مجلة ”السالم“ هي مجلـــة داخليـــة شهريــة تصدر عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف منن خناللنهنا إلن
تعزيــــــز التواصل الداخلي بيــــــن كافــــــة موظفي المصرف ،وبإمكان جميع المنوظنفنينـنـنـنـنـنـنن النمنرناركنة
سواء بمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار لمنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أجــــــنل
ترسيخ بيئــــــة عمل إيجابية و متينة ،و سنخصص لكل إدراة  /خلية  /فرع صفحة خاصة في النمنجنلنـنـنـنـنـنـنة
مــــــع معــــــرض للصور و أهــــــم األحــــــداث...إلخ
ندعو جميع الموظفين إلرسال مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :
Groupe-Marketing@alsalamalgeria.com
مـــــــع التحيـــــــــة و التقديـــــــر
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بقلم المدير العام السيد  :حيـدر ناصـر

ودعنا منذ أيام سنة  9409و اسنتنهنلنلنننا سنننة 9494
وحري بنا في مثل هذه المواطن أن نستحضنر حصنينلنة
عملنا فيما استدبرنا و نسنطنر ألننفنسنننا أهندافنا نسنعن
لتحقيقها فيما نحن مقبلون عليه .األمر ال يتعلق فقط بما
حققناه و ما نستهدفه في نراطنا النمنهننني .فنقنبنل ذلن
علينا أن نراجع أوال عالقتنا مع ربنا عز و جل من حيث
ما أدينا من حق عبادته و طاعنة أوامنره و ننواهنينه و
اتباع سنة نبيه و التدبر فيما اقترفنننا فني كنل ذلن منن
ذنوب ال يخلو منها عمل ابن آدم و ما فوتنا من سوانن
الثواب بأعمال صالحة تركناها وكنا قادرين عنلنينهنا نم
نجدد التوبة من هاتي السيئات و العزم علن اسنتندرا
ما فاتنا من تل الحسنات راجين من هللا رحمنة وسنعنت
كل شيئ و سائلينه توفيقا ال يتم بدونه أمر وهو النقنائنل
في محكم تنزيله  " :ذل الذي يبرر هللا عنبناده النذينن
آمنوا و عملوا الصالحات قل ال أسألكم عليه من أجر إال
المودة في القرب ومن ينقنتنرف حسنننة ننزد لنه فنينهنا
حسن إن هللا غفور شكور"
ثم حقيق بنا بعد هذه الوقفةة مةا الةمةولةو عةز و جةل
ننظر فيما دينا من حقوق العباد و ما قصرنةا فةيةبةا بةد ا
بوالدينا و ذوي رحامنا و انتبا بإخةوانةنةا فةي الةديةن و
اإلنسانية وليحرص كةل مةنةا عةلةو رد الةمةظةالةم و دا
يةعةفةو
األمانات ما استطاع لذلك سبيال و من اإلحسا
عما قد يصيبه من إخوانه مةن رةرر و ذأ و حةية
فالناس يتغابنو في مةعةامةالتةبةم ةعةروا بةذلةك م و
الصفح في ذلك كله محمود ما لم يكن في األمر ظلم بةيةن
مبيت و ثرة آثمة فالعدل المطلق مستحيل في هذه الدنةيةا

الفانية و قد قال النبي صلو هللا عليه و سلم فةي الةحةدية
المتفق عليه من رواية م سلمة رري هللا عنبا  " :إنةمةا
نا بشر و إنكم تختصمو إلي و لعل بعضةكةم يةكةو
لحن بحجته من بعض فأقضي له بنةحةو مةا سةمةا فةمةن
قضيت له بحق خيه فإنما قطا له قطعة من لنار"
وبعد هذه التذكرة اإليمانية التي وصي نةفةسةي الةخةا ة ةة
ببا قبلكم لنسةتةرجةا مةعةا يةبةا اإلخةوا و األخةوات و
بإيجاز حوصلة ما نجزناه في مصرفنا الةعةامةر إ ةا
هللا في السنة المالية المارية ثم لنةسةتةشةرا آفةاق السةنةة
الجديدة علو رةو اسةتةراتةيةجةيةتةنةا الةوةالثةيةة لةلةسةنةوات
 1110-1102مذكرا ول من دعةا لةمةبةد الةتةخةطةية
ا ستراتيجي و اإلدارة باألهداا التي ننتبجبا في عملةنةا
هو ديننا الحني ومن ذلك ما جا في سورة يوس عليه
السالم " :تزرعو سبا سنين د با فما حصدتم فذروه في
سنبله إ قليال مما تأكلو ثم يأتي من بعد ذلك سبا ةداد
يأكلن ما قدمتم لبن إ قليال مما تحصنةو ثةم يةأتةي مةن
بعد ذلك عام فيه يغاث النةاس وفةيةه يةعةصةرو " ا يةات
 . 72-74فتحديد األهداا و متابعة تنفيذها و التحو من
العوامل التي قد تحول دو تحقيقبا و تقييم ما تم إنةجةازه
و ورا الخط البديلة ستدراك وجه الخلل و الةتةعةوةر
في بلوغبا من صميم التخطي ا ستةراتةيةجةي الةيةوسةفةي
الذي وجبنا إليه القرآ الكريم.
خالل سنة  1102تجاوزنا جل األهداا الةمةسةطةرة فةي
الميزانية التقديرية و الحمد هلل سوا في تعب ة الموارد و
تمويالت األفراد و المؤسسات و صافي الدخل التشغيلي

و الربح الصافي بالرغم من كونبا كانت سنة صعبة بكل
المقاييس و بالرغم من الصعوبةات الةمةالةيةة الةظةرفةيةة و
حيانا البيكلية التي اعتررت الةمةتةعةامةلةيةن مةعةنةا .كةمةا
وسعنا بكة فروعنا بأربعة فروع جديدة ليصبةح عةددهةا
سبعة عشر فةرعةا و ةرعةنةا فةي تةبةية ةة ثةالثةة خةرأ
سنفتتحبا في غضو السنة الجديةدة بةحةول هللا لةيةصةبةح
عدد فروعنا العاملة عشرين فرعا علو األقةل لةيةصةادا
هذا العدد إقفال عشةريةن سةنةة مةن األلةفةيةة الةوةانةيةة وهلل
الحمد.
ومما رفناه في هذه السنة في إ ةار تةعةزيةز و تةرسةية
ثةةقةةافةةة اإلدارة بةةاألهةةداا فةةي الةةمةةؤسةةسةةة إنشةةا مةةنةةحةةة
الةةمةةردوديةةة الةةجةةمةةاعةةيةةة الةةفةةصةةلةةيةةة حةةرصةةنةةا ا تةةكةةو
مرتبطة بنسةبةة تةحةقةيةق كةل فةرع ألهةدافةه الةربةعةيةة و
مقدار مساهمته في تحقيق األهداا اإلجمالية للةمةصةرا
ما مراعاة تقييم المسؤولين المبا رين و اإلدارة الةعةلةيةا
لةددا الةةفةةردي بةةاعةةتةةمةةاد مةةعةةايةةيةةر إجةةتةةبةةدنةةا تةةكةةو
موروعية و قابلة للقياس قدر اإلمكا كما عملنا علو
تكو متساوية في كل فرع او إدارة مةركةزيةة تشةجةيةعةا
لروح الفريق و العمل الجماعي و ير هاهنا الةتةوجةه
نحو رب الزيادات في األجور بمستوأ األدا الفردي و
الجماعي هو المبد الذي ستقوم عليه سةيةاسةة الةمةصةرا
في إدارة المسارات المبنية للموظفين عمال بقاعدة األجر
علو قدر المشقة
ةيةر إلةو
و يفوتني ايضا ايبا اإلخوة و األخةوات ا
استكمالنا لزيادة ر سمال المصرا بخةمةسةة مةاليةيةر د
في ا جال النظامية وهي العملية التي سنتمبا بةحةول هللا
بخمسة ماليير خرأ او اكور هذه السنة
وعن آفاق هذه األخيرة توخو مةن جةمةيةا الةزمةال فةي
الةةفةةروع و اإلدارات الةةمةةركةةزيةةة مضةةاعةةفةةة الةةجةةبةةود
ستقطةاب الةمةزيةد مةن الةودالةا و الةبةحة عةن اجةدأ
الفرص ستةوةمةارهةا بةمةا يةحةقةق حسةن الةعةوالةد بةأقةل
المخا ر و التعورات و في نفس الوقت انفعبا لةالقةتةصةاد
الو ني و خدمبا لمصالح األمة ما العمل المستمر علةو
تحسين جودة الخدمات وانتبا روح ا بةتةكةار لةتةطةويةر
واستحداث المنتجات و السبر الدالم علو ا يندر ذلةك
كله في ظل ا حترام الصارم للضةوابة الشةرعةيةة الةتةي
تحكم معامالتنا و تصحيح اوجه الةنةقةل الةتةي يةزال
المدقق الشرعي يسجلبا في تنفيذ العمليةات حةتةو يةحةتةل
مصرفنا موقا الصدارة والريادة في مضمار المعةامةالت
المصرفية الملةتةزمةة بةالشةريةعةة اإلسةالمةيةة وفةي ذلةك
فاليتنافس المتنافسةو و لةيةبةدع الةنةوابةب و الةمةبةتةكةرو
وليجتبد في العمل المتقو المخلصو
كل سنة و انتم و مصرفنا و بالدنا و مةتةنةا و اإلنسةانةيةة
جمعا بخير و سالم وبركة إ ا هللا
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بقلم الدكتـور  :عزالديـن بـن زغيبـة
نائب رئيس هيئة الفتوي و الرقابة الررعية

إنَّ الرريعة جاءت إلقامة مصال الناس ,وتحقيق سعادتهم الدننينوينة
واألخروية ,وبناء عليه فإن كل أمر يفضي إل إبطال هذه الناناينة ,أو
اإلخالل بها مدفوع عن الرريعة ,ول َّمنا كنان النتنرندد والنتنطنرف فني
الفهم إل إحدى الجهتين والتعمق فيهمنا ذلن شنأننه ,فنإن الرنرينعنة
وتصرفاتها.
دلّت عل رفعهما عن أحكامها
ّ

وبنا ً عليه ،كا من بين عظم المصالح التي مرت الشريعة الةمةكةلة
بتحقيقبا هي؛ التزامه في جميا تصرفاته بالتوسة واإلنصةااس سةوا
كا جالبا ً لمصلحة م دافعةا ً لةمةفةسةدةس وهةو مةا ذهةم إلةيةه جةمةبةور
المفسرين ،في تفسير قوله تعالةو :إ هللا يةأمةر بةالةعةدل واإلحسةا
وإيتا ذي القربو وينبو عن الفحشا والمنكر والبغي يعةظةكةم لةعةلةكةم
تذكرو ) ّ،النحل) 21 :؛ أل اإلفرا في حدهةمةا هةو الةتةفةرية فةي
ا خرس رفا ينتبي كل واحةد مةنةبةمةا إلةو مةا هةو فسةاد مةن جةبةة
الخصوص والعمومس ولذا بد ت ا ية بةقةولةه تةعةالةو :إ هللا يةأمةر
بالعدل واإلحسا )سإالذي حقيقته المعادلة والموازنة بةيةن ةية ةيةن؛ ي
ابن العربي يعطي لكلمة العدل الواردة في
التزام التوس بينبماس إ
هذه ا ية معنو بعد مما سبق ذكره فيقول" :العدل بين العبد وبين ربةه
إيوار حقه تعالو علو حظ نفسه وتقديم رراه علةو هةواهس وا جةتةنةاب
للزواجر وا متوال لدوامرس وما هو في النباية إ إقبال علو المصالح
المطلوبة رعاًس واجتناب المفاسد المدفوعة رعاً".
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إ الشارع الحكيم قد بنو وص الةوسة الةذي نتة تعةتت بةه هةذه األمةةس
وجعله منا هليتبا للشبادة علو الخلقس علو مةعةانةي مةتةعةددةس مةنةبةا
السماحةس والتيسيرس والتخفي س ورفا الحر س وقد تضةافةرت نصةوص
الكتاب والسنة في الد لة علو عناية الشارع الةحةكةيةم بةبةذه الةمةعةانةيس
عناية بلغت ببا حد القطا في ا عتبارس ومن ثم فإنك تجد حكمةا ً مةن
حكام الشريعة إ وهو محا بأحد المعاني السابقة.
أل الشريعة التي رادها هللا سبحانه وتعالو تةكةو عةامةة لةلةخةلةق
املة لجميا جوانم الحياة وتفاصيلبا دالمة في الةزمةن إلةو يةرث
هللا األرض ومن عليبا؛ اقتضو ذلك يكو تنفيذها بةيةن الةمةؤمةنةيةن
ببا والمعتنقين لباس سبالً وميسوراًس و يكو ذلك إ إذا انتفو عةنةبةا
اإلعناتس فكانت سماحتبا دّ مال مةً للنفةوس؛ أل فةيةبةا إراحةة فةي
حال خويصتبا ومجتمعبا.
وبنا ً عليه ،فإ استخدام معاني السماحة والتيسيةر والةتةخةفةية ورفةا
الحر في عملية ا جتباد ليس مرا ً جديداً ،و وصفا ً مةبةتةكةرا ً وإنةمةا
هو قديم ِقدت تم ا جتباد نفسه؛ بل هي مالزمة له مةنةذ بةزوج فةجةره فةي
العبد النبويس فلم يتخل الصحابة و التابعو مةن بةعةدهةم و كةبةار
الفقبا و المجتبدو في جميا عصور التشريا عةن اسةتةخةدام تةلةك
المعاني بجميا نواعبا في اجتباداتبم؛ بل كانت المعول عليبا غةالةبةا؛
أل نصوص القرآ والسنة النبوية ةافةحةة بةالةدعةوة إلةو اعةتةبةارهةا
والنظر إليبا.
سبا ومبناهةا عةلةو الةحةكةم ومصةالةح الةعةبةاد فةي
إ َّ الشريعةً التي سا ُ
المعاش والمعادس وهي عدل كلبا ورحمة كلبا ومصالح كلةبةا وحةكةمةة
كلباس يمكن يقوم فيبا اجتباد علةو غةيةر اعةتةبةار تةلةك الةمةعةانةي
ورعايتبا في استنبا األحكام.
هناك تخوا حقيقي لدأ العديد من مفكةري اإلسةالم وعةلةمةالةهس
إ
من مسألة الوسطية المتدفقة بغزارة علو الساحة اإلسالمية هذه األيةامس
والبالة اإلعالمية المحا ة بباس ومما يعزز هذا التخوا هو ا نسحةاب
النسبي والبادئ للحداثيين من مساحات متعددة لصالح الوسطةيةيةنس بةل
نجد بينبما تناغم في بعض المسالل مما ولد ةعةورا ً قةويةا بةأ هةنةاك
ي ما يطب في الكواليس تحت هذا المسمةو الةمةنةظةور إلةيةه بةعةيةن
الرعاية وا عتبار في الشرع الكريم.

السؤال:

السؤال:
تقدم أحد المتعاملين بطلب التمويل عن طريق المرابحنة منن
أجل إقتناء شقق سكنية من عند شركة عقارية ،و النحناصنل
أن كلتا الرركتين مملوكتين لنفس الرركاء و بنفس األسنهنم
و نفس التسيير ،فكان البائع األصلي و الواعد بنالرنراء فني
عملية التمويل هما الرخص ذاته ،و قند تنم النتنحنفن برنأن
إمكانية تنفيذ هذه العملية ،و نعرض عليكم هذه المسألة منن
أجل إفادتنا برأيكم فيها.
جواب الهيئة:
"حي إ البالا للمصرا و المشتري هو واحد فإ المرابحة
تجوز ألنبا تكو عينة .و الحل الشرعي هو راؤها من
حد الشركتين و إجارتبا لدخرأ إجارة منتبية بالتمليك".
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تقدم أحد أهم المتعاملين المقترح إستقطابهم و التعامل معهم
بطلب تمويل بالمرابحة بسقف يقدر بـ  0.0مليار دينار
جزائري ،غير أنه مدين لبن تقليدي بمبلغ يقدر
بـ 08.0مليون دوالر ،في إطار إتفاقية تمويل من من خاللها
سقفا تمويليا يقدر بـ  58.0مليون دوالر أمريكي إستهل منه
مبلغ الدين المذكور ،و يرترط عليه البن في اإلتفاقية عدم
اللجوء إل أي بن أو مؤسسة مالية أخرى من أجل تمويل
المرروع الممول في إطارها ،و عدم من الضمانات نفسها
المقدمة في إطار أي تمويل آخر إال بعد موافقة هذا البن  ،و
عليه فإنه يقترح عل المصرف شراء دينه من البن
التقليدي ،عل أن تنتقل الضمانات المقدمة لهذا البن من
رهن عقاري ألرض المصنع ،و رهن حيازي للمعدات و
اآلالت موضوع التمويل إل المصرف.
و بناء عل ذل إقترحت مديرية الرؤون القانونية إسترشادا
بآراء سابقة للهيئة شراء المصرف أصوال مملوكة للمتعامل
م إجارتها له إجارة منتهية بالتملي وفق الصورة المرار
إليها في المراسلة أدناه ،و عليه فإننا نرجو من الهيئة إفادتنا
برأيها في المسألة؟
جواب الهيئة :

" مانا رعا من را صول من المتعامل ثم تأجيرها له
إجارة منتبية بالتمليك و إستخدام المستندات المعتمدة من
البي ة ما إتخاذ اإلجرا ات الالزمة لنقل الضمانات إلو
مصرا السالم بعد دفا الدين".

من إعداد  :عبد الاني تلمساني مكلف بالعالقات العامة خلية التسويق

نطاق المعيار:
يتناول هذا المعيار المدين الملي المما ةل ،والةكةفةيةل الةمةلةية
المما ل ،والمقاول و المتعبد الذي يتأخر عن تنفيذ العمل فيصير مدينةا
بمقتضو الشر الجزالي.
و يتناول المعاير المدين المعمر و المفلس ،والمدين المتأخر عن مةداد
الدين لعذر رعي.
-9الحكم الررعي :
 0.0.9تحرم مما لة المدين القادر علو وفا الدين.

 9.0.9يجوز ا ترا التعويض المالي نقةنةا وعةيةنةا ،وهةومةا يسةمةو
بالشر الجزالي ،علو المدين إذا تأخر عن سةداد الةديةن ،سةوا
نل علو مقدار التعويض م لم ينل ،وسةوا كةاا الةتةعةويةض
عن الكسم الفالت الفرصة الضالعة) م عن تغير قيمة العملة.
 5.0.9تجوز المطالبة القضالية للمدين المما ل بةالةتةعةويةض الةمةالةي
نقدا و عينا عن تأخير الدين.
 0.0.9يتحمةل الةمةديةن الةمةمةا ةل مصةروفةات الةدعةوأ كةمةا يةتةحةمةل
المصروفات التي غرمبا الدالن من جل تحصيل دينه.
 0.0.9يحق للدالن لم بيا الرهن لتسييله ،كما يةحةق لةه يشةتةر
تعويض المدين له ببيةعةه مةن اًجةل ا سةتةيةفةا مةن ثةمةنةه ،دو
الرجوع إلو القضا .
 6.0.9يجوز اإل تةرا حةلةول األقسةا جةمةيةعةبةا إذا تةأخةر الةمةديةن
المما ل عن مداد قس منبا .واألولو يطةبةق هةذا الشةر إ
بعد إ عار المدين ومضي مدة مناسبة وذلك ما لم تةوجةد ظةروا
ارلة ينظر المعيار الشرعي رقم  ) 5البند .) 0 /5
 7.0.9إذا كانت العين المبيعة في حا ت المرابحة قالمة بحالتبا التي
كانت عليبا ،وكا المشتري مما ال في دا الومن ،ثم فلس،
فإ البالا المؤسسة) يحق له استرداد العين المبيعة،
بد من الدخول في التفليسة.
 8.0.9يجوز ينل في عقود المداينة؛ مول المرابحةة ،عةلةو الةتةزام
المدين عند المما لة بالتصةدق بةمةبةلةب و نسةبةة مةن الةديةن بشةر
يصرا ذلك في وجوه البر عن ريق المؤسسةة بةالةتةنةسةيةق مةا هةية ةة
الرقابة الشرعية للمؤسسة.
 9/9الكفيل:
 0.9.9يحق للدالن مطالبة ي من الكفيل و المدين ما لم يشتر الةكةفةيةل
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مطالبة المدين و .
 9.9.9يطبق علو الكفيل المما ل كل ما ورد ذكره بالنسبة إلو الةمةديةن
المما ل.
 5/9المقاول أو المتعهد :
يجوز الةنةل عةلةو الشةر الةجةزالةي فةي عةقةود الةمةقةاو ت وعةقةود
ا ستصناع وعقود التوريد .وفي حال المما لة عةن دا مةبةلةب الشةر
الجزالي نطبق حكام المدين المما ل نات الصلة بالمقاول و المةتةعةبةد،
ويجوز حسم المبلب من استحقاقات المقاول.
 0/9الجزاءات المعنوية للمماطلة:
يحق للمؤسسة إدرا اسم المدين المما ل في قالمة العمال غير
المرغوب فةي الةتةعةامةل مةعةبةم الةقةالةمةة السةودا ) ،وتةحةذيةر
المؤسسات األخرأ منه ،سوا عند استفسارها عنه م مةبةا ةرة
بتبادل المؤسسات لتلك القوالم.
 0/9أحكام عامة:
 0/0/9يحق للمؤسسة تتبا حوال المدين المما ل وتصةرفةاتةه الةمةالةيةة
بكل الوسالل المشروعة والقانونية.
 9/0/9مانا من قبول ما يقدمه المدين المما ل عند السداد من زيةادة
علو الدين علو يكو هناك ر مكتوب و ملفوظ و مةلةحةوظ ،و
عرا ،و توا ؤ علو هذه الزيادة.
 5/0/9يجوز تشتر المؤسسة في عقد المداينة نه عند تأخر المدين
عن السداد يحق للمؤسسة ا ستيفا من ي رصدة في حسابات العةمةيةل
لديبا ،سوا كانت جارية م استومارية ،وذلك دو الحصول عةلةو إذ
من المدين إذا كانت األرصدة من عملة الدين نفسه ،ما إذا كانت مختلفة
عنبا فيجم تحديد سعر الصرا علو ساس سةعةر السةوق السةالةد فةي
حينه.
 6/9بوت المماطلة :
توبت المما لة إذا تأخر المدين عةن السةداد فةي الةمةوعةد الةمةحةدد بةعةد
المطالبة المعبودة ما لم يوبت المدين إعساره.

 - 5تاريخ

:

صدرهذا المعيار بتاري  14صفر0710هـ =  10يار مايو) 1111م.

من إعدإد إل سيد  :عمار سعودي م سوول خلية إليدقيق

كا حد مديري اإلنشا ات يتجول فةي مةوقةا بةنةا تةحةت اإلنشةا
القصة األولى:
يحكو امر ة زارت صديقة لبا تجيد الةطةبة لةتةتةعةلةم مةنةبةا سةر و اهد ثالث عمال يكسرو حجارة صلبة
"طبخة السم " و ثنا دلك حةظةت نةبةا تةقةطةا ر س السةمةكةة فسأل األول :ماذا تفعل
وذيلبا قبل قليبا بالزيت.
فقال :كسر الحجارة كما لم مني رليسي......
فسألتبا عن السبم ،فأجابتبا بأنبا
والدتبا.

تعلم ولكنبا تةعةلةمةت دلةك مةن ثم سأل الواني نفس السؤال فقال:

فقامت واتصلت علو والدتبا لتسألبةا عةن السةبةم لةكةن األم يضةا
قالت إنبا  ....تعلمت ذلك من مبا جدتبا)

قل الحجارة بأ كال جميلة ومتناسقة.
ثم سأل الوال  :فقال

ترأ بنفسكس نا بني نا حة سحاب.

فقامت واتصلت بالجدة لتعرا السر الةخةطةيةر فةقةالةت الةجةدة بةكةل فرغم الوالثة كانوا ....يؤدو نفس العمل إ األول ر أ نةفةسةه
عبدا ،والواني فنانا ،والوال صاحم موح وريادة
بسا ة :أل مقلتي كانت صغيرة والسمكة كبيرة عليبا......
مازي القصة :البشر يتوارثو بعض السلوكيات ويعةظةمةونةبةا مازي القصة :عباراتنا تصنا إنجازاتنا ونظرتنا ألنفسةنةا تةحةدد
ريقنا في الحياة
يسألوا عن سبم حدوثبا من األصل.
دو
القصة الثانية:

القصة الرابعة:

وق رجل يشاهد فرا ة تحاول الةخةرو مةن ةرنةقةتةبةا ،وكةانةت
تصارع للخرو ثم توقفت فجأة وكأنبا تعبت ،فأ فق عليبةا فةقةل
غشا الشرنقة قليال! ليساعدها علو الةخةرو  ....وفةعةال خةرجةت
الفرا ة لكنبا سقطت ألنبا كانت رعيفة تستطيا الةطةيةرا ألنةه
خرجبا قبل يكتمل نمو جنحتبا

تةخةتةاري
اصطحم رجل زوجته لمحل البدايا ،وقال لبا :ريةد
ألمي هدية من ذوقك عرت الزوجة بالغيرة بداخلبا فاختةارت قةل
هدية قيمة و كل وقام هو بتغليفبا ،وفي الةمةسةا تةو إلةو زوجةتةه
وقدم لبا البدية التي ا ترتبا وقال لبا حةبةبةت تشةتةري هةديةتةك
بنفسك لتكو كما تحبينبا.
صيبت بإحبا ألنبا لو حبت لغيرها ما تحم لنفسبا لكانت هديتبةا
جمل

مازي القصة :ننا نحتا ...لموجبة الصةراعةات فةي حةيةاتةنةا ....
خصوصا في بدايتبا لنكو  ....قوأ ...وقادرين علو تحمةل عةبةا
مازي القصة :احم لغيرك كما تحم لنفسك.
الحياة دو تدخل من حد وإ صبحنا رعفا عاجزين
القصة الثالثة:
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وقفت معلمة الصف الخامس ذات يوم و ألقت عل التالميذ جنمنلنة :إنننني
أحبكم جميعا وهي تستثني في نفسها تلميذ يدع تيدي !!
فمالبسه دائما ً شديدة االتساخ مستواه الدراسي متدن جدا ومنطوي عنلن
نفسه  ،وهذا الحكم الجائر منها كان بناء عل ما الحظته خالل العام فنهنو
ال يلعب مع األطفال و مالبسه متسخة ودائمنا ينحنتناج إلن النحنمنام واننه
كئيب لدرجة أنها كانت تجد متعة في تصحي أوراقنه بنقنلنم أحنمنرلنتنضنع
عليها عالمات

x

بخط عريض وتكتب عبارة راسب في األعل .

ذات يوم لم منبا مراجعة السجالت الدراسية السابةقةة لةكةل تةلةمةيةذ
وبينما كانت تراجا مل تيدي فوج ت بشي ما !
لقد كتم عنه معلم الص األول  :تيدي ةفةل ذكةي مةوهةوب يةؤدي
عمله بعناية و بطريقة منظمةس معلم الص الواني  :تيدي تلميذ نجيةم
و محبوب لدأ زمالله و لكنه منزعج بسبم إصابةة والةدتةه بةمةرض
السر ا .
ما معلم الص الوال كتم :لقد كا لوفاة مه وقا صعم علةيةه لةقةد
بذل قصو ما يملك من جبود لكن والده لم يكن مبتما به و إ الةحةيةاة
في منزله سرعا ما ستؤثر عليه إ لم تتخذ بعض اإلجرا ات بيةنةمةا
كتم معلم الص الرابا  :تيدي تلمةيةذ مةنةطةو عةلةو نةفةسةه يةبةدي
الرغبة في الدراسة وليس لةديةه صةدقةا و يةنةام ثةنةا الةدرس هةنةا
دركت المعلمه تومسو المشكلة و عرت بالخجل من نفسبا !
و قد تأزم موقفبا عندما حضر التالميذ هدايا عيد الميالد لبا مةلةفةوفةة
بأ ر ة جميلة ما عدا الطالم تيدي كانت هديته ملفوفة بكيس مأخةوذ
من كياس البقالة.
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تألمت السيدة تومسو و هي تفتح هدية تيدي ورحك التةالمةيةذ عةلةو
هديته وهي عقد مؤل من ماسات ناقصة األحجار و قةارورة عةطةر
ليس فيبا إ الربا ولكن ك التالميذ عةن الضةحةك عةنةدمةا عةبةرت
المعلمة عن إعجاببا بجمال العقد والعطر و كرته بحرارة ،وارتةدت
العقد وورعت ي ا من ذلك العطر علو مالبسبا  ،ويومبا لم يةذهةم
تيدي بعد الدراسة إلو منزله مبا رة بل انتظةر لةيةقةابةلةبةا وقةال  :إ
رالحتك اليوم مول رالحة والدتي !عندها انفجرت المعلمه بالبكةا أل
تيدي حضر لبا زجاجة العطر التي كانت والدته تستعملبا ووجد فةي
معلمته رالحة مه الراحلة !!
منذ ذلك اليوم ولت اهتماما خاصا به وبد عةقةلةه يسةتةعةيةد نشةا ةه و
بنباية السنة صبح تيدي كور التالميذ تميزا فةي الةفةصةل ثةم وجةدت
السيده مذكرة عند باببا للتلميذ تيدي كتم ببا نبا فضل معلمة قابلةبةا
في حياته فردت عليه نت من علمني كي كو معلمة جيدة.
بعد عدة سنوات فوج ت هذه المعلمة بتلقيبةا دعةوة مةن كةلةيةة الةطةم
لحضور حفل تخر الدفعة في ذلك العام موقعة باسم ابنك تيدي .
فحضرت وهي ترتدي ذات العقد و تفوح منبا رالحة ذات العطر ....
هل تعلم من هو تيدي ا ؟
تيدي ستودارد هو بر بيم بالعالم فةي عةال السةر ةا ومةالةك
مركز  -ستودارد  -لعال السر ا .

يؤمن كل عضو من أعضاء خلية التسويق
بأن مصرف السالم اجلزائر هو األفضل
يف الساحة السيما من ناحية التزامه
مببادئ الشريعة اإلسالمية وهو ما حفزنا

للمشاركة بقوة يف هذا املشروع على
اعتبار أنه "مشروع أمة" يقدم بديال عن
املعامالت التقليدية اليت يشوبها الربا
ويؤجر كل من ساهم يف جناح هذا
الصرح.

االجتماعي هلا تأثري كبري على اجملتمع ،ومع بداية الرتويج عرب وسائل التواصل
وبدأنا عملية الرتويج ملنتجات املصرف االجتماعي كثرت االتصاالت بفريق خلية
ليبلغ عدد املشرتكني فيها حاليا  37التسويق الذي أصبح يقضي يومه يف الرد
ألفا ،وهو ما يسمح برتويج أي منتج جمانا
على االتصاالت ،وعليه قمنا بالنظر يف
بكبسة زر ليصل ألكرب عدد ممكن.
إمكانية اعتماد مركز اتصال خارجي
ومن الناحية التنظيمية قمنا بإعادة تعديل
وبالفعل وافقت اإلدارة العامة على املقرتح
اهليكل التنظيمي للخلية من خالل إنشاء
حيث مت اعتماد شركة أكتفيل للقيام
قسمني األول يكلف باإلتصال وتطوير
باملهمة .
املنتجات وتسيري التظاهرات والثاني يعنى

يف نهاية سنة 8102قامت خلية التسويق
بفتح صفحة فيسبوك خاصة باملصرف بالتسويق وتصميم املنتجات والرتويج هلا،
حيث كنا على يقني أن وسائل التواصل
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ومت االتفاق معهم على الرد على املكاملات
الواردة وإعادة االتصال باألرقام اليت تصل عرب مواقع التواصل
االجتماعي وكذا الرد على التعليقات والرسائل ا اصة بها
وانطلق العمل به يف الفاتح من شهر مارس .9102
وفيما خيص جناح عرض املصرف فمقمد قمممنما بمتم ميمري
جلناج جديد بتصميم جذاب وبنصف سعر إجيار اجلنماح
القديم.

وخبصوص الرتويج ملنتجاتنا عرب املواقع اإللكرتونية والفضاء الرقمي قمممنما
باختيار أكثر املواقع زيارة يف اجلزائر لتظهر النتائج آنذاك موقع وادكنيس
وموقع  TSAوبالفعل قمنا بعقد اتفاقيات معهما من أجل إدراج بمانمري خماص
باملصرف يف مجيع صفحات املوقعني مع إحصائميمات شمهمريمة تمرسمل

ملميمة

التسويق ملعرفة عدد الزائرين.
وخبصوص الرتويج ملنتج أمنييت فقد مت ربطه
بممقممرعممة فصمملمميممة لمملممفمموز بممعمممممرة مممدفمموعممة
الممتممكممالمميممف مممما جممذب فم ممة كممبممرية مممن
الزبائن.
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أما فيما خيص املنتجات اجلديدة فقد طورت
ا لية منتج هدييت الذي القى جناحا معتربا

املصرف حصريا خالل مباريات كرة القدم نسبة املشاركة فيها مل تكن باملستوى
حيث قال :اض ط هنا أو هنا وللعلم فإن املطلوب مما أضطرنا لتخصيص عدد صفحات

بعد الرتويج اجليد له من خالل ومضة إشهارية

تكلفة هذ اإلشهارات كانت بأسعار رمزية.

مت عرضها يف املواقع اإللكرتونية ووسائل

كما مت حتديث الواجهة الرئيسية للمصرف

التواصل وكذا القنوات التلفزيونية مما أدى

عرب ت يري طريقة العرض وإدراج فيديو تفاعلي

إىل رفع قيمة حسابات اإلدخار لتصل من

يشرح كل صفحة على حدى والشكر

 3.7مليار دج نهاية  9102إىل 00.1

ا اص للسيد نبيل تيقمونني على مساهمته

مليار دج حاليا وقد مت تعديل اإلجراء ا اص

الفعالة يف إجناح هذ املشاريع.

به لتخفيض الدفعة األولية إىل  01أالف دج
بدل  91ألفا لفتح جمال أوسع الستقطاب
الزبائن.

قليل يف حدود  91صفحة.
كما قمنا برعاية جمموعة من الربامج

التلفزيونية اهلادفة ومنها حصة الدين والدنيا
وقصيت مع اإلسالم للداعية الشيخ اهلادي
زموري وحصة شاعر الرسول وأيضا حصة
نسمات ربانية اليت القت نسبة مشاهدة عالية
يف شهر رمضان  9102على قنوات الشروق
ويف إطار التواصل الداخلي قمنا بإنشاء
ونذكر على سبيل الرتفيه تعليق اليوتيبور جملة داخلية يشارك فيها مجيع موظفي
املصري علي سعيد حني عرب بصدق عن املصرف وكان من املفرتض ختصيص
جمهودات خلية التسويق بعد بث إشهارات صفحة لكل إدارة أو خلية أو فرع ولكن

كما دعمناها مبسابقة عرب

 smsللفوز

بدفرت استثمار هدييت حيث بلغ عدد الرسائل
القصرية اليت وصلتنا (واليت شكلنا منها
قاعدة بيانات) خالل

شهر رمضان

.sms 911.111
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أن يقوموا بتصوير أربع ومضات بسعر
ممتاز (بعد إجنازهم لومضة دفرت هدييت
من هنا أو هنا) وقد قاموا حاليا بإنشاء أول
ومضة وهي املتعلقة بالبنك الرقمي واليت
ميكنكم مشاهدتها عرب الرابط التالي:
اض ط هنا أو هنا  ،كما مت االتفاق معهم
على جتديد نشيد شعب اجلزائر مسلم ومت
إطالقه يوم الفاتح من شهر نوفمرب كهدية
واجمللة.

وسيتم

الرتكيز

أكثر على مواقع التواصل

االجتماعي ال سيما الفيسبوك
حيث مت االتفاق مع شركة
ايكون واليت طورت املوقع
وخبصوص التظاهرات فقد رعمى املصمرف

اإللكرتوني للمصرف على أن

عدة معارض وصالونات ال سيممما الصمالمون

تقوم برتويج مجيع اإلشهارات

الدولي للصناعات ال ذائميمة شمهمر فميمفمري

اليت سنقوم بطرحها خالل

واملعمرض المدولمي اجلمزائمري شمهمر جموان

سنة  9191عرب الفيسبوك.

واملعرض الدولي للكتماب شمهمر أكمتموبمر

كما مت االتفاق مع شركة

ومعرض البنوك والتأمينات شهر ديسمرب .

الرباق إلنشاء  01كابسولة
تعريفية مبعامالت املصرف
عرب األمني مدة كل منها يف
للشعب اجلزائري من هنا الرابط
أو هنا

حدود الدقيقتني كاملراحبة واملضاربة ...

وفيما خيص خمطط عمل سنة
 9191فقد آثرنا الرتكيز على
التواجد يف أفضل املواقع اإلخبارية
حيث مت االتفاق مع موقع ا رب
وموقع النهار لوضع بانري على
مستوى مجيع صفحات املوقعني
ملدة سنة ،ويتم حاليا التفاوض مع
جممع الشروق لالستفادة من كل
وسائل التواصل ا اصة به من
بوابة الشروق واليت حتوي أكثر
وقد مت التعاقد مع شركة أمري كوم
الرائدة يف جمال الومضات اإلشهارية على

من  2مواقع باإلضافة إىل قناتي
الشروق تي يف ونيوز وكذا اجلريدة
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كما تبنت خلية التسويق فكرة إنشا مكتبة علي مستوي الفروع
الموجودة في كافة رجا الةتةراب الةو ةنةي تةرسةيةخةا لةوةقةافةة

المطالعة و القرا ة من جل بنا مجتما موق

و واع و تضةم

هذه المكتبة مجموعة كبيرة من الكتم تعنو بةالةجةانةم الةديةنةي
والعلمي و الوقافي مجسدتا في ذلك مقولة بو الطيم المتنبي :
أعز مكان في الدن سرج ساب
وخير جليس في األنام كتاب

وتعمل خلية التسويق حاليا علو تطوير منتج جةديةد وهةو
دفتر اإلستومار عمرتي الذي يسمح لصاحةم بةالةحةصةول
علو مجموعة من المزايا منبا :


وصل تخفيض بمبلب  01ا د عةنةد الةرغةبةة فةي
دا مناسك العمرة من إحدأ الوكا ت التي سةيةتةعةاقةد
معبا المصرا نقدا.



الدخول آليا في قرعة برية لةلةحةصةول عةلةو عةمةرة
مدفوعة التكالي من را إحدأ الوكا ت التي سيتم
التعاقد معبا



إمكانية الحصول علو عمرة ما تقسةية الةوةمةن مةن
را إحدأ الوكا ت المعتمدة من قبل المصرا

ولالستفادة من هذه المزايا يتوجم علةو الةزبةو إيةداع
مبلب معين في إ ار الدراسة) لةمةدة مةعةيةة فةي إ ةار
الدراسة) في دفتر اإلستومار عمرتي.
كما تطمح الخلية لتبني مشروع إصدار بطاقات رقةمةيةة
لكل زبو تسمح بالتعرا عةلةو الةرقةم الةبةنةكةي بةمةجةرد
تمريرها عةلةو الةجةبةاز الةخةاص بةبةا ،مةمةا سةيةنةعةكةس
باإليجاب علو صورة المصرا.
باإلرافة إلو منتج الذهم وفةتةح حسةابةات بةنةكةيةة عةبةر
الموقا اإللكتروني
ويبق العمل مستمر....
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اعــداد السيــد :
عبـد الانـي تلمسانـي

الفرع األول :األسنس النتني بنجنب فني إطنارهنا،
دراسننة قضننيننة الضننمننان لننودائننع الننمننصننارف
اإلسالمية :
إ السبم الرليسي الذي أدى إلو نشأة مشكلةة
الضةةمةةا بةةالةةنةةسةةبةةة لةةلةةودالةةا ا سةةتةةوةةمةةاريةةة فةةي
المصارا اإلسالمية ،هةو الةتةفةاوت الةكةبةيةر بةيةن
بيعة البي ة التةي تةعةمةل فةيةبةا هةذه الةمةصةارا،
و بيعة اإل ار الفكري الحاكم لنشا با.
فمن ناحية ،نةجةد أن الةعةالقةة بةيةن صةحةاب
الةةودالةةا ا سةةتةةوةةمةةاريةةة ،والةةمةةصةةرا اإلسةةالمةةي
يحكمبا عقد المضاربة ،المودع فيةبةا رب الةمةال،
والمصرا هو العامل المضارب ببذا المال .
وألن األصةل فةي الةمةضةاربةة أن الةعةامةل
يضمن ما يصيم رأس المال ض خسارة ،
و تل  ،إأل إذا تةعةدأ  ،و قصةر  ،و خةالة
الشرو  ،فإ الةمةصةرا اإلسةالمةي بةالةقةيةاس -
بوصفه العامل هةنةا  -يضةمةن قةيةمةة الةوديةعةة
ا ستومارية المسلمة له من المودع ستةوةمةارهةا ،
وهذا الحكم محةل اتةفةاق  ،وإجةمةاع كةل الةفةقةبةا
تناولوا عقد المضاربة
ولكن من ناحية أخرى  ،نجد أن واقنع الةبةية ةة
الذي تعمل فيه المصارا اإلسالمية ،
تال م ما بيعة هذا اإل ار المحدد لنشةا ةبةا ،
فبناك النظام المصرفي التقليدي المسيطر  ،الةذي
يقدم الضما الكامل للودالا ا ستومارية .
وكا يمكن أن يكو تأثير هذا النظام رعيفا  -فةي
حالة توافةر الةعةقةلةيةة ا دخةاريةة اإلسةالمةيةة لةدأ
المودعين  -ولكن علو العكس من ذلك تماما  ،فقةد
سيطرت العقلية الربوية علو النسةبةة الةغةالةبةة مةن
المودعين  ،وعدم توافر ا سةتةعةداد لةلةمةخةا ةرة ،
وتفضيل العالد الوابت المحدد  -مسبةقةا  -ورةمةا
استرداد الوديعة علو الةنةحةو السةالةد فةي الةبةنةوك
الةةوةةابةةت الةةربةةويةةة  ،بصةةرا الةةنةةظةةر عةةن عةةامةةل
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الشرعية  ،والحل  ،والحرمة
في رو هذا التةفةاوت الةكةبةيةر بةيةن اإل ةار
الفكري  ،والواقا العملي  ،بد الحدي عن قضةيةة
الضما للودالا في المصارا اإلسالمية  ،ولةكةن
الالفت للنظر في المحاو ت التي قامةت لةتةطةويةر
عملية الضما  ،كانت تؤسس  -منذ البداية  -علةو
ساس تحقةيةق الضةمةا لةبةذه الةودالةا بةطةبةيةعةتةه
التقليدية السالدة في البنوك الربوية  ،مةا مةحةاولةة
البح عن تخريج رعي لذلك  ،وكا مبع هةذا
األمر  ،هو ورا المصارا اإلسالمية في مركةز
تنافسي ما البنوك التقليدية ولكن الباحة يةرأ
اتباع هذا المنبج لتةنةاول قضةيةة الضةمةا لةودالةا
المصارا اإلسالمية  ،عليه كوةيةر مةن الةمة خةذ ،
و دراسة هذه القضيةة يةحةم تةتةم فةي إ ةار
األسس التالية :
 -0إن اإلقرار بضرورة ا نطالق من دراسةة
الواقا الةعةمةلةي  ،عةنةد الةقةيةام بةمةحةاولةة تةطةويةر
األساليم اإلسالمية عامة  ،يعني التسليم بطبيعة
هذا الواقا  ،ومتغيراته علو ي ورا كا  -كةمةا
هو الحال في المنبج ا قتصادي  -باعتةبةاره ثةابةتةا
من الووابةت  ،و مةحةاولةة الةتةطةويةر يةجةم
تنصم علو الصيغة  ،و الةمةعةامةلةة اإلسةالمةيةة ،
واعتبارها المتغير الذي يجم تطويعه بكل الطةرق
 ،لياللم هةذا الةواقةا  ،ولةكةن مةن الضةروري
يكو هناك مجال للعمل علو تغيير هةذا الةواقةا ،
كعنصر من العناصر التي يجم ا عةتةمةاد عةلةيةبةا
لتحقيق التطوير المطلوب  ،وخاصة إذا كةا هةذا
الواقا مخالفا لدحكام الشرعية .
 - 1الواقا الذي فرض قضةيةة الضةمةا هةنةا
علو هذا النحو  ،هو واقا الةبةية ةة  ،والةمةؤسةسةات
الربوية  ،وهةو واقةا مةخةالة ألحةكةام الشةريةعةة
اإلسالمية ؛ حي استغلت هذه المؤسةسةات غةيةاب

الةةوازع الةةديةةنةةي  ،ورةةع ة مسةةتةةوأ الةةعةةقةةيةةدة
اإلسالمية  ،لدأ النسبة الغالةبةة مةن الةمةودعةيةن ،
لتقوم بترسي هذا العامل  ،وإظباره علو نه ميزة
كبيرة مةن الةنةاحةيةة الةمةاديةة ،مةتةجةاهةلةة الةجةانةم
ةك فةيةه  ،زيةادة الةوازع
الشرعي ،وممةا
الديني ،وانتشار القيةم  ،والةمةفةاهةيةم اإلسةالمةيةة ،
يمكن يعالج هذا الخلل  ،وذلك بأ يجةعةل هةذه
الةمةيةةزة الةةظةاهةرة  -فةةي ظةل الةنةةظةام الةةربةوي -
مرفوضة تماما من الوجبة الشرعية .
وحي إن وجود هذا الةواقةا غنينر اإلسةالمةي
يمول عقبة رليةسةيةة مةام الةتةطةبةيةقةات اإلسةالمةيةة
عامة ،فإن تايير هذا الواقا يةعةد مةطةلةبةا رلةيةسةا،
لضما نجاح هذه التطبيقات.
 — 1إن البح عن وسيلة لجعل الةمةصةرا
اإلسالمي ضامنا لدموال المودعة لديه علو النحو
السابق  ،مر يتنافو مةا حةد األحةكةام الةرلةيةسةيةة
للمضاربة المتفق عليبا من كل العلما  ،وهةي
الخسارة علو رب الةمةال  ،إذا لةم يةخةالة  ،و
يقصر العامل  ،وتقديم الضما لرب المال هنا -

مقررات درامية عن الةمةعةامةالت الةمةالةيةة،
وا قتصادية اإلسالمية .

اهتمام وسالل اإلعةالم  ،والةدعةاة بةتةربةيةة
الجاب العقيدي  ،وخلق الوازع الديني لةدأ
المسلم منذ الصغر  ،وبصورة مستمرة .
تغيير القوانين  ،والتشريعات  ،ونظم العمةل
بالمؤسسات المختلفة  ،بةمةا يةتةفةق و حةكةام
الشريعة اإلسالمية .
ما دور المصارا اإلسالمية في هذا الشأ
 ،فيمكن يتحقق من خالل :
بصرا النظر عن مصدره  -يعد مخالفا لذلك ،
و يضا للقاعدة الفقبية  " :الغنم بالغةرم " ؛
المودعين يشاركو البنك في الةغةنةم فةقة دو
الغرم .
قضةيةة
 - 7يجم يفبم مةمةا سةبةق ،
الضما لودالا المصارا اإلسالمةيةة  ،لةيةسةت
ذات همية  ،بل علو الةعةكةس ؛ فةإ هةمةيةتةبةا
كبيرة  -ليس للمودع فةقة  -ولةكةن لةلةمةصةرا
اإلسالمي يضا  ،وذلك من جل المحافظة علةو
هةةذه األمةةوال مةةن الضةةيةةاع  ،والةةعةةمةةل عةةلةةو
توميرها ،وهو مر يةنةكةره اإلسةالم؛ بةل هةو
واجم إسالمي ،ولكن يجم يةتةم تةنةاول هةذه
القضية في إ ار الضواب الشةرعةيةة الةعةامةة ،
واألحكام الفقبية لعقد المضاربةة  ،وبةا عةتةمةاد
علو األساليم الماللمة لبذا الواقةا  ،والةتةي
تضمن مخالفات لبذه الضواب  ،وتلك األحةكةام
 ،كما يتضح من الفرع التالي  :الةفةرع الةوةانةي:
عوامل تحقيق الضةمةا لةلةودالةا ا سةتةوةمةاريةة
بالمصارا اإلسالمية:
في رو األسس السابقة  ،يةرأ الةبةاحة
قضةةيةةة الضةةمةةا لةةلةةودالةةا ا سةةتةةوةةمةةاريةةة
تةعةتةمةد عةلةو
للمصارا اإلسالمية  ،يةجةم
محورين ساسيين متكاملين :
األول  :مةحةور بةية ةي  :وذلةك مةن خةالل
العمل علو خلق وعي ادخاري إسالمي .
والواني  :محور مصرفي  :وذلك من خالل
اتباع الوسالل  ،وا ساليم الصحةيةحةة لضةمةا
نجاح استومارات هذه المصارا .
ولكن قبل تناول بةعةض األسةالةيةم  ،الةتةي
يةمةكةن مةن خةاللةةبةا تةحةةقةيةق هةةذيةن الةعةةامةلةيةةن
بالتوريح  ،يرأ الةبةاحة انةه مةن الضةروري
إعادة التأكيد علو تناول مةورةوع الضةمةا
للودالا ا ستومارية في الةمةصةارا اإلسةالمةيةة
وفق التصورات السابقة  -التي تنادي بضةرورة
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توفير الضما للمودع لوديعته  ،وجةز مةحةدد
من الربح  -مر مةرفةوض  -مةن وجةبةة نةظةر
الباح  -ألنه يتنافو ما هم حكام المضاربة ،
والةةتةةي هةةي مةةحةةل اتةةفةةاق جةةمةةيةةا الةةفةةقةةبةةا ،
ولتعارربا ما القاعدة الفقبية  :الةغةنةم بةالةغةرم
— كما سلفت اإل ارة — وأل ذلك يؤدي إلةو
جعل صورة المضاربة في التطبيق هنا ،قةريةبةة
من صورة الةقةرض الةربةوي  ،مةا مةن حةية
المحور األول  -والخاص بةالةعةمةل عةلةو خةلةق
وعي ادخاري إسالمي -
فقد اتضح مما سبق  ،السبم الرليسي لةنةشةأة
قضةةيةةة الضةةمةةا لةةلةةودالةةا ا سةةتةةوةةمةةاريةةة فةةي
المصارا اإلسالمية  ،كا مرده إلةو سةيةطةرة
الةةعةةقةةلةةيةةة الةةربةةويةةة عةةلةةو غةةالةةبةةيةةة الةةمةةودعةةيةةن
بةةالةةمةةصةةارا اإلسةةالمةةيةةة  ،وغةةيةةاب الةةوعةةي
ا دخاري اإلسالمي لدأ النسبة الغالبة منبم .
والحقيقة هذا األمر ليس حدي النةشةأة ،
ولةيةس مةرتةبةطةةا بةظةبةور تةةجةربةة الةمةصةةارا
اإلسالمية  ،وإنما كا ناتجا لةتةراكةمةات عةديةدة
لفترات ويلة من الزمن  ،ربت فيةبةا الةبةنةيةة
اإلسةةالمةةيةةة  -فةةكةةرا  ،وعةةمةةال  -األسةةالةةيةةم ،
والمناهج الربوية التقليدية  ،وذلك نتيجة لةغةيةاب
المنبج اإلسالمي  ،وسيطرة المناهج الةورةعةيةة
عةةلةةو الةةنةةظةةم  ،والةةمةةؤسةةسةةات الةةتةةعةةلةةيةةمةةيةةة ،
وا قتصادية  ،وال هذه الفترات  ،ولذلةك فةإ
ي محاولة لتغيير هذا الواقا مةن خةالل الةعةمةل
علو نشر الوعةي ا دخةاري اإلسةالمةي  ،هةي
محاولة يجم تكو ويلة األجل .
ومن نةاحةيةة خةرأ  ،يةجةم مةالحةظةة
العناصر الضرورية التي يجم توافرها لتحقةيةق
هذه الغاية  ،تقا كلبا تحت سيطرة المصارا
اإلسالمية  ،و تتحمل بمفردها مسؤولية الةقةيةام
ببا .
فبناك عناصر يجم علو الدولة القيام ببا ،
لنشر الوعي ا دخاري اإلسالمي؛ مول :
تضمين نظم التعليم  -بالمراحل المختةلةفةة -

نشر الكتم والنشرات  ،وعقد الندوات علو
مستوأ قاعدة المتعاملين  ،وليس علةو مسةتةوأ
الباحوين  ،و العاملين ببا فق  ،حةتةو يةتةحةقةق
األثر المرجو منبا .
القيام ببعض الحمالت اإلعالمية الماللمة ،
من خالل وسالل اإلعالم المختلفة.
ا عةةتةةمةةاد عةةلةةو مةةجةةمةةوعةةة مةةن الةةدعةةاة
المتخصصين في مجال المعامالت اإلسالميةة ،
وا قتصاد اإلسالمي  ،لنشر مةبةادئ ا قةتةصةاد
اإلسالمي  ،ومفاهيم ا دخار اإلسالمي .
وذلةك كةلةه بةبةدا خةلةق جةيةل جةديةد مةن
المدخرين المسلمين  ،الةذيةن يةفةضةلةو اإليةداع
بةةالةةمةةصةةارا اإلسةةالمةةيةةة  ،مةةن خةةالل مةةبةةد
المشاركة فةي الةربةح  ،والةخةسةارة  ،وتةحةمةل
المخا رة  ،علو اإليداع بالبنوك الربوية  ،علو
ما به من رما للوديعة  ،والعالد .
ما المحور الواني  :والذي يتةعةلةق بةالةعةمةل
علو اتباع الوسالةل ،واألسةالةيةم الةتةي تضةمةن
نجاح استومارات هذه المصارا ؛ فإ ذلك يةعةد
من الةعةنةاصةر الضةروريةة لةتةحةقةيةق الضةمةا
للودالا ا ستومارية للمصرا  ،وللمودع  -فةي
نةةفةةس الةةوقةةت  -أل تةةوار الةةوعةةي ا دخةةاري
اإلسالمي لدأ المودعين ،هو ر رةروري،
ولةةيةةس كةةافةةيةةا إلقةةبةةال الةةمةةودع عةةلةةو اإليةةداع
بةةالةةمةةصةةارا اإلسةةالمةةيةةة ؛ أل تةةوار الةةوعةةي
ا دخاري اإلسالمي  ،يعني تةوار ا سةتةعةداد
للمغامرة لدأ المودع  ،و عدم رغةبةتةه فةي
تكو مواله في مأمن من الخسارة  ،و تحةقةيةق
علو معد ت للربحية  ،ولذلك فإ العمل عةلةو
رما نجاح هذه ا ستومارات  ،وعدم تعرربا
للخسارة  ،وتحقيق علو معد ت ربحية  ،يةعةد
عنصر رما حقيقيا  ،ومبمةا لةلةمةودع  ،يةراه
عةةلةةو رض الةةواقةةا فةةي صةةورة نةةتةةالةةج هةةذه
ا ستومارات وسوا يتم التعرض لعناصةر هةذا
العامل في المبح التالي.

المراركة في التظاهرات و الملتقيات

وقا مصرا السالم الجزالر و ركة سالمة للتأمينات اتفةاقةيةة
تعاو مشترك تخل تمويل موظفي وعمال ةركةة الةتةأمةيةن
في مجال اقتنا السيارات المركبة محليا وكذا تمويل السةكةن؛
وجرت مراسيم التوقيا بين الطرفين يوم الوالثا  04ديسمةبةر
 1102علو هامش المؤتمر الخامةس الةعةشةر حةول الةتةكةامةل
المؤسسي للصناعة المالية والمصرفية اإلسالمية؛ الةذي نةظةم
بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشل .

09

يفتتح مصرا السالم الةجةزالةر يةوم الةخةمةيةس  02ديسةمةبةر
 1102فرعا ً جديدا ً له بمدينة عين وسارة؛ و ية الجلفة؛ بحةي
المقراني رقم  10القطعة رقم 0112؛ تطبيقا لمخط مصرا
السالم الجزالر الرامية الو توسيا ةبةكةة فةروعةه ،مةن جةل
خدمة كبر عدد ممكن من الةمةتةعةامةلةيةن فةي مةخةتةلة ربةوع
الو ن،
ويقدم الفرع الجديد الذي سيشرا علو افتتاحه الةمةديةر الةعةام
لمصرا السالم الجزالر السيد حيدر ناصر؛ باقة متكاملة مةن
الخدمات المصرفية وصيب تمويل موافةقةة لةمةبةادئ الشةريةعةة
اإلسالمية؛ الموجبة للةمةتةعةامةلةيةن سةوا فةراد؛ مةبةنةيةيةن و
ركات؛ التي تواكم تطلعاتبم وتلبي احةتةيةاجةاتةبةم كةتةمةويةل
السيارات؛ التمويل العقاري؛ الةتةمةويةل اإليةجةاري؛ حسةابةات
ا ستومار؛ كما يعد هذا الفرع خطوة للةتةقةرب مةن مةتةعةامةلةي
المصرا بو ية الجلفة والمنةا ةق الةمةجةاورة؛ الةذيةن كةانةوا
يتكبدو عنا الةتةنةقةل نةحةو الةو يةات الةقةريةبةة مةن الةفةروع
لالستفادة من خدمات المصرا.
وبذلك يصل عدد فةروع مصةرا السةالم الةجةزالةر إلةو 04
فرعا ً منتشرا ً في مختل منا ق الو ن ،فةي انةتةظةار افةتةتةاح
فروع خرأ بو ية بجاية؛ بر بوعريريةج؛ وفةروع جةديةدة
بالعاصمة ووهرا ؛ ويأتي هذا التوسا الةمةسةتةمةر فةي ةبةكةة
فروعه انسجاما ً ما رؤية وتوجبات مصرا السالم الةرامةيةة
إلو توفير وتقريم خدماته المصرفية من متعامليه

تما يا ً ما استراتيجية مصرا السالم الجزالر الرامية الو توسعة نطاق خدماته و بكة فروعه ،ومن جل خدمة كبر عدد ممكن من المتعاملين في مختل ربوع الةو ةن ،يةفةتةتةح
مصرا السالم الجزالر اليوم الخميس فرعا ً جديدا ً له بو ية المسيلة بحي  160قطعة؛ الوحدة رقم 11؛ محل رقم 10؛ وتتم مراسيم ا فتتاح تحت إ راا المدير الةعةام لةمةصةرا
السالم الجزالر السيد حيدر ناصر وبحضور السلطات المحلية للو ية.
ويقدم الفرع الجديد مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية وصيب تمويل موافقة لمبادئ الشريعة اإلسالمية؛ الموجبة للمتعاملين سوا فراد؛ مبنيين و ةركةات؛ الةتةي تةواكةم
تطلعاتبم وتلبي احتياجاتبم كتمويل السيارات؛ التمويل العقاري؛ التمويل اإليجاري؛ حسابات ا ستومار؛ كما يعد هذا الفرع خطوة للتقرب من متعاملي المصرا بالو ية والمنا ق
المجاورة؛ الذين كانوا يتكبدو عنا التنقل نحو الو يات القريبة من الفروع لالستفادة من خدمات المصرا.
وبذلك يصل عدد فروع مصرا السالم الجزالر إلو  06فرعا ً منتشرا ً في مختل منا ق الو ن ،في انتظار افتتاح فروع خرأ بو ية الجلفة؛ بجاية؛ بر بةوعةريةريةج؛ وفةروع
جديدة بالعاصمة ووهرا ؛ ويأتي هذا التوسا المستمر في بكة فروعه انسجاما ً ما رؤية وتوجبات مصرا السالم التي تسعو إلو توفير وتقريم خدماته الةمةصةرفةيةة بةمةخةتةلة
صيغبا لمتعامليه وبأفضل جودة.
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