
 



 

إلن   هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف منن خناللنهنا“  السالم” مجلة 

ن النمنرناركنة ـنـنـنـنـنـنة موظفي المصرف، وبإمكان جميع المنوظنفنينــــــن كافــــــز التواصل الداخلي بيــــــتعزي

ل ــــــنسواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أج

ة ـنـنـنـنـنـنصفحة خاصة في النمنجنلنة عمل إيجابية و متينة، و سنخصص لكل إدراة / خلية / فرع ــــــترسيخ بيئ

 داث...إلخــــــم األحــــــرض للصور و أهــــــع معــــــم

 ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :

 Marketing@alsalamalgeria.com-Groupe

 

 رـــــــالتقديالتحيـــــــــة و ع ـــــــم

2ص   
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 الفهــرس

 الكلمــة االفتتاحيــة

 بقلم المدير العام السيد : حيدر ناصر   

 

 منبـر هيئـة الفتـوى

 بقلم الدكتور : عزالدين بن زغيبة        

 :أقالم الموظفين

المراركة في التظاهرات و 
 0202الملتقيات لرهر ماي 

 من مصرف السالم الجزائر

 

 فتاوي هيئة 

 الرقابة الررعية

 

 20ص  

 :أقالم الموظفين مقتطفــات من كتــاب       

 أعالم األمة 

 بـاب الطرائف

 و النوادر   

3ص   

 11ص 

 عررون فكرة لتقوية عالقتك بطفلك ؟ 

 مندوبـة قانونيـةشيشة   بقلم السيدة : خيرة  

  11ص   20ص 

   10ص 

 20ص 

أفكار في النهوض بالصناعة المـالية اإلسالمية  
 في الجــــزائر

20ص    

20ص   

 مبادئفي محاضرات 

 وأسس التمويل اإلسالمي 

 كل ميسر لما خلق له

 بقلم السيد : سفيان جبايلي مدير القطاع التجاري

 سعد ابن معــاذ 

الصحابي الجليل الذي أهتــز عــرش 

 الرحمـــان لموتـــه

 اي ذاك الرـهر الذي تغير فيـهــم
  التاريخ مرارامجـرى  

 أقالم الموظفين

 ريق ال  االبتكارـالط

 بقلم: السيدة بن يحي فايزة 

 مسترارة الزبائن / أفراد 

  12ص 

 10ص 



 

 
 

20ص   

اـدا  
 
كـثرهـا خمـ ـا مـن اـيـد اال

 
ن من بين شهور السنة يعد ماي من ا

 
لعلي ال اغالي إذا قلت ا

ول هذا الشـهـر مـن  ـنـة 
 
 6981التي غيرت مجرى تاريخ الشعوب و شعبنا على الخصوص ففي ا

 ت 
 
انتفض ع ال ب دينة شيكاغو لل طالبة بتحديد  اعات الع ل وما تلى ذلـ  مـن تـطـورات ا

مـذ شـيـ  
 
 ـ ـالـي لـيـراعـي اـوـوأ الـعـ ـال و يـا

 
في نهاية ال طاف إلى الحد من غلواء الـنـمـال الـرا

مـال 
 
فشي  ذاك البعد اإلنساني و االجت اعي الذي  ـ ـل لـا بـالصـ ـو  ا

و ـطـهـا ولـو لـ  تـكـن 
 
مور ا

 
ن مير اال

 
مير ا

 
ال د الشيوعي و يثبت في اال

ن معا لة رابل رابل ولو بنسب متفاوتة هي مفتاح النـجـاح 
 
هي ال ثلى وا

و بـيـن 
 
ربـاب الـعـ ـل ا

 
ي عالقـة اقـتـصـا يـة  ـواء بـيـن الـعـ ـال و ا

 
في ا

و بين البنوك و الـ ـتـعـامـلـيـن وخبائنها ال ؤ سة االقتصا ية و مور يها 
 
ا

و بـيـن الـدول فـيـ ـا بـيـنـهـا ويـتـوقـ  
 
و بين الـدولـة و مـواهـنـيـهـا ا

 
معها ا

هراف ذات الصـلـة 
 
ا تورار ال عامالت و ال جت عات عامة في اقتناع اال

بال حـافـمـة عـلـى شـعـرة مـعـاويـة بـيـنـهـا مـهـ ـا اشـتـد تـجـاذبـهـا و ـيـانـة 

ر ـى فـوـهـا نـا هـذ  
 
ال صلحة ال شتركة مه ا تنافرت فـر يـاتـهـا وقـديـ ـا ا

ولـى مـن جـلـب 
 
الواعدة الفوهية الحـكـيـ ـة الـتـي نصـهـا ف رء الـ ـفـا ـد ا

فيـتـحـ ـل الاـرر الـخـاص لـدفـل الاـرر الـعـالف  ال صالل ف و نـمـيـرتـهـا 

وثالثتها ف إذا تعارضت مصلحـتـان ولـ  يـ ـكـن الـجـ ـل بـيـنـهـ ـا قـدمـت 

رجحه ا و إذا تعارضت مفسدتان وكان ال مناص من إاداه ا ارتكبـت 
 
ا

مفه اف و لـو الـتـامـنـا فـي تـعـامـالتـنـا بـهـذا الـ ـنـطـ  الشـرعـي و الـعـوـلـي 
 
ا

السلي  لتفا ينا الكـثير من ال شاكل و ل ا فـوتـنـا الـعـديـد مـن الـ ـصـالـل 

 ولتوقينا ما ال يحصى من ال فا د.

ياـا اـوا   الـثـامـن مـاي 
 
ادا  هذا الشهـر فـي الـتـاريـخ ا

 
 6891ومن ا

التي كانت إرها ا  اميا مؤل ا النتفاضة شعبنا فـي ثـورتـا الـ ـبـاركـة ضـد 

ثـ ـرت بـعـد تاـحـيـات  6819ال ستع ر الغاش  في الفاتل نوف بر 
 
والتي ا

جسـال ا ــتـعــا ة  ــيـا تــنـا الـ ـغــتـصــبـة و اــريـتــنـا الــ ـفــتـوــدة و كـرامــتـنــا 

ال نتهكة وشخصيتنا الوهنية ال سلوبة وال يـاال الـ ـخـلـصـون مـن هـذ  

مة يع لون على تـر ـيـخ مـوـومـاتـهـا مـن  يـن ولـغـة ووهـنـيـة جـاائـريـة 
 
اال

 يلة ال تنفص  من انت ائها اإل المي و ال مـن مـحـيـطـهـا اإلنسـانـي و ال 
 
ا

فـي هـذ  الـ ـؤ ـسـة الـرائـدة  من مـكــتـسـبـات الـتـطـور الـحـداثـي وعـ ـلـنـا 

بعا  الحاارية و الـوجـو يـة 
 
مصرف السالل الجاائر يندرج ض ن هذ  اال

 الة و العال ية و الحداثة.
 
  الثال : اال

عـلـن اتـحـا  الـطـلـبـة الـ ـسـلـ ـيـن  6811وفي التا ل عشر من شهر ماي 
 
ا

عـوـبـا تـرك الـعـديـد مـنـهـ  مـوـاعـد 
 
الجاائريين إضرابا عامـا عـن الـدرا ـة ا

جل اال توالل و ا تشهد كـثير منه  و مـنـهـن فـي عـ ـر 
 
الدرا ة ليلتحووا بالكـفاح ال سلل من ا

عذرائها اسيبـة بـن بـوعـلـي وفـار ـهـا عـ ـارة رشـيـد و الاهور كذبيل الثورة هالب عبد الرا ان و 

ثر  ااـات الـوغـى عـلـى مـدرجـات 
 
هبيبها علي بو حابة ) ابن ع  خميلك   لي  ( وغيره  م ن ا

 الجامعة و قعوعة السالح على  رير الول  إال ما كان منا في مدمة الجها  و ال جاهدين 

 اي ذاك الشـهر الذي تغير فيـهــم
 مجـرى التـاريخ مرارا 

20ص   



 

 
 

20ص   

بي ت ال في تورياا فتل الخليفة 
 
مصداقا لوول ا

 ال عتص  باهلل ع ورية: 

نباء من الك تب صدق ا 
 
            السيف ا

 في حده الحد بين الجد و اللعب                

          بيض الصفائح ال سود الصحائف 

 في متونهن جالء الشك و الريب                     

وب ثل هؤالء الشباب يوتدى في اب الوهـن و 

روح التاحية و عش  الشهـا ة و عـلـو الـهـ ـة و 

مـور و الـتـطـلـل لـ ـكـارل 
 
الـتـعـالـي عـن  ـغـائـر اال

ناله  مناخل الشهداء في 
 
الغايات را ه  هللا و ا

 موعد  دأ عند ملي  موتدر.

اـدا  
 
يها الـامـالء و نـحـن نسـتـذكـر ا

 
وال يفوتنا ا

اـرار 
 
نـفـح اال

 
ن نعرج على ذكرى ااينة تدمي الولب و تـحـا فـي ا

 
شهر ماي عبر التاريخ ا

نبياء 
 
رض اال

 
فاأ من الصهاينة  ولته  على ا

 
علن شذاذ اال

 
ال وهي نكبة فلسطين عندما ا

 
ا

و قتلوا و شر وا و ا ـتـبـااـوا اـرمـات و  6899في الخامح عشر من هذا الشهر من  نة 

 ليين ول  تت كن جيوش  تة  ول عربية بوـاـهـا و قاـيـاـهـا 
 
ارقوا قرى السكان اال

 
ا

شـتـات ولـو  ـدقـوا فـي عـامـهـ  و انـوـا وا 
 
ن يـفـعـلـوا وهـ  ا

 
من  د العدوان وكي  له  ا

إلرا ة شعوبه  ل ـا قـامـت لـهـذ  الـعـصـابـة الـعـنـصـريـة الـعـدوانـيـة قـائـ ـة وهـ  الـذيـن ال 

ع 
 
ع الـعـرب كـان بـيـنـهـ  و بـا

 
ن بـا

 
و مـن وراء جـدر لـوال ا

 
يواتلون إال في قرى محصنة ا

بو البواء الرندي عندما تسـاقـطـت 
 
 اة التي و فها ا

 
اليهو  كان على عدوه  فتكررت ال ا

ندلح بين يدي النصارى:
 
 بال  اال

يمان                            لمثل هذا يبكي القلب من كمد  سالم و ا  ن كان في القلب ا   ا 

هـالل 
 
ن نـكــتـفـي بـالـبـكـاء عـلـى اال

 
لـيـ ـة ال يـنـبـغـي ا

 
ننا في مثل هذ  ال نا ـبـات اال

 
غير ا

نفسنا عن  بب مذالننا و انهاامنا و تسلـ  
 
ن نسائل ا

 
وشكوى الامان و الحال بل البد ا

عدونا علينا لنتل ح مواهن الاع  و الهوان عندنا و مواضل الووة و العنفوان عندهـ . 

ول عـنـا ـر 
 
ن ا

 
ادا  و  ياقاتها يدل ب ا ال يدع مجاال لـلـشـ  ا

 
إن الت عن في مجرى اال

ي مشروع هو مدى اي ان ال عنين با وا تعدا ه  للع ل الجا  و ال نهجي و 
 
الووة في ا

الد وب إلنجااا والتخطي  ال حك  لتجاوخ كل الـعـوـبـات و الـ ـخـاهـر الـتـي قـد تـحـول 

ياا في إ ارة مشـاريـعـنـا لـتـطـويـر الصـيـرفـة 
 
ن نعت د  نحن ا

 
 ون تحووا و هو ما ينبغي ا

اإل المية و تو يل مجالها و إشعاع قـيـ ـهـا و 

ل م ر ر ك ي ف   ر   مفاهي ها وموا دها 
 
" ا

ص ل ه ا 
 
هللا مثال كلمة طيبة كش ج رة ط ي ب ة ا

ك ل ه ا ك ل 
 
ثابت و فرعها في الس م اء ر  ر ي ا

ذن ربها و مثل كلمة خبيثة كش ج رة  حين با 

رض م ا ل ه ا م ن 
 
خبيثة اجتثت من فوق اال

يات 
آ
براهيم اال  (  52-52قرار" ) سورة ال 

يــال 
 
نــا فــي ا

 
إنـهــا ذكــريــات جــالــت بــخــاهــري وا

اإلجاخة التي امـيـت بـهـا فـي شـهـر مـاي هـذا 

عــتــبــار و 
 
ــاهــا لــال شــاركــكــ  إي

 
ن ا

 
اــبــبــت ا

 
فــا

يال نداولـهـا 
 
اال تبصار و اال تذكار فو تل  اال

  بين الناعف

20ص   



 

 

0ص   

نائب رئيس هيئة 
 ىالفتو

 بقلم   الدكتـور :   

 عز الديـن بـن زغيبـة

أفكار في النهوض بالصناعة 
 المية في الجــــزائرــالمــالية اإلس

20ص   

لـيـات يـعـتـ ـد عـلـيـهـا فـي تـحـديـثـا 
 
 ـالـيـب وا

 
و مدمة يحتاج إلى مناهج وا

 
ي ع ل ا

 
إن تطوير ا

وجعلا مـواكـبـا لـعـصـر  بـ ـا يـوـتـاـيـا مـن تـحـكـ  فـي الـتـكـنـولـوجـيـا وهـرأ اإل ارة الـحـديـثـة 

 اليبها.
 
 وا

ع ال والخدمات التي تحتاج إلى إيجا  محركات إضافية ت كنها من ال نافسـة وإثـبـات 
 
ومن اال

الذات في  وأ  ريل التحديد وفائ  التطـور هـي الصـيـرفـة اإل ـالمـيـة وبـالـذات فـي بـال نـا 

ع ال والخدمات الـحـديـثـة نـوعـا مـاي واـتـى يـلـحـ  
 
الجاائر التي يعتبر فيها هذا الوطاع من اال

 رع وقت م ـكـني ال بـد 
 
بالركب وما بلغا هذا الوطاع من تطور في  ول شويوة و ديوة في ا

ن يوول ب ج وعة من الخطوات تسهل ع لا وتسرع تطور  واخ هـار  ونـجـ ـلـهـا فـي الـعـنـا ـر 
 
ا

تية:
 
 اال

ن توول ال صارف اإل المية والبنوك التي لذيهـا نـوافـذ إ ـالمـيـة بـالـتـعـاقـد مـل كـبـريـات   –  6
 
ا

الجامعات في الجاائر على فتل تخصص الصيرفة اإل المـيـة فـي كـلـيـات االقـتـصـا  والـتـسـيـيـر 

يوول بتخريج الكـفاءات العل ية والع لـيـة فـي الـرقـابـة الشـرعـيـة والصـيـرفـة اإل ـالمـيـة اـيـد 

كا ي ي العالي والدقي , وتوول ال صارف اإل المية بت ويل هذا التـخـصـص 
 
يكون التكوين اال

ن تستفيد من الخريجين منا.
 
 على ا

ا تحدا  مراكا بحد في الصيرفة اإل المية في كل بـنـ  كـبـيـر تـكـون بـ ـثـابـة السـاعـد   –  2

ي ن لا في ال جاالت الشرعية وال صرفية والوانونيىة, ايد ت كنـا مـن مـعـطـيـات  ـلـيـ ـة 
 
اال

و قيوة للواقل, وتساعد  على  ناعة البدائل اإل المية, وتتيل لا ا تشراف ال ستـوـبـل, كـ ـا 

تســاعــد  عــلــى الــخــروج مــن  ائــرة الســؤال والــجــواب إلــى  ــااــة الــتــفــكــيــر الشــامــل الــواعــي 

فاأ.
 
 بال عطيات واال

على ال ؤ سات ال الية اإل المية إو النوافذ ال نبثـوـة عـن الـبـنـوك الـتـوـلـيـديـة وبـخـا ـة   –  3

 ـيـح مـجـالـح الـتـفـكـيـر وإن لـ  يـتـحـوـ  لـهـا ذلـ  
 
ن تتف  في ا بيـنـهـا عـلـى تـا

 
الكبرى منها ا

مجت عة في ع ول الوهن فليكن في شكل مجـ ـوعـات تـتـعـاون فـيـ ـا بـيـنـهـا, 

وتتكون هذ  ال جالح من مبراء الشريعـة واالقـتـصـا  واالجـتـ ـاع والـوـانـون 

مه تها وضل السيا ات ال الية والنمـريـات االقـتـصـا يـة والـحـلـول الـعـ ـلـيـة 

لل شكالت الواقعة وال توقعة ث  اقترااها على إ ارة تل  ال صـارف لـدرا ـة 

تنفيـذهـا كـل اسـب إمـكـانـيـاتـا, وال  ـلـطـة لـهـذ  الـ ـجـالـح عـلـى الـهـيـ ت 

الشــرعــيــة وإنــ ــا هــي مســاعــدة لــهــا, مــن اــيــد تــوفــيــر الــ ــشــروعــات ور ــ  

ن تـوـول بـا ـتـجـالب قـوالـب تـوـلـيـديـة 
 
السيا ات ال الئ ة لع لها, بدل من ا

جنبية 
 
لـوفـة لـدى الـ ـجـتـ ـل وال  -و يا ات ا

 
تكون بـعـض عـنـا ـرهـا غـيـر مـا

ي ث  توول ب حاوالت جعلها موافـوـة لـلـشـريـعـة, وهـذا الـنـمـال هـو -مالئ ة لا 

ال ع ول با في ج يل الدول الغربية يشكل مفي ف ا الـر  ـاء والـحـكـومـات 

التي تتداول على إ ارة تل  البلدان إال منفذة لتل  الـنـمـريـات والـطـرواـات, 

ومطبوة للسيا ة ال وتراة عليها من قبل تل  ال جـالـح وبـخـا ـة فـي الـ ـجـال االقـتـصـا ي 

 واالجت اعي والعسكري والسيا ة الخارجية,

 لة ع لية إرشا ية جامعة يبين فيها بالتفصيل لل وظفين بـالـ ـصـارف  - 9
 
الع ل على إعدا  ا

اإل المية الع ليات التي يجوخ له  الويال بها والخطوات التي ينبغي عليه  اتـبـاعـهـا لـتـحـوـيـ  

اكامها, ويحد  له  ن اذج الـعـوـو  الـتـي يسـتـعـ ـلـونـهـا , وتـوضـل هـذ  
 
ذل , ك ا يفصل له  ا

 لة على جهاخ الك بيوتر لكل موظ  اتى يسهل عليه  الرجوع إليها
 
 اال

الع ل على نشر الفتاوى الشرعية لج يل الهي تحتى تع  الفائدة مل بناء قاعدة مـعـلـومـات  - 1

على الشبكة العنكبوتية تا  ج يل ال علومات والفتاوى الصا رة عن الهي ت اـتـى تسـاهـ  

 بفعالية في تسهيل وتسريل تطوير هذا الوطاع الحيوي.

 وهللا ال وف  ل ا فيا الخير والصواب



 

 

 بقلم السيد : سفيان جبايلي مدير القطاع التجاري

ال أخفيكم انني ابقى متعجب من تجارب بعض المتعاملين الذين اطلللب 

و اتبادل معهم اطراف الحديث بمناسبة توطينهم لحساب   منهم حين القاهم

او ايداع ملف تمويل كيف كانت بدايتهم في مجال التجارة و ما سر نجاحهم ؟ 

و هذا ما أوصي به جميع التجاريين فتجربة احدهم قد تغنيك عن العديلد 

من دراسات الجدوى المليئة باالرقام و البيانات المضللة ، و كثير ما انلبلهلر 

بحكايات بعضهم و تجاربهم في الحياة و ال اخص هنا أولئك الذين ورثوا عن 

ابائهم او اجدادهم تجارة و شركات تسلموها قائمة فحافظوا علليلهلا او 

الذين انطلقوا من الصفر و اغلبهم اميين للم   طوروها ، لكني انبهر باوالئك

تساعدهم ظروف الحياة على الدراسة و التعلم و ال على التمكن من قواليب 

 االقتصاد العالمي و التكنولوجيا بل كان السوق هو مدرستهم و جامعتهم .

يظن الكثير منا ) نحن المصرفيون( و هو جالس وراء مكتبه ، مغرور بمستواه 

الدراسي و شهاداته انه بإمكانه ان يحقق نفس النجاح لو توفر له قليل ملن 

المال و يقول في اعماق نفسه " نجح فالن و هو ال يقرا و ال يكتب فلماذا ال 

انجح و انا خريج المدرسة العليا للتجارة و صاحب تجربة في البنوك" و فلي 

الحقيقة شهدت على العديد من الزمالء الذين خاضوا هذه التجربة و لالسف 

كثير منهم خسر وظيفته و تجارته الجديدة ، فما هو السبب يا ترى ؟ لملاذا 

ينجح هؤالء و نخفق نحن ؟ هل النجاح في تجارة ما هو مسالة حظ ؟ او تمكن 

  ؟ او مثابرة ؟ او هو بعض منها كلها ؟

الصغر فتتلحلدد لله   شخصيا اظن ان االنسان يتعرف على مؤهالته منذ

تعاليم مستقبله في هذا المجال او ذاك و انا متاكد ان كل واحد منا قد عاشر 

في صغره اوالئك الزمالء الذين كانوا يتفننون في بيعنا بعلض اللللوا م 

المدرسية و الكتب النادرة و المالبس المستوردة ..... لنقل انهم كانوا بارعين 

في بيع اي شيئ يقع بين ايديهم حتى الكريات الزجاجية الصغيرة !!!!! و 

تحاول انت فعل نفس الشيئ لكن ال تستطيع و ان فعلت فبلخلسلارة و 

سرعان ما تفضل ان تشتري بدال من ان تبيع !!! و تقابل نفس الصنف فلي 

الجامعة و حتى في تجربتك المهنية ، فقد عرفت  ملالء   حياتك ، في الحي،

يقدمون عليك بمختلف السلع و يقنعونك بشرائها و اذا سلئلللت علن 

مصدرها تجد ان لهذا قريب يعمل في الخارج ارسلها هدية له لكنه يلهلوى 

 تحقيق الربح و يفضل بيعها على ان يكسبها .

  حذار ، انا ال اشجع  مالئي بالمصرف على فعل هذا !!!!!!

تعرفت على تاجر كبير عندما كنت مستشار  بائن في احلد اللبلنلوك و 

استغربت رده في ذلك الوقت حين استقبلته في احد ايام الصيف الحار و قد 

جاء لتسوية بعض ملفات مورديه قبل ان يسافر الى اسبانيا في علطلللة 

فقلت له هذا ممتا  ، قليل من الراحة و االستجمام ضروري خاصة بالنسبلة 

من العمر( ، رد علي و قال " االوالد ال ،  61و  61لالوالد ) كان له ولدان في 

ثلجات وضعتها في محل صغير ال استغله ماشتريت لهم الة صغيرة لصنع ال

في شارع طرابلس بحسين داي و ساحاسبهم بعد شهر فان استردت نصلف 

قيمتها سارسلهم في رحلة منظمة الى تركيا " قابلته بعد هذا اللقاء بحوالي 

شهرين و سالته عن حاله و كيف قضى عطلته و هل اجتا  الولدان االمتحان 

  و سافرا الى تركيا ؟

  اترككم تفكرون في اجابته و البقية في العدد القادم بحول اهلل
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 ؤال:للالس

استفاد أحد المتعاملين من تمويل بالمرابحة من أجلل 

إستيراد قطع غيار، و شمل التمويل تسديد المصاريف الجمركية، و قد وصلللت 

السلعة الميناء، لكن ال يمكن معرفة قيمة المصاريف الجمركية بصفة دقيقة إال 

بعد جمركة السلعة، و عليه لن نتمكن من تحديد ثمن المرابحة إال بعد ذللك، 

فهل يكون لنا أن نوكل المتعامل من أجل التخليص الجمركي للسلعة عللى أن 

نوقع عقد المرابحة مباشرة إثر ذلك حيث تتوفر لدينا قيمة المصاريف الجمركية 

و يمكن لنا إضافتها إلى الثمن، و من ثم يكون تظهير سند الشحن في إطار الوكالة 

 ال البيع بالمرابحة.

 جللواب الهيئللة:

ال مانع شرعا من توكيل المتعامل في التخليص على البضاعة نليلابلة علن  "

المصرف و تكون البضاعة لديه أمانة حتى يتم التوقيع على عقد بيع المرابلحلة 

 بشرط عدم التصرف فيها قبل ذلك"

في المواعيد التي يخطر العميل بها المصرف و في هذه الحالة و عقب تلفلريل  

الوقود أمام مندوب المصرف فإنه يقدم للعميل أو من يوجد في الموقع مفلوضلا  

 من قبل العميل في أن يوقع عقد المرابحة.

 %."611يتم التدقيق على هذه المعامالت بنسبة 

 ؤال:للالس

 إحتساب عمولة على إصدار البطاقة المصرفية.  هل يجو 

 جواب الهيئة:

رأت الهيئة أنه ال مانع من أخذ رسوم على إصدار البطاقات المصرفية، علللى أن "

 ُيراعى فيها أجر المثل.

 ؤال:للالس

تعثر أحد المتعاملين في سداد ديونه لفائدة المصرف، و إقترح مقابل هذا الدين 

أن يبيع المصرف "فيال" سكنية يملكها على أن يؤجرها المصرف إليه إجارة 

منتهية بالتمليك، و عليه فإننا نرجو منكم إفادتنا برأي الهيئة بشأن هذه 

المسألة، كما نستوضح من حضرتكم عمال بتوصيات الهيئة السابقة الموجهة إلى 

المراقب الشرعي، هل يكون للمراقب الشرعي عند عرض اإلستفسارات الشرعية 

عليه و توافره على فتاوى سابقة للهيئة في المسألة المعروضة عليه، اإلستناد 

إليها في الرد على هذه اإلستفسارات و منها مثل هذه المسألة المعروضة اليوم 

على الهيئة و التي تلقى بشأنها المراقب الشرعي فتاوى سابقة و منها التي أقرتها 

 الهيئة من جديد في إجتماعها األخير و جاء فيها:

األصل أن اإلدارة المختصة في المصرف مطالبة عند تلقي طلبات التمويل  .6"

بإعداد دراسة إئتمانية للتأكد من قدرة طالب التمويل على الوفاء بإلتزاماته 

قبل المصرف و أخذ الضمانات الكافية لحصول المصرف على حقوقه في مواعيد 

إستحقاقها و يترتب على ذلك أن المتعامل إذا أخل بإلتزاماته أن يقوم المصرف 

 بالتنفيذ على الضمانات العينية و الشخصية.

قد يحدث ظروف ال يد للمتعامل فيها و ال قدرة له على دفعها أو تالفي آثارها  .2

أثرت في قدرته على اإللتزام بالوفاء بما عليه من ديون في مواعيد إستحقاقها و 

 هنا يمكن للمصرف التنفيذ على الضمانات العينية و الشخصية.

. قد تتطلب مصلحة المصرف والعميل مساعدة العميل في الخروج من ضائقته 3

و ذلك بإعادة جدولة هذه الديون بصي  شرعية مما يتأجل معه مدة سداد الدين 

 و يقل القسط، و من هذه الطرق ما يلي:

إذا كان لدى المتعامل أصل يمكن شراؤه منه مع خصم ما عليه من دين من    (6

ثمن الشراء ثم إعادة تأجيره له إجارة منتهية بالتمليك و ذلك لمدة يستطيع 

 المتعامل الوفاء باألجرة الثابتة و المتغيرة بسهولة و يسر.

أن يدخل المصرف مع المتعامل المدين في عقد سلم يتعهد المدين فيه   -أ 

بتسليم بضاعة موصوفة وصفا  دقيقا  في مواعيد محددة مقابل مقاصة بين 

دينه و بين رأس مال السلم، و على المصرف أن يتأكد أن السلعة التي يبيعها 

المدين سلما  قابلة للبيع في السوق عند قبضها بسهولة، و يمكن توكيله في 

بيعها، و هذه الصيغة تعد إستثناءا  تستخدم في الحاالت التي ال تكون الطريقة 

 األولى )شراء و تأجير( متاحة أو ميسرة.

 و تؤكد الهيئة على أن تأجيل الدين أو إعادة هيكلته مع  يادته محرم شرعا . -ب 

إذا كان المدين لديه أصل عقار أو غيره يمكن تأجيره للمصرف لمدة معينة  -ج 

فإنه يجو  دخول المصرف معه في عقد إجارة بحيث يستأجر منه هذا األصل 

مقابل دينه ثم يقوم المصرف بإعادة تأجيره لغيره أو له بمثل أجرته و قد أجا  

 أشهب من المالكية هذه الصيغة من البيع )بيع دين بمنفعة(."

أضف إلى أن من ضمن الحلول التي قررت الهيئة تزويد المصرف بها بشأن الديون 

المتعثرة، الحل المشار إليه في الفتوى حسبما تم مناقشته في اإلجتماع األخير 

 للهيئة.

 جواب الهيئة:

" ال مانع شرعا من شراء "الفيال" من المتعامل و خصم ما عليه من دين ثم 

 تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك حسب الفتاوى و العقود السابقة ".
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 ريق الى االبتكارـالط

الجزء 

 الثاني
بقلم: السيدة بن يحي فايزة مسترارة 

 الزبائن / أفراد 

بسم اهلل الرحمان الرحيم والصالة والسالم على اشرف المرسلليلن اوال 

وقبل كل شيء اشكر كل موظفي واوفياء مجلة السالم والذين منحلونلي 

مكانا في المجلة ألستفيد وافيد فيها وهذا ما أمرنا به اهلل عز وجل أن 

نتحدث بنعمه علينا في قوله تعالى "وأما بنعمة ربك فحدث" )صلدق 

 اهلل العظيم{.

ففي حديث السابق حول تغيير نظرتنا للمستقبل وتجديد انفسنا؛ كانت 

جل افكاري وابحاثي حول أكبر مشكلة لدى الموظف او اي عامل بصلفلة 

عامة فتوصلت الى أنها الهموم وكثرتها وتراكمها لماذا؟ انلت تلخلللق 

لنفسك هذه المشكلة التي ال أساس لها؛ أال تعلم أن كل ما يصيبنا فلي 

حياتنا اليومية مكتوب عند اهلل تعالى؛ فلنتركها على اهلل ونترك همنلا 

 عند مدخل عملنا ونباشر يومنا الجديد وهذه ستكون

بداية ابتكار وميزة اخرى سننسى بعض الشيء ذلك الهم ونرتاح ملنله 

قليال ونبدأ بالتفكير. اتعلم أن مجرد نيتك في التفكير من أجل ابداع أو 

ابتكار في مكان عملك حسنة عند اهلل ويقابلها تيسير منه جل جلاللله 

إليجاد حل المشكلتك أو باألحرى لهمك "فتفاءلوا خيرا تجدوه"؛ ومن جهة 

أخرى قد ساهمت بفكرة في مجال عملك وان كانت بسليلطلة فلال 

تستصغرها فالشجرة كانت بذرة باألول؛ وهذا كلة بتوفيق من اهلل العلي 

العظيم؛ اذن اترك األشياء كما هي واخطوا خطوة نحو األملام 

ستجد اهلل معينك في كل شيء. اذن الهدف من كل هذا هو الوصول اللى 

مجموعة من القوانين والمبادئ الى تحقيق االبداع واألداء المتميلز؛ وأن 

الشركات التي تتبنى فلسفة االبتكار والتجديد من اجل المساهملة فلي 

تغيير الحياة البشرية جذريا هي شركات مبدعة؛ مبتكرة؛ ومتميزة فلي 

اغلب االحيان. وأول ميزة لدى الشركات الناجحة هي السرعة؟ السرعة في 

تقديم الخدمات, والسرعة في األداء, السرعة في تقديم منتجات جديلدة 

للسوق. فمن المعروف كثيرا أن العمالء يحبون ويميلون كثليلرا اللى 

التنويع والتجديد دائما وقبل كل شيء علينا نحن العمالء لكي نستطيلع 

قراءة افكارهم ومعرفة احتياجات الشركات الناجحة؛ والذي جعلها تتصف 

بهذه السرعة هو قدرها على التوقع والتنبؤ واستطلالع واكلتلشلاف 

اتجاهات السوق من كل  واياه وهذا كله بفضل فريق عمل ملتلكلاثلف 

ومتعاون هذا ال يجعلنا بالدرجة األولى أن نغفل على خطورة السلرعلة 

بمعنى آخر هل السريع في تقديم منتجات جديدة للسوق يدعم موقلع 

الشركة أم يوقع بها في فخ التعجيل؟ لهذا عليه أن تكون لنا نظرة اللى 

المنافسة الشديدة وكذلك دراسة جوانبها وأول خطورة في هذا الموضوع 

هو العميل اذا لم يتم استقباله بشكل متميز واغراءه بالمنتج ال يمكن له 

أن يتمتع بأداء المصرف وبهذا نخسر العميل وسمعة اللملنلتلج؛ اذن 

المحافظة على العمالء هو أساس نجاح كل المؤسسات ومعرفة التعامل 

معه هو فن ال يتقنه األغلبية فشراء راحة العميل قبل التفكيلر فلي 

األرباح الناتجة منه وبهذا أتوصل الى خالصة صغيرة في هذا المقال وهي 

اتقان فن التعامل مع مختلف طبقات العمالء واخيرا أقدم لكم بلاقلة 

صغيرة من النصائح ممكن انها تساعدكم في حياتكم فتجربتها تطمئن 

القلوب وتأخذ بك الى بئر األمان. "االيمان والعمل الصالح هما سر حياتك 

الطيبة؛ فاحرص عليهما." "اطلب العلم والمعرفة, وعليك بلاللقلراءة؛ 

فإنها تذهب الهم" "عليك بقراءة القرآن متدبرا بعض األحيان ال تهلجلر 

لكي ال يهجرك ربك." "أكثروا من االستغفار وذكر اهلل دائما من أعلملاق 

 الى مقال آخر بإذن اهلل؛ دمت في رعايته وحفظه    قلبكم."
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ل عا ل؟ 
 
رب  ظال  ا

 
ة إلى النبي  اوو  عليا السالل فوالت: يا نبي هللا .... ا

 
 جاءت امرا

ة هو العدل الـذي ال يـجـوخ ثـ  قـال لـهـا: مـا 
 
فوال النبي  اوو  عليا السالل: ويح  يا امرا

 قصت ؟؟ 

مح شد ت غالي 
 
قول عليهن من غال يدي فل ا كان ا

 
رملة عندي ثال  بنات ا

 
نا ا
 
قالت: ا

هـفـالـي فـ  ا بـطـائـر قـد 
 
بـلـط بـا ا

 
بـيـعـا وا

 
ذهب إلـى السـوأ ال

 
ن ا
 
ر ت ا

 
في مرقة ا راء وا

بــلــط بــا 
 
مــلــ  شــيــ  ا

 
مــد الــخــرقــة والــغــال وذهــب, وبــوــيــت اــايــنــة ال ا

 
نــوــض عــلــي وا

 
ا

ة مل النبي  او  عليا السـالل فـي الـكـالل إ ا بـالـبـاب يـطـرأ عـلـى 
 
هفالي......فبين ا ال را

 
ا

 ن لا بالدمول وإ ا بعشرة من التجار كل وااد بيد  : مائة  ينار فوـالـو: يـا نـبـي 
 
 او  فا

عطاها ل ستحوها......فوال له   او  عليا السالل: ما كان  بب ا لك  هدا الـ ـال 
 
هللا ا

شـرفـنـا عـلـى الـغـرأ فـ  ا بـطـائـر قـد 
 
قالوا يا نبي هللا كنا في مركب فهاجت علينا الريل, وا

نسـد 
 
لوى علينا مرقة ا راء وفيها غال فسد نا با عيب ال ركب فـهـانـت عـلـيـنـا الـريـل وا

 
ا

ن يتصدأ كل وااد منا ب ائة  ينار, وهدا ال ال بين يـديـ  فـتـصـدأ 
 
العيب وندرنا هلل ا

ر ت, فالتفت  او  عليا السالل 
 
ة وقـال لـهـا: رب يـتـاجـر لـ  فـي   –با على من ا

 
إلى ال را

هفال  ....
 
نفويها على ا

 
ل   ينار وقال: ا

 
عطاها اال

 
إن هللا -البر والبحر وتجعلينا ظال ا, وا

رح قـلـبـ 
 
لـوال الـبـالء -ال يبتلي  بشيء إال وبا مير ل ....اتى وإن ظننت العكح .....فا

بيا ولكنا مل الـبـالء  ـار ..عـايـا مصـر
 
ي ضـيـ  بـعـد  -لكان يو   مدلال في اان ا

 
فـا

ل .؟ هذا ...
 
ن هناك شي  ينتمرك  بعد الصبر ...ليبهرك  فينسيك  مرارة اال

 
   كونوا على يوين ا

 بقلم السيد: عمار سعودي

دارة التدقيق  رئيس مهمة في ا 

 
مام الغير . – 10

 
 امدح طفلك ا

 ال رجعله ينتقد نفسه . – 15

 قل له " لو سمحت " و " شكرا " . – 10

 عامله كطفل و اجعله يعيش طفولته . – 10

 ساعده في ارخاذ القرار بنفسه . – 10

مور . – 12
 
يه في امر من اال

 
يه , و خذ را

 
له عن را

 
 اسا

نجازاره . – 10 عماله و اك تب اسمه على ا 
 
 اجعل له ركنا في المنزل ال

ن يصلي معك و اغرس فيه مبادئ االيمان باهلل . – 10
 
 علمه ا

ي و التقديم و ك ي ف ي ت ك ل م و ي ع رض   –  10
 
علمه مهارات ابداء الرا

فكاره .
 
 ا

جابة عليها كلها . – 01 سئلة واحرص على اال 
 
 شجعه على روجيه اال

وف بوعدك له . – 00
 
 ا

 علمه كيف يعمل  من فريقه .05

ي قرار رتخذه . – 00
 
سبا  ا

 
فصح عن ا

 
 ا

يام طفولتك . -00
 
رو له قصصا من ا

 
 ا

 علمه كيف يرفض و يقول  " ال " عند رؤيته لتصرف خاطئ . – 02

 علمه كيف يواجه الفشل . – 02

 وا ح يصدر منك . – 00
 
ي خطا

 
 اعتذر له عن ا

ت . – 00
آ
 اجعل له يوما فيه مفاجا

ن الكريم كل يوم . – 00
آ
 عّوده على قراءة القرا

خبره انك رحبه و  مه الى صدرك , ف ه ذا ي زري ف ي ه ال ث ق ة  -51
 
ا

 بنفسه .
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 ـلـ   ـعـد رضـي  
 
بو ع روي وقد ا

 
وعي وكنيتا ا

 
نصاري  يد اال

 
هو الصحابي الجليل  عد بن معاذ اال

مـى الـنـبـي بـيـنـا 
 
هللا عنا على يد مصعب بن ع ير اين ا قدل إلى ال دينة للدعوة إلى اإل ـاللي وقـد ا

اد 
 
بو عبيدة عامر بن الجراح يول الهجرةي وقد شهد  عد مل النبي عليا الصالة والسالل بدر وا

 
وبين ا

ـى هللا  ١والخندأي وقد شهد النبي لا بال نالة الرفيعة في الجنةي]  لـلـنـبـييى  ـل 
ي  [ ففي الحديد: )ُاْهـدي

ي فعجـب  الـنـاع  مـنـهـاي فـوـال: والـذي نـفـح  مـحـ ـٍد  نهى عن الحريري
ة   ندٍعي وكان ي  ب  علياي و ل    ج 

اسن  من هذا(ي
 
  عدي بني معاٍذ في الجنةي ا

ي ل نا يل   بيدي ي

رضي -صفات سعد بن معاذ كان سعد بن معاذ 

  -اهلل عنه
ـ ي  ـى هللا عـلـيـا و ـلى ة مل الرى ول  ـلى ة  فات جليلة وعمي ة ظهرت من مواقفا البطوليى يتصى  بعدى

تي بعض  فات  عد بن معاذ:
 
 وفي ا يا

ة هللا   ة الرى ول  -تعالى-تودي  محبى ى هللا عليا و لى -ومحبى ة  واه ا - لى ة العالية في  .على محبى اله ى

ين اإل الميى  عوة والدى   .نشر الدى

عداء هللا تعالى
 
ين .التبرى  من ا ي والجها  لخدمة الدى   .السعى

ة فــــــــــــــــي ذلـــــــــــــــــ   .االعــــــــــــــــتــــــــــــــــااخ فــــــــــــــــي الــــــــــــــــحــــــــــــــــ ى وإظـــــــــــــــــهــــــــــــــــار الــــــــــــــــوــــــــــــــــوى

 يب  عد بن معاذ رضي هللا عنا يول الـخـنـدأ اـيـنـ ـا رمـا  
 
ا تشها   عد بن معاذ رضي هللا عنا ا

 الـدلي فـجـعـل 
 
كحل عرأ في و   الـذراع إذا انـوـطـل لـ  يـرقـا

 
كحلي واال

 
 ابا في اال

 
اد رجاالتها فا

 
ا

النبي الكري  لا مي ة ليعو   من قريبي واين ا انـتـهـت غـاوة الـخـنـدأ بـفـرار مـعـسـكـر الـ ـشـركـيـن 

مر هللا بالخروج إلى بـنـي قـريـمـة لـ ـوـاتـلـتـهـ ي فـحـا ـرهـ  
 
وضل النبي  الااي فجاء  جبريل يبلغا ا

ن يـوـتـل 
 
مـر بـا

 
ى نالوا على اك اي ث ى جـعـل الـحـكـ  فـيـهـ  لسـعـد بـن مـعـاذ الـذي ا النبي الكري  اتى

مواله ي فوال لا النبي لود اك ت بحك  هللا من فـوأ 
 
رجاله ي وتسبى ذريته  ونساءه ي وتوس  ا

بويت من ارب قـريـش شـيء 
 
 بل   واتي ث ى  عا  عد بن معاذ ربا  عاء جاء فيا الله  إن كنت ا

فجر هذا الجرح واجعل موتي فياي فتفـجـر جـرح 
 
بوني لاي وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينه  فا

 
فا

رضــــــــــــــــــا 
 
 . ــــــــــــــــــعــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا رضــــــــــــــــــي هللا عــــــــــــــــــنــــــــــــــــــا وا

 اهتزاز عرش الرحمن لموت معاذ : 

ثبت في الحديد الصحيل ال تواتر عن النبي عليا الصالة والسالل اهتااخ عرش الرا ن ل وت  ـعـد  

نى  بب اهتااخ عرش الرا ن إنى ا كان فراًا من رب 
 
ثر ا
 
بن معاذ رضي هللا عناي وقد جاء في بعض اال

نى 
 
ل عنهاي وقال شيخ اإل الل ابن تي ية في مج وع الفتاوي ا

 
ما الكيفية فال يسا

 
العاة بلواء  عدي وا

اهتااخ عرش الرا ن ليح فيا نويصة في ا  هللا تعالىي  واء كان  بب اهتااخ  فرح العرش ب وـدل 

و كان بسبب فرح الرا ن للواء  عدي وإن اهتااخ الـعـرش لـيـح مـن  ـفـات هللا تـعـالـى 
 
روح  عدي ا

ولى إجراء هـذا الـحـديـد عـلـى ظـاهـر ي وال يـنـكـر 
 
وإنى ا من  فات العرش ال خلوأي وقال البغوي اال

اد اين ا وق  عليا النبي عليا الصالة والسالل وابو بكر وعـ ـر 
 
شياء والج ا ات ك ا اهتا ا

 
اهتااخ اال

 وعث ان.

 دفن سعد بن معاذ
لــ ــا مــات  ــعــد بــن مــعــاذ رضــي هللا تــعــالــى عــنــا اــان الــنــبــي  ــلــى هللا عــلــيــا و ــلــ  لــذلــ  اــانــًا  

جهشا في البكاء ي اـتـى كـانـت عـائشـة 
 
بو بكر وع ر بن الخطاب رضي هللا عنه ا ي و ا

 
شديدًايوبكى ا

رضي هللا تعالى عنها تس ل بكاءه ا وت يا  وهي في اجرتها وه ا في ال سجد و قد غسل الحار  بن 

 يد بن ااير ة ل ة بن  المة بن وقش  عدًا ي وكان ذل  بحارة الر ول  لى 
 
وع بن معاذ وا

 
ا

 هللا عليا و ل  و ال  عد تبكي وتوول

م سعد سعدًا         صرام      ة و حدا  
 
 ويل ا

 وس ددًا ومج   دًا              وفارسًا مع         دًا 

 س    د به مس   دًا                يقدها م   ا ق       دا 

ل  ـعـد بـن مـعـاذ ثـ  كــفـن  ـعـد فـي 
 
فوال ر ول هللا  لى هللا عليا و ل  : كل البواكي يكذبن إال ا

ثواب وا ل في  رير ي فح ل ر ول هللا  لى هللا عـلـيـا و ـلـ  جـنـاختـا يوهـو بـيـن عـ ـو ي 
 
ثالثة ا

ربعة نفر : الـحـار  بـن 
 
مال جناختايث  نال في قبر  ا

 
ن مرج ي ومشى ا

 
 رير  اتى رفل من  ار  إلى ا

بو نائلة ي و ل ة بن  المة بن وقشي ور ـول هللا  ـلـى هللا 
 
 يد بن ااير ي وا

 
وع بن معاذ يوا

 
ا

عليا و ـلـ  واقـ  عـلـى قـدمـيـا عـلـى قـبـر  ي ولـ ـا وضـل فـي لـحـد  تـغـيـر وجـهـا و ـبـل ثـالثـًا فسـبـل 

 ـحـابـا ثـالثـًا 
 
ال سل ون ثالثًا اتى ارتج بويل الغرقد وهو مدافن اهل ال دينة ي ثـ  كـبـر ثـالثـًا وكـبـر ا

اـد 
 
اتى ارتج البويلي فسئل عن ذل  فوال:تااي  على  اابك  قبر  يوضـ  ضـ ـة لـو نـجـا مـنـهـا ا

اـتـسـبـ  عـنـد 
 
ل  عد تنمرإليا في اللحد وقـالـت : ا

 
لنجا منها  عد ي ث  فرج هللا تعالى عنا وجاءت ا

هللا تعالى ي وعااها ر ول هللا  لى هللا عليا و ل  على قبر  ولوـد شـارك فـي جـنـاخة  ـعـد بـن مـعـاذ 

عـلـى بـن 
 
ل  مل  من ال الئكة ي روى الحافظ الباار قال :ادثنا عـبـداال

 
رضي هللا تعالى عنا  بعون ا

ا ا ي ادثنا  او  عن عبدالرا ن ي ادثنا عبيدهللا بن ع ر عن نافل بن ع ر قال: قال ر ـول هللا 

ل  مل  ي ل  يهبطوا قـبـل ذلـ  ي 
 
 لى هللا عليا و ل  : لود هب  يول مات  عد بن معاذ  بعون ا

 ولود ض ا الوبر ض ة ي ث  بكى نافل 

 نبذة عن سعد بن معاذ رضي اهلل عنه

سعد ابن معــاذ الصحابـي الـيـ ـ ـ  

 الذي أهتــز عــرش الرحمـــان لموتـــه



 

 

 حسان  نوقل  :بمراركة السيد 

 مسؤول خلية االتصال  و التسويق 

يواي على الشاعر السـوري مـالـد جـ ـيـل الصـدقـةي  ـااـب  68-كوفيد 
 )الـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــوـــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــورونـــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــة(
توفي في الكويتي في مستشفى مبـارك الـكـبـيـري الشـاعـر السـوري مـالـد 

( بـعـد إ ـابـتـا بـفـيـروع الـكـورونـاي ومـن 2222ـ  6811ج يل الصدقة )
فـريـل 

 
شهر قصائد  )ال علوة الكورونيـة( وكــتـبـهـا فـي شـهـر ا

 
ن ا
 
ال فارقة ا

ي بصـحـنـ  فـا ـبـحـيـنـا(  ال هبى
 
ال اضيي محاكاة ل علوة ع رو بن كلثول )ا

نــا انــذار ربــانــي نــتــيــجــة إنــتــشــار الــ ــوبــوــات.
 
 يصــ  فــيــهــا الــ ــرض بــا

 وهــــــــــذ  قصــــــــــيــــــــــدة )الــــــــــ ــــــــــعــــــــــلــــــــــوــــــــــة الــــــــــكــــــــــورونــــــــــيــــــــــة( :
 ال  ع   اط  س ي نا وعا  ّقِّ   م   ي ن ا

ال ُه   ّبِّ  ي ب  ك ّم اٍم ي  ق   ي   ن   ا                رذاذا
 
 ا

 ف  ن ح ن ال  ي وما ف ي ق  ف ٍ  ك ب  ي ٍر         وك  ورون  ا ي   ب      ال  رع   با ف  ي ن  ا
ذا م  ا ق  د ع  ط  س ن  ا دون قص  ٍد        ر   الح  ُق     ن ا ال  ع    ي     وُن ور   زدري  ن     ا  ا 
و ي  م   ي   ن   ا

 
ق  ن   ا ش     م     ااًل ا ْن سعلا الزميُل ول و ُم زاح ًا            ر  ف   ر   وا 

ذل  ال  ع   ال  م   ي   ن ا
 
 وب   اٌء ح اص را ال دن ي ا ج  م   ي ع ًا           وف      ي       روٌس ا

 ر غ ل  غ لا ف  ي دم  اءِّ ال ن  اسِّ س  رًا          ف  ب    ار  وا ي  ائ  س    ي  نا وع  اج   زي ن  ا
  ّيِّ   ت   ي ن ا

 ي ق ارُلهْم ب  ال س ي ٍف ورم ٍح                وي  ت   رُك  ه   م       ح   اي  ا ما
   ن   ا ن    خ   ب   ْركا ال  ي   ق   ي   ن ا

ْ
م  ه   ل

 
ي  ا ك وف يُد ال ر ع جْل ع ل ينا              وا

 
 ا

ذا اب  ُت   ل ي ن ا ن      ا ال  ج   ازع  ونا ا 
 
ذا م  رْ    ن   ا            وا ّن ا ال خ ائ فونا ا 

 
 ب  ا

ذا غا  نِّ   ي   ن ا ن      ا ال  ج   اح  دونا ا 
 
ذا اف  ت ق رن ا           وا ن  ا ال م بل س ونا ا 

 
 وا

ن      ا ال    غ   ادرونا ب  م   ْن ي  ل   ي ن ا
 
ذا م ل  ْك   ن ا            وا ن    ا ال ب اخ ل ونا ا 

 
 وا

ه  ن ا وج    وها ال  ص   ال ح ي ن ا ن   ا ق   د ظ ل ْم   ن ا واف  ت   ري  ن ا             وش   و 
 
 وا

ك    ف  ال  م   ج رم ي ن ا
 
 ح    ّقٍ             وص   اف  ْح   ن ا ا

ن  ا ق  د ه ج ْرنا ك    ل 
 
 وا

ر  ت   ن ا ُم  ص ب ح ي ن ا
 
ن   ا م   ا ش ك رن ا هللاا ح  ق   ًا               ع  ل   ى ن  ع   ٍم ا

 
 وا

ول  ى ل ن  ص  ح  و       ون   خ     راا م      ن ح  ي  اةِّ ال   غ  اف  ل  ي  ن  ا
 
 وه  ذي ص     ف  ع  ٌة ا

ْن يقينا
 
ال فالمصائُب مطبقاٌت                                 ونرجو هللاا دومًا ا  وا 
 )را  هللا الشاعر مالد ج يل الصدقة(

روى أن امرأة مسلمة صومالية تدعى فاطلملة، 

جد فقيرة تعيش بضواحي انجلترا، اتصلللت 

بقناة راديو معتادة على تقديم حصة إنسانية 

ذات غاية نبيلة )حلول ومساعدات لللفلقلراء 

  والمحتاجين( أو تكون صلة وصل خير بينهم ...

فروت لهم فاطمة قصتها وما تعيشله، وفلي 

نفس تلك اللحظة كان شخص ملحد ذو نلفلوذ 

ومال يدعى تيموثي وينتر يستمع للنلفلس 

الحصة، وإذ به يطلب من سكرتيرته أن تشتلري 

بعض المواد الغذائية واألجهزة الكهرومنزلليلة 

وتأخذها إلى عنوان المرأة الصومالية المسلملة، 

قائال لها إن سألتها من أين هذا، تخبلرهلا أن 

 الشيطان أرسل الهدية ...

فلما أن جاءت السكرتيرة إلى بليلت اللملرأة 

الصومالية وفاجأتها بما جلللبلت ملعلهلا 

وأفرحتها ... وبعد إنقضاء مدة سألت 

السكرتيرة المرأة المسلمة أال تريدين 

 أن تعرفي من أرسل لك كل هذا ؟

فكانت إجابة فاطمة : ال، أنا ال أهتلم 

بهذا، فإن قدر اهلل أملرا، حلتلى 

    الشياطين تطيعه

كانت أقوال فاطمة األمية الفقيرة سببلا فلي 

إسالم المفكر البريطاني تيموثي وينتر، واللذي 

 غير اسمه إلى عبد الحكيم مراد.

  سبحان اهلل

 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.

  كما قال الشاعر عنترة بن شداد العبسي

إذا كان أمر اهلل أمرا يقدر .......فكيف يفر المرأ 

  منه ويحذر

ومن ذا يرد الموت أو يدفع القضاء .... وضربته 

  محتومة ليس تعثر

 بمشاركة السيد : محمد نزار 

 مكلف  بالتظاهرات و الرعاية

10ص   



 

 

 

 مقدمة : 

وصحبه  الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف المرسلين، وعلى آلله 

 أجمعين.

لقد مررنا في العدد السابق  من كتاب محاضرات في مبادئ و أسس التمويل 

البيوع . على عقد البيع حيث علرف  و هواإلسالمي و في بابه األول 

المؤلف  البيع لغتا واصطالحا ثم انتقل إللى 

األدلة الواردة على مشروعيته من الكتاب و 

السنة و اإلجماع ثم  توقف المؤلف عنلد 

  : و هيأكان  البيع   

 الركن األول : الصيغة

لإليجاب والقبول شروط منها : أن يلكلون ويشللتللرط 

للقبول في القدر والوصف والنقد والحللول اإليجاب موافلقلا  

البائع : بعت هذه الدار بلأللف فلقلال واألجل ، فإذا قلال 

المشتري : قبلتها بخمسمائة لم ينعقد البيع ، وكذا إذا قال : بعتها بألف جنيه ذهبا  ، 

فقال اآلخر : قبلتها بألف جنيه ورقا  ، فإن البيع ال ينعقد إاّل إذا كانت األلف الثانية مثل 

األولى في المعنى من جميع الوجوه فإن البيع ينعقد في هذه الحالة ومنها : أن يكلون 

اإليجاب والقبول في مجلس واحد ، فإذا قال أحدهما : بعتك هذا بألف ثم تفرقا قلبلل 

أن يقبل اآلخر فإن البيع ال ينعقد ومنها : أن يفصل بين اإليجاب والقبول فاصل يلدل 

على اإلعراض ، أما الفاصل اليسير وهو الذي ال يدل على اإلعراض بحسب العرف فإنه ال 

 يضر .

ومنها : سماع المتعاقدين كالم بعضهما ، فإذا كان البيع بحضرة شهود فإنه يلكلفلي 

سماع الشهود بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق ، فإذا قال : بعت هذه السللعلة 

بكذا ، وقال اآلخر : قبلت ، ثم تفرقا فادعى البائع أنه لم يسمع القلبلول أو ادعلى 

 المشتري بأنه لم يسمع الثمن مثال  فإن دعواهما ال تسمع إاّل بالشهود .

فالشرط األول لصحة البيع يعني التراضي بين العاقدين: بحيث يرضى كل واحد ملن 

العاقدين بهذا البيع، البائع يرضى بالثمن، والمشتري يرضى بالسلعة، ويدل علللى 

اشتراط هذا الشرط اآلية التي سقناها قبل قليل: ﴿ َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكلْم 

َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرة  َعن َتَراٍض ﴾ التجارة هي البيع والشراء، ومفهوم اآليلة 

 أنه إذا كانت التجارة عن غير تراض فإنها ال تصح.

أنه قال: )قلال  -رضي اهلل تعالى عنه-أيضا  يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري 

: إنما البيع عن تراٍض( الحديث أخرجه ابن ماجله  -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

والبيهقي وصحح إسناده البوصيري في الزوائد، قال إسناده صحيح ورجاله موثقون. وله 

أيضا  شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود والترمذي بلفظ: )ال يفترق اثنلان 

إال عن تراٍض( يعني ال يفترق اثنان في البيع إال عن تراٍض ، ال يفترق اثنان في البيع إال 

 عن تراٍض. 

  بيع المكَره :بيع المكَره :

وبناًء على هذا الشرط، إذا كان البيع عن غير تراٍض فإنه غير صحيح، فإذا أكره شخص 

وإن قال: بعت ، ولكن عن إكراه، فإن البيع  -وإن تلفظ به-على بيع سلعة من السلع 

 غير صحيح.

 ولكن هناك حاالت يمكن أن يصح البيع فيها مع اإلكراه: 

في حالة اإلكراه بحق، مثل أن يكره الحاكم أو القاضي أو السلطان شخصا  على بيع مالله 

 لسداد دينه.

  بيع المضطر: بيع المضطر: 

وهي بيع المضطر: أن يكره شخص على دفع مال معين تحت التهديلد واللوعليلد، 

 فيضطر أن يبيع عينا  من ما يملكه، لسداد ما أكره على دفعه.

بعض الفقهاء قال: يكره الشراء من مثل هذا الشخص، ألن المضطر سيبيع بسعر أقلل 

من سعر المثل، ولهذا يكره الشراء منه. بعض الفقهاء اآلخرون يرون أن الشراء منه فيه 

قدر من إعانته على اتقاء شر المكره، وال ينبغي أن يبخسه أو أن ينقصه الثمن، يعنلي 

 ينبغي أن يشتري منه بثمن المثل. 

إذا رأى الشخص أن االمتناع عن الشراء من مثلل هلذا  »الشيخ ابن عثيمين يرى أنه 

 الشخص أنه سيردع المكره فال يكره، وإن كان فيكره. 

 الركن الثاني : العاقدان

وأما العاقدان سواًء كان بائعا  أو مشتريا  فإنه يشترط له شروط ، منها : أن يلكلون : 

مميزا  فال ينعقد بيع الصبي الذي ال يميز ، وكذلك المجنون ، أما الصبي المميز والمعتوه 

اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من األثر ويدركان مقاصد العقالء ملن اللكلالم 

ويحسنان اإلجابة عنها ، فإن بيعهما وشراءهما ينعقد ولكنه ال ينفذ إاّل إذا كان بلإذن 

 من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه ، وال يكفي اإلذن العام.

فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائها انعقد البيلع  

ال ما  ، وليس للولي رده ، أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسله فلإن 

 بيعه 
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 ينعقد ، ولكن ال يلزم إاّل إذا أجا ه الولي ، أو أجا ه الصبي بعد 

البلوغ ومنها : أن يكون : رشيدا  ، وهذا شرط لنفاذ البيع فال ينعقد بيع الصبي مميلزا   

كان أو غيره ، وال بيع المجنون والمعتوه والسفيه إاّل إذا أجا  الولي بيع المميز منهم ، 

 أما بيع غير المميز فإنه يقع باطال  وال فرق في المميز بين أن يكون أعمى أو مبصرا  . 

ومنها : أن يكون : العاقد مختارا  فال ينعقد بيع المكره وال شراؤه لقوله تعالى : ] إاّل أن 

 . 22تكون تجارة عن تراض منكم [ . سورة النساء ، اآلية 

أي أن الشلرط  وقوله عليه الصالة والسالم : ) إنما البيع عن تراض ( رواه ابن حيان.

الثاني يعني أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف، بأن يكون حرًّا بالغلا  علاقلال  

 رشيدا .

 فإذا كان أحد العاقدين مملوكا فال يصح بيعه إال إذا أذن له سيدها .

وكذلك ال يصح بيع المجنون، والطفل الصغير غير المميز، والنائم، والسكران والسفيه 

: ﴿ َواْبَتُلوا اْلَيَتاَمى َحتَّى ِإَذا َبلَللُغلوا -تبارك وتعالى-إال بإذن الولي، بدليل قول اهلل 

النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتم مِّْنُهْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْيِهْم َأْمَواَلُهْم ﴾ بمعنى: اختبروهم، اجعلللوا 

لهم التصرف اجعلوا لهم البيع والشراء من أجل أن تعرفوا هل يتصرفون على وفلق 

 الرشد والصالح في المال أو على غير ذلك.

 فإذا كانت العين غير مملوكة للبائع، فإنه ال يصح البيع،

 إال إذا كان البائع مأذوًنا له فيه ، واإلذن قد يكون من الشارع  

وقد يكون من المالك، إذا كان اإلذن صادًرا من المالك فالنائب عنه يسمى الوكيل، وإذا 

كان اإلذن صادرا من الشارع فالمأذون له  يسمى الولي أو الوصي أو الناظر باللنلسلبلة 

 للوقف. 

  بيع الفضولي : بيع الفضولي :     --أ   أ   

 الفضولي هو الذي يبيع ملك الغير بغير إذن. 

الجمهور أو كثير من الفقهاء قالوا: ال يصح هذا البيع، ألنه بيع ما ال يملك، وال إذن لله 

فيه، البعض اآلخر يوقفون هذا البيع على إجا ة المالك، أي أن صحة العقد موقوفة، 

على إجا ة المالك، إذا أجا  المالك هذا البيع يعني رضي به ورضي بإتمامه، فإنه يصلح 

 وإال فال.

يعني لو أني علمت أنك أنت تريد بيع سيارتك، علمت أنا أنك تريد أنك سلتلبليلع 

سيارتك، ولكنك لم توكلني في البيع، وذهبت إلى مكان معين وسأل شخص قال: أريلد 

أن أشتري سيارة وصفها كذا بكذا ووصفها كذا وكذا وكذا فعلى طول جاء في ذهلنلي 

السيارة التي عرضتها أنت للبيع، فقلت: بعتك السيارة وصفها كذا وكذا وكذا وكذا، للم 

أستأذنك ولم أخبرك وبعت سيارتك على فالن، بمبل  ألني أعلم أن سعر السليلارة 

تكون مثال  بخمسين ألف أو قريًبا من ذلك أو أنك تريد أقل من هذا السعر والشخلص 

هذا عرفت وعلمت من خالل المسامرة، ومن خالل الحديث معه أنه يريد أن يبذل فيها 

 كذ، مبلغا أكثر فبعته، فهل بيعي هذا صحيح وال ؟.

على القول األول ال يصح، باطل، بيع باطل، على القول الثاني نقول ننظر نلتلوقلف 

نقول هذا العقد اآلن في مرحلة موقوفة في وضع موقوف حتى نسأل األخ، سأللنلاك 

وقلت بكم بعت السيارة؟ قلت: بعت السيارة قلت بعتها بخمسين ألف، قلت أنا أدور 

 عن هذا من  مان، أجزت هذا البيع في هذه الحالة إيش ؟ يصح.

رجح كثير من الفقهاء وكثير من المحققين هذا القول، قالوا: ألنه ال يضيع فيه شليء 

على المالك، يعني ال يترتب عليه ضرر على المالك، ولهذا قالوا الصحيح أو الراجح أن 

 تصرف الشخص في ملك غيره موقوف على إجا ة المالك. 

بالنسبة لي أنا الذي بعت ملك غيري بدون إذنه، ماذا أسمى عند الفقهاء ؟ الفضوللي، 

يسمى إيش؟ الفضولي، يعني تطفل وباع ملك غيره بدون أن يأمره بذلك، بلدون أن 

يأذن له أو أن يطلب منه ذلك، ولهذا يسمى الفضولي، يسمى بيع الفضلول، بليلع 

الفضولي مسألة كبيرة في الفقه والخالف فيها كبير، والخالف فيها كما ذكرت علللى 

قولين: القول األول: أنه ال يصح بيع الفضولي مطلق، والقول الثاني: أنه يصح وأنله 

يكون موقوف ا على إجا ة المالك فإن أجا  تصرف الفضولي نفذ وصح وإال فال. وهلذا 

 هو الذي رجحه كثير من المحققين. 

ًًا تتعلق بهذه المسألة، مسألة أن يكون المبيع ممللوك لا  عندنا مسألة أخرى مهمة جدًّ

للبائع أو مأذنوًنا له فيه، هذه المسألة أن أبيع شيئ ، وليس في ملكي، ثم بلعلد أن 

أنهي هذا البيع أنهي العقد، أذهب وأشتريه ثم أسلمه للمشتري، وهذه هي القصة أو 

: )ال -صلى اهلل عليه وسللم-هي سبب حديث حكيم بن حزام حينما قال له الرسول 

تبع ما ليس عندك( ألنه سأل الرسول قال:)يأتيني الرجل يريد السلعة فأبيعها له ثلم 

 أذهب فأشتريها من السوق، قال: ال تبع ما ليس عندك(.

هذه الصورة أو هذه المسألة تقع كثيًرا في هذا الزمان، ولها صور متعددة سواًء ملع 

األفراد أو مع المؤسسات المالية سواًء كانت شركات أو بنوك أو غير ذلك، يأتي شخلص 

يطلب سلعة معينة فيبيعونها له، وينهون العقد، ثم بعد ذلك يشترونها له، هذا ال 

 رحمه اهلل.-يجو ، وهذا ال خالف فيه، كما قال ابن قدامة 

ولهذا فينبغي أن نتنبه لهذه القضية من أصحاب الشركات التي تبيع السليلارات أو 

أصحاب المعارض أو المؤسسات المالية المختلفة سواًء كانت بنوك أو غير ذلك أنله ال 

 يجو  أن يبيع الشخص أو المؤسسة العين قبل أن يتملكها، يتملكها أوال  ثم يبيعها.

ال مانع من ما يعرف اآلن في العرف المعاصر بالمواعدة، يعني يقول: يأتي شلخلص 

ويقول: أنا أريد سلعة كذا وكذ، إذا اشتريتمونها وملكتموها سأشتريها منكم، ويلعلد 

البنك أو تعد المؤسسة هذا الشخص على أنها ستبيعها له بعد أن تتملكهلا، هلذه 

المرحلة تسمى مرحلة إيش؟ مواعدة، هذه ال مانع منها؛ ألنه ليس فيها عقد، العقلد 

لم يتم إال بعد التملك، فإذا كان العقد لم يتم إال بعد التملك فتعتبر هذه المعامللة 

صحيحة، ويعتبر البيع صحيح يعني هذه تقع كما قلت قبل قليل في صور متعلددة 

ووجوه مختلفة، ولهذا يتأكد على من يبيع ويشتري في مثل هذه الصور أن يتنبه أنله 

 ال يجو  البيع إال بعد التملك.         

 العدد القادم إن شاء اهلل يتبع في
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 نص المعيار

 

 من إعداد : عبد الغني تلمساني مكلف بالعالقات العامة خلية التسويق 

 نطاق المعيار:

يتناول هذا المعيار مقومات تحول البنك التقليدي إلى مصرف بموجب قرار بالتحول 

أم من ي سواء كان القرار من داخل البنك ي الكلي الفوري في تاريخ محدد يتم إعالنه 

وأثر التحول على ي والمد الزمني للتحول ي خارجه بتملكه من قبل الراغبين في تحوله 

والمعالجة لكل من التزامات البنك وحقوقه قبل ي طرق تلقي األموال وكيفية توظيفها 

وكذلك الموجودات غير ي التحول ما قبض أو دفع منها وما لم يقبض أو لم يدفع 

 ووجوه التصرف فيها.ي المشروعة لديه قبل التحول

إذ ليس محال ي وال يتناول هذا المعيار ما كان مباحا من أعمال البنوك ومكاسبها 

ألنه ال محظور شرعا في االستمرار عليه واالنتفاع به. كما ال يتناول ما يتعلق ؛ للتحول 

 بإنشاء البنوك التقليدية نوافذ أو إدارات أو وحدات إسالمية.

 المدى الزمني للتحول: .5

 دي إلى مصرفــريعة لتحول البنك التقليــذ ما تتطلبه الشــيجب تنفي 6/2

في جميع العمليات الجديدة عقب ي المية ــــــريعة اإلس ــــــوااللتزام بأحكام ومبادئ الش 

ول فاألصل التخلص منها ــــروعة المبرمة قبل قرار التح ــالتحول. أما العمليات غير المش

ة ــــة مراعاة للظروف الواقعي ــــفورًا وال يجوز التأخير إال فيما تقتضيه الضرورة أو الحاج 

ن آثارها وفقًا ــــاالت التعثر على أن يتم التخلص م ــــلتجنب خطر االنهيار أو ح ي للبنك 

 لهذا المعيار.

 وإنما قرر 2/6ا للبند ــك التحول الكلي الفوري طبقــإذا لم يقرر البن 2/2

وال يدرج بين المصارف اإلسالمية إال بعد ي وال ــــا فإنه ال يعتبر بنكا متح ـــالتحول مرحلي 

تمرار ــــويجب على مالكي البنك اإلسراع فى التحول للتخلص من إثم االس ي إتمام التحول

 فى األنشطة المحرمة. ويسترشد بهذا المعيار في خطوات التحول.

رة التحول والتعامالت على النحو المبين ــم معالجة األرباح المحرمة في أثناء فتــتت 2/3

 .66إلى  9في البنود من 

 . اإلجراءات الالزمة للتحول:0

 ه وإعداد األدواتــول اتخاذ اإلجراءات الالزمة لــيجب لنجاح التح 3/6

 وتأهيل الطاقات الالزمة للتنفيذ الصحيح.ي رعاــوإيجاد البدائل للتطبيقات الممنوعة ش

 ص إذا كانت الجهاتــبتعديل الترخيي ةــراءات النظاميــمراعاة اإلج 3/2

ي من خالل القنوات ــــيس والنظام األساس ــــوتعديل عقد التأس ي ة تتطلب ذلك ــــالرقابي 

وبتنقيته ي المطلوبة لتعديله بتضمينه أهدافا ووسائل تالئم العمل المصرفي اإلسالمي 

 مما يتنافى معه.

 ح ونظم العملــع تعديل لوائــكل التنظيمي للبنك مــادة بناء الهيــإع 3/3

 الوظائف وشروط التوظيف بما يتالءم مع الوضع الجديد.ى ومحتو

وكذلك رقابة شرعية داخلية وفق ما جاء في معايير ي رعية ــــتكوين هيئة رقابة ش    9/3

 بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.ــالحوكمة الصادرة عن هيئة المحاس

 تندات متفقة مع أحكام ومبادئــتعديل أو وضع نماذج للعقود والمس 1/3

 الشريعة اإلسالمية.

 وتصحيحي ارجــي الداخل والخــارف فــالمصى ابات لدــفتح حس 1/3

ب( مع   ٤الحسابات التي لد البنوك التقليدية المحلية أو المراسلة )ينظر الفقرة  

 االقتصار على ما تقتضيه الحاجة.

ــإعداد برنام   3/3 ــج خاص لتهيئة الطاقات البش ـــ رية وتأهيلها لتطبيق العمل المصرفي ـــ

 اإلسالمي.

 اتخاذ الخطوات الالزمة لتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والحوكمة 9/3

 ات المالية اإلسالميةــبة والمراجعة للمؤسســواألخالقيات الصادرة عن هيئة المحاس

  / التعامل مع البنوك:9

 واء في مجالــالعمل على تعديل طريقة التعامل مع البنك المركزي س 9/6

وذلك بما ال يتعارض مع أحكام ي ر ذلكــيولة أم غيــاإليداع أم في الحصول منه على الس

اإلســالش ومــريعة  الربوي.  بالتعامل  يتعلق  ما  وبخاصة  المقترحة ــالمية  التطبيقات  ن 

المســلالحتياط بعض  إيداع  القانوني  ضمانًاــي  بالمدينين  المتعلقة  من ي تندات  بدالً 

نقدية أرصدة  شي تجميد  بصيغ  حكومية  تمويالت  التطبيقات ــومي رعيةــوإجراء  ن 

ألغ أيضًا  يتــالمقترحة  أن  المقاصة  الحســراض  على  االقتصار  بدون ــم  الجارية  ابات 

 أو مع التخلص من الفوائد في حالة التعذر وتعديل طريقةي فوائد
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 نص المعيار

 

 من إعداد : عبد الغني تلمساني مكلف بالعالقات العامة خلية التسويق 

الس على  منه  الحصول  مجال  في  المركزي  البنك  مع  حسابات ــالتعامل  بفتح  يولة 

 استثمارية له .

 اس عدم التعامل بالرباــح التعامل مع البنوك التقليدية على أســتصحي 9/2

 واستخدام الصيغ المقبولة شرعا.

 ات المالية اإلسالمية بفتح حساباتــع في التعامل مع المؤسســالتوس 9/3

 ال التحويالت واالعتمادات والتمويل المجمع.ــوفي مجي تثمارية فيما بينهاــجارية واس

 . تقديم الخدمات المصرفية بالطرق المشروعة:2

ي ويجب العمل بالبدائل الشرعيةي يجوز أخذ الفوائد الربوية عن الخدمات المصرفيةال 

مثل معالجة االعتمادات غير المغطاة بالمرابحة لآلمر بالشراء أو المشاركة أو المضاربة 

وال يجوز أخذ عمولة عن مجرد التسهيالت وإنما يربط المقابل ي وفق الضوابط الشرعية

 بما يستحق عن عمليات تنفيذ تلك التسهيالت بحسب أحكامها.

 وبدائلها المشروعة:، دة  ك بفائ  ا البن  ي تلقاه  وال الت  ى األم  ول عل  ر التح  . أث2

 يجب تصفية آثار العمليات التقليدية السابقة التي حصل بها البنك على 6/1

واء مع األفراد أو البنوك أو البنك ــسي ي موارده مما التزم بفائدة عنهاــموجودات نقدية ف

ــوهذه التصفية تش ي المركزي  ـــ ــمل ش ـ ـــ ــواألس ي روط المبالغ المودعة في الحسابات ـ ـــ هم ـ

قبل   لــبــنــ وسندات القرض التي أصدرها ا ي والشهادات االستثمارية بفائدة ي الممتازة 

 (.8ونحوها )وينظر الفقرة ي قرار التحول

 روع من وسائل للحصول على السيولةــيجب االقتصار على ما هو مش 2/1

 أو إلنهاء االلتزامات غير المشروعة التي علىي الالزمة لمزاولة األنشطة

 مثل:ي البنك

 اهماتهم بزيادة رأســوق الملكية مســادة أصحاب حقــزي 6/2/1

 واستقطاب حسابات اسثمار وحسابات جارية.ي المال

 مثل صكوك المضاربة أو المشاركةي إصدار صكوك إسالمية 2/2/1

 أو التأجير بالضوابط الشرعية.

 أو صفقاتي ا بائعاــلم يكون البنك فيهــراء صفقات ســإج 3/2/1

فيهــاس البنك  يكون  اشــتصناع  مع  يصح ــا صانعا  أنه  مع  االستصناع  ثمن  تعجيل  تراط 

 تأجيله.

 يتئجارهاــإجراء عمليات بيع لبعض موجودات البنك ثم اس 9/2/1

( رقم  الشرعي  المعيار  في  جاء  ما  مراعاة  بالتمليك 8مع  المنتهية  واإلجارة  اإلجارة   )

 م الفصل بين إبرام عقد البيع وعقد اإلجارة وعدم الربط بينهما.ــبحيث يت

 لع بثمنــراء ســبشي رعيةــإجراء عمليات تورق بضوابط ش 1/2/1

 مؤجل ثم بيعها بثمن حال لغير البائع األول.

 الت محرمة أو تكونتــبب تعامــال البنك قد زاد بســإذا كان رأس م 3/1

فيس ذلك  من  االحتياطيات  يســبعض  ما  فيها  المشــلك  غير  الحقوق  في  روعة ــلك 

 (.62والفقرة  9يأتي )ينظر الفقرة ــد البنك كما ســودات المحرمة لــوالموج

 . أثر التحول على توظيف األموال:0

باإلق  6/3 األموال  توظيف  طرق  إيقاف  بفائــيجب  االستثمار ي دةـراض  صيغ  وإحالل 

 يوالمشاركاتي مثل المضاربةي والتمويل المشروعة محلها

المتناقصة المزارعةي والمشاركة   ( الزراعية  ي والمساقاة(ي والمغارسةي والمشاركات 

والتأجير ي واالستصناعي والسًًلًمي والمرابحةلآلمر بالشراءي والتمويل بالبيع اآلجل

 وغيرها من صيغ التمويل واالستثمار المشروعة.ي التشغيلي أو التأجير المنتهي بالتمليك

 ي أقرضها البنك للغيرــعي ما أمكن إلى إنهاء القروض الربوية التــالس 2/3

مبالغ  أصل  تحويل  ثم  األجل  طويلة  أم  األجل  قصيرة  كانت  سواء  التحول  قرار  قبل 

 ريعةــالقروض إلى تمويالت متفقة مع أحكام ومبادئ الش

المبين ي اإلسالمية النحو  فوائده على  يتخلص من  فإنه  إنهاءه  المصرف  يستطع  لم  وما 

 (.62/2في البند )

ن شاء هللا  يتبع في العدد القادم ا 
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ُذكر أن شابا  فيه تقًى وفيه غفلة، طلب 

العلم عند أحد المشايخ، حتى إذا أصاب 

 منه حظا  قال الشيخ:

ال تكونوا عالة على الناس، فإن العاِللم 

الذي يمد يده إلى أبناء الدنيا ال يلكلون 

فيه خير. فليذهب كل واحد ملنلكلم 

وليشتغل بالصنعة التي كلان أبلوه 

 يشتغل بها وليتق اهلل فيها.

ذهب الشاب إلى أمه فقال لها: ما هلي 

الصناعه التي كان أبي يشتغل بلهلا؟ 

فاضطربت المرأة، فقالت: أبلوك قلد 

ذهب إلى رحمة اهلل، فلملا بلاللك 

 والصنعة التي يشتغل بها؟

فألح عليها وهي تتملص منه حلتلى 

اضطرها إلى الكالم، فأخبلرتله وهلي 

كارهة أن أباه كان لصا . فقال لهلا: إن 

الشيخ أمرنا أأمرناأن يشلتلغلل كلل  

 بصنعة أبيه، وليتقي اهلل فيها.

قالت األم: ويحك، وهل في السلرقلة 

 تقوى؟ فقال لها: هكذا قال الشيخ.

وذهب فسأل وتسّقط األخبار، األخلبلار 

حتى عرف كيف يسرق اللصوص فأعلد 

عدة السرقة وصلى العشاء، وانلتلظلر 

حتى نام الناس وخرج ليشتغل بصنعة 

 أبيه كما قال الشيخ؟

فبدأ بدار جاره وهّم أن يدخلهلا، ثلم 

ذكرأن الشيخ قد أوصاه بالتقوى، وليس 

من التقوى إيذاء الجار. فتخطى هلذه 

الدار ومر بأخرى. فقال لنفسه هذه دار 

 أيتام واهلل حّذر من أكل مال اليتيم.

 منزل التاجر –نوادر العرب 

وما  ال يمشي حتى وصل إلى دار تلاجلر 

غني، وليس فيه حرس، و يعلم النلاس 

أن عنده من األموال التي تلزيلد علن 

 حاجته.

فقال: هاهنا، وعالج الباب بالمفاتيلح 

التي أعدها، ففتح ودخل فلوجلد دارا  

واسعة وغرفا  كثيرة، فجال فيها حتلى 

اهتدى إلى مكان المال وفتح الصنلدوق 

فوجد من الذهب والفضة والنقد شيئلا  

 كثيرا .

فهم بأخذه ثم قال: ال يؤدي  كاة أموالله 

لنخرج الزكاة أوال . وأخذ الدفاتر وأشعلل 

فانوسا  صغيرا  جاء به معه وراح يراجع 

الدفاتر ويحسب. وكان ملاهلرا  فلي 

 الحساب، خبيرا  بإمساك الدفاتر.

فأحصى األموال وحسب  كاتها فنلحلى 

مقدار الزكاة جانبا ، واسلتلغلرق فلي 

الحساب حتى مضت ساعات، فنظر فلإذا 

 هو الفجر.

فقال: تقوى اهلل تقضي بالصالة أوال . 

وخرج إلى صحن الدار فتوضأ من البركلة 

وأقام الصالة، فسمع رب البيت فنظلر، 

فرأى عجبا ، فانوسا  مضيئا  ورأى صندوق 

 أمواله مفتوحا  ورجال  يقيم الصالة.

فقالت له امرأته: ما هذا؟ فقال: واهلل ال 

أدري. ونزل إليه. فقال: ويلك، من أنلت، 

وما هذا؟ قال اللص: الصلالة أوال  ثلم 

الكالم، فتوضأ ثم تقدم فصِل بنا فلإن 

 اإلمامة لصاحب الدار.

فخاف صاحب الدار أن يكون معه سالح، 

ففعل ما أمره، واهلل أعلم كيف صللى. 

فلما قضيت الصالة، قال له: أخبرني من 

 أنت، وما شأنك؟

قال: لص.قال: وما تصنع بدفاتري؟ على 

 1أحسب الزكاة التي لم تخرجها ملن 

سنوات، وقد حسبتها وفر تها لتضعهلا 

 في مصاريفها.

فكاد الرجل يجن من العجب، وقال لله: 

 ويلك، من أخبرك؟ هل أنت مجنون؟

فخّبره خبره كله. فلما سمعه اللتلاجلر 

ورأى ضبط حسابه، ذهب إلى  وجلتله 

فكلمها، وكان له بنت. ثم رجع إلليله 

 فقال له:

ما رأيك لو  وجتك ابنتي، وجعلتك كاتبا  

وحاسبا  عندي؟ وأسكنتك أنت وأمك في 

 داري، ثم جعلتك شريكي؟ قال: أقبل.

وأصبح الصباح فدعا المأذون بالشهلود 

 وعقد العقد.

 اصبر عل  مـر الجفـا من معلم ... ” 

فإن  “رسوب العلم في نفراته  

ص ــــالل  

 التقــــي

جاء في كلتلاب 

 تاريخ دمشلق

البن عساكر، أن 

رجال  من األعراب 

يسعى في الزواج 

من بنت من قبيلة من قبائل العرب، وكانت البنت تسمى الرباب. فأكثر 

 عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبين  واجه منها.

فسعى األعرابي في طلب المهر بين قومه فلم ينجده منهم أحد. فلملا 

ضاق به الحال قصد رجل من المجوس فأنجده وأعانه حتى تزوج ملن 

 هذه الفتاة.

 فقال في المجوسي شعرا . قال:

 كفاني المجوسي مهر الرباب ففدا  للمجوسي خاٍل وعم

 وأشهد أنك رطب المشاش وأن أباك الجواد الخضم

 وأنك سيد أهل الجحيم إذا ما ترديت في من ظلم

 تجاو  قارون في قعرها وفرعون والمكتني بالحكم

فقال له المجوسي: أعنت بالمال لتكمل المهر وتتزوج، ثم كافأتني بلأن 

جعلتني في الجحيم؟ فقال له األعرابي: أما يرضيك أني جعلتلك ملع 

 ساداتها فرعون وقارون وأبي جهل؟

10ص   



 

 

لقاء صحفي مع المدير العام لمصرف السالم الجزائر السيد ناصر حيدر عل  قناة الررول اإلخبارية حول 

الصيرفة اإلسالمية و دورها في تدعيم اإلقتصاد 

 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا

10ص   

 المراركة في التظاهرات و الملتقيات

 0202ماي  11عل  نراط المؤسسات المالية اإلسالمية بتاريخ  10ندوة عبر األنترنيت حول تأثير أزمة كوفيد 

 بمراركة المدير العام لمصرف السالم الجزائر السيد ناصر حيدر     

 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=MfWg9CLceY8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FsAI2F2oE5kd3rYD-4Z6vSPQKm84pskn-b-YONZO_XHYfBwkx7dSRUMU
https://www.youtube.com/watch?v=MfWg9CLceY8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FsAI2F2oE5kd3rYD-4Z6vSPQKm84pskn-b-YONZO_XHYfBwkx7dSRUMU
https://www.youtube.com/watch?v=MfWg9CLceY8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3FsAI2F2oE5kd3rYD-4Z6vSPQKm84pskn-b-YONZO_XHYfBwkx7dSRUMU
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02ص   

متابع لصفحة المصرف عبر األنترنليلت  6  111  11إلى ما يقارب  2121وصل مصرف السالم الجزائر في شهر ماي 

 حيث أصبح المصرف يحتل الريادة على مستوي كل البنوك و المصارف عبر الوطن من حيث عدد المتابعين . 

ويعد هذا اإلنجلا  ثمرة جهود جبارة قلامت بها اإلدارة العلامة و على رأسلها السيد المدير ناصر حيدر و كللل 

اإلدارات  خاصة إدارة التسويق , وقد ساهم هذا اإلنجا  في ربط جسور التواصل بين المتتبعين للصلفلحلة و 

 المصرف و ترسيخ الثقة المتبادلة.

 ومن أهم النقاط التي يمكن االستدالل عليها من هذا اإلنجا  :

  الثقة : نسخ عالقات متينة مع المتعاملين عبر تقاسم نفس القيم المبنية علي مبادئ و أسس الشريعة

 اإلسالمية السمحاء.

 . اإلخالص :  جعل إرضاء المتعاملين على رأس األولويات ومواكبة المتابعين في جميع مراحل تساؤالتهم 

   : عبر تقديم نصائح صادقة ذات أهمية تتالئم بشكل كلي مع أي مع المتعاملين  تعزيز العالقاتالصدق

 . وضع مالي

 اإلستماع الفعال و تقديم المعلومات بشأن جميع العمليات التي يتم إجرائها بشلفلافليلة   تواصل ال :

10ص  مطلقة.  
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