غ غ  الغ

  .الع ائري الار   لى اللوا  ال رلسه 
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يأل ِّ السري  الاصرفه  من الغلغوا غ  األسغاسغهغ  فغ   غاغ  

الاصارف، وه  أحغ  الغاغ غادم الغاغسغتغلغرة فغ  الغألغرف 

الغغاغغصغغرفغغ  مغغنغغك لشغغأة الغغاغغصغغارف، إذ اغغرى الغغألغغرف 

الاصرف   لى ذلأل وأص ات من االلت اما  العغوهغريغ  

ً لغاغا  الت  يلت م بها ااهف الألاملهن بالاصارف سواء وفغلغا

استلر  لهه الألرف أم لاا لصت  غلغهغه لغوائغأ الغألغامغلغهغن 

 بالاصارف ولياها .

و يلص  بالسر الاصرف  إل ام ال نوك بأل م اإلفصام  غن 

ك  امر أو واقأل  يص  إلى  لاغه بغاغنغاسغ غ  يغألغامغلغه مغف 

الألاه  سواء أفضى بها الألاه  ل سه أو إستأللج  لههغا مغن 

 غهره ا ويخضف لهكا اإللت ام ااهف الاوظ هن ف  ال نأل .

و يألت ر داخال ف  معال السر الاصرف  : حسا  الألاغهغ  

و رقاه ا الا الغ الاواودة ف  حسابه ا ودائغف الغألغاغهغ  ا 

 الخ ين  الا ي ي  للألاه  ا اللروض الاانوح  له.

هناك   ة إ تغ غارا   غلغى اسغاسغهغا يغج يغلغريغر السغريغ  

الاصرفه  اهاها حااي  الاق ف  الخصوصغهغ  بغاغا فغهغهغا 

الااله  و اإلقتصادي  و ككلأل حاايغ  مصغلغاغ  الغ غنغأل فغ  

كتاان أ االه و حااي  الاصلا  الألام  و ذلأل ب يادة   د 

 الاتألاملهن مأله.

ً مغن الغاغسغؤولغهغ  الغعغ ائغهغ   و قغ  ريغب الغاغشغرع لغو غا

والاسؤوله  الا له   لى إفشاء السر الاغصغرفغ ،  فغاغنغأ 

للألاه  الاق ب لب التألويا  ن الضرر الكي لالغه مغن 

 اراء إفشاء أسراره الاصرفه  .

و بالرغج من احاط  الاشرع الاسابا  الاصرفه  بسغهغاج 

من السري  كاا  رض ال اا فان هناك حاال  أاغا  فغهغهغا 

رفف السري  الاصرفغهغ  كغأن يغتغج ذلغأل بغاذن خغ غ  مغن 

الألاه  أو من وريته الشر غهغهغن ا أو إذا أقغهغاغت د غوى 

يتأللق باألامل  مصرفه  وذلأل بناء  لى طلب مغن الغعغهغ  

 الناظرة بهكه ال  وى .

هناك حال  أخرى يضاف إلى الااال  السابل  يعو  فهها  

إفشاء السري  الاصرفه  ه  حال  غس  األموال ويغاغويغ  

 اإلرها  

و ذلأل باإلبالغ  ن الألالها  والاسابا  الاش وه  للههئغ  

الاختص  والتألاون مألها بتل ه  طل ايها الاتأللغلغ  بغتغعغاغهغ  

الاسابا  ورفف السري  الاصغرفغهغ   غن أي حسغا  مغن 

 دون إب اء ويل يج الاأللوما  الت  ي ل ها .   
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يغعغب أن  الغعغنغ  هو دخغول الغعغنغ ، ولغ خغولك  مسلج إن طاوم 

، فغالغ لغهغا مغ ر غ    الغ لغهغا يريك  ال اوم  لى يالهق أه اف ف 

َوَساِرُعوا إِلَى َمْغِفَرٍة ِمنْن "اْلخرة. يلول الاولى    وا  ف  ذلأل 

نَمناَواُت َواألَْرُ  أُِعندَّْت ِلنْلنُمنتَّنِقنينَن"   ل  َربُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ

َرةٍ ِمنْن َربِّنُكنْم َوَجننَّنٍة . ويلول ( 711عمران  أيضا " َسابِقُوا إِلَى َمغِْف

 (.47َعْرُضَها َكعَْرِ  السََّماِء َواألَْرِ "  الحديد: 

ب  يعب أن يكون طاوحنا أساى وأرقى. حهأل أن الألا  ال يغعغب 

أن يلتصر فلط  لى دخول العغنغ  والغاغا االاغتغهغاد أكغلغر لغ خغول 

ال ردوس األ لى. ولتالهق ذلأل يعب   م االقتصار  لى الأل غادا  

الاألروف  كالصالة والصغوم والغاغج والغ كغاة الغاغا  غلغهغنغا الغلغهغام 

باأل اال الصالا  واإلخال  فهها. وككا لع  ولعته  ف  الغاغهغاة، 

 ولل م لااذج رائأل  من النعام ف  شتى الاهادين. 

كاا يعب  لهنا أن لتنافس ف  الخهر، فهكون هناك ينافس ف  طغلغب 

الأللج، وككلأل ف  اكتسا  الاال الاالل، ب  أكلغر مغن ذلغأل، حغهغأل 

يعب أن لألا   لى اكتسا  الاسنا  بغألغ  الغاغاغا  مغن صغ قغا  

 ااري  و لج ينت ف به وول  صالأ ي  و لنا.

ال اوم ف  الألا  ه  سا  يتسج بها االلسان الصالأ. حهأل يغعغب 

 ان لسألى دائاا لةفض  حتى لتاص   لى مكال  مرموق .

فال يعب يات أي  كر أن لكت   بأداء اللله  من الغألغاغ  الغاغوكغ  

الهنا وفلط، ب   لهنا االاتهاد والت ال  ف  أداء مهامنا حتى لر غ  

 هللا يألالى يج إر اء مستخ منا الكي ويق فهنا ويأارلا  لى  النا.

إن ال اوم واالاتهاد ه  من أهج الص ا  الت  يغعغب أن يغتغوفغر 

ف  الاوظف لهكون لااااً. فغ غاغوم الغاغوظغف وااغتغهغاده يغألغتغ غر 

ً مغا  .طريلاً للتل م ف  معال الألا  ويالهق األه اف الارادة فغيغالغ غا

يسألى الاسؤولهن إلى اختهار موظ هن معغتغهغ يغن وطغاغوحغهغن فغ  

معال  الهج ا تااداً  لى مهارايهج لترقهتغهغج ويغوكغهغلغهغج مغهغاغا  

 ك رى.

ولك  لالق ك  ذلأل. يعب  لهنا يا ي  اله ف واليايغ  مغن الغألغاغ  

فلن ينعأ شخص يألا  ب ون أه اف، فتاغ يغ  الغيغايغ  مغن الغألغاغ  

واله ف منه هو من أهج  وام  النعام لكوله ينا  حواف  اإللسغان 

 لهتاكن من الرق  بألاله.

اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا و تنقنبنل هللا منننا الصنينام 

 والقيام وصالح األعمال.
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  الطمـوح
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ف  اطار ي  هق سهاس  االمتلال بالاصرف، لغرسغ  لغكغج لغلغتغككغهغر و 

الت  هق لسخ  من مهلاق أخالقها  الاهن  و حسن السلوك الاألتا  مغن 

طرف اإلدارة الألام  والكي يألت ر الاراأله  االداري  الت  يلتضى بغهغا 

ف  ك  ما ق  يص ر  ن الاوظ هن من أقوال و يصرفا  و سغلغوكغهغا  

فردي  و/أو ااا ه  أيناء و بأل  ماارستهج لنشاطايهج الغاغهغنغهغ  و أداء 

 مهامهج اللهادي  و الاسؤول  داخ  و خارج الاصرف. 

من الاهلاق، لككر ااهف الاغوظغ غهغن المادة السادسة عشر و بخصو  

بضرورة التصريأ  غن الغهغ ايغا و الغهغ غا  الغتغ  يغاغنغأ مغن طغرف 

الاتألاملهن و الشركاء و الاراسلهن للعن  أخغالقغهغا  الغاغهغنغ  و حسغن 

 السلوك الت  يتولى دراستها و ال أل ف  مآلها.

و ف  هكا الص د، لوص  باحترام الالئا  التن هكي  الاألتا ة من طغرف 

 لعن  أخالقها  الاهن  و حسن السلوك حسب ما يل  :

األص  هو رفا اله ايا واإلكرامها  واالمتها ا  الال م  من طرف 

الألاالء باستلناء اله ايا الرم ي  الت  يسلج  ادة ف  لهايغ  السغنغ  مغلغ  

الاككرا ، األقالم، الر لام  السنوي ، الى غهره من الغهغ ايغا اإلداريغ  

 الت  يستألا  ف  أداء الألا  اإلداري والت  يانأ ف  رأس السن ،

 ن  اري اك الاوظف الكي يارج بتلل  ه ي  ياهن  من الألاغهغ ،  غلغهغه 

 غلغى   بتللهها وخالل السا غ  الغتغ  يغلغ  وايغ ا غهغا  التصريأ ال وري

 مستوى الاسؤول الا اشر الكي يلت م باراسل  اللعن  لل أل ف  مآلها،

يلت م موظ و الاصرف باقناع الاتألاملهغن فغ  احغتغرام أحغكغام مغهغلغاق 

أخالقها  الاهن  و حسن السلوك حهأل يغراغى مغنغهغج الغتغ غهغج و  غ م 

احراج الاوظ هن باله ايا اللاهن  و ذلأل خ م  ل  هأل  الألالقا  الاهنغهغ  

 الت  يستلار فهها الاصرف،

لشر قوا   مهلاق أخالقهغا  الغاغهغنغ  وحسغن السغلغوك  غلغى شغاشغا  

ال روع والاوقف اإللكترول  للاصرف لنشر يلافغ  احغتغرام أخغالقغهغا  

 الاهن  ل ى الاتألاملهن.

يسألى باقناع الاتألاملهن باحتغرام الغاغهغلغاق مصرف السالم الجزائر إن 

 لى ا ت غارايغهغج السغلغهغاغ  إ اء   ال اخل  ألخالقها  الاهن  ويشكرهج

موظ   الاصرف الكين هج ف  خ مغتغهغج دون الغتغيغار مغلغابغ  سغوى 

راي هغج و االمغتغهغا ا  اإلداريغ  و االاغتغاغا غهغ  الغتغ  يغوفغرهغا لغهغج 

 الاصرف. 

 

وح اظا  لى يكايف  نغاصغر الغاغصغرف، يغراغو الغلغعغنغ  مغن كغافغ  

بللاف  اإلدالء  ن  يلل  اله ايا من اهغ   الاوظ هن دون استلناء التال  

و التألريف بلوا   الاهلاق ال اخل  بالاصرف بالتصريأ أمام الألغاغالء 

بل اق  بأن الاصرف ال يل   اإلكغرامغهغا  و الغاغ ايغا حسغب السغهغاسغ  

  ال اخله  الاألاول بها من اه  أخرى.
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أهج ف  التسويق من اه  أن أح  وسائله اإلقناع 

 ،الاهارا  التسويله  كلهرة ،

و ادة ما يتألام  مف التسويق ب ريق كام  للتسويق، إال ألنا 

 هنا سنتا َ بايعا  

 ن بألا الاهارا  التسويله  األوله  الت  ياتااها 

 الشخص لهخول أفكاره 

 لاشاريف: 

الل رة  لى يشكه  الانتج الكي سهسوق: فال ياكن أن 

 يسوق ما ال يألرف أو ما 

يا د يا ي ا كافها، ويشك   لى بألا الناس أله ال 

يست هف أن ي لور فكريه ب ريل  يعأل  ال كرة قابل  

للتسويق!، ولكا ال ب  من يشكه  الانتج ب ريل  يعألله قابال 

 للتسويق، وياكن إياام ذلأل بأمور منها: 

   كتاب  ال كرة، وو ف منشورا  و روض ومل ا

 خاص  منها.

   ياهه  ال كرة  ن األفكار األخرى من حهأل ال كرة

 ل سها ومن حهأل فائ يها و ائ ها. 

   حش  ويعاهف فوائ  و وائ  ال كرة والخ ما  الت

 يل مها لان ستسوقها له. 

  التسألهر: ماذا سه فف أو سهأل   من سهست ه  من

ال كرة أو سهشتريها أو منتعايها أو سهتألام  مألها، 

فان لري  أن لسوق فكرينا أو شرو نا  لهه هو 

شخص سهتج مأله لوع من الت ادل بهن منتج من  ن لا 

وقها  من  ن ه!، يتج  اله  الت ادل بسالس   ن  

شألور الألاه  أن ما ي فأله مساو لاا دفأله أو أق !، 

 ومن هنا يأي  خ ورة التسألهر. 

  اللها  الت  يل مها الألاه : ق  يكون ماال أو ااها أو

 اال أو غهر ذلأل، وما سهأخكه الألاه  ق  يكون منتعا 

حسها أو خ م  أو د اء أو وااه ، وكلاا  دلا قها  ما 

لأل   للألاه  رخصت قها  منتعنا، وكلاا األلنا 

اللها  الت  يل مها الألاه  ملنأل  بالنس   له سهلت 

  اله  الت ادل الت  ه  اوهر  اله  التسويق.

  التو يف: ولألن  به أين ستو ع ويألرف وي هف

مشرو أل أو فكريأل، ف يادة منافك التو يف مف حسن 

الألرض ي ي  من ق ريأل التسويله  ،ولكا من الاهج 

حسج الألرض ي ي  من ق ريأل التسويله ، ولكا من 

 الاهج حسج مو وع ه  

ستو ع ويألرف وي ير مشرو أل بن سأل أم يتألام  مف مغو  غهغن 

أو وسغ غاء؟، وهغنغا يغ غر  مغهغغارا  الغتغو يغف أو الغتغألغامغ  مغغف 

 الاو  هن والوس اء والل رة  لى كس هج وكسب ي الههج وبكلهج. 

الترويج: ياو  أفض  الانتعا  مغا لغج يسغوق لغهغا ويغ غاع أسغوأ 

والترويج أحغ  أبغر   غاغلغهغا  الغاغ يغج   الانتعا  إذا سوق لها ،

التسويل  ،وهو ياتاج إلى مهارا  مها  ف  الترويج لانتعأل فغ  

ااهف منافك التو يف وف  وسائ  اإل الم وف  غهرها حتى يشغكغ  

له صورة ذهنه  ل ى الألاه  حتى ق غ  الغوصغول إلغهغه، ويغاغتغاج 

 الترويج إلى معاو   من الاهارا  ف  التألام  مف: 

ال هف الشخص  : وهنا ي خ  اإلقنغاع وهغو مغا يغاغ يغنغا  غنغه فغ  

الاهارا  سابلا. اإل الن : ف  وسائ  اإل الم الاختل   الغاغلغروءة 

والارئه  والاساو   وغهرها. الغهغ ايغا والغنغاغاذج: الغتغ  سغتغلغ م 

للألاالء لتشعهألهج  لى  اله  التغ غادل. الغألغالقغا  الغألغامغ : الغتغ  

يروج لانتعأل و اوما يختلف التسويق حسغب اخغتغالف الغاغنغتغج 

الاسوق فتسويق منتج ماسوس فهغه لغوع اخغتغالف  غن يسغويغق 

منتج خ م  و ن يسويق فكرة أو شخص أو منتج خهري أو غهغر 

ذلأل إال أله يعاألها كلها ألها  الها  يسويله  ياغتغاج لغكغلغهغر مغن 

 الاهارا  الاها . 

 مستشار الزبائن والتوجيه 

 فرع: باب الزوار 

 االسم: عصام 

 اللقب: تالي 



 

  

 

 نطاق المعيار:

يتناول هكا الاألهار الا ين الاغلغ ء الغاغاغاطغ ، والغكغ غهغ  الغاغلغهغ  

الاااط ، والالاول أو الاتأله  الكي يتأخر  ن ين هك الألا  فهغصغهغر مغ يغنغا 

 بالتضى الشرط الع ائ .

وال يتناول الاألاير الا ين الاألار أو الا لس، والا ين الاغتغأخغر  غن مغ اد 

 ال ين لألكر شر  . 

 : الحكم الشرعي-4 

يارم مااطل  الا ين اللادر  لى وفاء ال ين. 7.7.4  

ال يعو  اشتراط التألويا الغاغالغ  لغلغنغا أو غهغنغا، وهغومغا يسغاغى   4.7.4

بالشرط الع ائ ،  لى الا ين إذا يأخر  ن س اد ال ين، سواء لغص 

 لى مل ار التألويا أم لغج يغنغص، وسغواء كغاف الغتغألغويغا  غن 

 الكسب ال ائت )ال رص  الضائأل ( أم  ن ييهر قها  الألال .

ال يعو  الا ال   اللضائه  للا ين الاااط  بالتألويا الاغالغ  لغلغ ا   1.7.4

  أو  هنا  ن يأخهر ال ين.

يغغتغغاغغاغغ  الغغاغغ يغغن الغغاغغاغغاطغغ  مصغغروفغغا  الغغ  غغوى كغغاغغا يغغتغغاغغاغغ    0.7.4

  الاصروفا  الت  غرمها ال ائن من أا  ياصه  دينه.

ياق لل ائن طلب بهف الرهن لتسهغهغلغه، كغاغا يغاغق لغه أن يشغتغرط    0.7.4

يألويا الا ين له ب هأله من اًا  االسته اء من يانه، دون الغراغوع 

 إلى اللضاء.

يعو  اإلشتراط حلول األقساط ااهألها إذا يأخر الا ين الغاغاغاطغ     0.7.4

 ن م اد قسط منها. واألولى أال ي  ق هكا الشغرط إال بغألغ  إشغألغار 

الا ين ومض  م ة مناس   وذلأل ما لج يوا  ظروف طارئغ  يغنغيغر 

 (. 1/ .( ال ن  )  .الاألهار الشر   رقج )

إذا كالت الألهن الا هأل  ف  حاال  الارابا  قائا  باالتها الت    1.7.4

كالت  لهها، وكان الاشتري مااطال ف  أداء اللان، يج أفلس، فان 

 ال ائف )الاؤسس ( ياق له استرداد الألهن الا هأل ،

 ب ال من ال خول ف  الت لهس .

يعو  أن ينص ف   لود الا اين ؛ ملغ  الغاغرابغاغ ،  غلغى الغتغ ام    8.7.4

الا ين  ن  الاااطل  بالتص ق با لغ أو لس   من ال ين بشغرط أن يصغرف 

ذلأل ف  واوه ال ر  ن طريق الاؤسس  بالتنسهق مف ههئ  الرقاب  الشر ه  

  للاؤسس .

 :الكفيل 4/4

ياق لل ائن م ال   أي من الك ه  أو الا ين ما لغج يشغتغرط الغكغ غهغ   7.4.4

  م ال   الا ين أوال.

ي  ق  لى الك ه  الاااط  ك  ما ورد ذكره بالغنغسغ غ  إلغى الغاغ يغن  4.4.4

  الاااط .

المقاول أو المتعهد : 1/4   

يعو  النص  لى الشرط الع ائ  ف   لود الالاوال  و لود االستصنغاع 

و لود التوري . وف  حال الاااطل   ن أداء م لغ الشرط العغ ائغ  لغ غ غق 

أحكام الا ين الاااط  لا  الصل  بالالاول أو الاتأله ، ويعو  حسج الا لغ 

 من استالاقا  الالاول.

الجزاءات المعنوية للمماطلة: 0/4   

ياق للاؤسس  إدراج اسج الا ين الاااط  ف  قائا  الألغاغالء غغهغر 

الارغو  ف  التألام  مألهج )اللائا  السوداء(، وياكير الاؤسسغا  

األخرى منه، سغواء  غنغ  اسغتغ غسغارهغا  غنغه أم مغ غاشغرة بغتغ غادل 

 الاؤسسا  لتلأل اللوائج.

 أحكام عامة: 4/0

ياق للاؤسس  يت ف أحوال الا ين الاااط  ويصرفايه الاالهغ  بغكغ    7/0/4

 الوسائ  الاشرو   واللالوله .

ال مالف من ق ول ما يل مه الا ين الاااط   ن  السغ اد مغن  يغادة    4/0/4

 لى ال ين  لى أال يكون هناك شرط مكتو  أو مغلغ غوظ أو مغلغاغوظ، أو 

  رف، أو يواطؤ  لى هكه ال يادة.

يعو  أن يشترط الاؤسس  ف   ل  الا اين  أله  ن  يأخغر الغاغ يغن    1/0/4

 ن الس اد ياق للاؤسس  االسته اء من أي أرص ة فغ  حسغابغا  الغألغاغهغ  

ل يها، سواء أكالت ااري  أم استلااري ، وذلأل دون الاصول  لى إذن من 

الا ين إذا كالت األرص ة من  ال  ال ين ل سه، أما إذا كالت مختل    نغهغا 

 فهعب يا ي  سألر الصرف  لى أساس سألر السوق السائ  ف  حهنه.

 ثبوت المماطلة :    0/4

يل ت الاااطل  إذا يأخر الا ين  ن الس اد ف  الاو   الاا د بأل  الا الغ غ  

 الاألهودة ما لج يل ت الا ين إ ساره.
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الايهرة بن شأل   اح  دهاة الألر  وهو مألروف  نه بالا اده  اي 

 سر   الرد بالعوا  وسر   ال  يه 

ف   من  ار بن الخ ا  ر   هللا  نه واله  لى امارة ال ارين 

حهأل كان حا ماً وش ي ا"  لى اهلها واشتكوه الى الخله   حهأل 

   له 

لكن اه  ال ارين قالوا ان الخله    ار يا ه وياترمه وي كر 

با اديه الى ال ارين وهنا فكر اه  ال ارين باكه ة ومؤامرة 

الف  122للايهرة لك  ال يألود لهج مرة اخرى حهأل ااألوا م لغ 

دينار وكل وا شهخهج لك  يكهب إلى الخله   ودخ  الشهخ الى معلس 

 ً   ار وكان هناك الايهرة أيضا

 : فلال شهخ ال ارين مخاط ا  ار

يا امهر الاؤمنهن ائتأل من ال ارين واهلها يلرؤلأل السالم ومأل  

الف دينار و ألها  ن ي الايهرة الكي سرقها من بهت مال  122

  ..الاسلاهن وها الا ا ه ها لأل والا شاه   لى ذلأل

 لير  ار الى الايهرة فلال له ما قولأل ؟

 : فلال الايهرة

الف فاا ايى  122الف ذينار ولهس فلط  022اله لكاذ  فل  سرقت 

  ..إال بنصف الا لغ فاا هو إال بسارق

 فلال  ار فاا حالأل الى ذلأل ؟

 : فلال الايهرة

كلرة  هال  وقل  ذا  اله  واحتعت هكا الا لغ وها الا ا ترف 

  ...الف دينار 022امامأل بسرق  

  ...فأخك الرا  يلوم ويسلط من ش ة هول الا ااأة

 : فلال

وهللا لج يأل هن  اي دينار او درهج هكا الاال ااأله اه  ال ارين 

  ...للكه  بالايهرة لك  ال يأله ه الههج

 فنير  ار الى الايهرة وقال له كهف فأللت ذلأل ؟

 فلال الايهرة ؟

 هكا الرا  يتهان  بالسرق  وهو يكك  فأرديه ان اخ يه فأخ اه هللا

. 

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

 ذكر األديب الك هر الان لوط  ف  أح  كت ه قص  طري   بهكا الألنوان

وه  أن أح  السالطهن كان ما اً للي  الألربه  وكان فهه ش ء من 
 الاااق ، 

ف هناا هو يلرأ ف  كتب الناو ل ت الت اهه   ارة  ر   ي   ارو فرام 
 .ي األ ف  كتب الناو فوا  الأل ارة حهأل ما ورد  يرد بهكه الصهي 

 فلال هكا ش ء  عهب و ا  ملصود، 
فأرس  إلى أح   لااء الناو وسأله  ن ذلأل فلال يا مواللا إلاا ه  معرد 

 .أملل  و ألها  لااء الناو يو هاا لل ارسهن
فلال السل ان لو كان األمر كاا يلول معرد أملل  للالوا مرة  ر   ي  

و  ي ا    ارو ومرة أخرى  ر   ارع
أما أن يعأللوا  ارو هو الاضرو  دائاا فهكه اناي  وظلج ال ب  من 

 إيلافه، 
وحهناا لج يست ف أن يلنف السل ان  ج به ف  السعن يج أرس  إلى آخر 
وآخر وهلج اره حتى مة السعن بأه  الناو وحصلت أ م  ومشكل  

 ك هره،
 . وكان ف  مصر آلكاك  الجع داهه  ف ن

 .فأرسلوا إلهه الخ ر فش  الرحال إلى السل ان
 . و ن ما وص  إلهه أخ ره أله ااء شافألا ف   لااء الناو

فلال السل ان: وهللا ال يخراون حتى يأيول  باع  ملنأل   لى  ر  
 .  ي  لألارو

فلال الألالج: أصلأ هللا مواللا السل ان إن  ارو مت    وقله  أد  
 ويستاق أكلر من ذلأل، فلال السل ان :كهف؟ 

 قال: ألهس اسج مواللا السل ان داود ين ق بواوين ويكتب بواو واح ة؟
  .قال: بلى

 قال: فأين ذه ت الواو اللاله ؟ 
 قال السل ان :أين ذه ت؟ 

قال :سرقها الخ هأل  ارو وألالها باساه دولاا حاا  إلهها فسلط  لهه 
 . لااء الناو  ي ا يضربه أب  اْلب ين

 .قال: فضاأل السل ان وقهله
 .وأكرمه وبالغ ف  إكرامه

 .وأفرج  ن الأللااء الاسعولهن
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