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لقاء حمارضتني عن الصريفة  الإالةيةة ة   دعيت لإ

ةن قبل جاةعة  ااد  الة و اااد  ةة ا  

فانطبع يف ذهة  ا ان  يف الةطة بة  يةني ذبة ة  

ايها.  ال ادبني خ اط  ش ىت  انحببت  انن  انشاط مك اإ

ةا  انن حطت ي ا الطائ ة ا انقل  الائقي ةصةطة ة  

ةن املطةا  اإ  فةقةال الة ةذلاب ا هةبةية  حةىت 

 انحسست يةالةيالا قنةقةبةاك االةيةا  ا   

قاةت يه ةن العامص  امغ ين شع   ابلالةخاةاء 

اقنرشاح ا اح  البال اكذكل حايل لكام نةذللةت 

يصح ائ ا ال س يح  ال دبع  الهادئ  ال  تهنذلم  انةةام 

كثباهنا اقبا  ةساجاها ا حاي  صا  الةاكة ة ةا 

لك اهلم م االانحذلان اكانين ان ييت ةن ق  د غةري 

ة ئي  تيبلت هبا اانعالقت ةن زنذلان  ضيق   انرست 

 فهيا اإ  فضاء هللا ال حب البابع.

ن اال متالع في  انةتةع ةةن اة ايل لسةايفةات يف  ااإ

ادل ا  امللال ب  الظليةل لةبة  قةذلقةن  انا الةقة ا ة 

 انغ ص ا  انلف ا  اندا  فهيا دان ل     انا ةةلةل 

فلك لب   ةن لب ةااةا تةعةبة  ابلةالةا ا االانصةاب 

 االع اق . 

امما بل ت انتباه املمتعن ةا يني ال ادبني ةن الش بةه 

يف  انكرث ةن خصيصة  زية ا هبةام عةن ابو  ية   

اط  ا احلبيب ايف لك اري: ل   ع يية  فصةيةحة  

غري  طانتقا ادلا ج  الهجية ة   ةن  انهةل الشةامل 

النئ اكن  انابضية  

ااد  ةةةةة ا  

بةةالةةحةةا ةة ن فةة  

يةةيةةهنةةج اب ةةلةةهةة ةة  

الانةازب ي  احمللةية  

فاإن ل  ج الع يية  

 اللمي  نق    انصيةل  انصاب ةاهنج الس بع  الع بق . 

اكذا احلال يف الةاام  انهةل الة ادبةني ئشةعةائة  

الإاليم ا  دايه اقميه الااةا فط اي ع  اي ل تلكف 

خ ان ا ه اك حةني  ف ه ال ت طع. اةا  انيا  ةقظ  اإ

خي ج ن ةن ةساجامه يعا  انداء ف بض  امل     انا 

العشاء جبيييهبج ا قلنس ااج ال اصةعة  الةبةيةاك 

اكانن الذلةن بع د ي  اإ  عةهةا الة عةيةل الانال 

 لسلف هذه الانة . 

امما جيمع يني ال اح الني  اح املقاالتي  ا اجلةا ا 

اليا يف قالخزال ابلال ا ة االص ايف  ا ال يحة  

ل يف ال خيل االمت   حفسب يل  انحضت ال لبالان 

قطبني فيح ني كبريقن بعاان ةن  انغذل  ةةقةالةجةي 

البطاطس ااخلضا  ااحلب   اط يا اكةذا  اناةا  

الذلبال ن اال  اكه اجلاف  اذكل ي ضل افة ة املةيةاه 

ااال الخاام تةقةقةيةات الة ر احملة    اتةطة قة  

 انالاليب الذل ايف  املياكنيي   احلابث . فةاإذا ذكة ت 

الال ا ة  انل  ت الاك   ال ادبني ف الةاهنةا احةائةذل  

قصب  الس ب  فهيا اةرضة  املةثةل يف احلةذاقة  

 اال  اي  فهيا.

ا لعل م الرشعي  ةهنا اال ضعي  حظها ال افة  يف  

لك  احمللالني. فقا  انجنبت ااد  الة و الةعةيةة  

الي   بن حسن القام   صاحب كالا  "جة اهة  

الإلكيل يف خمالرص اليل" ا   اكن هل دا  كةبةري 

يف نرش املذهب املاليك يف امل طق  ال  اش ة ة ت 

 انية    انبضا يعلامء كبا  ةن املذهب الانابيض اةةهنةج

طاه  اإالامعيل بن  انيب زك اي الس يف ةن ال صةف 

الثاين ةن الق ن اخلاةس الةهةجة  . الةبةرة  ةا  

حص  الانالا يف يفلامء ااد  ال و ممن الةامه يف 

الهنض  ادلبن   االعلمي  اا ل  ب  نذك  ةهنج الش ية  

محما الطاه  الاللةيةص صةاحةب الة ةظةج الشةهةري 

امل ال م  " املاال ال ابين  لم  د الة ة بةب يف 

يةيةتةا ذكة   444الق   ن " ايه  ان ج زة يفلمي  ةن 

فهيا اللكامت ال  جاءت ةة ة دة ةة ة ااحةاة يف 

الق   ن الي مي اقا رشهحا الش ية  الةعةا و محمةا 

البا  يلعامل  محه هللا يف كالايه امل ال م   "ال تة  

ال   اين يفىل املاال ال ابين" امما جاء يف ةقاةة  

 هذا ال ظج البابع:

 ايعا ذا فالقصا ابل ظام        

 نظج غ بب حممك الق   ن                           

 ةن لكامت ا دت يف ا ك   

 ة  دة غ بب  يف ا ك                              

ا لش ي  الالليص ةقظ ة   انخ ى يف ضبة  الة   

الق   ين الامها " جح  اخملية يف جمالةس احملةاجةاة" 

اةقظ ة  :" ال ظج امل ال م ياللةخةيةل الان قةام ا 

الانيفااد مما اجا يف الق   ن ةن امل اد" ا ان ج زته " 

ق ايفا البيان يف الثايت ا احملةذاو يف الةقة   ن" 

 ال  اال  لها يق هل:

 ايعا ذا فهذه  انييايت              

 تعلقت ابحلذو ا الإ بات                        

 ةن يعض ةا جاء يف الق   ن         

   ااب  عن ا ش  ا عامثن                           
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اهذا غيض ةن ف ض هذا العية  ال ح ق  مما اال الق ة ةاه 

ةن حب ه ال ذلق  ح ث يل ت ةؤل اته  ياث ا ي ةني كةالةااب 

 ةا يني نظج انرث.

اةن يفلامء  ا  الذلهاد امل م  قن اختيا ا ل مخ ل الانال الاذ 

املالبح  يف يفل م الالص و عبا الباو ة تاح حة ةظةه هللا 

صاحب املؤل ات اليثرية االبح ث ال افع  يف هذا البا . 

ابعا الش ي  عبا الباو ةن  انكرب املالخصصني يف العامل يف 

ت اث الش ي  الانكرب حمي ادلقن بن ع يب اإ  د جة   اننة  

حب  يي الةاحةل: ابةن عة يب  ق  انت يف ةقاة  كالا  " 

"  ل  لس و ال  نيسة املسةم ةةيةشةال اليتا  االرشبع 

 محةه هللا تة ة  ةا  0202تش دك ف تس املال يف يف يفام 

مب اجع  ش يخ ا ال اضل ليتايه ات بهيه اإ  يعض الانخطةاء 

 العلمي  ال ا دة ف ه. 

طبعا ل يسع ا ذك   انيفيم ال اد  دان  انن نة ة ه ئشة ةية  

املؤ اني ادلكال    انيب القا  العا هللا  محةه هللا اهة  

 انشه  ةن  انن بع و. كام ل ب  ت ا  انبضا الإشا ة اإ   ية ة  

يرة امل ري الس ف   يلقا  حب  صاحب امخلسامئ  االانلف 

ب اءة ااخا  يف الإليخانةيةات ا    انطةبةقةت شةهة تةه 

ال فال اا  ت  انةام قاةته العلمي   انعىت اجلةبةاه ا  انطة ل 

الانع ال. اجنباء ا انملعيي ال اد  يف ش ىت املةيةادقةن  انكةرث 

ةن  انن نعامه ا صهيج انيت ي مبن ذك   ةهنج زيةثةيةي ل 

حرصا اةا  انصال ق ل الشاع  الس     انمحا ه يس يف 

 فضائل هذا ال اد  :

  ال ّجبمّضي ص  ة  ةاب   ال اد 

  ادة ال ي  االإياا  االاند  ةن                  

     ايفانقي ال خ ة الع ابء يف ط   

 اب  الانصاب االإاليم االنسب                  

ايعا  انن  انعطي ا لانيفيم ال اد  نذل ا قليي ةن حقهج 
نع ج اإ  ااد  ة ا  ل ع و يبعض ن اي ه يا ان ابلش ي  

ه نذلبل يرة  442محما بن  انيب بي  ال   يس املال يف ال    
العطف ا ةؤالس حلق  العذلاي  ا  رش املذهب الانابيض 

مث الش ي  مع  العيا بن يفىل القادم ةن ج ي  يف امل طق  
م ا ةؤالس جملس مع  العيا  0442هة  444ال    

ا   حيمل امسه. ا ةن  انيفيم 
ة ا  الش ي  ضياء ادلقن 

ب اهمي المثي  )  عبا العذلقذل بن اإ
م( صاحب  0104-0424

كالا  " ال يل اش اء العليل 
" يف ال قه االش ي  القطب 

اجمل ا محما بن ب الف ط يش 
(  ا    0402-0104) 

ااازت ةؤل اته املائ  كالا  
يف ش ىت العل م اال ق ن نذك  
ةهنا " ه ن الذلاد اإ  دا  

املعاد" يف الال سري ا" تلقني 
الالايل ل ايت املالعايل " يف 

الالج با ا " جاةع الشمل يف حابث اري ال الل " يف 
احلابث ا" السرية اجلاةع  ةن املعجذلات اليةع " يف 
السرية ال ب ب  ا " رشح كالا  ال يل اش اء العليل " 

جمرا( ا " رشح عق اة  01السالف ا ك  يف ال قه ) 
الال ح ا " يف العقائا ا نظج ةنت " امل   ا لبيب" يف 

بضاح ادلليل اإ  ييت  4222ا ل   ايه  ان ج زة ةن  ا" اإ
يفم اخلليل" يف الع اك ا"  ييع ادلليل اإ  يفم البابع" 
يف الاند  ا" الاب ة الع  يف ات ا ااد  ة ا  " ا " 
ةسكل ال كل " ا " حت   احلب يف  انصل الطب " ا " 
ال حةل يف غ س ال خةل " اغريها مما ص ف يف لك ص ف 

افن. ال ب  ت ا  انن نذك   انبضا ةن يفلامء هذه الانرسة 
ب اهمي بن محما بن  الط يش ي  الي مي  الذلبال ين الاندبب اإ

ب اهمي ط يش )  م( صاحب جمةل املهناج  0194-0444اإ
م. اةن  انيفيم يرة  0192الإصيح   ال   انصا ها يفام 

ب اهمي يي ك   الق ا ة اليبا  الش ي  املصل  اجملاها اإ

م ( ةؤالس ةعها احلياة ا  انحا  0411-0140) 
ةؤاليس مجعي  العلامء املسلمني اجلذلائ بني الشهري اغريمه 

 كثري.

ةةام املة ة   اةن  انيفيم املالي   يف امل طقة  الشة ةية  الإ

الذلبال ين دمه  الانخرض بن ق با  املالليص املة لة د الة ة ة  

 م. 0104

ال ب  ت ا يف هذه السا   الالذكري يأانن  انال ةن ديفةا اإ  

بة اهةمي  انيب  تأاناليس املصا و الإالية   هة  الشة ةية  اإ

جة ان  01يالا ا  41اليقظان ع اةا نرش ةقال يف العاد 

ةن ج باة ااد  ة ا  باع  فة ةه "  انن بةقة م  0104

يعض ةت     الانة  ي ت  ةرصو  انهةص بةؤالةس يفةىل 

الق ايفا الإالية   املق  ة يف الة ةقةه الإالةيس ايسةري 

يأانالاليب الب  ك العرصبة  بة ساس  انةة ال الانءة ايء ةةن 

. ا قا اال ال ا  لهةذه ادلعة ة كةبةا  الةالة ةا  " املسلمني

اجلذلائ بني فاجمتع ا يف  د  الخو ا  انالةسة ا املرصةو 

دا ة ب ئاالة  احملةاس  الإاليس اجلذلائ   اعي  ا هل جملس اإ

مع  ي رضي  ا انادع ا ةلف اعةدده دلى ية ة  اجلةذلائة  

) ال  نيس(    نةذاك الةيةن السةلةطةات قالة ةالةعةام بة  

 انهجضت املرشا  ا     انت ف ه ااباا لهمي   املعةمة قةن 

 ال  نس يني يفىل اقتصاد البيد ا قا  العباد.

ذ نالحاث عن ااد  ة ا  كيف ل نع ج يفىل يلةبةلةهةا  ااإ

الصادح اشاع ها ال حل ةؤلف النش يا ال ط  اجلذلائ   

لياذة اجلذلائ  ة ا  زك اي  ال  يلغ هبةا عةطةاسه الانديب  ااإ

 تلمك القم  الشاخم  ةن الإياا  الشع   السهل املمال ع:

 جذلائ  اي ةطلع املعجةةةذلات  

 ا اي جح  هللا يف الاكئقةةةةةات                   

 ا ايئسم  ال   يف  ان ضةةةةةةه       

 ا اي اهجه الضاح  القسامت                    

 ان اين قا  انطلت ا انط بت ا ان ةقةلةت يف الةيةتةاية  حةىت 

ااازت املعه د يف ةثل هذه املقالت قفتالاح   اكةيةف 

ل ب طل  ع ان ال ي  اال يل القم اامل ء يف هةذه ادلاي  

ال حب فضاسها ال ا ف  داحااا البابع معة اهنةا الةية مية  

 انحساهبا ال طاحل يفلامسها الان ابء  اندابسها فهيي تس ةالةحة  

 ذكل ا انكرث الين هذا ةا يسم  يه املقام. 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%B4%D8%B9%D8%B1+%D9%85%D9%86+%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A+%D8%B3%D9%88%D9%81&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2013-02-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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ذا اكن الال يري ف بضً  اإالية ً  كام ع  ن امل ي  "عباس محم د العقاد"   اإ

نسان ميالكل عقًي اح االًا اج ا ح تؤد  اظي  ا  نه ل ميين  انن بالص   اإ كالايه, فاإ

الطبيعي , اقا ًا ةن املع ف ,  انن بعيش ياان ت يري حىت ال  اكن يفىل املس ال ى 

البس ي , يل اإن لك ح اكته االيقاته تمت اف  ت يري الاي  ةقه  ي ض ال ظ  عام 

منا ا   نع يه ه ا ه   اننه ةا  ليه نت    ذكل الال يري ةن حسن  انا ال ء, ااإ   لت اإ

ل اقا اكن في ة قبل ذكل يف عقل فايفهل,  انل ت ى  انن  ةن معل بق م يه الإنسان اإ

ذا  ان اداا د اال  ظاه ة اجدعي  ةعي   قاة ا يالحليلها اد اال   يفلامء قجد  اإ

ع ارصها ا انح الها  اةن ع ارص ادل اال  البحث يف  انال با  ا اد ال ي ة الانا  

 لظاه ة اكي  ااا مث الانفاك  اليحق  ال   اندت اإ  الالعابيت ال  ط  انت يفلهيا 

 حىت اصلت اإ  احلاب امل ج دة يفلهيا, فأانال الانة  في ة ايعاها السؤال. 

ن ةقاا  الانفاك  ال  حيملها ال اس يف تص  ااج يفىل   اه ا نق ل: اإ

اختيو  انل اهنج ا انلسن ج ا انعام مه اةس ال اياج املع ف   اة اقعهج اجل  اف   ل 

ل نس ب   حيصهيا يفاد  اةا بعلمه ال اس عن يعضهج ةن تكل الانفاك  ل يساا  اإ

ئس يط  مما ه  ةس الخ يف ن  س حاةليه اتص  ااج؛ اذكل  لعجذل الشاةل  انا 

ذاع ا ةع العجذل يفىل  اجلذليئ يف اس ياها يفىل ال اقع, ااخل و ةن اختطافها ع ا اإ

الإجناز, اقا تط   ن  س كثرية كالاهبا  يف هذه ادلنيا اةا يف جعب ا ةن  انفاك  مل 

 ت  ال    يعا. 

ه ا تمكن  انمهي  الإجناز االال   ذ االالجس يا للانفاك  يفىل  ان ك ال اقع؛  

لانن  انب  في ة همام اكنت قمي ا العلمي  اقجدعي  ايفائاها املاد  ةن ال اح   

جناز ات   ذ يف ال اقع؛  ذا مل بصاحهبا اإ ققتصادب  اال ظ ب  فهيي ل تساا  شيئًا اإ

ق ن ابؤةق ن مبا ببرصانه ةن  منا بصّاِّ لانن ال اس ل بالج ل ن يف عق ل ال اس, ااإ

 ُ جنازات ةا ةل  لعيان, اةا قمتالع ن يه يف ح ااج ةن ال الائل ااخلاةات ال  تُيَّ ِّ اإ

 جم ايت ح ااج, اخت ف يفلهيج ةن  انعباهئا اتاكلي ها. 

اه ا قمكن ال اجب اجلس مي امللق  يفىل يفات  ادلاب اةؤالسااا  

املال  يف , ااجملمتع اةؤالساته الانهلي  اهيئاته امجعياته اغريها ةن الالجمعات 

االال ظ ت االهيألك؛ لانن كثريًا ةن الانفاك  الإيااعي  ااملالط  ة اامل  اة  لمجمتع 

الراب تي ن دلى فاقا  اجلانب املاد  ا   بقف يف ال الب حاجذلا ق اي يني 

تكل الانفاك  ايني ت   ذها ااس ياها يف ال اقع, اه ا قمكن ادلا  احلا  لراب 

ابدل ج  الانا  ااجملمتع جبميع ةي  ته ابدل ج  الثاني  يف دمع هذه الطاقات 

ااحتضاهنا ات فري لك ال الائل اليزة  لإجناح تكل الانفاك  اتشجيع امل اهب 

املبايف  لها, فاإن يف ذكل ف ائا مج  لراب ااجملمتع ةعا ح ث يس ال  ا ال اس ةن 

  اث  تكل الانفاك  انالاجئها ايس ال  ا  انحصاهبا ةن ادلمع الرضا   لإجنازها مما حي ذلمه 

ايصا  كام قي ن ذكل ادلمع ةانعًا هلج ةن   لبذل االعطاء ئشلك  انكرث ق ة ااإ

الال يري يف قال ال ا ة ابلانجقيب, كام بعطي ف ص  ة اتي  لراب يف اكتشاو 

طاقااا اةاكةن ق ة  اني اهئا اةاى قا اج يف الهن ك ابلبيد احتسني الظ او 

املعيش ي   لعباد اةاى الالع بل يفلهيج يف ذكل, كام بق    اح قج اد االبحث 

يفىل نطال ااالع دلى ال اس العيًا ةهنج  لمشا ك  يف اجمله د امجلاعي االالعاان 

 ال ط   لهن ك ابلانة  ادفعها    الالقام اقزدها . 

ااحملصةل ال  باة اال ائع  لهذا العمل امجلاعي االالعاان املشخك يني  

ص ا  الانفاك  اص ا  الق ا  اييهنام ةي  ت اجملمتع املال  يف ؛ يه ت ال ي  ال اح 

ال ط ي  اتعذلقذل ق ة قندء, ا فع د ج  الشع   ابملسؤالي  ااه ال طن ا اني ائه, 

ات طيا الإحساس ابلي اة  اعذلة قندء  ل طن االانة   نت  ً  نالطلع ل سق ا يف 

 لك ير ع يب اةسم  انةني. 

 اهللا امل ف  ملا ف ه اخلري االص ا 
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التقليييد   تناولت في األعداد السابقة دراسة مقارنة بين منظومة التمويل

وفلسفة النظام المالي الدولي وهيمنته على السوق العالمي لتحقيق مظنية 

العلم لدى العاملين في مجال الهندسة المالية اإلسمية وأنها مينيفي دي فيي 

أسس تأصيلها الق آني ومناهجها المحمد  ومستيهيدفيهيا ااسيتي اتيييجيي 

المنظومة اليميالييية ليحينياق صاي  اتيتياياد  ميتييين ة للمساهمة في أخلق

 والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة للوطن بمقاربة اجتماعية.

 كما انني تط تت الى مجموعة من صيي  اليتيميوييل اليميسيتي يدمية ليدى

الما ف على نحو التمويل بالم ابحة لآلمي  بيالشي اق وركيلى عيليى 

ض وري الحفاظ على الم كل السوتي لهذا المنتج اليذ  بيفي يليه كيانيت 

 شعلة الاي فة اإلسالمية.

اتناول في عدد هذا الشه ، موضوع التمويل عن طي ييق اليحيييل ا جيل 

أن يتم تسليم السلعة في الحال مقابل تأجيل سداد ثيمينيهيا وليى وتيت  وهو

معلوم، سواق كان التأجيل للثمن كله أو لجلق منه على ان يسدد اليجيلق 

المؤجل من الثمن على دفعاى أو أتساط، فإذا تم سداد القيمة م ي واصيدي 

في نهاية المدي المتفق عليها مل انتقال الملكية في الحداية فهيو بيييل آجيل 

أما وذا تم سداد الثمن على دفعاى من بداية تسلم الشيق المحاع مل انتقال 

 الملكية في نهاية فت ي السداد فهو الحيل بالتقسيط.

ان اشي  الى أن توي الهندسة المالية اإلسالمية ييكيمين فيي  ابد  

ا   ابتكار منتجاى التمويل ومشتقاتها إلشحاع صاجياى اللبائن فمثال  د    ت 

ي م ل ع   ب ع ا   ا ل م ت ع ا م ل ي ن   ا ل س ي و ل ة   ا ل ك ا ف ي ة   ل ش   ا ق   ا ل س ل ل   ا ل ت ي   ي   ييد و نيهيا   فييي   

و ت ت   ا ل ح ا ج ة   ا ل ي ه ا   م ا   ت ح ث ه م   ا ل ل ج و ق   ا ل ى   ا ل ح ن و     ل ت م و ي ل   ا ل س ل ل     ا و   ا ليمييو ا د   

ا أل و ل ي ة   ا ل م و ج ه ة   ل ل ت ا ن ي ل   ا و     ل ح ي ع ه ا   عيليى   صيا ليتيهيا   ميل   ا ا سيتيفيا د ي   ميين   

 ت أ ج ي ل   ث م ن ه ا   ع ليى   د فيعيا ى . 

حل   ي ح      ت من  مدي  ت ع م ما فنا على توفي  م تلف صي  التمويل ال

ه ي ه ت ه   ا ل ش   ع ي ة     ا ل ت ي   ت س ه     ع ل ى   ا ص ت   ا م   ا ل   و ا ب ط   و ا أل ص ك ا م   و   ا ل م ع ا يييييي    

ي     ا ل ش   ع ي ة   و م ن   ه ن ا    ا  ب  ف    ي  ع    ت  ل  ل  ة    ي  ل  خ  ا  د  ل  ا  ة    ل  ج  م  ل  ا  د    و  ع مييي ي    ك    ف  ت      ت  أ 

ا ل ت م و ي ل   و   م   ت ل ف   ا ل م ن ت ج ا ى   و   ا ل   د م ا ى   ا ل ت ي   ي ق د م ه ا   ا ل م ا   ف   ليل بيا ئينيه   

ع ل ى   ا ن   ي ك و ن   ا ل ع م و د   ب و ص ل ة   ل ط ا ت م   و   ف   ي ق   م و ظ ف ي   ا ل م ا   ف   ،   ا عيو د   

أنيواع عيقيود اليحيييوع ييقيوم   ا ل ى   م و ض و ع ن ا     فيا ليحييييل   أل جييل   هييو   ميين 

الما ف بش اق السلعة تملكا فعليا إلعادي بيعها للمتعامل بشكل دفيعياى 

وهذا ما يُسّمى بحيل التقسيط ش يطة توضيح العقد للميتيعياميل  ووظيهيار 

تيمة هامش ربحية الما ف والحاول على الموافقة المحدئية للمتعامل 

دراية تامة منفية للجهل و الغحن و اإلذعان مل اإلشاري ان بعا الفقهاق 

من ي ى عدم جواز هذا النوع من الحيل، واعتح  اللييادي ميقيابيل األجيل 

من ال با، واستدّل بنهي النحي عليه الاالي والسالم عن بيعتين في بيعية 

واصدي ، وي ى منهم أّن الليادي في السع  المؤجل عن السع  الحاضي ، 

تُعتح  زيادي في الدَّين بغي  عوض وهذا الم مون الحقيقي ليلي بيا ليكين  

أباح جمهور الفقهاق الحيل ولى أجل كونه أسلوب تيسي  على الينياف فيي 

الحاول على صاجاتهم لكن بش ط الت اضي اعتمادا على توليه تيعياليى 

 (( ََ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ الَ تَأُْكلُواْ أَْمَوالَُكْم بَيْيينَيُكيْم بِياْليبَياِطيِل إِالَّ أََ تَيُكيو

نُكمْ  وعيدم ااسيتيغيالل   72سورة النسيا  آيية ((    تَِجاَرةً َعن تََراٍض ِمِّ

والمغااي و ااصتكار  ووجود سع  واصد في المعاملة وّا أّن هينيا  مين 

بقي ُمتمّسكاً ب أيه من الفقهاق صول صكم الحيل ولى أجل، صيتيى ييتيسياوى 

 سع  األجل بالسع  الحاض .

اار   ل ذ ل ع   ا ب د   م ن   ا ل ت ح      نه أن ع هى  ن ما  ي ف توع  لو ناب ا ت ج في ا

ا ل ق ا ئ ل ي ن   ب ح       ه ذ ا   ا ل ن و ع   م ن   ا ل ح ي و ع   و ا ج ت ن ا ب   ا إل ت   ا ض   ب ن ي ة   ا ليمينييفييعيية   

ا ل ف ا ص ش ة   ت ح ت   ذ ر ي ع ة   ت ا ع د ي   ا أل ص ل   فيي   ا أل شيييا ق   ا إل بييا صيية   خييايصيية   ا ن   

األجل في ذاته تد يفسد ظاه  التعامل الميحياح خياصية ان سيد م ا ط ل ح   

 الذرائل من أصول مذهب مالع وم جعية اغلحية المجتمل الجلائ  .

التعامل بياليحيييل ألجيل  ون شع ي معاوية التي تفال بين منل من جواز 

هي النية الاادتة في وضل ميكانييلمياى تيميوييلييية شي عييية ليتيحيقيييق 

ديناميكية ويجابية ت ضي الجميل أما بناق التعامل بحيلة الثي اق اليفياصيش 

او ااصتكار في السلل والهيمنة على السوق نكون بيذليع تيد وتيعينيا فيي 

 المحظور.

لنجعل سويا هذا الينيوع مين صييي  اليتيميوييل تياطي ي ليميحياربية  أخي ا

ااصتكار بم افقة المتعاملين ااتتاادين لتميوييل دوراتيهيم اليتيشيغيييلييية 

وتمويل األف اد اتتناق صاجياتهم ااستهالكية دون التأثي  على تيدرتيهيم 

الش ائية وكل ذلع يتم عح  سياسة تسويقية راشدي يتم م اعاي اليتيسيعييي  

 العقالني بما يحقق ال ضا لجميل المتدخلين في هذه العملية.

  

 نحقق الريادة تحقيقا ال تعليقا. سويا



 

 

اجلذلائ  ةن عب   فخة صعب  ك ن امل طق  -زيين ف   البلياة ةرصو السيم ي   

اكنت  انا  امل اط  امل ترش فهيا اابء ك  ا   فالان قام احملقق  تشري اإ  حتسةن 

حصيةل ااملعطيات تبرش يقادم  انفضل حسب ةاق  ال    ش و بن عيةار يف 

 ح ا  جملةل "السيم ليقتصاد الإاليس".

 

اكنت الب  البلياة الانا  اط يا املالأانء ة يأانزة  ك  ا   كيف اكن حال ال    يف 

 الظ او الصعب  ال  ة ت هبا امل طق ؟ 

" ظه  يف البلياة كانال ةقطق  ب ةتةرش 01ل خي   يفىل  انحا  انن فرياس "ك ف ا 

فهيا هذا ال ابء يف اجلذلائ . احامب   لصح  العم ة    ةن الةطةبةيةعةي  انن تصةا  

السلطات املع ي  ق ا  جح  امل طق  اعذللها عن يق   امل اط   شةأانن اكن هل  انءة  

يسء  ل اب  يفىل النشاط الب يك مع ةا مبا يف ذكل نشةاط فة   السةيم ية ة  

 اجلذلائ  يف البلياة.

دا تةه يف فة ة ة    0209ال    ا   تأانالس ال       0200ات ليت ةسؤالي  اإ

اكن ب جه اهده    الالعاةلةني الانفة اد ااملةؤالةسةات ةةعةا  لةيةن الةظة او 

ال  تعرث ايلها نشةاط  0201الس ياال ي  ال  شهااا البيد انطيقا ةن ال    

المت بل امل جه للانف اد خص صا ةتا بالعل  يعمليات رشاء الانفة اد  ةلةسة ةيةا ات 

فأانصب  الخك   انكرث يفىل زي بل املؤالسات غري  انن ال ايح هبت مبا ل تشة ة ةيي 

الس ن. فعذلل امل طق  ايل الانزة  الصحي  مث االة ةمتة ا  الة ابء ملةاة تةقةا   

الس  تني الف ت اجعا يف معليات زي بل املةؤالةسةات خصة صةا ةةا بةالةعةلة  

نالاج اه  ةا جعل  مق  انعامل ال    بالقهق .   ابملالعاةلني النشطني يف معليات الإ

هذا ال ضع  ان مغ ا يفىل ت ج ه  انغلب معليات المت بةل  ة  الةالة ةا ة اخلةا جة ة  

 لال الرياد السلع ةن ييهنا ةقال ات الص ايف  ال ذائي  املس ال  دة.

 هل حتّسن ال ضع يعا  انن تعافت البيد ةن ال ابء؟

يفادة الانة   اإ  نصاهبا ةع حتق   ةا ه   انفضل مما اكن يفةلةيةه  الانكيا  انن ا  اال اإ

الشأانن ةن قبل الانزة . ةا ه  ةيحظ يعا الانزة   انن الةعةمةلةيةات الة  جية  ةا 

ابملائ  ةن العمليات ال  بق ة ن هبةا ةةع فة    92رشاكس  املالعاةل ن ةع ا زيثل 

الب  ك الانخ ى النشط  يف امل طق . ابع د هذا اإ  اجلاذيةية  الة  تةتةسةج هبةا 

 اخلاةات املقاة  يفىل ةس ال ى ال   .

ةع حتّسن الظ او نسب ا ةقا ن  ةع الس  تني املاضيالني  هل مت ت ال يع حم ةظة  

 العميء اإ  ةن بنشط ن يف جمالت  انخ ى غري الال ا ة اخلا ج  ؟

ن حتّسن الظ او بع  ع دة احل ك  ققتصادب  اإ  اضعها الطبيعي يف الب   اإ

ةتعاةل. ال  922ةقاط  نشاط ابعمل فهيا  9ةقاط  ص اعي  ا 9تال اجا فهيا 

ميين  انن بع د هؤلء املالعاةل ن اإ  احل ك  دان  انن بتبعةه انةالةعةار  ةلةنةشةاط 

املرصيف. اك ن ا  انعضاء يف  د  املقاالني اامل ال ني ابملةالةية ة  نةا ك زيةاةةا ةةا 

حيالاجه املالعاةل ن ققتصادب ن يف امل طق   فقحاال قةا  املسة ةالةطةا  تةلةبةية  

 طلبااج.

اقا   ا يال ال يع حم ظ  العميء اإ  املالعاةلني امل ال ني يف الص ايفات اليميةيةائةية  

ااحلاباب  االص ايفات ال ذائي  يفياة يفىل قحت اظ هبؤلء النشطني يف جمةال 

ن اكن يفادمه يف ت اجع ةس مت  يفىل املس ال ى الة طة   الال ا ة اخلا ج   حىت ااإ

نالاج يال قال الرياد.  ي عل الإج اءات احلي ة   الهادف  اإ  تشجيع الإ

 ةا ه  نصيب املؤالسات ةن المت بيت املم  ح  يفىل ةس ال ى ال   ؟

حاليا تس الح ذ املؤالسات يفىل حص  الانالا ةن المت بيت ال  مي حها ال    يف 

هنا تصل اإ   ابملائ  االبق   يه ةن نصيب الانف اد املس ال  اقةن  12اميين الق ل اإ

ةن خماللف المت بيت امل هج  ليال  يك امعل بق م يه ال    ةةثةهل ةةثةل ابو 

اجلذلائ  ةثل المت بيت العقا ب  اخملةالةلة ة    –ال  ا  الالايع  ملرصو السيم ي   

جيا ها يفياة يفىل زي بل رشاء ادل اجات ال ا ب .  كرشاء اايئ  السيقات ااإ

جيايي ؟ ذا حتا  ا عن حصيةل ال    ايل الس    اجلا ب  هل قمكن اعالبا ها اإ  اإ

جيايةية  يفةىل ضة ء  اننة ةا  هنا اإ حسب الان قام املال ف ة اإ  غاب  الي م ميين الق ل اإ

ابملائ  ةن الانهااو املسط ة خبص ص زي بل املؤالةسةات يةالةحةقة ة   41حقققا 

ن  02.0ةبلغ ية  ةليا  دب ا  يف نشاطا المت بل ال الاج االال ا ة اخلا ج  . انال قةع اإ

ابملائ  ةن الهاو املسّط  ع ا هنةابة  السة ة ة .  022شاء هللا  انن تصل النس ب  

ن الهاو املالعل  ابل دائع فقا مت ااازه  ح ث يل ت قمية   اةن جانب   خ   فاإ

 ةليا  دب ا . 1.4هذه ال دائع 

 كيف ت ظ ان اإ  نشاط ال    ايل الس    القادة ؟

ن املال قع يشري اإ   انن الان قام الةختة ةع  ةيث  ابل ظ  اإ  املعطيات املال ف ة  فاإ

ة ات ا انن الانهااو احملقق  الس    اجلا ب  اليمت ااازها الس  ة  الةقةادةة  يفةىل 

ذا ةةا مت الإرسا  يف  املس ال بني زي بل املؤالسات اكذا زي بل قف اد ااص  اإ

 اإصاا  ال ص ص الالطبيق   لالص يع ات كيب الس يا ات ااال الريادها.

ااا  الإشا ة ه ا اإ   انن ال    تلق  طلبات هائةل لرشةاء السة ةيةا ات  ايه 

طلبات ت امكت ط ال الس   ات الثيث املاضي . فمبج د يفااة الخخ ل لمت بل 

رشاء الس يا ات ال يحاث ان  ا  الطلب يفلهيا ه  ةا ال يافع ب مق  انعةامل الة ة   

 اإ  ق ت ا .

ضافته يف ختام احل ا ؟  ةا ا   ميين اإ

جيب الال  به جبه د عامل اة ظ ي ال    املبذاب يف فخة صعب  ةةيةقةت الة اكب 

ذا اال مت ت الرصاة  ةع اعد  اح ف ب  جامعةية  ةسةرّية  ةن ااازها ئسيم. ااإ

ن شاء هللا. ن القادم ال يي ن اريا اإ  يف اااه الانهااو احملادة فاإ
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 ئسج هللا ال محن ال حمي 

ف   البلياة اثلث ف   يفىل ةس ال ى ش بي  ةرصو السيم  ةةن حة ةث 

يفىل ةس ال ى ال لب  ح ةث  0209ققاة   ح ث ياا ال    نشاطه ال    

ا ال ل ت افيس يفةىل  تعالرب البلياة ا هج  للك الب  ك العم ة   ا اخلاص 

ةس ال ى الساح  املرصف   ابةتياز فبال مغ ةن الطايع ال ييح ا   تمت  يه 

هذه ال لب  فقا ع فت من ا ص اعيا ةت  يفا ايل الس ة ة ات الاناةرية اإ  

تمني  يف اجملال ققتصاد  ح ث  اننشــأانت احاات ص اعي  ا ةةقةاطةةةة  

احةاة  444نشاطات خمالل ــ    ح ث بصل النس يج الص اعي  ل لب  اإ  

نالاج يعاد عامل بصل اإ   يفاةل اتيع  لةقةطةا   00190يفاةل ةهنا  09922اإ

 اخلاص  احتال   ال لب  يفىل الب ل ا ك  يفىل:

 ةلي ن نسم  0.21يفاد الاكن ال لب : 

 0م44012ةساح  امل اط  الص اعي : 

 29يفاد امل اط  الص اعي  :

 29يفاد ةقاط  النشاط :

هذه املم ات اعل خماللف ي  ك الساحة  تة فةع ةةن ةسة ةالة ى نة عةية  

اخلاةات االانداء. ا ابل مغ ةن ك ن ةرصو السيم اخ  ال افاقن  انل انةه 

حصة  ةةن اال الطا  جحذل ةاكن هل يفىل ةس ال ى الساح  املرصف   ا ااةذ 

الس ل املرصيف ل يس  ان هبا ا بعا حاليا ةقافسا ق اي ا ةمت ا عةن 

يق   الب  ك ةعطيا ص  ة  اناحض ا ي اءة عن الصريف  الإالةيةة ة  ا هةذا 

 ي ضل هج د قدا ة امل كذلب  ا ااص  املاق  العام. 

طةا اتةه اةاصة  يف ظةل  هذه ال ظ ة اهذا الال جه تقامسهام عامل ال ة   ااإ

الال ريات ققتصادب  االق انني الترشبعي  االال ظميي   لال ا ة اخلا ج ة  الة  

ق ات نشاط معليات قال الرياد ييع يفىل احلاب ةا  انء  يفىل حم ظاله الة ة   

ةن ةااخ هل اا   بمت تاا كه مضن االخاتيجية  جةلةب  %12اال  زيثل 

نالاج الص اعي االالح بص ااملسامه  يف زية بةلةهةا, ممةا  رشاكت تنش  يف الإ

الامه يف اال القطا  يفاة زابئن ارشاكت ذات ةيئ  ةالي  ا انديي  ةع افة  

ال   ءا يفىل ةس ال ى الب  ك امل افس  اامل اط  الص اعي   ل لب  اهذا تأانقلام 

 ةع ةعطيات الس ل احلالي  االإج اءات االق انني الال ظميي   لراب.

ايفليه امضن هذه البيئ  املال رية نعمل مضن ف ب  ااحا الك يف ةقصبه يفىل 

ي اء حم ظ  ةت  يف  ا ذات ن عي  ا ذكل لضامن اال الةااةة ةا الةالة ةا بة  ا 

 حتق قا  ل حبي  امل ج ة يف ظل الانهااو املسط ة  ل   . 

2ص   

 السيد : شوقي بن عياش

 مدير فرع البليدة



 

 

 بسم هللا الرحمان الرحيم 

اإلدارة الننجنناهننانني تننم الننمنني بننتننيق  نن نن   ننا  نن نن  لنن نن ننتننينن  

غا ات الشركي وأهدافها،  التزا ن  ع ب نتنين  احن نينا نات 

امليظفين  ن الشركني، ونياع ىنانص ال نملنيند املناني أو املنا نم 

نننا  أو غنننينننذهنننات وعلنننج  نننابننندنننال  نننجننن ننن نننيننني بنننم  ىننندادهنننا وننن نننف 

   ننص 
 
نندنن  الشننركني،  قننافني لنخننان ننيات واإل نراعات املنيقننيىنني  ننن ضا

 برويخ ضياىد اإلدارة الجاهاي ل يصيل   ص هذه الغا ات.

تننملننددت ا راع إلننم اإلدارة، هنن  تننم فننن أق ىنن ننم، حننينن  بننم بننفننسننيننذ 

د  بنملنا ا راع ىنانص أفن نا فنن  ن نمنع  نهنارات و ن نذات  اإلدارة  ن ضا

اكتسب ا األفراد إلم النتنينادة  نن واضنع  نمنارونامن نم النيني نيني لن نملنمن  

 اإلداري والا ذات السا تي إلم باريخهم اليظيفي.

 ننمننجننمننا بننر  اخنن ننمننيىننات األ ننر  أن اإلدارة تننم ىنن ننم بننم وقننملنن  

اوتجادا   ص أوس وضيانين ونظريات  اصي  تيادة وبي ي   نهنيد 

وأنش ي امليظفين ن ي ب تي  أهداف   ددة ل مؤوسي.  نمن نن 

التيل  أن اإلدارة  تنملن ن نذ فنن وىن نم إلنم ،نو واحند، وبنخن ن ن  در ني 

اضننتننذامنن ننا  ننن الننفننن أو الننملنن ننم  ننا نن نن ف نننيل و نن ننم املننؤوننسننات 

 وظروف الدمئي اخاي ي م ا والملا  ين إلم هذه املؤوسات.

و ن اهم أوس اإلدارة الجاهاي تم الثتي امل دادلي  ينن املنيظنفنينن 

واإلدارة، حي   ؤدي فتد هذه النثنتني   نص  قنملناف ضندرات اإلدارة 

إلم اليصيل ألهداف وغا ات الشركي.   ميز املد ر الجاهح  نتندربن  

ىاص  جاع الثتي إلم  ني النملنمن  والنانرم ىنانص  ن نانني النروا ن   نمنجن  

  وبين امليظفين.
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 صفات 

 الموظف الجيد

مصلحة مستشاري 

 الزبائن

 السيد : مهدي جباري 

 نائب مدير الفرع
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 هللا صدىد  هللا رسدل   عدىد  والسدة  والصدة  هللا والحمد  هللا بسم

 وسلم عليه

ال مي  أنجا نسنىنص  ناهند نن إلنن ناف األهنداف املنجنيضني  نجنا وامل ن ني 

ضنند ننا لنن نن ننتننينن  املنن نناننني الننراصنندة الننمنني بنن ننينن   ننمننتنناق امل ننرف  نناصنني 

والننظننروف ااضنن نن نناد نني الننمنني نننملننمننشننهننا إلننم ىنندة  نن نناات ىنناننص غننرار 

بي هات الدولي إلم   ال بتنينيند وبن ند ند ااون نينذاد و ن نافن ني املنال 

الفاود واإلرهاب املا م وان نن نين لندنجني وضنرف إلنم  صن ة املنجنظني ني 

املننالننينني النن ننكاصننرينني، ولنن ننن األ ننمنن  واأل نندر أن ننن ننافنن  ىنناننص األ ننن 

واأل ان وااو ترار ل م رف  نن  نهني هنينن    ندر ضنيبنجنا و ا نانني 

     صيف ا.

فاململادلي  د صملندني. ولن ن نتنين  هنذا الن نيافن  ن ن  حسنن الن ند نينذ  

والان نمني و ناصني  نملنرفني حن  املنملنرفني لن نمن نملنا ن نينن ااضن ن ناد نينن 

ىنناننص ال ننملننينند اخننانناننم والننيضننلنني. ألن املننيننزة املننهننمنني الننمنني  نن نن  ىنن ننيننجننا 

الافنا  ىن ن ن نا تنم فنن الن نملنا ن  الن ن ناري الندنجن ني، حنين  أن الندنجنج 

ضد  أن   نين ىنمن  أو وظنينفني، فنهني ننمن  ىنمنس و نيهندني بن نتنسن  

 ى ذ اليضت، ألن هاب  األ يذة  مثا ي درل اخاارب.

ن     ن املي ص ىك و ن  أن بن نين لنجنا الندن نينذة ور ناد النملنتن  وأن 

 يملينجا ىاص ابتان  ا نتيق    هي   ين لجا ال كاع إلم الدنيا وا  رة.

 

السيد : توفيق جهدي         

 مستشار زبائن رئيسي للمؤسسات

  اللظيفة امانة 

كثيذا  ا  ن نيل  نخناضنري كنين  اننجنا ننتندناتنص  ن نننارة النغنرب وبنفنجن ن نم إلنم 

ال ملا   وابنتنافن نم لن نملنمن ، واحنتنذا نهنم لندنملنننهنم الندنملنا إلنم الن نملنا ن ت 

اليي يي. وا يس  ينع أي واحند  نجنا بن ندنين  هنذا ىنانص ننفنسن ، فنأصندن نجنا 

نسيذ بملن نس الن نينار ولنملن  ا ن  نن نيع  ن نكن هني قنينال  نملنلن  األ نانني إلنم 

 الملم .

تمل  ذ األ اني  ن اهم التيم النمني  ن ن  أن  نتنيق من نا اانسنان إلنم حنينابن ، 

وي،عا بمل ضاب   ع نفس  و  نع ا  نرينن، وتنم ةنتنين ني إلنم املنينزان   نداضنا 

لتيل  تملا ص: "  نا ىرقجا األ انني ىنانص السنمناوات واألرج والن ندنال فنأ نينن 

أن   م   ا وأ فتن    ا وحم ها اإلنسان  ن  هان ظ ي ا  نهنيا " وونيرة 

 ) 27األحكاب: 

و ن حد   أبي هريرة رض ي هللا ىج ، أن رويل هللا صاص هللا ى ي  وو نم 

رواه أ نني داود ))أد األ ناننني   ننص  ننن اصن ننمننجننج، وا بنخننن  ننن  نناننج  ووضنال:

  .والتذ ذي

 تسننيده الننفننيضنن نن  
 
وإن  ض ناع هنذه النفنننننينن نني يننملننلنني  ننالننرورة  ن نن ننمننملننا

ويغ   ى ي  الغس إلم اململا  ت، وأن ب ين ال  مي المل يا ل غ ن وإننتنام 

  نن: والندنتناع لن(نصنخنح)،  :لخاتني،، وونرينان ضناىندة
 
والندنتناع لن(دتنص)  ندا

 .األ ر الذي وُمسهم إلم بتييا الدجاع الاناري ل( م والشمليب

حي  بربد  األ اني اليظيفيي   دينملني النيظنينفني النمني  نتنيق من نا املنيظن  

 ننن الننتننزاق  ننأ نن ضننيننات املننهننجنني و،دامنن ننا، وااحننتننذاق املنن نندننادل  ننيننن الننك نن ع 

والملم   روة الفري  الياحد والملدل إلم ال ملا    ن الاتي، والنيا ندنات 

 وىدق الظ م وال ير.

فاأل اني ضيمني ونا نيني،  ننيناىنهنا بنخن ن  املنيافينن، وبن نفنظنهنا   نخنح ا نر 

الندنننيننا والنند ننن، فنطنني أ ننمنن  املنن نالنن  وأوننننن  املننجناات، و ننن  ننافنن ننا هننان 

   تيل ربجا ظ ي ا  هيا.

السيد : محمد بلقاسم رابح               

 مستشار زبائن رئيسي
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 مصلحة الصندوق 

 الس ق ى ي م و رحمي هللا، 

أصدرت  ممليي الدجيك و املؤوسات املنالنيني   7.73.....1    اريخ

 ذكرة ب  دث ىن بدا ينذ  ند ندة لن نجنظنينم أنشن ني اون نينذاد املنياد 

ىنانص النانالني و  الااق و املج  ات و الندننناانع املنملندة لنيىنادة  نينملنهنا 

يشار أ نا ا ص ان هذه ال دا يذ بج د  حم  ىاص املس يرد نن النذ نن 

 نن ننمنن ننين  ننهننادة ا نن ننثننال صننالننانني لنن ننشننرو  و الننذ ننن لننم يننملنندلننيا 

س  نهنم الن ن ناري و هنذه النانيافنك  نخن ن ني لن نمن نملنا ن نينن إلنم هنذا 

 الت ال ل  د د س  هم و  هادة اا  ثال ضد  امليىد ال  ااي 

و غننيننذ املننرينن   ننن حننينن  الننربنن ننينني   النناننسننا  ا نناق هننذا الننيقننع 

الدج يي ل دجيك و وهال جا ىاص و   الا نيم دفنملنجنا علنج ا نص  نذل 

 هد  ناى  ل  غ   ىاص هذه ال مليبات المي اةدتت افن نا فنرصني 

لفري  الملم  ىاص  س ي  النفنرل لن ندن ن  ىنن حن نيل لنخنانفنا  ىنانص 

بننيافن  ننملننيننن ىنناننص األرضنناق املسننلنن نندفنني ىنناننص املنند  الننتنن ننيننذ و املنند  

  ال يي  

و إلم نفس السيا، ال ي   ا ص اوتذابي يي بياكن  النيقنع و املنرونني 

 نن  نن ل اون ننتنن ناب فبنناصنن  نندد  ننننشنن نين إلننم اضننار  إلنم النن نملننا نن  

اانن ننا  و ااوننتننثننمننار وهننذه الننرهينني ااوننتننشننرافننينني تننم إلننم حنند عامنن ننا 

السننينناونني املننر ننية  نننن السنن نن ننني النن ننجنننفننيننذ نني  ننن ا نن  ااننن ننتنننال 

السياس ي املنس م وفتا ل مدناد  الندون نيريني و اإلرادة الشنملندنيني و 

الننتنناصننم ىنناننص تننملننكيننك الننتنندرات الننيضننجننينني و   ااننن ننملنناص ااضنن نن ننادي

 اض ،  دادرات و ضاضات الشداب 

ااننننلننن نناع ننننر ننني ان بننن نننين الننجننن ننناصننن   ىننناننص  السننجننني الننانننالنننيننني تشنننرف 

اخاتتي إلم  س ي  ال ميحات اململ جي كما ن   ع ا ص ونجني  ند ندة 

النمنني  بن نين احسنن اداع  نن وننا نتنلن نا لننمنان اونن ندا ني املنؤونسني 

 ال  ا. نن ني 

رئيس مالحة التجاري ال ارجية  

  السيد : محمد مق اني

 مالحة التجاري ال ارجية  

 السيد : سليم فتال 

 صراف رئيسي  
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 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي
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بعالرب الالاق   ادلااص ةن الاننشط  الق ادب  داال املؤالس  القاد ة يفىل 

دا ة  تقامي قمي  ةضاف  ةن ايل تق ميه احتسيقه لعمليات ال قاي  ادلاال ـ  ااإ

اخملاط  ااحل مك . ق انه يفىل الصعيا احملص  بعا ةن املهن حابث  املام ال  

ذ ل تذلال املؤالسات احىت ة ظ هيا غري ةلّمني  يف ييئ  الانعامل اجلذلائ ب   اإ

 يأانمهي  ادا  هذا النشاط يف تط ق  الاننظم  ال قايي  اقداءات ال  دب .

يف هذا الصاد احمااب ةقا يف اال القطا  ادلمع ادلااص لالأاندب  هماةقا يفىل 

 انمكل اجه  ا تأانب ا ان نذك مك يبعض ة اهمي ادلق   ادلااص انشا كمك حف ى 

معل ا اخماللف ة ادقن تاايت ا لال ضي  دا  الالاق    انةي ةقا يف تعذلقذل 

 العيق  ةع خماللف ف ا  اادا ات املرصو.

ل خي   يفليمك ان الالاق   قامئ يفىل  انالاس ال حل االالأانكا ااملساءب  القا 

اقترص الالاق   ادلااص يف ابدئ الانة  يفىل تاق   احلساابت  لالأانكا ةن 

حص  تسجيل العمليات املالي  اتصحي  الانخطاء  اةع تط    انعامل الرشاكت 

 انصب  ةن الرضا   تط ق  نشاط الالاق   ادلااص ات ال يع نطال معهل  

ةااد  فقا  انصب  يس الخام كانداة لالق مي ةاى فايفلي  الانالاليب ال قايي  ااإ

الإدا ة ابملعل ةات  اهبذا  انصب   انداة لالبادل املعل ةات االتصال يني 

 املس ال ايت الإدا ب  اخملالل   االإدا ة العليا.

دا ة الالاق   ادلااص ابملرصو حتت ارشاو الإدا ة العاة  ا   اتسع  اإ

تعذلقذل نظام  قايب  لبل غ يه اإ   انيفىل ةس ال ايت الالحمك  مبا بضمن يف ذكل 

اتعمل  حتق   قةتثال  لق ايفا الال ظميي  اال ياالات ات هجات جملس الإدا ة.

يف هذا الإطا  يفىل ت ال يع نطال نشاطها مبا بتقاالب اجحج ش بي  املرصو 

ات    ااةاته امعلياته  ح ث تق م يتق  ذ هماهما يفىل خماللف ة اكذل العمل 

اف  خط  ال   ب  ةعمتاة ةن ط و جل   الالاق   بمت ايفاادها يفىل  انالاس 

فاخملاط  يه ي صةل معل  ان  ةاق  ا انبامن زادت ف جب  انن  .د جات اخملاط 

 بمت الخك  يفلهيا  انكرث.

اقمكن دا  الالاق   يف ةع ف  ة اطن اخللل يف الال   ذ احمااب يفيهجا عن 

ط ب  تقامي ت صيات اةتايعه ت   ذها  يعبا ه اخ ى بعالرب املاق  حلي ا 

 لال ااز قخطاء ا اناجه قص   امل جذلات.

حاال ا ةن ايل هذه قالط  ت ضي  في ة ج ه ب  ح ل ةاهي  الالاق   

ب از  يف تط ق   انالاليب العمل احتسيقه  ا انن دا ه ل بقترص يفىل اإ

جياد احلل ل  امليحظات اييان ةقاا  ق  افات حفسب  يل ميالا اإ  اإ

اتقامي الال صيات ااقخاحات مبا بع د ابل ائاة يفىل املرصو ايفىل العاةلني 

 .ف ه

الالعممي ال ائاة امل ج ة ةن هذا املقال فاين ادع ا مجيع الذلةيء ا  الالاكتف 

دا ة الالاق   اةامه با املسايفاة  لسري احلسن يف  االالعاان ةع زةيهئج ةن اإ

  . انداء هماهمج

ةيقال ا ةن الالع بف  كام نشي  ف ب  الي  التس ب  يفىل هذه قلال ات  ال 

دا ة الالاق   اف بقها  ينشاط اإ
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 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي
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يفص بق ل هللا يف حممك تزنبهل " مت  ع ن     انازع   انن  انشي  نعمال  ال   ان

 "   ايفىل اادل  ا انن  انمعل صاحلًا ت ضاه ا اندال  ب محال  يف عبادك الصاحلني

 .صال هلل العظمي﴾      01﴿ال  ة المنل﴾ ﴿  ب  

 

ةن مل يشي  ال اس مل يشةية  هللا اةةن  {اقال ال يب صىل هللا يفليه االم

  }  انالاى اليمك ةع افًا فاكفئ ه فان مل تس الطيع ا فادع ا هل

فامحلا هلل يفاد القه ا ضا ن سه ازن  ع شه اةااد لكامته محاا طيبا كةثةريا 

ةبا اكً كام بنب ي جليل اهجه اعظمي اللطانه  ةن يفلي ا بةية ةةه لإزيةام هةذا 

 العمل املال اضع االصية االسيم يفىل نب ه املصط  .

 : انةا يعا 

صعب  يه لكامت الشي  ع ا انالقاهئا االانصعب اااالها يف الط             

لانهنا تشع   مباى قص  ها ايفام اب اهئا ح  صانعهيا. ف ي البااب  بطيب ل ا 

 انن نالقام جبذلبل الشي  االع فان االالقاق  ا  الس يا املاق  العةام احملةخم مث 

دا ة الالاق   ادلااص.  اإ   ئيس القطا  اف ب  العمل دلى اإ

دا ة الالاق   ادلااص ةةن   العهل  انن الاناان لالقامي نبذة عن ةسرية انشاط اإ

دا ة ارسد ط ل ا انالاليب العمةل.  ح ث ت ضي  ة اهمي يفاة ح ل نشاط اإ

دا ة الالاق   ادلااص املمتثةةل يف  ف فقا خلربيت امله ي  ااملاة ال   انةضي ا يف اإ

ال    ةن العمل االعطاء  اتذلاةقا ةع الال ريات ال  ع فها ةرصو السيم  00

ةن ايل هيألكه الال ظميي  ااخلط  احملمك  ال  اضعها الس يا املاق  العام ةن 

 انجل ادلفع يع ةل امل دادب  ققتصادب  افة ك ةةاكنة  املرصةو يف الة ل 

 اجلذلائ ب .

دا ة الةالةاقة ة         لك ةا ال ب  ذك ه دفع ا يأانن نالقا  ةعا ة ه م ادا  اإ

دا ة  ن اإ ادلااص يف املرصو اةاكناله االقمي  املضاف  ال  بةقةاهمةا. حة ةث اإ

الالاق   ادلااص ل ختاللف عن تكل امل ج دة يف الب  ك الال ا بة  املة ةافسة  

ل ان ح ث ان نشاطها ةس القل اةة ضة عةي  بةقةام تةأانكةيةاات ااةاةةات 

ن  عطاء قمي  ةضاف   لمرصو احتسني معةلةيةاتةه. ااإ االتشا ب  هباو ةا ااإ

دا اا ةن الع اةل ال ئيس ي  ل  اح املرصو اازدها ه اهةذا  ةع ف  اخملاط  ااإ

 ةن  انجل ف ك ةاكناله يني املؤالسات ققتصادب .

دا ت ا ه  الالأانكا ةن  انن نشاطات املرصو امعةلةيةاتةه ل  اةن يني  انهااو اإ

تالع ك خلسائ  غري ةقب ب اا  انب  ا  افات. اةن هة ةا بةربز دا  املةاقة  

ادلااص يف تذلابا الإدا ة العاة   لمرصو ابلالقا ق  ال  تؤكا  انن اخملاط  ال  

طةا   دا ااا يةطة بةقة  ةةيإة  يف اإ تالع ك لها هذه الانارية قا مت  صاها ااإ

 الال ريات ادلب اة ي    لمرصو الك ةا حيي  هبا. 

ف ي ظل ةعابري الالاق   ادلالي   اصبحت اظي   الالاق   ادلااص ةةبة ةية  

دا ة اخملاط   ايفليه  انصب  الالاق   ادلااص بؤد  دا ا فعال يف معلي   يفىل اإ

ذ يسايفا يفةىل حتةقة ة  اهةاافةه  دا ات املرصو اإ دا ة اخملاط  اغريها ةن اإ اإ

جياد ةهنج ةقظج لالق مي احتسني فايفلي  معليات الإدا ات: خماط  , الة قةاية ,  ابإ

ااحل مك  ...  ان  مبخاللف  انن اعها ا اننشط ا  اذكل ةن ايل دا ه الة قةايئ 

املمتثل يف تأانبيا ادمع اظي   الإدا ات ااملسايفاة يف تط ق  االخاتةيةجةيةااةا  

ضاف  اإ  دا ه الالأانكيا  ةةن اةيل تةقةامي  اكذا اميع خماللف الالقا ق    اإ

دا ة ئشأانن ك اءة افعالي  احص  تق مي العمليات امشة لةية ةا  ةةع  تأانكياات ليإ

ةاى السه  يفىل حتاقهثا اتط ق ها   كام بضةاو لةلانداا  السةايةقة  ادلا  

دا ة ملسايفااا يف  قالتشا   اا   بال ىل يف تقامي الال صيات اليزة  ليإ

 .حتابا اتق مي اخملاط  االإج اءات اليزم اختاذها  لالصا  لها

دا ة الالاق   ادلااةص الة كة ة الانالةاالة ةية  دلمع         ايف الاناري تعالرب اإ

ادا ات املرصو فهيي ال  تق م يالق مي اداء  لة ة ا  ايه اداة ةةن  انداات 

ضاف  ا  دا ها ال قايئ.  ال قاي  ادلاالي  اهذا دا  ااص هبا  اإ

دا ة   اكذكل بق م الالاق   ادلااص يالقامي االتشا ات اكةذا اةاةةات لةيإ

ابلإضاف  لالقا ق ه املالي  الس   ب  اذكل ابلال اف  يفىل ةا ت ل يفلهيا املةعةابةري 

 .ادلالي 
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طا  معل ا الي س ا  انه ببةقة  ةةن   مغ اعالياد  صياغ  تقا ق  اةقالت يف اإ

الصعب يفلي ا ان خناطب اخ ان ا ةن ايل هذا املقال املال اضع اا   نطمع 

ةن ايهل ملذلبا ةن الال ت  اق تياح ا  همامت الالاق   املذلبا ةن الالةعةاان 

ةعها    انب ا ان نع ك يفليمك يف طياته االاال يات كالايه تق ق  تاق   ادلااةص 

لالعممي ةقافع هذه امله   يفىل اخ ان ا لالحسني قداء اتط ق  الةقةا ات الة  

 تع د ابل  ع يفىل صاحهبا يف اخ  املطاو.

 ان د  ان قي ن ةقال ةمتلقا اان بربز ة ات بال اهلها البعض  مبا عن هجل اا 

نس يان  الإيفادة يعث  انمه هاته امل ات يف اذهان الق اء اجا  ان اب ازها ةن 

ايل ذك  هذه قالاال يات يف ص  ة ت حض ةاى  انمهي ا محلةابة  املة ظةف 

 ااملرصو.

لهيا معل املاق  ادلااص. ف مبا  تق ق  الالاق   ادلااص ه  ال ت    ال  بن يي اإ

بعمل ف ب  الالاق   ادلااص ال اًي لانايم ا انشةهة  هبةاو االة ةالةيةامل همةمة  

الالاق   ال  ةن ايلها بمت  صا    ات يف الض اي  ال قايي  امعليات مل بمت 

املهم  ال  مييةن  ال  اقاتاتبا  خط ااا ابلشلك الصحي   انا غري ذكل ةن 

هاا  ال قت ااملال االق ى العاةةل... احىت بصب  هذا تقة قة    انن تؤد  اإ  اإ

بصال ال الاب الصحيح  ا  املاللقني  جيب ان بضج مخسه ع ةارص  فعال يف اإ

لهيا اب ل   الإجنل ب  ابلة  يس C’s 4املشا  اإ

 املعابري  Criteria :الع رص قال

ايه املعابري املع اف  ااملس الخاة  يف معل الالق  ت اميين ان تية ن هةذه 

املعابري يف ص  ة ال ياال  اا اج اء اا ت جهيات اا قة ايفةا اا تةعةلة ت... 

االسؤال ال اجب ط حه يف هذه ال قةطة : ةةا ا   

 بنب ي اج ده؟ 

طا  قان ين ات ظميي تمت العملي  اهةل   ان  مضن  ان  اإ

ه اك ةا قي ي ةن ا شادات اتة ضةيةحةات حة لةهةا 

 محلاب  ةصاحل امل ظف ااملرصو.

 الع اةل  Conditionsالع رص الثاين: 

عبا ه عن ادلليل ال اقعي ال  زيت ةيحظةالةه اةيل 

 الالاق   االسؤال ال اجب ط حه: ةا امل ج د حاليا؟

 ان  ةا يه الع اةل االظ او ال  تمت فهيا هذه العملي  

" ضةة ةة طةةات  هةةل تةةااةةل يف املةةهةةام املةة ةة طةة  

  لم ظف..."

 قال با    Causesالع رص الثالث: 

ب حض هذا الع رص اال با  قختيو يني احلاب املال قع  ااحلةاب الة ةعةلةية  

 االسؤال ال اجب ط حه ه ا: ةا البب حااث املشلك ؟

ةا   انب اه يف اا ي ا ان هذه ال قط  تثري خمااو هجات حمل الالاقة ة  اجيةب 

يفلي ا ت ضي  ان ةع ف  البب حااث املشلك  اة  يف ابلغ الانمهية  لةالة ةاد  

قخطاء يف امل ات القادة  اليس الهاو ةقه البحث عن ة ج اا ةتسةبةب 

 ملساءلاله.

 ال ت    Conséquencesالع رص ال ايع: 

 مت هذا الع رص ئ د اخملاط  ال  قا ت اهجها اجله  حمل الالاق   ان مل تين 

احلاب ةت افق  ةع املعابري. االسؤال ال اجب ط حه هة ةا هة : ةةا اخملةاطة  

 ال ت    السلبي  املختب  يفىل ال الاجئ؟

ةا جيا  ت ضيحه يف هذه ال قط  ه  ان معليةه تةقة ةمي اخملةاطة  تةمت يصة ةه 

 ة ض عي  اف  ةعابري حمادة ةس بقا.

ج اءات تصحيحي   Corrective actionsالع رص اخلاةس:   اإ

يشري ا  قج اء امل يص يه لالصحي  احلاب احتسني العمليات اقا يشةمةل 

 ةقخحات لالط ق  الانداء. االسؤال ال اجب 

ط حه ه ا: ةا ال اجب فعهل لالصحي  ذكل اةن ا   جيب فعهل مل ع حااث 

 ذكل يف املس القبل؟

 

 ةةن ايل ال قاط  انيفيه بالض  ان دا  املاق  يف املؤالةسة  هة  ةسةايفةا

امل ظ ني ااملرصو  ل ص ل ا  د ج  ةن ال ضج الال ظميي )ةن ايل تط ق  

احتصني مجيع ال ياالات  تعل ت ااج اءات املرصةو( االةالة ة ة ةذ  )ةةن 

ايل حتسني الظ او  ةع ف  قال با  ااضع خط  معل لال اد  ال ق   

يف قخطاء الال   ذب  يف املس القبل( لالقليل احتجمي مجيع اخملاط  الة   ةن 

ض ن الهيا مكرصو اكانف اد.  ةع َّ
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ون مفهوم الجودي موجود في كل تعاليم اإلسالم بكل م امينه، وهو 

مطلب إلرضاق هللا عل وجل، ومفهوم الجودي في اإلسالم ف ع من 

منظومة القيم اإلسالمية المتميلي ويعح  عنها بالدتة واإلتقان وتد 

وردى العديد من الناو  الق آنية واألصاديث النحوية الش يفة 

المعح ي عن هذين المفهومين في مواطن كثي ي، وألفاظ عديدي ، فقد 

دعا وليها الق آن الك يم ولكن بلفظ يماثل الجودي في تول هللا تعالى 

''ذلك صنع هللا أ    66)صنع هللا الذي أتقن كل شي (النمل، آية

 البديع الذي أحكم كل شي  خلقه وأودع فيه من الحكمة ما أودع

 (.4242'' )صفوي التفاسي ، ج 

)الذي أحسن كل شي  كما جاق في الق آن وصف هللا عل وجل  

، وهذا دليل على وجود علم وصكمة ووتقان 7خلقه( السجدة، آية

فمفهوم الجودي في اإلسالم أعم وأشمل من مفهومه في نظ   .صنل

 علماق الجودي في العا  الحديث.

فإن رؤية نظام وداري الجودي الشاملة بمنظور وسالمي يعلز من تيمة 

هذا النظام ويليد من ف   تطحيقه في المجتمعاى اإلسالمية ومن 

  أهم المفاهيم اإلسالمية ذاى العالتة بالجودي الشاملة، نذك  :

 :. مفهوم اإلحسا6َ

"  الَِّذي َخلََق اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أحسن عمال " قال تعالى

ُر بِاْلعَْدلِ"وتال تعالى " َ يَأُْم ََّ ّللاِّ " أَْحَسُن ( وتوله تعالى4) الملع: إِ

 أحسن:( ، وبال جوع ولى المعاجم تحين أن الفعل 09) النحل : َعَمالً 

جميل المجااى دون   فعل يدل على األفعال الحسنة التي تشمل

استثناق، فاإلصسان يتطلب من المسلم اإلصسان في كل تول وكل 

عمل يقوم به واإلتيان به على أصسن وجه ممكن ، 

وبتأمل ا ية تحين أن ورود لفظ "عمل" كنك ي يفيد 

 مبدأالعموم أل  عمل صالح يقوم به اإلنسان. وهذا ينطحق مل 

 .في وداري الجودي الشاملة التحسين المستمر

 :. مفهوم اإلتقا7َ

ويجادي  باإلتقاَوهو أم  جلى وواضح فيما خلق وصنَل َّللاَّ ويقاد 

تال  العمل واإلتيان بالعمل على أكمل وجه وبدون تاور فيه ،

( ، وتوله صلى 88" ) النمل :صنع هللا الذى أَتْقََن ُكلَّ َشْي ٍ تعالى "

( )رواه إَ هللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أَ يتقنههللا عليه وسلم : ) 

الحيهقي( ، واإلسالم عندما يكلف أتحاعه باإلتقان في كل عمل 

َُ نفسا يقومون به يجـعل ذلع تدر استطاعتهم تال تعالى  ُف ّللاِّ "الَ يُكَلِِّ

(، وبهذا يجعل القيام بالعمل طواعية 482) الحق ي : إِالَّ ُوْسعََها"

داخل  الجودة الشاملة ،واإلتقان بهذه الدالة "اْستََطْعتُْم" يقو  مفهوم

 .المنظماى اإلسالمية

 :/ مفهوم العمل الجماعي والتعاو1َ

في كل تش يعاته على العمل الجماعي ، فنجد أن جميل  اإلسالم يؤكد

العحاداى تجمل بين التكليف الف د  واألداق الجماعي وتؤد  ولى 

تنمية روح الجماعة ، فال طاب اإلسالمي يغلب عليه صيغة الجمل 

ا صيغة المف د فقد تادر النداق في خطاب هللا تعالى للمؤمنين في 

'وقل اعملوا فسيرى هللا عملكم ورسوله والمؤمنوَ وستردوَ '

،  291التوبة  إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملوَ''

على أهمية التعاون أثناق تأدية األعمال كما جاق في  اإلسالم كما أكد

ۖ  َوالَ تَعَاَونُواْ َعلَى اإِلثِْم َواْلعُْدَواَ''"  َوتَعَاَونُواْ َعلَى اْلبرِِّ َوالتَّْقَوى

وفي مشاركة ال سول صلى هللا عليه و سلم ألصحابه في صف  

ال ندق صول المدينة دالة على ب كة التعاون وأث  العمل التعاوني 

في س عة اإلنجاز ودتته وتأصيالً لهذا المفهوم، وا شع أن هذا 

وض وري  الجودي الشاملة في وداري مبدأ مشاركة العاملينيتطابق مل 

العمل ب وح الف يق الواصد المحني على التعاون لتحقيق أهداف 

 . العمل
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 :مفهوم المطابقة.  

َّحِْل  ثُمَّ يقول هللا تعالى''  َن اأْلَْمِ  فَاتَّحِْعَها َوَا تَت َجعَْلنَاَ  َعلَى َشِ يعٍَة ّمِ

 28الجاثية '' أَْهَواَق الَِّذيَن َا يَْعلَُمون

عن عائشة رضي هللا عنها تالت: تال رسول هللا صلى هللا عليه 

 " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردوسلم: "

فالمطابقة هي ميلان جودي األعمال في ظاه ها، ومعيار جودي 

مبدأ التطابق مع المعايير األداق ووتقان الممارسة. وهذا يمثل 

 .الموضوعة في نظام وداري الجودي الشاملة والمقاييس

 :مفهوم الرقابة .5

ً تال تعالى " ََ عَلَْيكُْم َرقِيبا َ َكا ََّ ّللاِّ َما ( وتوله تعالى: "2" )النساق: إِ

( ، صيث أن ال تابة 28" ) ق: يَْلِفُظ ِمن قَْوٍل إِالَّ لََدْيِه َرقِيٌب َعتِيدٌ 

اإلسالمية سواق أكانت داخلية أو خارجية تؤد  للتأكد من تنفيذ 

ً للمقاييس والمعايي   األهداف الموضوعة باوري دتيقة وفقا

في نظام  مبدأ رقابة الجودةوال وابط الش عية. وهذا ما يتفق مل 

 .وداري الجودي الشاملة

 

 :الشعور بالمسؤولية .1

ً من توله تعالى " ْت َرِهينَةٌ انطالتا ( 28" )المدث : ُكلُّ نَفٍْس بَِما كَسَبَ

يتولد لدى المسلم شعور بالمسؤولية الكاملة تجاه جميل أعماله 

َصَر َوالْفَُؤادَ ُكلُّ وأتواله وجوارصه ، كما تال تعالى: "  ََّ السَّْمَع َوالْبَ إِ

ََ َعْنهُ َمْسُؤوالً  ( ، صيث فس  العلماق أن 62" ) اإلس اق : أُولـئَِك َكا

دائ ي الشعور بالمسؤولية تتسل لدى المسلم من الدائ ي الف دية 

ال اصة بتكميل نفسه وفالصها ولى الدائ ي األس ية ولى دائ ي 

المجتمل ، ولى دائ ي األمة ويتناسب شعوره بالمسؤولية تناسحاً ط دياً 

مل ما أوتي من توي أو ث وي أو سلطة ، وتطحيق األف اد لهذا المفهوم 

والذ  يتفق مل محدأ  الجودي الشاملة من أكح  دعائم نجاح وداري

 .مسؤولية جميع العاملين الجودي الشاملة أن

 :مفهوم الشورى. 0

( وتوله تعالى 68" ) الشورى:َوأَْمُرهُْم ُشوَرى بَيْنَُهمْ تال تعالى : "

ولى  اإلسالم ( ، فقد دعا201" )آل عم ان: وشاورهم في األمر"

االتلام بمحدأ الشورى من خالل تشاور األف اد في ات اذ الق اراى 

وصل المشكالى ليست  ج من هذا التشاور، أف ل ا راق وأجودها 

مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار وحل وهذا المحدأ اإلسالمي يتفق مل 

 .في وداري الجودي الشاملةالمشكالت 

 :الوقت. 8

من أهم المحادئ اإلسالمية استغالل األوتاى أصسن استغالل ، 

الَِّذي َخلََق وت ائها فيما يفيد في الدنيا وا خ ي ، تال تعالى : " 

( وال سول 4") الملع : اْلَمْوَت َواْلَحيَاةَ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمال

ال تزول قدما ابن آدم يوم القيامة صلى هللا عليه و سلم أخح نا أنه "

حتى يسأل عن أربع : عن عمره فيما أفناه ، وعن شبابه فيما 

وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل   أباله، وعن ماله من أين اكتسبه

من  فتنظيم الوقت وحسن إدارته واستغالله' ) سنن الت مذ ( ،به

 .أهم عوامل نجاح وداري الجودي الشاملة

ولى غي  ذلع من المحادئ اإلسالمية المتعددي التي تحث على 

ااستغالل األمثل لجميل الموارد الحش ية والمادية للقيام بتعمي  

 . األرض

 

وبطحيعة الحال فإنه ا مجال للمقارنة بين المنهج ال باني والمنهج 

( " أن 202هـ،   2241الحش   ، ولكن كما أوضح الفواز)

أَ المنهج اإلداري المقارنة هي للتأكيد على صقيقة مهمة مفادها: "

هو المعيار والنموذج... المعيار الذي نحتكم إليه لنزَ  اإلسالم في

 ."مدى صالحية ونضج الفكر والنشاط اإلداري البشري

60ص   
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كثيذا  ن امليظفين ال دد ا  فتهين  ماهيي لن نجني الناند نات اا ن نمناىنيني و نا 

 .هي دورها و ا تم  ها ها و ن هم املس فيدون    ا ا ص غيذ علج  ن األوئ ي

 نيا نا ىننانص علننج وننظنرا لن ناننذة ااونالني الناناصنني حنيل هننذا املنيقننيل  نيدي أن 

أ ن ن نر اإل نا ني  ندنملنا النجنتنا  املنهنمني لننملن نهنا تنغنلني ىنن النتنسناهل وبنفنيند  نمننا 

     ل   فرد و ا     ى ي .

ل جي الاد ات اا  ماىيي: تم ىدارة ىن  هاف ىاص      ممليي بنشنأ دا ن  

ه  هيئي  س خد ي أو إلنم هن  وفارة وا ني أو  ن ند ني كنمنا  نمن نن أن بنننشنأ لن نجني 

الاد ات اا  ماىيي دا   ه   ؤوسي ىنمني نيني أو  ناصني تشنغن  أكنانذ  نن 

 .ىا   .0

املنؤر   731.1.كيفيي تسينينذ النخن نجني: تسنينذ النخن نجني وفنتنا لن نمنرونيق رضنم: - 7 

و   م   اىنائ ا  الامنا ني النتناننيننيني و ينملنينن أىنناعهنا  نن  7./33/.333إلم:

 .أىناع /ا ص  0ضرف ال ممليي الملا ي وب  ين  ن 

 ها ها : تملد  را   الملم  السجيي و النتناننين الندا نانم لنهنا وب ناد، ىن نين   - 1

الن ننمننملننيني الننملننا نني لنن نملننمننال. كننمنا بنن نني ننص دفننع  نخنن نن نن  املنجنن  واملسنناىنندات وكننذا 

 .اا  يافات المي ب ددها وفتا ل تانين الدا ام

او اكنانذ أىنناع  نمنا  1. م ن ل هيئي املس خد ي تنملنينينن هنين ن  تسنينينذ  نن  - 4

ف  م   او  رصمس ي و  نن  نهناق النهنينئني بنجنفنينذ  نرننا ن  النجنفنتنات النمني بنتند ن  

الخ جي كما  م   ا ان بتيق   مليينن  ن نافن  حسنا نات  نملن نمند  نتنيق  نالن نأ نينذ 

وال  د   و  راضدي او ملمال أ يال الخ جني فن نا ني هن   نيونم و اىنداد بنتنرينر 

   .بشأن علج

النتنناننين الندا ننانم:  ننخن نن ن   نن لنن نجنني ا نص أ نر  و  ننمن ننن تنملنند ن نن  حسنن    - 0

 ن نن نن نندننات  ننرننا نن  الننخنن ننجنني و ا نن ننانننيننابنن  املنناد نني بشننر  ىننرقنن  ىناننص النن ننمننملننينني 

الملا ي ل من نادضني غنانص الن نملند ن ت املنتنتنذحني وب ندن  وناري املنفنملنيل  ندنا نرة 

 .بملدها

املج  و اا  يافات: بخ ن ن  ضنينمنلن نا و  نيهنرهنا  نن لن نجني ا نص ا نر  وينمن نن  - 6

ل   ىا   ااو فادة  ن اي  ج ي تملجي  وعلج ىن ضري  بنتند نم  ن ن   نام 

     ج ي  س  تي وب ين ااو فادة  ياو ي ص  املد غ  دا رة إلنم حسناب 

 .املس فيد ن اململجيين

بميي  الاد ات اا  ماىيي: بميل الخ جني النهنينئني املسن نخند ني ىنن ضنرين    - 2

 ناملناصني  نن األ نر الناناق لن نمنينزاننيني ونجنيينا وينجنظنم هنذا اإل نراع  7.ص  نسدني 

اخننانندد خننانن نني  الننانند ننات  7./303.033املننؤر  إلننم : /7332.املننروننيق رضننم:

اا  ماىيي و كيفيي بميي ها. وا  نمن نن لن نهنينئني املسن نخند ني  نجن   ىنانني أ نر  

 .غيذ ب ج اخاددة لها

 ن هم املس نفنيندوني: يسن نفنيند  نن املنجن  واا ن نينافات هن  النملنمنال واملنيظنفنينن 

 .وكذا امل تاىدون إلم حدود اإل  انيات املاد ي امل احي لخ جي

أهداف ل جي الاد ات اا  مناىنيني: بن نسنينن النرفناهنيني املناد ني و املنملنجنييني  - /

ل ملمال و الملاص ت و  رفتل م إلم ب سين ظروفهم اا  ماىيي وهذا ىنانص  ن ن  

 ...... د ات إلم   اات الصاي و الس ن والتذوي 

 

 أ يذا أبمل  انجا وفتجا لي ا ي ولي  إ  اف وان تملم الفاصدة وبارك هللا في م.

 السيد : زهير غولي 

رئيس لجنة الخدمات 

 االجتماعية

 .من أروع ما قرأت

حداث  ضيمي في،  ا تس ن ن  وا بندن ن  ىنن ضنينمن نج إلنم أىنينن النجنا .. ل  تمل ي 

ا    ى  ا إلم قميذك فإعا ارباة النمينذ اربنفنع املنتناق.. وإعا ىنرفنت ننفنسنج فن  

 نرك  ا ضي  فيج! ا ب م  هم الدنيا فإف ا هلل، وا ب من  هنما النرف، فنإنن   نن 

ا كنين  بنرضن ني  نا واحند  هللا، وا ب م  هم املس تد  فإن   يد هللا. فت  احم  هنم 

 هللا.. ألنج لي أرقمت هللا رض ي ىجج وأرقاك وكفاك وأغجاك. 

بيأ     ن  حياة  أ  ت  ض دج .. وض   ا   ال   ىيقجي  ير ا في الدنيا    ا 

  رة .. فال كن  رح   س دة .. والفرة  أبي  دىية ..    وا 
 
لننن  نننننسر هللا  ننيننذا

ا هادت أن بدن ني فنأونملندمن نا! ىنس حنينابنج ىنانص  ندندأ:  ا فّر   ، وىيج  ضد   ، وهم 

نانسنن.. 
ُ
نا، لنمنس أل ن نهنم  ن  ألن هللا  ن ن  اخ ا حم  وإن لم ب ن   حسنان  كن ُ  سج 

رخص حدال امل اص   ن ىاص ىابتج.. واى م أن حنا ن نج   نص 
ُ
أر   دك  ال دضي ب

 ال دضي أ د  ن حا ي  ن ب  د، ى ي ...
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 قال يعض احليامء
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 السيد : محمد حسين نقاز 

إليكم ج و  البيانات للحصيلة املالية لشهر أكتلبر و  عضو مكلف بالنشاطات السياحية و الحموية

.2222نلفمبر   

 المبلغ المنح المقدمة

 000,00 450 منحة الزواج

 000,00 40 منحة الوفاة

 100,00 421 منحة رياض األطفال

 000,00 160 منحة االزدياد

 500,00 284 منحة الرياضة

 000,00 120 منحة الحموية

 000,00 160 منحة الختان

 000,00 975 2 القروض الحسنة
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 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي

60ص   
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بدعوي من جامعة جيجل للمشاركة في اليوم الدراسي الموسوم 

بالجمعياى ال ي ية في الجلائ  بين ثنائية التكافل ااجتماعي 

 4944أكتوب   28والتنمية ااتتاادية المحلية، الذ  انعقد في يوم 

على مستوى كلية العلوم ااتتاادية والتجارية وعلوم التسيي  

بجامعة جيجل، شار  ما ف السالم، من خالل تمثيل السيد سليم 

سلواني مسؤول نشاط المسؤولية ااجتماعية للما ف، و كانت له 

و أثرها  نشاط المسؤولية االجتماعية لمصرف السالممداخلة بعنوان 

أب ز من خاللها ااهتمام الكحي  للمسؤولية  على الجمعيات الخيرية

ااجتماعية من خالل تفعيلها و تطوي  مجااتها على مستوى 

لموظفي   تحسين المناخ ااجتماعيما ف السالم، تمثلت في 

و الما ف ووعطاق أهمية في تطوي  مستوى المعيشي للموظف، 

في جانب آخ  االتلام بالمشاركة في األنشطة و ب امج ال دمة 

المجتمعية، بشكل مؤسساتي من خالل توجيه ص ف األموال في 

ماارف ت دم المجتمل ومنها، التعليم، ال عاية الاحية، العمل 

ال ي   لأليتام، نش  ثقافة المسؤولية ااجتماعية، دعم المشاريل 

الاغي ي، دعم العمل التطوعي، نش  ثقافة الاي فة و المالية 

 اإلسالمية في المجتمل.

و يجدر اإلشاري أن وداري الكلية خاات للما ف جناح مع ض 

يوسف زفانين للتع يف السيد على مستوى بهو الكلية تحت اش اف 

بعملياى و منتجاى الما ف، و الذ  اتى وتحال من ط ف طلحة 

 الكلية.
74ص   
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 التغطية اإلعالمية
 تظاه اى -صالوناى  -معارض 

 حماضرة املستشار و اخلبري يف املالية و البنوك السيد : رشيد سكاك 



 
76ص   

التغطية اإلعالمية النطالق ثالث دفعة من المستفيدين من منتوج عمرتي مع الشريك 

 المعتمد وكالة أمانة للحج و العمرة  

77ص   
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من صالوَ  البنوك,   66مشاركة مصرف السالم الجزائر في النسخة 

 التأمين و المنتجات المالية

71ص   
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مشاركة مصرف السالم الجزائر في اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك و 

 المؤسسات المالية الموسوم ب الصيرفة اإلسالمية في الجزائر حوصلة و استشراف

70ص   
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مشاركة مصرف السالم الجزائر في ملتقى الصيرفة اإلسالمية في الجزائر الواقع و اآلفاق 

 من تنظيم جامعة غرداية بالتعاوَ مع وزارة الشؤوَ الدينية و األوقاف

70ص   



 
76ص   

مشاركة مصرف السالم الجزائر في الملتقى العلمي الدولي حول 

اآلفاق  -الفرص  -المعوقات  -اقتصاديات الزراعة الصحراوية    

71ص   



 

  ماةالاة  ارصمافاة 
مداخلة السيد نارص  يايادل الا ادعام الافارصل لا الاز السا ل الاةاجامام   

 -الاراماب بارصلنا ارصن  -ال لك عبد الفزيج ل قتصرصد اإلس م  بفنوان القارصعادا الاياقا اياة 

 للت ويل اإلس م  برصل داعنة عن الت ويل الربوي
 أهم م ي  
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 الجزء الثاين
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 يتبع يف العدد القادم إن شاء اهلل



 

ل مدفيىات الملربيي ال ابملي ل مؤونسني ااضن نينمنيني ملنتناصني وتسنييني املندفنيىنات النملنربنيني املنمن نيكني ل نجندو، النجنتند ”  ُ ل “اننم   رف الس ق ال كاصر ملج ي 

اا ن نثنال  دناتالملربي، وهذا  ا ومسم    ملكيك  د ات امل رف الرضميني  ن نتند نم حن نيل الندفنع الناند نثني ملن نملنا ن نين ت وبنمنا  ن نيافن   نع املنملنا نينذ واملندناد  و ن ن ن ن

  الدوليي ل دىيم اوتذابي يي و    امل رف المي بياك  بي هات السي، امل رإلم الملاملي، وب ياف   ع أح اق و داد  الشريملي اإلو  يي.

ُب" للم فلعاتم   ما عو ممصة "ىن

وكنذلنج   نينن الندول النملنربنيني -النمني  ن نم اىن نمنادهنا-تم ىدارة ىن  ج ي دفع   ملددة الملم ت، بنتندق  ند نات املنتناصني والنتنسنييني  نالنملنمن ت النملنربنيني والندولنيني 

 اململا  ت املاليي  ين الدول الملربيي والشرهاع ال  اريين الرصمسيين.

واملمن نيكني  نالن نا ن   راتتمل  ذ أول  ج ي دفع  ض يني إلم املج تي الملربيي، وتم بابملي ل مؤوسي اإلض يميي ملتاصي وتسييي املدفيىات الملربيي المي  ترها إلم اإل ا

 ل جدو، الجتد الملربي.

وضنال صنجندو، النجنتند النملنربني  نن   نتنذضن   تسهم املج ي إلم تش يع او خداق الملم ت الملربيي إلم  تاصني وتسنييني املنملنا ن ت املنالنيني وااونتنثنمناريني ىن نذ الناندود.

   جج   ص  د ي  ج ي ُ ل    ل الفتذة املتد ي. .37اننماق أكاذ  ن 

  يلفية سرقية عن صم ون المي  اليرلخ

دولني ىنربنيني،  ن نسن  املنيضنع  77، ويد غ ىدد الدول األىناع فن ن نا 3/22، وبدأت إلم  ماروي نشاضها ىاق 3/26هي  ؤوسي  اليي ىربيي  ض يميي بأوست ىاق 

  اإلل تذوني ل  جدو،.
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 . نطال املعيا :0

بتقاال هذا املعيا  يفىل التسهييت الئدني  اةا بختب يفلةهيةا ةةن عة ائةا 

امع لت  الة اء  اناكنةت يةني املةؤالةسة  امعةيهئةا  انم يةني املةؤالةسة  

 ااملؤالسات الانخ ى.

 . املقص د ابلتسهييت الئدني :0

بطل  الئدن يفىل املعاةيت املالي  ال  بنشأان عهنا دقن يف ذة   انحةا  0 0

ط يف املعاةةل لل خ   ال اء  اناكن نش ء ادّلقن يف ايةالةااء املةعةاةةةل اهة  

الئدن ال قا  املبارش اةقه يفىل الب ل املثةال: الةقة ك اخصةج الانا ال 

الال ا ب  يف املؤالسات الالقلياب    انم اكن ةن احملمتل  انن تؤال املعةاةةةل اإ  

ادلقن اه  الئدن الع يض غري املةبةارش  كةام يف الةية ةالت املرصةفة ة  

اخطاابت الضامن امكبيالت القب ل اخطةاابت قعةددات املسةتةقةابة . 

ايس الخام ةصطل  التسهييت الئدني  مبعىن الئدن يةقةسةمةيةه الة ةقةا  

ا    ( 0) االع يض. االئدن االتسهييت الئدني   انمشل ةن ة ه م المت بةل

 بالعل  حباب الالأانج ل ال عص لحا البالني.

تقسج التسهييت الئدني  يف املؤالسات افقا لهةذا املةعةيةا  اإ  ةةا  0 0

 بأانيت:

تسهييت نقاب : اتشمل املعاةيت ال  تةقةام فةهيةا املةؤالةسة   0 0 0

 انة ق لال   ذها  ال اء  اناكن ذكل يف ص  ة نق د اكلق ك احلسن ااملشا ك  

ةع العم يأانن املشا ك  ااملضا ي  ل تنش ئان يف ذة  العميل دب ةا  -ااملضا ي  

 انم اكن يف ص  ة  انص ل ) انعيان  انا ةةقةافةع(  -اإل يف حاب الالعا  االالقصري

 اكمل احب  لل ة  ابلرشاء االإجا ة المت بلي .

تسهييت ع ضي : اتشمل العمليات ال  ت تب الااةا ع ضيا يفىل  0 0 0

 املؤالس  ةثل الي الت اخطاابت الضامن.

ل تعا املعاةيت احلاب القاإ  يفىل التسلةمي الة ة     ةلةبةالةني ةةن  0 9

 التسهييت الئدني .

 ق ا  ةق  التسهييت الئدني : 0 4

ه  ة افق  املؤالس  يفىل ادلخ ل يف التسهييت الئدني  ةع معيةل ةةعةني 

ةالي  ةعي   صاحل  ليال الخاام ايل فةخة صةيحة ة   ( 0) حبااد )الق و(

ةعي   ال جال حمادة ائرشاط ةعي   تالعل  ابلضةام ت اطة بةقة  السةااد 

ااملالطلبات ال ظاة  . ابصا  ق ا  ةق  التسهييت خبةطةا  ةة جةه ةةن 

املؤالس  اإ  العميل  اب ل ف ه يفىل  انن هذا اخلطا  ل يشةلك الةااةةا 

يفىل املؤالس   اإل يف حال ادلخ ل يف املعاةيت ال علي . اب    يف يةعةض 

الالطبيقات املرصف   ابت اق   تسهييت. اةثل ق ا  امل   يف الانحةاكم قة ا  

 اابا التسهييت ملاة مما ةل  انا زيابا املاة الانصلي .

 اال الخاام التسهييت الئدني : 0 4

ه  ياء العميل ابلال ال ادة ال علي  ةن هذه التسهييت فة ةالةقةام يةطةلةب 

لإصاا  خطا  ضامن  انا خطا  اعدد ةثي  انا بقام طلبا  انا ايفاا ئرشاء 

 يضايف   انا االتئ ا   انصل ةا عن ط ب  املؤالس .

 .  انن ا  التسهييت الئدني :9

  انن ا  التسهييت الئدني  الالقلياب  املس الخاة  يف الب  ك: 9 0

 الق اك: 9 0 0

يه التسهييت املس الحق  ادلفع يالا ا ةعني ةت   يفليه يني املؤالس  املالي  

الالقلياب  االعميل  ال اء  انمت تقاميها اإ  العميل ئشةلك ةةبةارش  انم مضةن 

املشا ك  ةع ةؤالسات ةالي  تقلياب   انخ ى  انم عن ط ب  اقت اء الة ة ةاات 

 صاد ة ةن قبل العميل.

السحب يفىل امليش و: ه  التسهييت امل ض يف  حتةت ترصةو  9 0 0

العميل ةن قبل املؤالس  املالي  الالقلياب  مضن حااد ةعية ة  احةىت ات ا 

 ةعني  لسحب ةهنا ع ا احلاج .

 الانا ال اخملص ة : 9 0 9

تشمل الانا ال الال ا ب  ةثل المكبيالت االس  اات لانة  اخملصة ةة  دلى 

 املؤالس  املالي  الالقلياب .

 يطاقات الئدن املصا ة: 9 0 4

يه ةن التسهييت الالقلياب  ال  بختب يفىل اال الخااهما ةابة نةية  ميةيةن 

 تقس يطها يفىل العميل مضن حااد ةق  ة للك معيل ةع ت تيب ف ائا يفلهيا.

 قعددات املستقاب : 9 0 4

يه ةن التسهييت املقاة  ةن قبل املؤالسات املالي  الالةقةلةيةابة  لصةاحل 

معيهئا يفىل    تلام ف ه الب  ك يأانن تافع اإ  املسة ةالة ة ةاقةن قةمية  تةكل 

قعددات امل ت ح  حلسا  معيهئا. ال اء  اناكنت قمية  هةذه قعةددات 

ةس الحق  دلى قطي  يفىل املستقاات   انم اكنت ةسة ةالةحةقة  يف ات ا 

 لح  ليطي  يفلهيا.

 القب لت املرصف  : 9 0 9

يه ةن التسهييت املقاة  ةن قبل املؤالسات املالي  الالةقةلةيةابة  لصةاحل 

معيهئا  ايه تعها ةن تكل املؤالسات حلسا   انحا معيهئا  انا حلسةاهبةا 

 يأانن تافع اإ  املس ال  اقن قمي الانا ال املقب ب يف ات ا اال الحقاقها.

 الضام ت املرصف  : 9 0 1

يه ةن التسهييت املقاة  ةن قبل املؤالسات املالي  الالةقةلةيةابة  لصةاحل 

معيهئا  ازيثل تعهاا بصا  ةهنا ي اء يفىل طلب معيهل يأانن بؤد  اإ  ط و 

 اثلث املبالغ املبيق  يف الضام ت ع ا طلبه ايل ةاة حمادة.

 معليات القطع الانجقيب: 9 0 4
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يه ةن التسهييت الالقلياب  املقاة   لعميء اخلاص  ابلعق د ال جةل لرشةاء 

 اييع العميت الانجقبي .

  انن ا  التسهييت الئدني  الإالية   املس الخاة  يف املؤالسات: 9 0

 امل احب  ااملسااة : 9 0 0

يه ةن صيغ البي   ازيثل  انالاليب  لمت بل ا   تقاةه املؤالسات املةالةية  

الإالية   لانغ اك تلبي  احتياجات العميء ةن الانصة ل املة ةقة ب اغةري 

امل ق ب ايشخط يف امل احب  ايفا  لمسااة  ييةان تةلكة ة  السةلةعة  يفةىل 

 ( ئشأانن امل احب (.4املؤالس . )ب ظ  املعيا  الرشعي  مق )

 املضا ي : 9 0 0

 انالل   زي بص تقاةه املؤالسات لمت بل قنشط  ققةتةصةادبة  اخملةالةلة ة  

فتي ن رشقاك ابملال )   املال( ةع ط و   خ  )املضا  ( قةية ن رشقةاك 

ابلعمل ابال   الإدا ة  ابمت ت زبع الان ابح املالحقق  افقا حلصةل شةائةعة  

 حمادة النس ب  يف العقا.

ابالحمل    املال اخلسائ  ال  تالحق  ةا مل بثةبةت تةعةا  املضةا    انا 

( ئشأانن الانا ال املةالةية : الانالةهةج 00تقصريه. )ب ظ  املعيا  الرشعي  مق )

 االس  اات(.

 املشا ك  ادلاإ  ااملال اقص : 9 0 9

 انالل   زي بص تقاةه املؤالسات لعميهئا ةن ايل ةشا ك  الةعةمةيء يف 

  انس ةال ةرشا   انا معلي  ةعي   ةقايل املشا كة  يف الان ابح ااخلسةائة  

 ينسب حمادة يف العقا.

 الإجا ة التش يلي  االمت بلي : 9 0 4

 انالل   لمت بل احتياجات العميء ةن امل افةع اقصة ل  حبةيةث تةالة   

جيا ها  لعميء ل خات حمادة ةقايل دفعات  املؤالس  املالي  رشاء الانص ل ااإ

جيا ب  دا ب  افقا  لعقا. )ب ظ  املعيةا  الرشةعةي  مق  ئشةأانن الإجةا ة  ٩اإ

 االإجا ة امل  ي  ابلمتلي (.

 قال الص ا : 9 0 4

 انالل   زي بص تقاةه املؤالس   لعميء تلام ف ه يالص يع املّعاات  انا السلةع 

نشاء املباين  انا الانص ل ال  انالاملي  اخملالل   افقا  لم اص ات املال   يفلةهيةا   انا اإ

احبيث قي ن  لمؤالس  احل  يف االة ةالةصة ةا  غةريهةا ةةن اةيل عةقةا 

 اال الص ا  ة از.

 السم: 9 0 9

 انالل   زي بص تقاةه املؤالةسة   ةلةعةمةيء ةةن  انحصةا  الةذل ا  االةامث  

االال ا ات ا قن حيالاج ن اإ  ال  ق  يفلهيا ايفىل  انن سهج  اقي ن  لمؤالس  

 احل  يف السم ةع غريمه ةن ايل عقا الم ة از.

معليات زي بل  انخ ى اتشمل معليات المت بل  لعميء افةقةا لصةيةغ  9 0 1

زي بل  انخ ى خبيو ةا تقام كام تشمل الق ك احلسن ا ان صةاة الةعةمةيء 

 امليش ف   اخطاابت الضام ت اخطاابت قعددات اغريها.

 . الالي يف الرشعي مل   التسهييت الئدني :4

ةن قبيل امل امه   ( 9) بعا ق ا  ةق  التسهييت الئدني  اات اق   التسهييت

اامل ايفاة غري امللذلة  لرخ ل يف الالعاةيت.  انّةا اال الةخةاام الةتةسةهةيةيت 

 ف خضع تي ي ه ل    العقا املس الخام.

 . الانحاكم الرشعي   لتسهييت الئدني :4

ل جي ز الالعاةل يأان  ةن  انن ا  التسهييت الالقلياب  املذك  ة يف الب ا  4 0

ذا اكنت ي  ائا  ي ب   انا  اندت اإ  قة اك ية ة ائةا  ية بة  كةام يف  9 0 اإ

الضام ت اقعددات غري امل طاة   انا  اندت اإ  تأانج ل  انحةا يةايل عةقةا 

الرصو  انا لكهيام كام يف معليات القطع الانجقيب )ب ظ  املعيا  الرشعي  مق )

( يطاق  احلسج ايطاقة  0( قعددات املستقاب . ااملعيا  الرشعي  مق )04

 (: املالاج ة ابلعميت(.0الئدن. املعيا  الرشعي  مق )

ل بختب يفىل املؤالس   ان  تع بض  لعميل يف حةال  فضةهةا طةلةبةه  4 0

ابال الخاام التسهييت امل اف  يفلهيا  كام حي   لةعةمةيةل االة ةالةخةاام هةذه 

التسهييت ايل فخة الصيح   احملادة  انا يفام اال الخااهما  ال بةختةب 

يفليه  ان  تع بض  لمؤالس  يف حال يفام اال الخااةه  لتسهةيةيت املة افة  

 يفلهيا.

 الع ائا االعم لت يفىل التسهييت الئدني : 4 9

ال    قال: العم لت االع ائا ال  تنشأان قبل ادلخة ل يف عةقةا  4 9 0

 المت بل:

 :(4)مع ب ادل اال  الئدني  4 9 0 0

الة  تةعةاهةا  ( 4) جي ز  لمؤالس   انن تالقاىض مع ب يفىل ادل اال  الئةدنةية 

املؤالس   انا ةن تلك ه ي  ك حتابا د ج  ةيءة العميل اةاى قا ته يفىل 

ال فاء ابلااةاته يف الانجل احملاد  ةا دام اليس ال  ا ةهنا  يرصو ال ظ  عن 

نت    ادل اال  الئدني  ةن ح ث القب ل  انا ال فض  اتي ن هذه ادل االة  

 ةلاك  لعميل حي  هل احلص ل يفلهيا.

 مع ب ةق  التسهييت الئدني : 4 9 0 0

بقصا يعم ب ةق  التسهيل ةا تأاناذه املؤالس  يفىل ختصيل ااعةدد حةا 

)القف(  لتسهيل ال اء  انمت ادلخ ل يف العق د  انم ل  ال جي ز  لمةؤالةسة  

 انن تأاناذ مع ب يفىل ةق  التسهييت الئدني ؛ لانن قال العااد  ةلةمةاابة ة  

ةن املعيا  الرشعةي  مق ) 0 4 0ليس حمي قايي  لمعااض . )ب ظ  الب ا 

 ( ئشأانن امل احب  لل ة  ابلرشاء.4
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 مع ب اابا التسهييت الئدني   انا زياباها: 4 9 0 9

(  4 9 0 0تأاناذ مع ب الال ابا  انا المتابا  لتسهييت حمك مع ب ةق  التسهييت )ب ظ  الب ا 

 ( ئشأانن امل احب .4اب ظ  املعيا  الرشعي  مق )

يفااد العق د االامنذج املالعلق  ابملعاةةل: 4 9 0 4  تاكليف اإ

يفااد العق د املربة  يني املؤالس  االعميل تقسج ييهنام ةا مل بال   الط فان  4 9 0 4 0 ةرصافات اإ

يفىل حتمل  انحاهام لها  يفىل  انن تي ن تكل املرصافات يفادب   ان  يفىل قا  العمل؛ حىت ل 

 تش متل مض ا يفىل مع ب ا تباط  انا مع ب تسهييت.

ذا اكنت امل احب  ) انا غريها ةن المت بيت( قا زيت يط بق  المت بل امجلاعي  4 9 0 4 0 اإ

 فللمؤالس  امل ظم   لعملي   انن تالقاىض  انج ة عن الال ظمي بالحملها املشا ك ن يف المت بل.

 ( ئشأانن امل احب (.4ةن املعيا  الرشعي  مق ) 0 4 4ا 0 4 9)ب ظ  الب ا 

 تاكليف د اال  اجلااى اخلاص  يصيح   املرشا : 4 9 0 4

ذا اكنت ادل اال  يطلب العميل  جي ز  لمؤالس   اناذ مع ب يفىل د اال  اجلااى ال  ا  ا اإ

( 4ةن املعيا  الرشعي  مق ) 0 4 4املصلحاله اات   يفىل املقايل عهنا ةقذ البااب . )ب ظ  الب ا 

 ئشأانن امل احب (.

 هاةش اجلاب : 4 9 0 9

جي ز  اناذ هاةش اجلاب  اه  املبلغ املاف   يفىل الب ل ضامن اجلّاب  يف ة حةل ال يفا امللذلم يف 

امل احب   ل ايفا ابلرشاء  ايس ال ىف ةقه الالع بض عن الرض  ال عص يف حال نلك ال ايفا عن 

 ( ئشأانن الضام ت(.4ةن املعيا  الرشعي  مق ) 9 4 0ادلخ ل يف عقا امل احب . )ب ظ  الب ا 

 ال    الثاين: العم لت االع ائا ال  تنشأان ع ا ادلخ ل يف عقا المت بل: 4 9 0

 مع ب ق تباط: 4 9 0 0

ل جي ز حص ل املؤالس  يفىل مع ب ا تباط  ايه ااص  ابلتسهييت الالقلياب  القاإ  يفىل 

)السحب يفىل  (9)الق ك ي ائاة  ال اء  اناكنت يأانالل   الق ك املبارش   انم يأانالل   اجلا   ةاقن

ن مل يس الخام التسهيل  اتسم   انبضا مع ب الق ك  امع ب  امليش و(  اتؤاذ ةن العميل ااإ

( ئشأانن 4ةن املعيا  الرشعي  مق ) 0 4 0)ب ظ  الب ا  امع ب زي بل تسهييت اجلا   ةاقن

 امل احب (.

 الع ي ن: 4 9 9 0

جي ز  اناذ الع ي ن اه  جذلء ةن المثن يف عقا البيع  انا الإجا ة ابافع ةقاةا اقي ن ةن ح  البائع 

ةن  9 4 9 انا املؤج  يف حال اال الخاام املشخ   انا املس الأانج  ح  فس  العقا. )ب ظ  الب ا 

 ( ئشأانن الضام ت(.4املعيا  الرشعي  مق )

 يفائا الضامن: 4 9 0 9

ل جي ز احلص ل يفىل  ان  ع ائا يفىل الضامن يف قعددات املستقاب  اخطاابت الضام ت 

االي الت املرصف   يفاا ةا بالصل ابلالاكليف ال علي    انّةا العائا اخلاص ابل اكب يف قعددات 

( ئشأانن الضام ت  االب ا 4ةن املعيا  الرشعي  مق ) 9 0ا 9 0املستقاب  فه  جائذل. )ب ظ  فق ة 

 ( ئشأانن قعددات املستقاب (.04ةن املعيا  الرشعي  مق ) 9 9

 العائا يفىل جااب المت بل يالأانج ل ات ا السااد: 4 9 0 4

ل جي ز  لمؤالس  حتصيل  ان ابح ةقايل ةا  انجل الااد املاب ني  املس الحق  يف مجيع  4 9 0 4 0

 انن ا  التسهييت  اجي ز  انن حتمل العميل املاقن الالاكليف ال علي  فق  ملعاةةل اجلااب )ب ظ  

( ئشأانن املاقن 9( ئشأانن امل احب . ااملعيا  الرشعي  مق )4ةن املعيا  الرشعي  مق ) 4 1الب ا 

 ( ئشأانن قعددات املستقاب (.04ةن املعيا  الرشعي  مق ) 9 9 0املامطل. االب ا 

منا بمت الال ابا  4 9 0 4 0 ل جي ز اابا التسهييت  انا زياباها مبا   جال العق د القاإ  ااإ

 ابدلخ ل يف عق د جاباة.

 .  اناذ الضام ت يفىل التسهييت الئدني :9

ملا ال يختب لها ةن الااةات يفىل معيلها املس ال  ا ةن التسهييت  (1)جي ز  لمؤالس   انن تال   

( ئشأانن 04ةن املعيا  الرشعي  مق ) 9 4 0الئدني  يأانن ا  الضام ت املباح  رشيفا )ب ظ  الب ا 

 ( ئشأانن الضام ت(.4ةن املعيا  الرشعي  مق ) 4 0 0قعددات املستقاب   االب ا 

التمويل: يحدث التمويل فقط في المعاملة التي يتأجل فيها أحد البدلين فعال  (1)

كالقرض وخصم الكمبياالت واالعتماد البسيط والمرابحة والسلم واالستصناع، لكن ليس 

بالضرورة أن يحدث التمويل في الكفاالت وخطابات الضمان وخطابات االعتمادات المستندية 

والقبوالت البنكية. وعليه يكون التمويل أخص من االئتمان، فكل تمويل ائتمان، وليس كل 

 ائتمان يؤدي فعال إلى تمويل.

حدود/ سقوف التسهيالت: مبالغ التسهيالت االئتمانية الموافق عليها من قبل  (2)

المؤسسة، وتحدد على مستوى النوع )مرابحة، إجارة، خطابات ضمان، اعتمادات مستندية 

 إلخ(، وتمثل أقصى حجم مالي تقبل المؤسسة التعامل به مع العميل على مستوى كل نوع.

اتفاقية التسهيالت: توقع بين العميل طالب التسهيل والمؤسسة في حال صدور  (3)

قرار بالموافقة على منح التسهيالت، وتتضمن الحدود الموافق عليها من حيث النوع والمبلغ 

والضمانات وهامش الربح أو نسبة المشاركة في الربح في المعامالت اإلسالمية، وال تعد 

 ملزمة للعميل ما لم يدخل في العقود الفعلية.

الدراسة االئتمانية: تحدد الدراسة االئتمانية درجة مالءة العميل ومدى قدرته على  (4)

الوفاء بالتزاماته في األجل المحدد، ومدى مالءمة نوع التمويل المطلوب وحجمه وعملته مع 

الغرض المقرر تمويله، ومع موارد العميل الذاتية وإمكانياته بوجه عام. كما تحدد الضمانات 

التي سيتم طلبها من العميل سواء مقابل الديون والمستحقات المترتبة على العمليات أو لضمان 

 التعدي أو التقصير من جانب العميل وذلك وفقا لطبيعة عمليات التمويل.

وتكون نتيجة الدراسة االئتمانية التوصية بمنح التسهيالت للعميل بشروط محددة أو رفض 

 طلب العميل بأسباب محددة أيضا.

وتتضمن الدراسة االئتمانية دراسة المركز المالي والتدفقات النقدية للعميل، وتحليل نتائج 

النشاط وبنود اإليرادات والمصروفات وسابقة التعامل مع العميل، وسمعة العميل وقدرته على 

 إدارة نشاطه واستيعاب أي مشاكل قد تواجهه خالل ممارسة هذا النشاط.

مستند جواز تحصيل عمولة على الدراسة االئتمانية: موضوع الدراسة االئتمانية  (5)

هو دراسة تفصيلية للوضع المالي واالئتماني للعميل بغرض تحديد مدى مالءته وقدرته على 

االلتزام بالسداد. وهذا الموضوع قابل ألن يكون محال للمعاوضة شرعا على نحو مستقل عن 

عقد التمويل، بل يمكن للمؤسسة أن تشترط على العميل إعدادها لدى طرف ثالث، وألن 

المنفعة المترتبة عليها مشتركة بين الطرفين الممول والمتمول، وليست خالصة للممول. وال 

يشترط في أجر الدراسة االئتمانية أن يكون مساويا للتكلفة الفعلية؛ ما دامت خدمة يمكن 

إفرادها بالعقد. وعليه تعد عمولة الدراسة االئتمانية أجرا على الجهد المبذول في إعداد 

 الدراسة االئتمانية بصفتها خدمة مستقلة عن التمويل بصرف النظر عن نتيجة الدراسة.

وقد صدر عن الهيئة الشرعية لشركة أعيان لإلجارة والتمويل فتوى )فتاوى أعيان: رقم 

( بجواز أخذ األجر بشروط ونصها: "يجوز لشركة أعيان أن تعقد مع عمالئها الذين 181

يرغبون في الدخول معها في عقود استثمارية أو تمويلية شرعية، مضاربة أو مشاركة أو غير 

ذلك، وتحتاج للتعاقد معهم إلى القيام بدراسة وضعهم القانوني ومدى مالءمتهم قانونا للقيام 

بهذه العقود معها، أن تعقد معهم عقدا خاصا تدرس بموجبه وضعهم القانوني ومدى مالءمتهم 

قانونا للدخول في تلك العقود االستثمارية أو التمويلية بمقابل بدل مالي تتقاضاه منهم على أن 

يكون هذا العقد منفصال عن العقود التمويلية واالستثمارية التي قد يدخلون فيها معها بإرادة 

حرة للطرفين، غير مرتبطة بعقد دراسة الوضع القانوني، وتكون هذه الدراسة ملكا للعميل، 

وال يجوز العيان أن تمنعه منها بعد استيفاء أجرها وعليها أن تسلمها إليه ليستفيد منها إن أراد 

 التعامل مع أعيان أو مع غيرها".

الجاري مدين: من االساليب التقليدية في إقراض العمالء، حيث يتاح للعميل  (6)

إمكانية السحب من حساب يفتح لهذا الغرض  «الجاري المدين»حتى سقف معين  «المقترض

هو إجمالي مبلغ القرض، ولمدة معينة، مع تحديد التاريخ االقصى للتسديد، وذلك مقابل ما 

 يأتي:

 فائدة تحتسب على المبلغ المقترض فعال )المسحوب فعال( من قبل العميل. -

عمولة ارتباط وهي نسبة مئوية من إجمالي مبلغ القرض الربوي الذي يقدمه البنك للعميل،  -

 وهذه النسبة خالف الفائدة. وهي من صنف العوائد الربوية.

عن القرض المباشر بأن فوائده تدفع في نهاية المدة، وتحتسب فقط  «الجاري مدين»ويتميز 

 .«الرصيد المدين»على المبالغ المستغلة أو المستخدمة فعال من قبل العميل 

السياسة االئتمانية: هي ما تضعه المؤسسة من احتياطات بغرض المحافظة على  (7)

األموال، في ضوء القوانين واللوائح والتعليمات الصادرة وقرارات هيئة الرقابة الشرعية 

 للمؤسسة، والقواعد واالعراف المستقرة في هذا المجال.
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شهادات ابلان ش يف تظه  جليا ان الالا ا ا ل    لانجااد  يتق يفه ف ه ةتع  ا ايف   

حفابث ال ياات ا انهمات اجلذلائ  يف داي ها احابث  جالها يف الش ا   ااملقايه مل 

قين بضج  ان  ح و اا لكم  ةن غري الع يي   امل تالااال يفليه اجباايت اب  ل   

 انخ ى. لين يعا قحتيل ال  نيس لبيد   الع  هذا قاري طيةل ق ن ا يع 

الق ن ا  ز   تعايري ل اله ذات الانصل اليتي  يفىل دا جت ا اجلذلائ ب  املس متاة ةن 

قةازب ي  ي ي  حم   قافته قصيةل.  -الإاليس -الع يي  ال صح  ا ات خيها الع يب

اليإشا ة  فعم ةا لقا اكنت نس ب  الالعم قبل قال العام  يني  انطياو الشعب 

ابملائ . ايفىل ال ق ض ةن  24ابملائ  ةع نس ب  قة   مل تال ااز  14اجلذلائ   ت  ل 

هذا  فقا نذلل يفاد ةن جييا الق اءة االيتاي  ةن اجلذلائ بني ااجلذلائ ايت اابن 

ابملائ .  44ابملائ   ينس ب  اة   قا ت    02قال العام  اليةل قال القيل  ا  

ااجعب  كثريا ةا اا ده املاان داةري ةن  انحادبث الانجااد اح ا ااج ف  ييهنج  

 ااخت لمك ةهنا ع ا ة   قصطياد ةثي  اكلسؤال عن  انح ال الصيا 

  اكقن الا ال ب يف  يف هج  اجلبال ةتا  ةتي    -

 قي ن  كيف جيي الربد  قال  يل اكقن المن  ة االضب يف -

 ااخ  ق د يفليه  قاار يس ى جر الس بع فاجايه جر ال ذلال  خ ل. --

 اةن قةثال املالاااب  انبضا يني االيفقا قبل قحتيل ال  نيس -

 الصمت ذهب االها ة فض .-

  ال ا س يي اليح كيف الطري يي جقاح.-

ذا ا دت الالكم فتلكج اامعل يف ن س –احلابث اامل ذلل -  ان  ل تال قف عن العمل اإ

 ال قت.

 ال يا ادلا  اامي ضيافه. -

 -حاج  ةا دام ك  ةشات الضحي  زييش هلم م

 اابلةازب ي 

 َ نَْ اْل غُ ْ  تْيَّ َةاْس نَْيانْ -

بْل تِّييَّْس  َْغيَّْن  - ْ غَا الْققْاِّ
ِ
 مبا ةع اه ان ْةقَّاْ  ا

 م اان اكن ف ه ن   فه  ةظمقاملطب  ا   ل ت جا ف ه 

 ان  ل يا ةن اال ال يل ال قت ا اقن بتشان بتشا اقن اا نتيش اث ي بث  ال اكس -

 يفام ها ه دان فائاة

 

 اري الالكم ةا قل ادل ا -ااال ةا ازبل ب  ان  ةا قذلبف اد اي اا ك ا 

مفام ال ب  نلحظ ان ل اج د لالعايري اجقبي  يف لكامت ا ادلا ج  ق انطيقا ةن 

 تال ف  ف ص   حني مل 0449

ل حل ايل مخس ةائ  ط ل جذلائ    ةن يني ح ايل مخسامئ   انلف ط ل     الالعلمي اإ

يفىل عها احلامك املاين  0449فرباق   09مل ال م   اكن ا يف الّن الالّعلمي  اهذا نالاجا

 اا   ق   0410ا انف بل  0440ل يس ت ميان ا   حمك اجلذلائ  ةا يني ن مفرب 

نشاء ن يفني ةن املاا س  ال    الانال ةهنا ااص يأاني اء الي ل ن اال    الثاين  - اإ

 .ااص يأاني اء اهايل اجلذلائ بني

ت ظمي  انة   الالعلمي قيالاايئ يف اجلذلائ  االقامئ يفىل ف نس  ة اده ل  اي اةهنجيا  -

 .ات جهيا.

 جعل ا ل   الع يي  اثن ب  يف ة احل الالعلمي الثان   االعايل  -

االرصا  ا   حاالت ف نسا اذاكءه حاليا  لال  ق  يني  اني اء ال طن ال احا ا ادلقن  -

ال احا يفرب كالاي  ا ل   قةازب ي  ابحل و اليتي  ال  نيس ا اابن قال العام  

ب ميش ا ل   الع يي  ا كذا اداال احل و ال  نيس يفىل دا جت ا تصاى هل يفلامئ ا 

الش ي  عبا امحليا ابن ابديس ا البشري قب اهميي اجملاهاقن  محهج هللا ةن  انةثال 

ا   لقب مبالنيب قةازبغ االشع اء مك ا  زك اي ا الشاع  احليمي يس حم ا اا حم ا 

اقف هذا قاري يق ة ضا قال العام  ال  نيس حم ضا اا اةق ان الشع اء  حني 

 اني اء ةقطق  القبائل يفىل  فض العب دب  االي اح ضا قال العام   اطالهبج يط ده 

احما ياله بلك الط ل اال الائل فأانجج امحلاس يف ن  الهج يأانشعا ه احليمي   اهذا ةا 

جعل ف نسا قال العام ب  تعالقهل اتعذيه عقااب شاباا اقاةت ي  ي  انف اد ةن يفائلاله 

اإ  اكلياانيا اجلاباة اليقه مل بيأانس اظل بؤلف الشع  الالح    ضا املس العم  

فالف ايياات بصف فهيج  انح ال اجلذلائ بني ا صربمه  ةتلكام ي لس   عن ت ح اه هلل 

 اقب هل يصرب لك ةا بأانيت ةقه قائي 

 ال بحان  اي ااحا الاناحا             ال بحان  اي  اناحْا 

َماْ               اجب  انن  مْا   ذا ال اَجْب  انْك َ ْ

  َْ ي ْا الُقا ى نََصرْباْس           لكام  انعطيَت نَصرْب 

فاإرصا  يفلامئ ا السايقني ا شع ائ ا يفىل احل و الع يب ل يا ان قي ن حافذلا ل ا  .

 حىت ل ت اء  ل   الق ان ا  ج ها اي اس . 

: أحمد بوحاجب بقلم السيد   

 مندوب متعدد المهام

 خلية التسويق و االتصال

15ص   

 المنوعات
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جهة اي  410حّاءمك عن ةأانالاة ةن ةأ يس الاننالس اقعت ال     ان دع ين 
 انااخ  العها الإاليس فهيا  ح ث اكن حيمك غ  ط   جل يسم  ال الب 
ابهلل محما بن العا الانمح  ااكن لهذا الانةري  انخ يسّم  محماًا  انبضا  ابلقّب 
غَل  اقا ت از  الانخ ان  انا احملّماان يفىل حمك دابةل غة  طة  حةىت  ابلذلَّ
تصاحلا يفىل  انن بالقاالام احلمك  فأاناذ ال الةب اجلةذلء الشةاميل لة ة  طة   
ا اناذ الذلغل َةلَقا يف اجل     ااال الق ت للك ةهنام ةقطقته  ااكن ال الب 
ابهلل ةااجا ةن اة  انة تسم  يفائشة  احلة ة؛  انجنةبةت هل  اناب عةبةا هللا 
الص ري  اقا مّسي ابلص ري؛ لانّن مّعه الذلغل اكن يسم  يةأانيب عةبةا هللا 
ال باني  تسمة  "ءة اي"  اليبري  اةع ة ا  ال قت  ُ جعب ال الب خبادة  اإ
فااهجا يفىل زاجته يفائش   ا انجنبت هل حيىي  افّضهل يفىل اية ةه الانكةرب 

  اني  عبا هللا الص ري.

ظلّت الذلاج  الإال باني  تلّ  يفليه حىت قام حببس اي ه الانكرب ازاجةتةه 
الانا  يف  انحا القص  ؛ حىت بص   احلمك ليبةن الةثةاين حيةىي  الةيةن 
الص ري ا انّةه اال الطايفا  انن   اب اجيمعا  اننصا هام  ابق ةةا يةثة  ة يفةا ةة  
ان ت خبلع الان  اه ايه  فت ّ   اني  عبا هللا الص ري حمك غ  ط  يعةا 
حةاى  انقييه يفىل  انييه  ا ان  اء خ اج الص ري مليقاة الصةلةيةبةيةني يف اإ
احل ا  اال الطاع ا  انرسه  فقام معه الذلغل ا   اكن حيةمك ةةلةقةا يضةج 

 غ  ط  حلمكه.

ال بانيا ابلص ري  ا اناربه يةأاننّةه  ايف تكل الان  اء  انىت ف دب انا الثالث حامك اإ
ةس العا  انن بعياه اإ  غ  ط  ئرشط  انن حيا   مّعه ابأاناذ ةةقةه احلةمك 
اقي ن ااضعا هل  ف اف  الص ري ايفاد يعا  يث ال ة ة ات ةةن الانرس 
ةاع ةا ةن ال صا ى  اةتحال ا ةعهج ضا معه  اابل عل جن  الص ري يف 

يف اجةه  -ا   اكن عةقةبة  كةؤاد-ت يل حمك غ  ط   افةّ  الةذلغةل 
 ال صا ى  ات ّجه تلقاء ت نس ااحل ة زيلان فؤاده.

ايعا  انن ت ّ د الص ري حبمك غ  ط  جاءته ج  ر ف دب انا حتارصه ةةن 
لك ةاكن  اطلب ف دب انا ةقه تسلمي ة اتي  غ  ط  ف فةض يف ابدئ 
الانة  ا انيفلن اجلهاد  اليقه اكن ضعيف اهلم   فم بصما ط بي ااافة  
يفىل تسلمي ة اتي  املاب   اإ  ف دب انا   خ  ةعاقل الإاليم يف قنالةس 

جه اي  اخ ج الص ري ةن قرص امحل اء ابكيا  اقايلةالةه  انّةةه  411يف حم م 
 فهن ته اقالت هل: "اي  اكلنساء يفىل ةكل مل حتافظ يفليه اكل جال".

اان ت هبذه ال اجع   انعظج حضا ة ع فها الالا ا؛ حضا ة الإالةيم يف 
الاننالس  اااجه ةسلم  الاننالس حجمي حمامك الال تيش  اط بت صة ةحة  

 الإاليم يف الاننالس يعا مثاني  ق ان.

ال بانيا لق ا خشصا ببيك  فسأانل ه مل تبةيك؟ فةأانجةاهبةج  ق اى  انّن  هبان اإ
يأاننّه قا ُطلب ةقه هذا العام  انن بنس  عرش خمط طات  امل يسة ةالةطةع 
ال ى تسع  فق . فأانارباا ةليهج ف دب انا: يأاننّه ل يس الطيع غذلامه  ايعا 
يضع ال   ات  جع ا فلق ا خشصا ببيك؛ لاننّه قا طلب ةقه  انن بعةّم ةةئة  

ط ي  فأانارباا ةليهج يأانّن غذلا املسلمني مل  11ط ل امل يس الطيع ال ى 
حين يعا  مث  جع ا يعا يضع ال  ني فلق ا خشصا بةبةيك؛ لانّن حةبةيةبةتةه 
 جه ته  فأانرسع ا اإ  ةليهج:  انن قاد حان اقت الهج م لالخداد الاننالس.

لقا اكنت الاننالس  لمسلمني ملّا اكن ا هلل ايئف  اضاعةت ةةهنةج ملّةا 
 صا اا يف الان ك ط ائف.

11ص   

 المنوعات

 : عصا  تالوالسي  

 مستشار الزبائن والتلجيه فرع: ىاب الزوار
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هو الشاعُ  أبو وسحق وسماعيُل بُن اليقياسيِم بيُن سيوييد بين كيييسياَن 

يَي اليعينيلّ ، و)أبيو  العينّي، وهو من تحيلة عنليَ بالواق؛ ليذليع ُسيِمّ

م في ت ية عين التم ؛ وهيي 121العتاهية( هي كنيتُه. ُوِلد في العام 

ت ية تقل بالقُ ب من المدينِة، ويُقيال ونّيهيا تُي َب األنيحيار، وغي بيّي 

مدينة الكوفة، علماً بأنّه تد انتقَل في صغِ ه باححِة أبيه ولى الكيوفية 

التي جمعت عدداً من العلماق، والُمحيِدّثييين، واليلّهياد اليُميتيعيحِّيديين، 

وفيها عاصَ  عدداً كحي اً من الشُّع اِق، والعلماق، ومنهم: علقميةُ بين 

 تيس، وال بيُل بن خيثم، وسفياُن الثورّ ، وأبو صنيفةَ، وغيُ هم

 

 قصيدة أيا عجب الدنيا لعين تعجبت
 

َحت  أَيا َعَجَب الدُنيا ِلعَيٍن تَعَجَّ

 َويا َزهَ يَ األَيّاِم َكيَف تََقلَّحَت                                             

 تُقَّلِحُني األَيّاُم َعوداً َوبَدأَيً 

َبت                                             تََاعَّدَِى األَيّاُم لي َوتََاوَّ

 َوعاتَحُت أَيّامي َعلى ما تَ وُعني

 فََلم أََر أَيّامي ِمَن الَ وعِ أَعتَحَت                                   

 َسأَنعي وِلى الناِف الَشحاَب الَّذ  َم ى

َمِت الدُنيا الَشحاَب َوَشيَّحَت                                              تََ  َّ

 َولي غايَةٌ يَج   وِلَيها تَنَفُّسي

بَت                                           وِذا ما انَقَ ت تَنفيَسةٌ لي تََق َّ

 َوتُ َ ُب لي األَمثاُل في ُكّلِ َنظَ يٍ 

َبت                                         َوتَد َصنََّكتني الحاِدثاُى َوَج َّ

ُب َنفسي َنحَو دُنيا دَِنيَّةٍ   تََط َّ

بَت                                            وِلى أَّ ِ داٍر َويَح نَفسي تََط َّ

 َوأُصِ َ ِى الُشحَّ النُفوُف فَُكلُّها

ت بِالَسماحِ تََجنَّحَت                                        وِذا ِهَي َهمَّ

ِى الدُنيا تُ وناً َكثيَ يً   لَقَد َغ َّ

 َوأَتعَحَِت الدُنيا تُ وناً َوأَنَاَحت                                         

 ِهَي الداُر صاد  الَموِى يَحدو بِأَهِلها

بَت                                        تَت َشمُس النَهاِر َوَغ َّ  وِذا َش َّ

نَت  بُليُت ِمَن الدُنيا بِغوٍل تَلَوَّ

َ تها َوذَهََّحت                                             لَها فِتٌَن َتد فَ َّ

 َوما أَعَجَب ا جاَل في ُخدَعاتِها

 َوما أَعَجَب األَرزاَق َكيَف تََسحََّحت                                        

 َرأَيُت بَغيَا الناِف َمن ا يُِححُُّهم

  يَفوُز بُِحّبِ الناِف َنفٌس تََححَّحَت                                          
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 ال ش يا ا اني  ن اس 
اكن  ل ش يا جا ب  ال داء  امسها االصه اة ة  
دال  اني  ن اس يفىل ال ش يا  اةاحه يأانييات 
يلي  . ااكنت اجلا ب  جالس  ع اه  ايفلهيا ةن 
اجل اه  اادل   ةا بذهل الانيصا   فم بلال ت 
ليه. ف ضب  اني  ال  اس  اكالب  دلى  ال ش يا اإ
خ اجه  يفىل اب  ال ش يا: لقا ضا  شع   
يفىل اببمك ......... كام ضا  د  يفىل االصه. املا 
اصل اخلرب اإ  ال ش يا  حق  ا ان الل يف 

طلبه. اع ا دخ هل ةن البا  حما ا بف العني 
ةن ل ظ  )ضا ( فأانصبحت ))ضاء((. مث ُةثل 
 انةام ال ش يا . فقال هل : ةاذا كالبت يفىل البا  
؟ فقال : لقا ضاء شع   يفىل اببمك ........... 
كام ضاء د  يفىل االصه. فأانجعب ال ش يا يذكل 

 ا انجازه . فقال  انحا احلارضقن : 
 هذا شع  قلعت عي اه فأانيرص. 

************** 
 قص  الانمصعي ا الانع ايب اكةةل

اش    الانمصعي مب اق ه ا لطي    خص صا يف 
قضااي الشع   اةن هذه امل اقف ان قال 

الانمصعي: ديفاين يعض الع   الي ام ا  ق ى 
الطعام  خف جت ةعهج ا  الربب   فأانت ا يباط   

ايفلهيا  -بعىن ا ء  انا ج ة لها  انذنني  -يأانذنني 
السمن غا ل  جفلس  ا للانلك  فاذا يأانع ايب 
بنسف الان ك نس ا  حىت جلس ةن غري 
 -نااء  جفعل بأانلك االسمن يس يل يفىل ك ايفه 

فقلت: لانحضين  –الي ا  ةا دان ال كب  
 :احلارضقن يفليه  فقلت
 كانن   ان ةل يف  ان ك هش
  اناتها اايل ةن يعا  ر

فالال ت ايل يعني ةبحلق  اقال يل: الالكم  اننىث 
 :ااجل ا  ذك   ا اننت

 كانن  يع ة يف االت كبش
 ةالة اذاك اليبش مييش

 فقلت هل: هل تع و ةن الشع   انا ت ابه؟
 فقال: كيف ل  انق ل الشع  ا ان   انةه ا اني ه؟

قال الانمصعي: فم  انجا قاف    انصعب ةن ال اا 

الساك   امل ت ح  ةا قبلها  
فقلت هل: ان ع ا  قاف   

 .حتالاج ا  غطاء
 .فقال: هات ةا ع اك
فقلت: ق م ي  ا قا 

 عها مه
 القامه هللا ةن ال  ّ 

فقلت هل:  انتع و ةا ال  ؟! 
 :فقال

 ن  تلانلان يف دجا ليةل
 حالي  ةظلم  ل 

 :فقلت: ل  ةاذا؟ فقال
 ل  الا  فهيا فا س لنثىن
 يفىل ئساط الان ك ةقط 

 فقلت: ةقط  ةاذا؟
 فقال: ةقط   اليش  هضمي احلشا

 اكلباز ب قض ةن اجل 
 فقلت: اجل  ةاذا؟

 فقال: ج  السامء اال حي تعل  يه
 اش مت  حي الان ك فايفل 
 :فقلت: فايفل  ةاذا؟ فقال
 فايفل  ملا عيل ةن صربه
 فصا     الق م ب ع 

 :فقلت: ب ع  ةاذا؟ فقال
 ب ع   جال  ل ىن رشعت
 ك  ت ةا لق ا ةا بلق ا

قال الانمصعي: فعلمت  اننه ل الاء يعا ال قاء  
الي   ان دت ان  ان قل يفليه  فقلت هل: ابلق ا 

 :ةاذا؟ فقال
 ان ك ت ل ت هج ةا قلاله
 فأاننت ع ا   جل ي 
 فقلت هل: الب  ةاذا؟

 فقال: الب  الل  قا حىش جره
 اي  انلف ق نني تق م ع   انا
 :فقلت:  انا ةاذا؟ فقال

  انا  انرض  ال  انس يص ان 
 تق ل يف رضب ا ق  )بع  ص ت الرضي (

قال الانمصعي: خفشيت ان  انق ل هل ق  ةاذا؟ 
ف رضي  اقمكل البيت  فقلت هل  اننت ضي ي 

 .ا ليةل
فلام جاء ا  البيت قال لذلاجته: اص عي ل ا 
دجاج  ااحاة. ف علت  فأاناته هبا  ا انحرض 
 .زاجته ااي اه ااينتاه  اقال هل: ف ل اي اع ايب

 -ا انعطاين   انس ادلجاج   -فقال: ال  انس  ل  انس 
اال دلان جقاحان  االبنتان هلام ال جين  اامل  انة 
الَعُجذل  ا ان  زائ  يل الذّلا .ا انلك ادلجاج   ا ن 

 .ن ظ  اليه
 .فقلت هل: اي  ع ا   ل ا يفىل ال ااء

اقلت لذلاج : اص عي ل ا مخس دجاجات  فلام 
 . انتيته هبا  قلت هل قسج اي  انع ايب

 فقال:  انت با ش عا  انا ات ا؟
 .فقلت: ان هللا ات  حيب ال ت 

فقال الانع ايب:  اننت ازاجت  ادجاج   ااي اك 
 .ادجاج   ااينتاك ادجاج   ا ان  ادجاجتان

 .فقلت هل:  ان با ان تقسج ش عا
فقال الانع ايب:  اننت اادلاك ادجاج   ازاجت  
ااينتاها ادجاج   ا ان  ا يث دجاجات  ااهللا 

 .ل  انح ل عن هذه القسم 
فقال الانمصعي: غلب  الانع ايب ة تني..يف الشع  

 .ايف قسم  ادلجاج
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