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االفتتاحية

عازمون على مواصلة
عمليات التدريب والتأهيل
لكوادر البنك ضمن عملية
التطوير والتحديث

صفة احلج

البنك األهلي اليمين يشارك يف
املنتدى املصريف املنعقد يف مدينة شرم الشيخ

احتاد املصارف يطالب باسرتاتيجية
عربية ملكافحة غسل األموال

راجعها فضيلة الشيخ العالمة
عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين

ً
البنك األهلي اليمني  ..حيقق منوا
ً
مضطردا يف مركزه املايل وكذا صايف أرباحه
يف اخلتـام الرائـع لبطـولة كأس ع ــدن الرمضانية للشركات واملؤسسات بنسختها الـ 12

ً
ً
الرتبية والتعليم بطال والبنك األهلي وصيفا
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االفتتاحية

عازمون على مواصلة عمليات التدريب والتأهيل
لكوادر البنك ضمن عملية التطوير والتحديث

إنعقد مؤمتر التكامل املصريف العربي مؤخراً يف
العاصمة اللبنانية بريوت مببادرة من احتاد املصارف
العربية ،وقد جاء ذلك يف ظل تأثريات سلبية على النمو
االقتصادي العربي جراء االضطرابات واحلروب املشتعلة
يف كثري من بلدان منطقتنا العربية واليمن إحداها .
لقد برهن هذا املؤمتر على سعي االحتاد الدائم لتعزيز
االستقرار املالي والتكامل االقتصادي العربي واستثمار
فوائده ومزاياه وبلورتها يف سياق حتقيق مجلة من
املنافع تنعكس بالتالي على تعميق وتفعيل هذه الرؤى
ليغدو االقتصاد العربي عنصراً مهماً واجيابياً يف مضاهاة
التكتالت االقتصادية الكبرية يف دول العامل املتقدمة .
وملا كان البنك األهلي اليمين عضواً يف هذا االحتاد فإن
دوره يف هذا السياق ال يقل فعالية عن غريه من البنوك
العربية املنضوية حتت هذا االحتاد .

حنن يف البنك األهلي اليمين عزمنا على
أن نليب مجيع احتياجات عمالءنا وأن نكون
روادا يف توفري خدمات مصرفية مبتكرة
اعتمادا على أفضل وأحدث تقنيات اخلدمات
املصرفية لنكون اخليار األول للعمالء
ولنصبح البنك املميز يف اليمن .

وحيث أن خلفية هذا املؤمتر قد تطرقت وبوضوح إىل
وجوب تطوير بنيان القطاع املصريف العربي بكل أشكاله
وعلى كافة الصعد الرأمسالية والبشرية واإلدارية
والتكنولوجية ومواكبة معايري العمل املالي واملصريف
الدولي .فإننا يف البنك األهلي اليمين عازمون على
مواصلة عمليات التدريب والتأهيل لكوادر البنك ضمن
عملية التطوير والتحديث واستكمال عناصر التكنولوجيا
املتطورة يف عملنا وتقديم أفضل اخلدمات ومبا حيقق
املنفعة الشاملة القتصادنا الوطين وكل املتعاملني معنا.
لنغدو عضواً فاع ً
ال يف هذا التكتل االقتصادي العربي
الذي نهفو إىل حتقيقه ضمن هذا االحتاد ونكون جاهزون
ألي دور تنموي يف إطار األهداف اليت يسعى احتاد املصارف
العربية إىل حتقيقها .
وكل عام وأنتم خبري

البنك األهلي اليمين يشارك
يف املنتدى املصريف املنعقد يف مدينة شرم الشيخ

شارك االستاد /حممد عبداهلل مقبل
العامري ،رئيس جملس اإلدارة يف منتدى تقييم
املخاطر املنعقد للفرتة من  21 – 19أغسطس
 2016يف مدينة شرم الشيخ يف مجهورية مصر
العربية حتت شعار “ تعزيز األطر اإلشرافية
والتنظيمية وجتنب املخاطر املتعلقة بالبنوك
املراسلة
. ” DE/RISKING
ويهدف هذا املنتدى إىل تعزيز قدرات األطر
اإلشرافية والتنظيمية يف البنوك العربية يف
جتنب املخاطر احملتملة .
كما أنه يهدف إىل وضع اسرتاتيجية عربية شاملة لتعزيز اخلدمة املالية
(التفاصيل ص ) 5 - 4
ومكافحة غسيل األموال واحلد من متويل األرهاب.
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مـنـتـدى تـقـيـيـم الـمـخـاطـر “ :تعزيز األطر
املتعلقة بالبنوك املراسلة /RISKING

احتاد املصارف يطالب باسرتاتيج
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“األهلي املصريف” متابعات :
نظم احتاد املصارف العربية منتدى “تعزيز األطر االشرافية
والتنظيمية وجتنب املخاطر املتعلقة بالبنوك املراسلة ،”De-Risking
وذلك فى مدينة شرم الشيخ ،خالل الفرتة من  19إىل  21أغسطس،
حبضور حشد كبري من املصرفيني.
وطالب احتاد املصارف العربية بضرورة التعاون العربي املشرتك
لوضع إسرتاتيجية عربية شاملة لتعزيز الشمول املالي  -تعميم
اخلدمات املالية  -ومكافحة غسل األموال واحلد من متويل اإلرهاب .
ودعا االحتاد  -يف توصيات املؤمتر الذي عقده فى شرم الشيخ بعنوان
منتدى الشمول املالي التوجه االسرتاتيجي لالستقرار املالي واالجتماعي
 املؤسسات املالية  ،إىل تبنى املنهج القائم على املخاطر يف تطبيقهاملتطلبات مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب  ،مبا يعزز الشمول املالي
ويقلل يف ذات الوقت من خماطر غسل األموال ومتويل اإلرهاب .
وأكد احتاد املصارف العربية أهمية إدراج الشمول املالي كهدف
اسرتاتيجي جديد للحكومات واجلهات الرقابية مع ضرورة حتقيق
التكامل بني الشمول املالي واالستقرار املالي والنزاهة املالية واحلماية
املالية للمستهلك لتحقيق اإلطار املتكامل للشمول واالستقرار املاىل .
وحث االحتاد صانعي القرار على أهمية حتقيق التناغم بني
اسرتاتيجيات تنمية املشروعات الصغرية واملتوسطة والشمول املالي
والتعليم والتوظيف.
وأوصى بتعزيز الشمول املالي كهدف اسرتاتيجي لدعم االستقرار
املالي واالجتماعي يف املنطقة العربية  ،وشدد على أهمية دعم التمويل
املتناهى الصغر من خالل تأسيس شركات ومتويل مجعيات التمويل
املتناهي الصغر كبديل اقل تكلفة لتحقيق املزيد من االنتشار اجلغرايف
والشمول املالي  ،مع وضع ضوابط مرنة تتضمن الرقابة الفعالة دون
احلد من النمو املطلوب .
ودعا إىل االهتمام بنظم الدفع االلكرتونية وتعظيم االستفادة من
التطور الكبري من اخلدمات واملنتجات املالية املبتكرة من خالل اهلاتف
احملمول مبا له اثر اجيابي على حتويل املعامالت املالية النقدية اىل
معامالت مصرفية لتحقيق مرونة املدفوعات بني األفراد واحلكومات و
األنشطة االقتصادية .
الـخـلـفـيـة
حتظى مسألة جتنب املخاطر يف وقتنا احلاضر باهتمام الكثري من
املصارف واملؤسسات املالية واملنظمات الدولية اليت حتاول حتديد مفهوم
واضح هلا حتى تستطيع حتديد سياساتها للتعامل مع هذه املسألة اليت
باتت ُتعتمد كثريا يف اآلونة األخرية لدى املؤسسات املالية واملصرفية
يف منطقتنا العربية .
ويعترب غياب تعريف موحد هلذه الظاهرة أمراً جيعل منها مثاراً
للجدل والنقاش بشكل واسع خاصة يف األوساط املصرفية .وتشري
بعض التقارير الصادرة يف هذا الشأن إىل مصطلح جتنب املخاطر على
انه انهاء التعامل وقطع العالقة مع العمالء وخاصة عالقة العمالء من
خالل البنوك املراسلة ،عوضاً عن تطبيق متطلبات العناية الواجبة جتنباً
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ر اإلشرافية والتنظيمية وجتنب املخاطر
 ” DE/املنعقد مبدينة شرم الشيخ

جية عربية ملكافحة غسل األموال

للمخاطراحملتملة اليت قد تنطوي على التعامل مع كل منهم  .وقد
يفهمها البعض على أنها قطع للعالقة مع فئات كبرية من العمالء دون
متييز بني نسب املخاطر املرتتبة على التعامل ،ليس فقط على أساس
كل حالة على حدة وآليات مواجهتها ،بل إنهاء العالقات “بطريقة
اجلملة” ،ما أدى إىل إنسحابها من التعامل مع فئات كاملة من العمالء،
أو خطوط األعمال ،أو حتى األقاليم.
وقد مت إطالق العديد من املبادرات الدولية للنظر يف عواقب جتنب
املخاطر ،ومنها :إعالن جمموعة العمل املالي ( )FATFيف أكتوبر/تشرين
األول  2014حول تقييم املخاطر ،وتكليف البنك الدولي من قبل جمموعة
العشرين إلجراء إستبيان من أجل النظر يف العواقب االقتصادية الكلية
لتجنب املخاطر ،وإقرتاح جملس االستقرار املالي (Financial Stability
 )Boardإعادة النظر يف اإلقصاء املالي غري املقصود ()Financial exclusion
لفئات من العمالء واملؤسسات املالية من البلدان “عالية املخاطر” عرب
قطع خدمات املصارف املراسلة.
وإستكما ًال هلذه املبادرات ،أجرى إحتاد املصارف العربية وصندوق
النقد الدولي إستبياناً للمصارف العربية إنطلق يف بداية العام .2015
وقد ُطلب من تلك املصارف تقييم كيفية تأثرها بإنفاذ قوانني مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،وقانون فاتكا ،وتطبيق بازل  .3ويُعد ذلك
اإلستبيان أول مبادرة من نوعها تدرس هذا املوضوع اهلام عن املصارف
العربية .وقد َعرضت النسخة األخرية من الدراسة اليت صدرت يف بداية
شهر يونيو/حزيران  2015النتائج الرئيسية لالستبيان وسلطت الضوء
على اجملاالت اليت حتتاج إىل مزيد من التحليل.
من هنا تأتي أهمية عقد هذا املنتدى حيث يتطلع احتاد املصارف
العربية استكما ًال ملبادرته مع صندوق النقد الدولي ،اىل اعتماد مبدأ
إدارة املخاطر وليس جتنبها ،ومناقشة نقص الفهم الواضح من قبل
بعض املصارف واملؤسسات املالية مبتطلبات املعايري الدولية ملكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب واملتمثلة بالتوصيات األربعني الصادرة
عن جمموعة العمل املالي ،وخاصة التوصية الثالثة عشر منها واملتعلقة
مبتطلبات التعامل مع البنوك املراسلة.
األهداف
يسلط هذا املنتدى الضوء على التحديات الرئيسية التى تواجه
املصارف العربية والبنوك املراسلة فى وقتنا احلاضر كرد فعل على
التشدد يف تطبيق املعايري التنظيمية العاملية والعقوبات االقتصادية
والتجارية  ،وعلى اآلليات واإلجراءات الرقابية واملمارسات السليمة
لتقييم املخاطر.
كما وأنه سيسمح بالتعرف على أهم وآخر ما أدخل من تعديالت
على املبادرات الدولية واالقليمية على ضوء اآلثار السلبية الناجتة عن
قيام بعض املصارف الدولية بتقليص او انهاء عالقات املصارف املراسلة
مع العديد من املصارف اإلقليمية .كما سوف يتم من خالله استعراض
بعض التجارب الرقابية فى العامل العربى ،وأفضل املمارسات فى إدارة
تقييم املخاطر ،وذلك على أيدى خنبة خمتارة ومتميزة من خرباء
العامل العربى وبعض املؤسسات الدولية املتخصصة.
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2016
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ً
البنك األهلي اليمني  ..حيقق منوا مض
حقق املركز املالي للبنك األهلي اليمين
يف نهاية يونيو  2016منواً مضطرداً بنسبة
( )%7عنه يف نهاية ديسمرب من العام  2015أي
بزيادة مقدارها ( )13مليار ريال ميين .
كذلك أوضح بيان الدخل الشامل زيادة يف
صايف أرباح البنك بلغت ( )1,786مليار (مليار
وسبعمائة وستة ومثانون مليون ريال يف نهاية
النصف الثاني من العام ( 2016يناير – يونيو)
2016
مارس 2016
 30يونيو
يف 31
اليمين يف
األهلي اليمين
للبنك األهلي
املالي للبنك
املركز املالي
املركز

عن الفرتة املناظرة من العام ( 2015يناير –
يونيو . )2015
انه وبالرغم من األوضاع السائدة إال أن
هناك جهودا حثيثة تبذهلا اإلدارة العامة
للبنك للحفاظ على قوة املركز املالي للبنك
األهلي اليمين ومكانته يف السوق املصرفية
احمللية .

املوجودات

النقدية يف الصندوق وأرصدة االحتياطيات النظامية لدى البنك املركزي اليمين
األرصدة لدى البنوك
أدون خزانة حمتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق
القروض والسلفيات املقدمة للعمالء  ،بعد املخصصات
استثمارات مالية بغرض االحتفاظ ( ،صايف)
األرصدة املدينة واملوجودات االخرى
ممتلكات ثابتة (بعد خصم جممع االهالك)
إمجالي املوجودات

املطلوبات وحقوق امللكية
املطلوبات

األرصدة املستحقة للبنوك
ودائع العمالء
األرصدة الدائنة واملطلوبات االخرى
خمصصات أخرى
إمجالي املطلوبات

حقوق امللكية

رأس املال
أحتياطي إعادة تقييم العقارات
االحتياطي القانوني
االحتياطي العام
احتياطي التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة
توزيعات أرباح نقدية مقرتحة
إمجالي حقوق امللكية
إمجالي املطلوبات وحقوق امللكية
احلسابات النظامية وااللتزامات األخرى  ،صايف
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30/06/16
ألف ريال

24,576,860
15,667,946
138,495,019
8,060,152
276,971
1,664,217
2,646,967
191,388,132
		
		
240,081
171,046,612
3,119,605
133,138
174,539,437
		
10,000,000
639,762
3,030,112
1,545,490
50,090
1,583,242
16,848,696
191,388,132
12,219,869

31/12/2015
ألف ريال
24,870,190
24,461,269
116,234,608
7,600,249
239,875
2,437,068
2,663,676
178,506,935

84,044
159,638,016
3,358,261
161,160
163,241,481
10,000,000
639,762
3,030,112
1,545,490
50,090
0
15,265,454
178,506,935
13,739,827

ً
ضطردا يف مركزه املايل وكذا صايف أرباحه
جهودا حثيثة تبذهلا اإلدارة العامة للبنك للحفاظ على قوة
املركز املالي للبنك ومكانته يف السوق املصرفية احمللية
البيانات املالية املرحلية لألشهر الستة املنتهية يف  30يونيو 2016

بيان الدخل
إيرادات التشغيل
إيرادات الفوائد من القروض والسلفيات املقدمة للعمالء والبنوك واألرصدة لدى البنوك
إمجالي إيرادات الفوائد

تكلفة الودائع
صايف إيرادات الفوائد
إيرادات العموالت والرسوم اإليرادية من اخلدمات املصرفية
مصاريف العموالت وأتعاب اخلدمات املصرفية
إيرادات اإلستثمارات املتوفرة للبيع
األرباح من العمليات بالنقد األجنيب
إيرادات التشغيل األخرى
صايف إيرادات التشغيل

يناير ـ يونيو 2016م
ألف ريال ميين

يناير ـ يونيو 2015م
ألف ريال ميين

10,650,465

7,829,400

10,650,465
()6,290,698
4,359,767
273,069
()3,160
8,614
()424,088
479,281

7,829,400
()5,804,877
2,024,523
148,526
()1,746
0
()29,933
579

4,693,483

2,141,949

مصاريف التشغيل
املخصصات
املصاريف اإلدارية والعمومية

361,190
2,353,241

568
1,947,849

2,714,431

1,948,417

صايف ربح الفرتة بعد الزكاة وقبل ضريبة األرباح التجارية والصناعية

1,979,052

193,532

خمصص ضريبة األرباح التجارية والصناعية

395,810

38,706

صايف ربح الفرتة

1,583,242

154,826

1,583,242
1,583,242
1,583,242

154,826
154,826
154,826

158ريال ميين

15ريال ميين

إمجالي مصاريف التشغيل

الــدخل الشامــل اآلخـــر

صايف احلركة يف القيمة العادلة
الدخل الشامل اآلخر للفرتة
إمجالي الدخل الشامل للفرتة
إمجالي الدخل الشامل املنسوب إىل حصة مسيطرة
إمجالي الدخل الشامل املنسوب إىل حصة أقلية
ربح السهم

األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2016

75

إعداد/علي منصور ماطر
ها حنن نواصل ايراد أمثلة للمراسالت البنكية ويف هذا العدد سنحاول أن نورد مثا ً
ال لرسالة من أحد فروع
البنك يشعر أحد زبائنه بوجوب سداد مديونيته ,

Re: your Overdrawn Alc
NO. ----------DR. Balance YR 200.000

Mr.----------__________Shop NO
Hani Street
Dear Sir,

We Refer to Our Phone Call on 26th July 2016 in which we Requested you to Settle
up your Debt in our books, while we did not Received any Reply from your side.
Therefore you are requested to Settle your debt as Soon as Possible .
Best regards.
Br.Manager
السيد-----------/
حمل رقم -----------:
شارع هاني
سيدي العزيز

املوضوع /مديونيتكم البالغة  200.000ريال ميين

نشري إىل مكاملتنا اهلاتفية معكم يوم  26يوليو  2016واليت تضمنت رجاءنا لكم بتسديد املديونية
الواقفة يف سجالتنا .
ومنذ ذلك احلني مل نلمس جتاوبكم بسدادها ،لذلك نرجو قيامكم بسداد مديونيتكم يف أقرب فرصة
ممكنة .
مع خالص حتياتنا
مدير الفرع
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مجيل ناصر يسعد بزيارة األهلي املصريف ويعرب عن شكره
وامتنانه إلدارة البنك األهلي يف تفهمها لوضعه الصحي

وفا ًء من هيئة حترير األهلي املصريف وحرصاً منها على ترسيخ ومتتني روابط األخوة بني
كافة الزمالء والزميالت من موظفي وموظفات البنك األهلي اليمين  ،مت النزول يف زيارة
تعاضد إىل األخ مجيل عبداهلل ناصر يف منزله لالطمئنان على حالته وما آل إليه وضعه الصحي
إثر اجللطة الدماغية اليت أصيب بها يف بداية العام . 2015
لقد كانت سعادتنا بالغة عندما وجدنا األخ /مجيل مبعنويات عالية ،حيذوه األمل يف أنه
سيتغلب على معاناته يف يوم ما وراضياً متام الرضاء مبا ابتاله اهلل به .
األخ  /مجيل شغل عدة مناصب إشرافية منها رئاسة أقسام يف كل من فروع امللكة أروى،
عدن الصغرى  ،التواهي وأخرياً رئيس قسم يف دائرة الشؤون اإلدارية يف اإلدارة العامة وأدى
مهامه فيها بكل جدارة وحنكة .
ملسنا ارتياحا يف نفسه لزيارتنا له خاصة وانه كان مبعيتنا األخ /أوسان رشاد علي من دائرة
الشؤون اإلدارية واألخ  /غريد سلومي من دائرة االئتمان واألخ عارف عبداهلل .
وقد عرب األخ /مجيل عن شكره واعتزازه بزيارتنا شاكراً إدارة البنك األهلي اليمين لتفهمها
لوضعه الصحي  .وباألخص د .أمحد علي عمر بن سنكر  ،نائب املدير العام .
نتمنى لألخ  /مجيل دوام الصحة والشفاء العاجل إن شاء اهلل  ..شاكرين إلدارة الشؤون
اإلدارية ممثلة مبديرها األخ /عمر عبدالرمحن ورئيس قسم الشؤون اإلدارية األخ  /رضوان
حممد إمام لتسهيل مهمتنا وتوفري وسيلة املواصالت وكل ما يلزم إلمتام نزولنا .

تصويب

يلتزم البنك األهلي اليمين بتحقيق
اجلودة يف خدماته ومنتجاته حبسب
مقاييس اجلودة العاملية ومبا خيدم
احتياجات العمالء وحيقق أهداف
وتوقعات كافة املعنيني مبصاحل البنك
يف إطار املنفعة الشاملة للمجتمع
واالقتصاد اليمين

نود هنا اإلشارة إىل أنه ورد يف عددنا رقم
( )32يناير – مارس  2016موضوعاً لألخ /ريدان
صاحل قائد بعنوان التدقيق اخلارجي ودوره يف
إدارة املخاطر يف املصارف والصحيح هو التدقيق
الداخلي ودوره يف إدارة املخاطر وعليه وجب
التصويب واالعتذار .

يتقدم موظفو وموظفات
البنك األهلي اليمين
بأمجل التهاني والتربيكات
إىل األخ /وهاد علوي صاحل حمسن
مبناسبة زفافه امليمون
والتهنئة موصولة إىل
األخ العزيز/علوي صاحل حمسن سامل
تهانينا وألف مربوك

www.nbyemen.com

األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2016
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يف الـختـام الــرائـع لبطــولـة كـــأس عــــدن الــرم

ً
الرتبية والتعليم بطال

عدن “األهلي املصريف” النعماني أبوشامل :
اختتمت بنجاح بطولة عدن للكرة
اخلماسية بنسختها الـ  12للمؤسسات
والشركات بعدن اليت ينظمها ويرعاها
كعادته البنك األهلي اليمين.
وتوج فريق الرتبية والتعليم جبدارة
واستحقاق بط ً
ال للبطولة عقب فوزه
عصر اجلمعة على فريق البنك األهلي
 4/3بعد مباراة كبرية قدمها الفريقان
خالل شوطي املباراة .
سجل للرتبية هداف الدوري مجيل
مقطري وهاني حمفوظ أفضل العب يف
البطولة واملتألق ناصر علي ناصر هدفان
وسجل للبنك األهلي أوسان محود هدفان
وعلي اخلينه هدفاً.
ويف أجواء احتفالية بهيجة سادتها
الروح الرياضية والتنظيم اجليد من
قبل اللجنة املنظمة برئاسة د .أمحد
بن سنكر املشرف العام للبطولة وأمحد
حسني مدير البطولة مت تتويج فريق
الرتبية والتعليم بكأس البطولة وفريق
البنك األهلي اليمين بكأس الوصيف من
قبل ضيوف اخلتام الذي تقدمهم نائب
مدير عام البنك األهلي اليمين د.أمحد
بن سنكر وحممد حيدان رئيس احتاد
عدن لكرة القدم و أمحد حسني أمني عام
احتاد الكرة و صاحل عيسى مدير دائرة
التفتيش واملراجعة الداخلية يف البنك
األهلي اليمين وفرحان املنتصر مدير
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مضانية للشركات واملؤسسات بنسختها الـ 12

ً
والبنك األهلي وصيفا

اإلعالم بوزارة الشباب والرياضة وخنبة
من جنوم الزمن اجلميل تقدمهم إيهاب
حيدر وسعيد عبدالكريم وحمجوب
اخلطيب وأديب سيف وهاني عبدالكريم .
وتقديراً جلهودهم يف إجناح البطولة
واخلتام مت تكريم حكام املباراة النهائية
ومراقب املباراة .
كما منحت كؤوس التكريم حسب
املواصفات التالية :
كأس الالعب أكرب سناً (لألخ علي
سامل) من فريق (احلسوة) .
كأس أفضل حارس لالعب (األخ/
وليد احلقص) من فريق (عرب البحار).
كأس هداف البطولة لالعب (األخ/
مجيل مقطري) من فريق (الرتبية).
كأس أفضل العب (لألخ /هاني
حمفوظ) من فريق (الرتبية).
كأس أفضل مدرب (لألخ /مجال
نديم) مدرب فريق (البنك األهلي).
كأس اللعب النظيف فريق (عرب
البحار) .
وجتدر اإلشارة إىل أن سجل البطولة
يظم بني دفتيه البطوالت للفرق على
مدى  11عاماً كالتالي-:
فريق شركة مصايف عدن ()4
بطوالت .
فريق الشرطة ( )3بطوالت .
فريق شركة النفط ( )2بطولتان .
فريق الرتبية والتعليم ( )2بطولتان
وهذه البطولة الثالثة هلذا العام.
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2016
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صفة احلج
راجعها فضيلة الشيخ العالمة
عبداهلل بن عبدالرمحن اجلربين

* حج بيت اهلل احلرام ركن من أركان اإلسالم لقوله تعاىل { وهلل على
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال } .1وقوله صلى اهلل عليه وسلم :
(بين اإلسالم على مخس  :شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممداً رسول اهلل وإقام
الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيال ).2
فاحلج واجب على كل مسلم مستطيع مرة واحدة يف العمر .
* االستطاعة هي أن يكون املسلم صحيح البدن  ،ميلك من املواصالت ما
يصل به إىل مكة حسب حاله  ،وميلك زاداً يكفيه ذهاباً وإياباً زائداً على نفقات
من تلزمه نفقته  .ويشرتط للمرأة خاصة أن يكون معها حمرم .
* املسلم خمري بني أن حيج مفرداً أو قارناً أو متمتعاً  .واإلفراد هو أن
حيرم باحلج وحده بال عمرة .
والقران هو أن حيرم بالعمرة واحلج مجيعاً  .والتمتع هو أن حيرم
بالعمرة خالل أشهر احلج ( وهي شوال و ذو القعدة وذو احلجة ) ثم حيل
منها ثم حيرم باحلج يف نفس العام .
وحنن يف هذه املطوية سنبني صفة التمتع ألنه أفضل األنساك الثالثة ،
ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أمر به أصحابه .
إذا وصل املسلم إىل امليقات ( واملواقيت مخسة كما يف صورة  ) 1يستحب
له أن يغتسل ويُطيب بدنه  ،ألنه صلى اهلل عليه وسلم اغتسل عند إحرامه .3
 ،ولقول عائشة رضي اهلل عنها  ( :كنت أطيب رسول اهلل إلحرامه قبل أن
حيرم ) .4ويستحب له أيضاً تقليم أظافره وحلق عانته وإبطيه .
* املواقيت :
 - 1ذو احلليفة  ،وتبعد عن مكة
428كم . .
 - 2اجلحفة  ،قرية بينها وبني
البحر األمحر 10كم  ،وهي اآلن
خراب  ،وحيرم الناس من رابغ اليت
تبعد عن مكة 186كم .
 - 3يلملم  ،وادي على طريق
اليمن يبعد 120كم عن مكة
 ،وحيرم الناس اآلن من قرية
السعدية .
 - 4قرن املنازل  :وامسه اآلن
السيل الكبري يبعد حوالي 75كم
عن مكة .
َ
 - 5ذات عرق  :ويسمى الضريبة
يبعد 100كم عن مكة  ،وهو مهجور
اآلن ال مير عليه طريق .
تنبيه  :هذه املواقيت ملن مر عليها من أهلها أو من غريهم .
 من مل يكن على طريقه ميقات أحرم عند حماذاته ألقرب ميقات . من كان داخل حدود املواقيت كأهل جدة ومكة فإنه حيرم من مكانه.* ثم يلبس الذكر لباس اإلحرام ( وهو إزار ورداء ) ويستحب أن يلبس
نعلني [ أنظر ص00--ورة  ، ] 2لقوله صلى
اهلل عليه وسلم  ( :ليحرم أحدكم يف إزار
ورداء ونعلني ). 5
* أما املرأة فتحرم يف ما شاءت من
اللباس الساتر الذي ليس فيه تربج أو تشبه
بالرجال  ،دون أن تتقيد بلون حمدد  .ولكن
جتتنب يف إحرامها لبس النقاب والقفازين
لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :ال تنتقب
احملرمة وال تلبس القفازين )  ،6ولكنها
تسرت وجهها عن الرجال األجانب بغري
النقاب  ،لقول أمساء بنت أبي بكر رضي اهلل
عنها  ( :كنا نغطي وجوهنا من الرجال يف
اإلحرام ) .7
ثم بعد ذلك ينوي املسلم بقلبه الدخول يف العمرة  ،ويشرع له أن يتلفظ
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مبا نوى  ،فيقول  ( :لبيك عمرة ) أو ( اللهم لبيك عمرة )  .واألفضل أن يكون
التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه  ،كالسيارة وحنوها .
* ليس لإلحرام صالة ركعتني ختتصان به  ،ولكن لو أحرم املسلم بعد
صالة فريضة فهذا أفضل  ،لفعله صلى اهلل عليه وسلم .8
* من كان مسافراً بالطائرة فإنه حيرم إذا حاذى امليقات .
* للمسلم أن يشرتط يف إحرامه إذا كان خيشى أن يعيقه أي ظرف
طارئ عن إمتام عمرته وحجه  .كاملرض أو اخلوف أو غري ذلك  ،فيقول بعد
إحرامه  ( :إن حبسين حابس فمحلي حيث حبستين ) وفائدة هذا االشرتاط
أنه لو عاقه شيء فإنه حيل من عمرته بال فدية .
* ثم بعد اإلحرام يسن للمسلم أن يكثر من التلبية  ،وهي قول  ( :لبيك
اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك  ،إن احلمد والنعمة لك وامللك  ،ال شريك
لك ) يرفع بها الرجال أصواتهم  ،أما النساء فيخفضن أصواتهن .
* ثم إذا وصل الكعبة قطع التلبية واضطبع بإحرامه [ 9كما يف صورة
 ، ] 3ثم استلم احلجر األسود بيمينه ( أي مسح
عليه ) وقبله قائ ً
ال  ( :اهلل اكرب )  ، 10فإن مل
يتمكن من تقبيله بسبب الزحام فإنه يستلمه
بيده ويقبل يده  .11فإن مل يستطع استلمه
بشيء معه ( كالعصا ) وما شابهها وق ّبل ذلك
الشيء  ،فإن مل يتمكن من استالمه استقبله
جبسده وأشار إليه بيمينه – دون أن يُقبلها –
قائ ً
ال  ( :اهلل أكرب )  [ ، 12كما يف صورة  ،] 4ثم
يطوف على الكعبة  7أشواط يبتدئ كل شوط
باحلجر األسود وينتهي به  ،وي َ
ُقبله ويستلمه مع
التكبري كلما مر عليه  ،فإن مل يتمكن أشار إليه
بال تقبيل مع التكبري – كما سبق –  ،ويفعل
هذا أيضا يف نهاية الشوط السابع .
أما الركن اليماني فإنه كلما مر عليه استلمه بيمينه دون تكبري [،13
كما يف صورة  ،] 4فإن مل يتمكن من استالمه بسبب الزحام فإنه ال يشري إليه
وال يكرب  ،بل يواصل طوافه .
ويستحب له أن يقول يف املسافة اليت بني الركن اليماني واحلجر األسود

( ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار )  [ 14كما يف
صورة .] 4
* ليس للطواف ذكر خاص به فلو قرأ املسلم القرآن أو ردد بعض
األدعية املأثورة أو ذكر اهلل فال حرج .
والر َمل
.
طوافه
من
األوىل
الثالثة
األشواط
* يسن للرجل أن يرمل يف
َ
هو اإلسراع يف املشي مع تقارب اخلطوات  ،لفعله صلى اهلل عليه وسلم ذلك
يف طوافه .15
* ينبغي للمسلم أن يكون على طهارة عند طوافه  ،ألنه صلى اهلل عليه
وسلم توضأ قبل أن يطوف . 16
* إذا شك املسلم يف عدد األشواط اليت طافها فإنه يبين على اليقني  ،أي
يرجح األقل  ،فإذا شك هل طاف  3أشواط أم  4فإنه جيعلها  3احتياطاً ويكمل
الباقي .
* ثم إذا فرغ املسلم من طوافه اجته إىل مقام إبراهيم عليه السالم وهو
يتلو قوله تعاىل { واختذوا من مقام إبراهيم مصلى }  ،17ثم صلى خلفه
ركعتني بعد أن يزيل االضطباع وجيعل رداءه على كتفيه [ كما يف صورة
.] 4
* ويسن أن يقرأ يف الركعة األوىل سورة { قل يا أيها الكافرون } ويف
الركعة الثانية سورة { قل هو اهلل أحد} .18
* إذا مل يتمكن املسلم من الصالة خلف املقام بسبب الزحام فإنه يصلي

يف أي مكان من املسجد  ،ثم بعد صالته عند املقام يستحب له أن يشرب من
ماء زمزم  ،ثم يتجه إىل احلجر األسود ليستلمه بيمينه  .19 ،فإذا مل يتمكن
من ذلك فال حرج عليه .

* ثم يتجه املسلم إىل الصفا  ،ويستحب له أن يقرأ إذا قرب منه قوله
الص َفا و ْ
اح
تعاىل ِ { :إ َّن َّ
الل َف َم ْن َح َّج ْال َب ْي َت أَ ْو ْاع َت َم َر َفال ُج َن َ
َالَ ْر َو َة ِم ْن َش َعا ِئ ِر َّ ِ
ََّ
ْ
َ
َ
َع َل ْي ِه أَ ْن ي َّ
يم } .20
َط َّو َف ِب ِه َما و َ
اك ٌر َع ِل ٌ
َمن َتط َّو َع َخ ْياً فإِ َّن الل َش ِ
ويقول ( نبدأ مبا بدأ اهلل به ) ثم يستحب له أن يرقى على الصفا فيستقبل
القبلة ويرفع يديه [ كما يف صورة  ، ] 5ويقول – جهراً  ( : -اهلل أكرب اهلل
أكرب اهلل أكرب  ،ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،له امللك وله احلمد وهو
على كل شيء قدير  ،ال إله إال اهلل وحده  ،أجنز وعده  ،ونصر عبده  ،وهزم
األحزاب وحده ) ثم يدعو – سراً – مبا شاء  ،ثم يعيد الذكر السابق  ،ثم يدعو
ثانية ثم يعيد الذكر السابق مرة ثالثة وال يدعو بعده .21
* ثم ينزل وميشي إىل املروة  ،ويسن له أن يسرع يف مشيه فيما بني
العلمني األخضرين يف املسعى  ،فإذا وصل املروة استحب له أن يرقاها ويفعل
كما فعل على الصفا من استقبال القبلة ورفع اليدين والذكر والدعاء
السابق  .وهكذا يفعل يف كل شوط .
أما يف نهاية الشوط السابع من السعي فإنه ال يفعل ما سبق .
* ليس للسعي ذكر خاص به  .ولكن يشرع للمسلم أن يذكر اهلل
ويدعوه مبا شاء  ،وإن قرأ القرآن فال حرج .
* يستحب أن يكون املسلم متطهراً أثناء سعيه .
* إذا أقيمت الصالة وهو يسعى فإنه يصلي مع اجلماعة ثم يكمل سعيه .
* ثم إذا فرغ املسلم من سعيه فإنه حيلق شعر رأسه أو يقصره  ،والتقصري
هنا أفضل من احللق  ،لكي حيلق شعر رأسه يف احلج .
* البد أن يستوعب التقصري مجيع أحناء الرأس  ،فال يكفي أن يقصر
شعر رأسه من جهة واحدة .
* املرأة ليس عليها حلق  ،وإمنا تقصر شعر رأسها بقدر األصبع من كل
ظفرية أو من كل جانب  ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :ليس على النساء
حلق إمنا على النساء التقصري ). 22
* ثم بعد احللق أو التقصري تنتهي أعمال العمرة  ،فيحل املسلم إحرامه
إىل أن حيرم باحلج يف يوم (  8ذي احلجة ) .
إذا كان يوم (  8ذي احلجة ) وهو املسمى يوم الرتوية أحرم املسلم باحلج
من مكانه الذي هو فيه وفعل عند إحرامه باحلج كما فعل عند إحرامه
بالعمرة من االغتسال والتطيب و  ....اخل  ،ثم انطلق إىل منى فأقام بها وصلى
الظهر والعصر واملغرب والعشاء والفجر  ،يصلي كل صالة يف وقتها مع
قصر الرباعية منها ( أي يصلي الظهر والعصر والعشاء ركعتني ) .
* فإذا طلعت مشس يوم (  9ذي احلجة وهو يوم عرفة ) توجه إىل عرفة ،
ويسن له أن ينزل بنمرة ( وهي مالصقة لعرفة ) [ كما يف صورة  ،] 6ويبقى
الناس خبطبة تناسب
فيها إىل الزوال ثم خيطب اإلمام أو من ينوب عنه
َ
حاهلم يبني هلم فيها ما يشرع للحجاج يف هذا اليوم وما بعده من أعمال  ،ثم
يصلي احلجاج الظهر والعصر قصراً ومجعاً يف وقت الظهر  ،ثم يقف الناس
بعرفة  ،وكلها جيوز الوقوف بها إال بطن ُع َرنة  ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم
 ( :عرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن ُع َرنة ) ، 23ولكن يستحب للحاج
الوقوف خلف جبل عرفة مستقب ً
ال القبلة [ كما يف صورة  ،] 7ألنه موقف
النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،24إن تيسر ذلك .
وجيتهد يف الذكر والدعاء املناسب  ،ومن ذلك ما ورد يف قوله صلى اهلل
عليه وسلم  ( :خري الدعاء دعاء يوم عرفة  ،وأفضل ما قلت أنا والنبيون من
قبلي  :ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ،له امللك وله احلمد حييي ومييت وهو

على كل شيء قدير )
.25
الرتوية  :مسي
بذلك ألن الناس كانوا
يرتوون فيه من املاء ،
ألن منى مل يكن بها ماء
ذلك الوقت
بطن ُع َرنة :
وهو وادي بني عرفة
ومزدلفة [ كما يف
صورة ] 6
جبل عرفة :
ويسمى خطأ ( جبل الرمحة ) وليست له أي ميزة على غريه من أرض عرفة
 ،فينبغي عدم قصد صعوده أو التربك بأحجاره كما يفعل اجلهال .
* يستحب للحاج أن يكون وقوفه بعرفة على دابته  ،ألنه صلى اهلل عليه
وسلم وقف على بعريه  ،26ويف زماننا هذا حلت السيارات حمل الدواب ،
فيكون راكباً يف سيارته  ،إال إذا كان نزوله منها أخشع لقلبه .
* ال جيوز للحاج مغادرة عرفة إىل مزدلفة قبل غروب الشمس .
* فإذا غربت الشمس سار احلجاج إىل مزدلفة بسكينة وهدوء وأكثروا
من التلبية يف طريقهم  ،فإذا وصلوا مزدلفة صلوا بها املغرب ثالث ركعات
والعشاء ركعتني مجعاً  ،بأذان واحد ويقيمون لكل صالة  ،وذلك عند وصوهلم
مباشرة دون تأخري ( وإذا مل يتمكنوا من وصول مزدلفة قبل منتصف الليل
فإنهم يصلون املغرب والعشاء يف طريقهم خشية خروج الوقت ) .
ثم يبيت احلجاج يف مزدلفة حتى يصلوا بها الفجر  ،ثم يسن هلم بعد
الصالة أن يقفوا عند املشعر احلرام مستقبلني القبلة  ،مكثرين من ذكر اهلل
والدعاء مع رفع اليدين  ،إىل أن يسفروا – أي إىل أن ينتشر النور – [ أنظر
صورة  ] 6لفعله صلى اهلل عليه وسلم .27
* جيوز ملن كان معه نساء أو َض َعفة أن يغادر مزدلفة إىل منى إذا مضى
ثلثا الليل تقريباً  ،لقول ابن عباس رضي اهلل عنهما  ( :بعثين رسول اهلل صلى
اهلل عليه وسلم يف َ
الض َعفة من مجع بليل ) . 28
* مزدلفة كلها موقف  ،ولكن السنة أن يقف باملشعر احلرام كما سبق
 ،لقوله صلى اهلل عليه وسلم  ( :وقفت هاهنا ومزدلفة كلها موقف ) . 29
ثم ينصرف احلجاج إىل منى مكثرين من التلبية يف طريقهم ،
م ِّسر  ،ثم يتجهون إىل اجلمرة الكربى
ويسرعون يف املشي إذا وصلوا وادي ُ َ
( وهي مجرة العقبة ) ويرمونها بسبع حصيات ( يأخذونها من مزدلفة أو
منى حسبما تيسر ) كل حصاة حبجم احلمص تقريباً [ كما يف صورة ] 8

املشعر احلرام  :وهو اآلن املسجد املوجود مبزدلفة ( كما يف صورة ) 6
مجع  :مجع هي مزدلفة  ،مسيت بذلك ألن احلجاج جيمعون فيها
صالتي املغرب والعشاء .
م ِّسر  :وهو وادي بني منى ومزدلفة ( كما يف صورة  ) 6ومسي
وادي ُ َ
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أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت  ،إال أنه ُخفف عن املرأة
اهلل عنهما ِ ( :
احلائض )  ، 37فاحلائض ليس عليها طواف وداع .
* مسائل متفرقة :
* يصح حج الصغري الذي مل يبلغ  ،ألن امرأة رفعت إىل النيب صلى اهلل
عليه وسلم صبياً فقالت  :يا رسول اهلل أهلذا حج ؟ فقال صلى اهلل عليه وسلم
 ( :نعم  ،ولك أجر )  ،38ولكن ال جتزئه هذه احلجة عن حجة اإلسالم  ،ألنه
غري مكلف  ،وجيب عليه أن حيج فرضه بعد البلوغ .
* يفعل ولي الصغري ما يعجز عنه الصغري من أفعال احلج  ،كالرمي
وحنوه .
* احلائض تأتي جبميع أعمال احلج غري أنها ال تطوف بالبيت إال إذا
انقطع حيضها و اغتسلت  ،ومثلها النفساء .
* جيوز للمرأة أن تأكل حبوب منع العادة لكي ال يأتيها احليض أثناء
احلج .
* جيوز رمي اجلمرات عن كبري السن وعن النساء إذا كان يشق عليهن
 ،ويبدأ الوكيل برمي اجلمرة عن نفسه ثم عن م ُوكله  .وهكذا يفعل يف
بقية اجلمرات .
* من مات ومل حيج وقد كان مستطيعاً للحج عند موته ُحج عنه من
تركته  ،وإن تطوع أحد أقاربه باحلج عنه فال حرج .
* جيوز لكبري السن واملريض مبرض ال يرجى شفاؤه أن ينيب من حيج
عنه  ،بشرط أن يكون هذا النائب قد حج عن نفسه .
* حمظورات اإلحرام :
ال جيوز للمحرم أن يفعل هذه األشياء :
 - 1أن يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره .
 - 2أن يتطيب يف ثوبه أو بدنه .
 - 3أن يغطي رأسه مبالصق  ،كالطاقية والغرتة وحنوها .
 - 4أن يتزوج أو ُي َزوج غريه  ،أو خيطب .
 - 5أن جيامع .
 - 6أن يباشر ( أي يفعل مقدمات اجلماع من اللمس والتقبيل ) بشهوة .
 - 7أن يلبس الذكر خميطاً  ،وهو ما ُف ّصل على مقدار البدن أو العضو ،
كالثوب أو الفنيلة أو السروال وحنوه  ،وهذا احملظور خاص بالرجال  -كما
سبق . -
 - 8أن يقتل صيداً برياً  ،كالغزال واألرنب واجلربوع  ،وحنو ذلك .
* من فعل شيئاً من هذه احملظورات جاه ً
ال أو ناسياً أو ُمكرهاً فال إثم
عليه وال فدية .
* أما من فعلها متعمداً – والعياذ باهلل – أو حمتاجاً لفعلها  :فعليه أن
يسأل العلماء ليبينوا له ما يلزمه من الفدية .
* تنبيه  :من ترك شيئاً من أعمال احلج الواردة يف هذه املطوية فعليه أن
يسأل العلماء ليبينوا له ما يرتتب على ذلك .
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .

بذلك ألن فيل أبرهة َح َس َر فيه  ،أي وقف  ،فهو موضع عذاب يسن اإلسراع
فيه .
يرفع احلاج يده عند رمي كل
حصاة قائ ً
ال  ( :اهلل أكرب )  ،ويستحب
أن يرميها من بطن الوادي وجيعل
مكة عن يساره ومنى عن ميينه [ كما
يف صورة  ، ]9لفعله صلى اهلل عليه
وسلم  .30وال بد من وقوع احلصى يف
بطن احلوض – وال حرج لو خرجت
من احلوض بعد وقوعها فيه – أما إذا
ضربت الشاخص املنصوب ومل تقع يف
احلوض مل جيزئ ذلك .
* ثم بعد الرمي ينحر احلاج (
الذي من خارج احلرم ) هديه  ،ويستحب له أن يأكل منه ويهدي ويتصدق.
وميتد وقت الذبح إىل غروب الشمس يوم (  13ذي احلجة ) مع جواز الذبح
لي ً
ال  ،ولكن األفضل املبادرة بذحبه بعد رمي مجرة العقبة يوم العيد  ،لفعله
صلى اهلل عليه وسلم  ( .وإذا مل جيد احلاج اهلدي صام  3أيام يف احلج
ويستحب أن تكون يوم  11و  12و  13و  7أيام إذا رجع إىل بلده ) .
ثم بعد ذبح اهلدي حيلق احلاج رأسه أو يقصر منه  ،واحللق أفضل
من التقصري  ،ألنه صلى اهلل عليه وسلم دعا للمحلقني باملغفرة  3مرات
وللمقصرين مرة واحدة .31
* بعد رمي مجرة العقبة واحللق أو التقصري يباح للحاج كل شيء حرم
عليه بسبب اإلحرام إال النساء  ،ويسمى هذا التحلل ( التحلل األول )  ،ثم
يتجه احلاج – بعد أن يتطيب – إىل مكة ليطوف بالكعبة طواف اإلفاضة
املذكور يف قوله تعاىل  { :ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ول َيط ّوفوا
بالبيت العتيق }  .32لقول عائشة رضي اهلل عنها  ( :كنت أطيب رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم حلله قبل أن يطوف بالبيت )  ، 33ثم يسعى بعد هذا
الطواف سعي احلج .
وبعد هذا الطواف حيل للحاج كل شيء حرم عليه بسبب اإلحرام حتى
النساء  ،ويسمى هذا التحلل ( التحلل التام ) .
* األفضل للحاج أن يرتب فعل هذه األمور كما سبق ( الرمي ثم احللق
أو التقصري ثم الذبح ثم طواف اإلفاضة )  ،لكن لو قدم بعضها على بعض
فال حرج .
* ثم يرجع احلاج إىل منى ليقيم بها يوم (  11و  12ذي احلجة بلياليهن)
إذا أراد التعجل ( بشرط أن يغادر منى قبل الغروب )  ،أو يوم (  11و  12و 13
ذي احلجة بلياليهن ) إذا أراد التأخر  ،وهو أفضل من التعجل  ،لقوله تعاىل
{ فمن تعجل يف يومني فال إثم عليه ومن تأخر فال إثم عليه ملن اتقى } .34
ويرمي يف كل يوم من هذه األيام اجلمرات الثالث بعد الزوال  35مبتدئاً
بالصغرى ثم الوسطى ثم الكربى  ،بسبع حصيات لكل مجرة  ،مع التكبري
عند رمي كل حصاة .
املصدر :صيد الفوائد نت
ويسن له بعد أن يرمي اجلمرة الصغرى أن يتقدم عليها يف مكان ال
يصيبه فيه الرمي ثم يستقبل القبلة ويدعو دعاء طوي ً
ال رافعاً يديه [ كما
اهلوامش :
يف صورة  ، ] 10ويسن أيضاً بعد أن يرمي اجلمرة الوسطى أن يتقدم عليها
 - 1سورة آل عمران ( - 2 )97متفق عليه  - 3 .صحيح الرتمذي لأللباني (. )664
وجيعلها عن ميينه ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طوي ً
ال رافعاً يديه [ كما يف
 - 4متفق عليه  - 5 .رواه أمحد وصححه امحد شاكر (  - 6 . )7/169رواه البخاري .
صورة  ]10أما اجلمرة الكربى ( مجرة العقبة ) فإنه يرميها وال يقف يدعو ،
 - 7رواه احلاكم ( )1/454وقال  :صحيح على شرط الشيخني ووافقه الذهيب .
لفعله صلى اهلل عليه وسلم ذلك .36
 - 8رواه مسلم  - 9 .ألنه صلى اهلل عليه وسلم طاف مضطبعاً كما يف صحيح أبي داود
عليه
جيب
فإنه
أهله
إىل
الرجوع
على
وعزمه
* بعد فراغ احلاج من حجه
لأللباني (. )1658
رضي
عباس
ابن
لقول
،
مباشرة
بعده
مكة
يغادر
أن يطوف ( طواف الوداع ) ثم
 - 10رواه البخاري  - 11 .متفق عليه  - 12 .رواه البخاري  - 13 .متفق عليه .
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 - 14صحيح أبي داود ( - 15 . )1666متفق عليه  - 16 .متفق عليه  - 17 .سورة
البقرة ()125
 - 18رواه مسلم  - 19 .رواه مسلم  - 20 .سورة البقر ( - 21 . )158رواه مسلم .
 - 22صحيح أبي داود (. )1748
 - 23رواه احلاكم ( )1/462وصححه األرناؤط يف تعليقه على شرح مشكل اآلثار
للطحاوي (. )3/229
 - 24رواه مسلم  - 25 .رواه الرتمذي وحسنه األلباني يف املشكاة (. )2/797
 - 26صحيح النسائي لأللباني ( - 27 )2813رواه مسلم  - 28 .متفق عليه  - 29 .رواه
مسلم .
 - 30رواه مسلم  - 31 .متفق عليه  - 32 .سورة احلج ( - 33 )29متفق عليه .
 - 34سورة البقرة ( - 35 )203حلديث ابن عمر يف البخاري قال  ( :كنا نتحني فإذا
زالت الشمس رمينا )  - 36 .رواه البخاري  - 37 .متفق عليه  - 38 .رواه مسلم
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البقاء هلل
يتقدم موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
خبالص العزاء واملواساة القلبية إىل
أسرة وذوي الفقيد
املغفور له بإذن اهلل تعاىل

د .حسني باشعيب

مدير دائرة االئتمان املصريف (سابقاً)
والعزاء موصول إىل

إىل أبنته وزوجها األخ/عماد إمساعيل

سائلني املوىل العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم
أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

عنهم االستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة

االستاذ /عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

يتقدم مجيع موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
بالتعازي القلبية احلارة
إىل كل من الزمالء والزميالت
األخ/عدنان فرحان علي أمحد
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

أخيه غالب فرحان علي أمحد
إىل أسرة وذوي الفقيد
املغفور له بإذن اهلل تعاىل

حسني عبداهلل بامعروف

رئيس قسم يف دائرة العالقات اخلارجية (سابقاً)

األخت /هويدا حممد عبده
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

والدها حممد عبده

األخ /صفوان أمحد صاحل مشسان
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
والده أمحد صاحل مشسان
يتقدم موظفي وموظفات
البنك األهلي اليمين
بأحر التعازي القلبية إىل
املهندس/جمد حسن احلمامي
واملهندس/كامل حسن احلمامي
واملهندس/مازن حسن احلمامي
وكافة آل احلمامي
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل

حسن حممد احلمامي

مدير البنك األهلي اليمين فرع عبدالعزيز (سابقاً)

16

تغمد اهلل الفقيد بواسع رمحته وأهلم أهله وذويه
الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم االستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة
االستاذ /عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2016

األخ /جالل ياسني عبداحلميد هبدار
بوفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل
والده ياسني عبداحلميد هبدار
تغمدهم اهلل بواسع رمحته وأهلم أهلهم وذويهم
الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
عنهم االستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة
االستاذ /عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام

صرباً آل بامشموس

ببالغ احلزن واألسى تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن اهلل تعاىل الشخصية التجارية

الشيخ حممد عمر بامشموس

رئيس الغرفة التجارية والصناعية/عدن
والذي وافاه األجل يف
مدينة جدة باململكة العربية السعودية
وبهذا املصاب اجللل يتقدم كل من :
االستاذ /حممد عبداهلل مقبل العامري
رئيس جملس اإلدارة
االستاذ /عصام أمحد علوي السقاف
املدير العام
د .أمحد علي عمر بن سنكر
نائب املدير العام
ومجيع موظفي وموظفات

بأحر التعازي واملواساة إىل
أوالده د.عبدالرمحن ود.أبوبكر وحسني حممد عمر بامشموس
ومجيع أفراد أسرته وآل بامشموس
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رمحته وأن يدخله فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2016

17

ملستخدمي اندرويد..
أمور جيب االنتباه اليها من أجل البطارية

يعاني مستخدمو اندرويد من مسألة نفاذ
البطارية سريعاً يف جواالتهم ،وهي مشكلة
مزعجة تعيق االستخدام ودائما تربط
باجلواالت العاملة بنظام اندرويد ،اال ان
املوضوع بغاية البساطة ويتطلب منك االنتباه
لألمور التالية:
نظام املالحة:
نظام املالحة أو  GPSهو من أكثر املزايا
اليت تستهلك بطارية اجل ّوال ،ومن األفضل
تقوم بإلغاء تفعيل هذه امليزة يف حال عدم
استخدامها للحصول على املزيد من الوقت
يف البطارية .ميكنك القيام بذلك من خالل
التوجه إىل اإلعدادات ومن ثم ،إعدادات املكان
وإلغاء تفعيل امليزة.
:GOOGLE NOW
الشخصي يف أجهزة أندرويد يستهلك
املساعد
ّ
الكثري من طاقة البطارية أيضاً ولذلك من
األفضل أن تدخل إىل اإلعدادت من خالل

العصا السحرية املوجودة يف أعلى واجهة
التطبيق ،وإلغاء تفعيل ّ
كل األمور اليت ال
تريد أن يقوم  Google Nowبالبحث عنها،
كأسعار العمالت ونتائج املباريات وغريها.
الالسلكي WI-FI
اإلنرتنت
ّ
الالسكلي يستهلك مقداراً كبرياً من
اإلنرتنت
ّ
خاصة أثناء حبث اجل ّوال عن
البطارية
طاقة
ّ
شبكات جديدة لالتصال بها ،وهذا بالتحديد
ما ميكنك إيقافه ،حيث يتوقف اجل ّوال عن
البحث ويرتك لك أمر وصل اجلهاز بالشبكة
يدوياً .ميكنك القيام بذلك من خالل الدخول
الالسلكي
إىل اإلعدادت املتقدمة لإلنرتنت
ّ
وإيقاف امليزة.
سطوع الشاشة
أعتقد ّ
مستخدمي اجل ّواالت الذكية
مجيع
أن
ّ
باتوا يعلمون ّ
أن الشاشة هي اجلزء األكرب من
اجل ّوال الذي يستهلك طاقة اجل ّوال ،ولذلك
فيستحسن أن تقوم بتعديل السطوع يدوياً
حبسب رغبتك وستفاجأ بكمية الطاقة اليت
ستوفرها.

كيف ازدادت قيمة املال بعد السلفة والسرقة واالعادة ؟
اللغز

اخذ رجل  1000دوالر سلفة من صديقه .يف طريقه اىل البيت ُسرق منه املبلغ فتوجه
اىل صديق ثاني واستلف منه  500دوالر  .بعدها توجه اىل متجر حواسيب واشرت بــــ
 300دوالر حاسوب حممول فكان الباقي معه  200دوالر .قام بعدها يتوزيع الباقي اي
 200دوالر على صديقيه اللذين استلف منهما واعطى كل منهما  100دوالر  .وهذا
يعين ان لصديقة االول بقي عليه دين األول  900دوالر وصديقه االخر  400دوالر
وهذا يعين اذن  $1300 = $900+$400دوالر  .واذا اضاف قيمة احلاسوب  300دوالر
فصارت  1600دوالر !!!!!!! اذا استلف الرجل  1500دوالر من االثنني فكيف اصبح
اجملموع  1600دوالر ؟؟؟؟
(احلل يف العدد القادم)
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؟

هل تعلم
 أن أكثر من  %42من الذين خترجوامن اجلامعة حول العامل مل يقرؤوا أي
كتاب بعد خترجهم .
 أن عام  1974الحظ علماء املصرياتأن مومياء رمسيس الثاني يف تدهور
سريع فقرروا إرساهلا لفرنسا إلنقاذ
ما ميكن إنقاذه مت استخراج للمومياء
جواز سفر مبهنة ملك سابق وعليه
قامت فرنسا باستقبال املومياء استقبا ً
ال
عسكرياً كام ً
ال مع موكب عسكري
وموسيقى عسكرية احتفا ً
ال بوصول
امللك كما هو متعارف عليه مع امللوك .
 أن أول من كسا الكعبة املشرفةبكساء من حرير هو ُتبع وهو ملك
عربي ميين ثم جرت العادة على
كسوتها كل عام بكساء حريري
تكتب عليه آيات قرآنية .
 أن ابن اهليثم هو خمرتع الكامريا اليتتعترب عماد احلياة اإلعالمية احلديثة
 .وقد أخذت امسها من كلمة قمرة
العربية وتعين الغرفة املظلمة أو
اخلاصة .
 إذا وضع اإلنسان يف غرفة حتجباألصوات اخلارجية بنسبة  %99.9فأنه
يستطيع مساع صوت تدفق الدم يف
الشرايني واألوردة من جسده .
ً
 أن قبل  100سنة تقريبا كاناألملنيوم أغلى من الذهب وعندما دعا
نابليون الثالث ملك سيام لتناول طعام
الغذاء استخدم نابليون أدوات مائدة
من الذهب يف حني وضعت أدوات مائدة
من األملنيوم أمام ملك سيام .

إعداد :أبو سامر
2 1

أفقياً -:

 -1مرادف احلذر  -فرتة زمنية (م) .
 -2يستعطف  -حرف اجنليزي .
 -3حرفان متشابهان  -عامل باألجرة (م)  -حركة كسر .
 -4معظم  -دون البلوغ .
 -5من احلبوب  -يتحرك يف مكانه (مبعثرة) .
 -6من األلوان  -ديننا احلنيف (م) .
 -7من اجلواهر  -مجع ناقة (م) .
 -8مزاولة  -حرف هجاء .
 -9عكس  -مسامري .
 -10من الزهور  -قطعة سالح .

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
حل العدد السابق

رأسياً -:
 -1أبدان  -للتخيري .
 -2من شروط صحة حج املرأة  -حرف هجاء .
 -3على قيد احلياة  -مادة قاتلة  -حبل من األلياف .
 -4يلحق األذى  -قلوي .
 -5سبيل  -يستخدم لكرة الطاولة (م) .
 -6تدقيق (م)  -كسر عددي .
 -7وقت غروب الشمس .
 -8نقوهلا توجعاً (م) ذو مزاج طيب  -خبأ خلسه .
 -9سّلم عمارة (بالعامية)  -من إغواءات الشيطان .
 -10من روائح اجلنة .

للتواصل معنا

يسر أسرة جملة األهلي املصريف أن تعلن للقراء الكرام أنه ميكنهم

مراسلتنا عرب عنوان الربيد الكرتوني اخلاص باجمللة العنوان التالي :
ahli.masrafi@nbyemen.com
أو عرب أرقام التلفون  /02-257454 :الفاكس 256237 :
على أن توجه مجيع املراسالت باسم رئيس التحرير
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تنويه :

يعز علينا أن نشري إىل أننا مضطرون إليراد هذه املالحظة
جمدداً نظراً ملا عانيناه من عتب ولوم يف هذا املوضوع والذي دفعنا
إىل تكرار ما نشرناه يف إعداد سابقه ( بأننا يف األهلي املصريف لن
نقوم بنشر أية تعزية أو تهنئه بأية مناسبة كانت ما مل تردنا من
الشخص املعين بذلك كتابياً مبا يفيد برغبته يف نشرها على أن
ترسل إىل مقر هيئة التحرير شخصيا أو عرب الفاكس ()256237
أو عرب الربيد الكرتوني اخلاص باجمللة
ahli/masrafi@nbyemen.com
األهلي املصريف (يوليو /سبتمرب )2016
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