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بقلم المدير العام

السيد  :حيـدر ناصـر

لن أحدثكم أيها الزمالء عنن حينينلنة ال نننة
المنقضية كمنا رنرت النةنادة فن من ن ن
المناسبات ,فقد انقضت بنمنا طنوتن منن الم
وحوت من مال  ,وديننا الحنيف يح نا دائنمنا
للتطلع للم تنقنبن لنينه بنمنلنهنومن النزمننن
المحدود فح ب ب إلى أبنةند منن لنا منمنا
وراء الدنيا اللانية من عالم البنقناء ال نرمند
الالمحدود .الزمن ف عقيدتنا أينهنا النزمنالء
تيار متواص متدفق تتنالين وتنتنمناز فنين
حيائد النمنا ن و لنحنظنة النرا نن و فنا
الم تقب القريب والبةيد وغير النمنرئن فن
سيرورة يةلم هللا مدا ا ومجنرا نا ومنرسنا نا
و كللنا نحن خلنلناء فن ا را بنالنتنلناعن
مةها بروح إيجابنينة بننناءة لنةنمنارة ا را
بنالننةننمن اليننالننإ النننننافنع وإيننامننة الننةنندل و
اإلح ان ف أررائها و ال مو با رواح نحنو
بارئها لترتق من درك النننلنه ا منارة إلنى
مةال النلنه النمنطنمنرنننة عنرورنا بنالنننلنه
اللوامة الت تتنو لنالننةنتنا منن النجنا بنينة
ال للينة لنالننطنال فن رحناح النروحناننينة
الةلوية م تجيبة للننداء ا زلن ي ينا أينتنهنا
النله المطمرنة اررنةن إلنى ربنا را نينة
مر ية فادخل ف عباد و ادخل رنت ي.
لقد كان النب صلنى هللا عنلنين وسنلنم ينلنقنن
أصحنابن حنتنى فن أحنلنا فنتنرات النبنلنو
والشدائد الت عنادة منا تنننهنار منن ي نوتنهنا
النلوس الضةيلة أال ييأسوا من روح هللا بن
يبشر م بالتمكين ف ا را واللتإ المنبنينن.
ا الحديث ال روا النبنرنار
تأملوا مة
ف صحيح عن عد بنن حناتنم ر ن هللا
عن يال ي بينا أنا عند النب صلى هللا علين
وسلم إ أتا رر فشكا إلنين النلناينة ثنم أتنا
خر فشكا إلي يطع ال بي فقال ينا عند ن
ص0
ص1

رأيت الحيرة يلت لم أر ا ويد أننبنرنت عنننهنا
يال فإن طنالنت بنا حنيناة لنتنرينن النظنةنينننة
ترتح من الحيرة حتى تنطنو بنالنكنةنبنة ال
ترا أحدا إال هللا يلت فيما بين وبين نل ن
فأين دعار طيئ ال ين يد سةروا البالد ولنرنن
طننننالنننننت بننننا حنننننينننناة لنننننتننننلنننننتنننننحنننننن
كنننننننننننوز ك نننننر ينننننلنننننت ك نننننر بنننننن
رمز يال ك ر بن رمز ولرن طالت بنا
حياة لترين الرر يرر م ء كل من نب
أو فضة يطلب من يقبل منن فنال ينجند أحندا
يقبل من وليلقين هللا أحدكم يوم ينلنقنا ولنينه
بين وبين تررمان يتررم ل فليقنولنن لن ألنم
أبةث إليا رسوال فيبلغا فيقول بنلنى فنينقنول
ألم أعطا ماال وأفضن عنلنينا فنينقنول بنلنى
فينظر عن يمين فال ير إال رنهنننم وينننظنر
عننننن ي ننننار فننننال يننننر إال رننننهنننننننننم
يال عد سمةت النب صلى هللا علي وسنلنم
يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة فمن لنم ينجند
شقة تمرة فبنكنلنمنة طنينبنة ينال عند فنرأينت
الننظننةننينننننة تننرتننحنن مننن الننحننيننرة حننتننى
تطو بالكةبة ال ترا إال هللا وكنت فنينمنن
افتتإ كنوز ك ر بنن نرمنز ولنرنن طنالنت
بكم حياة لترون منا ينال النننبن أبنو النقناسنم
صلى هللا علي وسلم يرر م ء كل ي
و ا و ا النب صلى هللا علي وسنلنم ينبنشنر
أصحاب ويد أحناط بنهنم النكنلنار فن غنزوة
الرند و بلغت يلوبهم الحنارر وظنننوا بنا
الظنونا من اليأس فينقنول لنهنم ي أِعتنطنينتِ
يينور نا
َملاتين َإ الشنامو وهللا إنن َ ِبتي ِنر
َ
ال ِح تم َر ال اعةَي ثم يقول ي أِعتطينتِ منلناتنين َإ
فننارسو وهللا إن ن َ ِبتين ِنر يين َنر الننمنندائننن
أبيضي ثم يقول ي أِعتطينتِ َمنلناتنين َإ النيَن َمننو
َ
ِ
َ
أبواح صنةنا َء منن منكنانن
وهللا إن بتي ِر
َ
ا ال اعةي روا النن نائن عنن النبنراء بنن
هللا عن .
عازح ر
ك ا حال المؤمن دائم التلاؤل و ال قة ف هللا
و االرتهاد ف الةم ال ت ني الينةناح و ال
تنلننت فن عضنند الننرنطننوح وال تنةننتننرا
عزيمت الحدود وال القينود بن ينبن ل وسنةن
وحي ما بلغ فل أرر ما ب ل من رهد منتنمن نال

يول النب صلى هللا علين وسنلنم فنينمنا روا
اإلمام أحمد عن أنه بن مالا ي إن ينامنت
ال اعة وف يد أحدكم ف يلنةو فنإن اسنتنطنا
سهاو فليَغرستها ي
أال ت َقوم حتى يَغر َ
ويظهر ا التشو الم تقبنلن فن ارنتنهناد
أمير المؤمنننينن سنيندننا عنمنر بنن النرنطناح
هللا عنن فن أرا ن سنواد النةنرا
ر
الت رفض تنوزينع أربنةنة أخنمناسنهنا عنلنى
المقاتلين وفق ما يقتضين ظنا نر ينة النلنينئ
وتوريه سةد بن أب وياص إلبنقنائنهنا بنينن
يد أصحابها مقاب خرا يؤدون لبيت منال
الم لمين مبررا لا بقول ي إنا لو ي مننا نا
بين من حضر لم يكن لمن بةد م ش ءي .إن
ا التور نحو الحلاظ على حقو ا رنينال
الم تقبلية ف ثنروات ا منة أ نحنى النينوم
ركنينزة منلننهنوم النتننننمنينة النمن نتنندامنة النتن
اعتمدتها ا مم المتحدة من ا دا النتن
على الدول الحدي ة اال تمام بها فن إدارتنهنا
للشأن االيتياد .
ومما يبين سبق شريةتنا ال محة ف اال تمام
به ا التشنو النمن نتنقنبنلن منكناننة اليندينة
الجارية ف أعمال النبنر واإلح نان النتن ال
ينقطع أرر ا عن فاعلها بةد موت كنمنا ورد
ف الحديث الشريف إلى رنننب دعنوة النولند
اليالإ و الةلم المنتلنع بن ولنةن منن أبنرز
تجلياتها مؤس ة الويف الت لم تترك منجناال
من النلع الةام إال طريت ال ت ت ن منن لنا
إن انا وال حيوانا وال رمادا رغبة ف تنجنارة
ال تبور وأرر ال يزول عنلنى منر النةنينور
إلى أن يرث هللا الدنيا وما فيها.
ن تقب إ ن سنة  0202أيها النزمنالء وكنلنننا
عزم وتحلز لمواصلة م يرة ميرفنننا ننحنو
مزيد من اإلنجازات منتنرنطنينن الينةنوبنات
رافةنينن لنلنتنحندينات فنننحنن ينبن أن ننكنون
صيارفة ي ةون لتحقيق أفض الننتنائنم لنمنن
ائتمنونا على أموالهم أصحاح رسالة ربناننينة
نحرص على أدائها بما يليق بمقامها ال نامن
ومقاصد ا الكبر وهللا ول النتنوفنينق و نو
يهد ال بي .
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بقلم فضيلة الدكتور
السيد  :عزالدين بن زغيبة

أن معنى الواز ف اللغة و الكا

عن فة الش ء.

أما مةنا االصطالح فال يرر عن مةنا النلنغنو  ,بن
مطابق ل تماماً ,إال ما يقيد ب الشر  ,طبيةة الكف التن
يجب أن تتج إلى أعمال ال وء فقط ,و ا ما عنبنر عننن
الشيخ ابن عاشور عند تةريلن لنلنواز

ي النواز

اسنم

غلب إطالي على ما يز من عم ال وء ي.
وينق م الواز عند أ

الةلم إلى مراتب ثالث و

 - 7الوازع الجبلي.

ِ
َتاح َتْ ُرو ُا[النبنقنرة
ُته و ْ
وينال َوا ْ َل ُنْلا َأ َّن اَّللََّ َي ْد َل ُه َما ِِف َأ عُيك ْ

ت تدعية الوايةة من االحتياط حلاظا على الميلحة الةامة

 ,]٢٣٢وغير لا من اآليات واآلثار النبويةي.

تلوت ف رانبها بةض النمنينالنإ النرناصنة ,وإن كناننت

 - 2الوازع السلطاني.

سليمة من حيث المشروعية ,كما أن الشريةة ت نةنى منن

إن

ا الواز ت تدع الحارة إلي عنند

نةنف النواز

رانب خر إلى يلب بةض أفراد الواز الدين إلى ربل ,

الدين ف النلوس ,و لا إ ا حلت ظرو  ,وويةت ويائع,

و لا باستةمال أسلوح التر يب والتحن ينر منن النةنقناح,

يظن الناس أن ال بد من م ايرتها بمنننكنراتنهنا وحنرامنهنا

وبث التشنيع ف تلا اليلة .وعبر الشيخ ابن عاشور عن

ومكرو ها بحجة أنها أينو

ا فقال يليه من الة ير يلب الواز الدين إلى واز

عنلنى النننلنوس منن النواز

الدين  ,نا ييار إلى الواز ال لطان إللزام المنكنلنلنينن

ربل بالتح ير من الةقاح وبث التشنينع فن النةنادة ,فنإن
ك يراً من ا مور الت تظهر ف صورة الجبليات ماكانت

إنها لم تط ف تشريع ا حكام للمنافع الت تطلبها النلوس

التمكن من نلوسهم ,و ا ما دفع بالرليلة ع مان بن علنان

إال تةاليم دينننينة ,من ن سنتنر النةنورة ,ومنحنرمنينة اآلبناء

بدافع اللطرة ال ليمة ,كن ا لنم تنطن فن تشنرينع ننوا ن

إلى القول يإن هللا يز بال لطان ما ال ينز بنالنقنر ني,
و رح الشيخ ابن عاشور ل لا من ناالً عنن ابنن عنطنينة,

وا بناء ,ويد نجد مباحات م منومنة ينتنننز الننناس عنننهنا
لم متها ,فقد كان أ

المرتبة من الواز تجة الشريةة ف ترفع عنن اإلطنالنة

فقال يإن أوصياء زمانهم ال يقب يولهم فى رشد اليتامنى

أبي بةد موت  ,ومع لا فهم ي مون نكاح المقتي.

ا مور إال ما ت تدعي الضرورة ,و نرح

حتى يرفةوا إثبات لا إلى القا  ,ولم ينر نم ميندا
أمانة الشريةة ف يول تةالى َوإِ ْن آ َْيُُه ِّمن ُْه ْه ُر ْشعُ ا وَا ْد َو ُدْلا
إِوَِْ ِه ْه َأ ْم َْل َُاَل ْه [الن اء . ]٦

ونالحظ أن علماء ا مة ومنجنتنهندينهنا يند سنلنكنوا م نلنا

إن

المرتبة يد اعتمدتها الشريةة ف أول أمر ا ,حيث

الملاسد الت تأنلها اللطرة ال ليمة أيضا؛ ن ورود ن
ف تقنين

منافع االيتنينات,

اإلمام ابن عاشور ل لا م اال فقال يم
واللّباس ,وحلظ الن والزورات ,فال تجد فنى الشنرينةنة

بتنلي ا حكام الشرعية بنةند إخنلنا النواز النديننن فن

الجا لية يبيحون تزو االبن زورة

الشريةة عندما يريدون المبالغة ف سد رينةنة فنةن منا,
ويطع الوسائ المؤدية إلين  ,خنوفنا ً منن النوينو فنين  ,أو

وصايات تحلظ ا زوا  ,ن ف الجبلة إ كانت الزورية

وبةد بيان ما ية مراتب الواز يمكننا أن نقول أن للواز

كافية ف لا كما يال عمرو بن كل وم.
بعولَتَنا إذا لم تمنعونا
يَقُتْنَ جيادنا َويقُ ْلنَ لستم

دور كبير ف حماية المقاصد الشرعية ومنننظنومنة النقنينم

إفضائ إلى ما و أك ر من حرمة ,حتى يكون تمكن فن
النلوس يوياً ,وسا لنا الشيخ ابن عاشور فن لنا من ناال

اإلسالمية من اإلنررام واال محنالل النتندرينجن بن إن

راء في يفقد يال مالا رحم هللا بنجاسنة عنينن النرنمنر,

 - 0الوازع الديني.
المرتبة دررة تمكنها منن النننلنوس ينوة و نةنلنا ً
إن

حماية تلا المقاصد يتم ح ب أ مية المقيند ننلن ن ؛ ن

و و يةلم أن هللا إنما نهى عن شربها ال عن التلنطنخ بنهنا,

ناك من المقاصد ما ي تدع ف تحقيقة الواز النجنبنلن

ح ب ا فراد ,و ا يةود إلى مد سالمة اللطرة ننلن نهنا

فقط ,لا ن النلوس البشرية ترفض بنطنبنةنهنا دون أن

ولكن حي ل من استقراء ال نة ما أفاد منراعناة ييند
الشريةة لالنكلا عن شربها ,وإ ا كان لا ع نراً لشندة

من تأثير عوام التربية االرتماعية ,الت تتحدر بها نحنو

تحتا إلى ماننع ينمنننةنهنا عننن  ,ك نتنر النةنورة ,وننكناح

مي النلوس إليها بك رة ما نو الشاربون بمحاسن رينتنهنا

الحضيض ,وك لا مد تمكن سلطنان اإلينمنان منن تنلنا

المحرمات ,ومنها ما ي تدع حضور الواز الدين  ,ن

ولونها ,أرادت [ ال ُّنَّة] تقوية الواز الدين عن شنربنهنا

النلوس ,ول لا تجد و النلوس النلنا نلنة أكن نر الننناس

التيرفات عند ا يك ر فيها االلتباس ,فال ينمنكنن لنلنواز

بإشراح النلوس مةنى ي ارتها ,ورةلها كالنجناسنات ,فن

تم كا به المرتبة ,ومن دوننهنم منن الننناس دوننهنم فن

الجبل من تحديد ما يتها مما يجةلها تلوي إلنى النواز

حين أن لم يق بنجاسة الرنزير الح ي.

التنمن نا ,والشنرينةنة صنيناننة صنولنهنا وفنروعنهنا منن

الدين ال

االنتهاك ,أناطت مةظم الوصايا الت يد تتهنرح النننلنوس

كتحريم أنوا من ا نكحة ,وأنوا من المةامالت المالينة

ال

منها بالوزا الدين فجةلتها أوامنر وننوا ن  ,لنتنكن نبنهنا

لدخولها ف الربا المحرم ,ولكن ناك شرائإ من النلنوس
ال يزعها الواز الدين  ,فهنا يكون لزاما ً استدعاء الواز

الواز الجبل وال لطان إال خادمين ل  ,فا ول كالتمهيد

الييغة اإللزامية ,وينقنول الشنينخ ابنن عناشنور فنى ن ا
ال يا

يمةظم الوصايا الشرعية منوط تنلي نا بنالنواز

الدين  ,و و واز اإليمان اليحيإ المتلر إلى النررناء
والرو  ,فل لا كان تنلي ا وامر والنوا موكنوالً إلنى
ِ
تن
دين المراطبين بها ,يال هللا تةالى َو ََل ََي ُّل ََُل َّن َأن َيكْتُ ُْتن َ
ِ
ِ
تن َّللِتاَّللَِّ َواوْتَِ ْتْل ِخ ا ْ ِخت ِ
ُتن ُيتمْ م َّ
َما خَ َل َق اَّللَُّ ِِف َأ ْر َحام ِه َّن إِن ك َّ
ِ
وْ ُ َّن َووَهتكِتن ََّل
[البقرة  ,]٢٢٢ويال َ ل َه اَّللَُّ َأ َّك ُْه َُُ َْْ ُك ُ َ
َ َُْلا ِ عُ و ُ َّن َِا إِ ََّل َأن ََ ُ ْلوُْلا َر ْْل َُل َّم ْد ُ ووُا [النبنقنرة ,]٢٣٢

يلي فيها الحكم بأمر أو نهن منن ال نمناء,

ال لطان لتنلي تلا ا حكام ,وتمكين الواز النديننن منن
دور  ,لكن الشريةة اإلسالمية ت ةنى دائنمنا ً إلنى تنمنكنينن
الواز الدين من النلوس ,وتهد

إلى يطع ك ا سبناح

وف ا خير يمكن القول إن الواز النديننن

نو النمنحنور

تتحرك على وفق مهمة الواز بجميع مراتبن  ,ومنا

ل  ,وال ان منل ل عند خو

التقاعه عن  ,والشريةة ف

مةظم تيرفاتنهنا ال حنظنت النواز النديننن  ,وكنان نو
عمدتها ,ولم تترك للواز الجبل وال لنطنانن إال منجناالً
يقا ً وحاالت مةدودة.

المؤدية إلى استدعاء الواز ال نلنطنانن  -إال فن حنالنة
الضرورة  -و لا يحلظ للمكللين حريتهم وكرامتهم ,ن
الواز ال لطان عند استردام يكون من تنوابنةن إ ندار
بةض الحريات وميادرتهنا ,وإ ناننة بنةنض النكنرامنات
وإسنقناطنهنا ,و لنا تنحنت

نغنوط ظنرو

منةنينننة ومنا
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بقلم السيد :

السيد  /محمد بوكريطاوي – توفيق

عمود المجلنة سنينكنون بنمن نابنة بنوصنلنة
تننو ننإ فننيننهننا الننرننطننوط الننةننريضننة
لالستراتيجية التجارية لنلنمنينر و إن
تنوظنيننف ا منوال والنتننمنوينالت وخنطننة
وصول يادة الميدان المتم لين ف مدراء اللرو ك مع فنرينقن
ب ل الجهد لبلوغ النلنرنات النمن نتنهندفنة والشنركنات النمنتنوسنطنة
واليغيرة .
عجيب امرك يا كاتب الةمود ت تةم ميطنلنحنات كنأننننا فن
ساحة لمةركة تنجنارينة تننناف نينة ال
مةركةو باللة ال و
يرنو نهنا إال ا سنود وال ينلنوز بنهنا إال ا كنيناءو ينمنهندون
لالنتينار منن خنالل تنحنديند ا ندا والنرنطنط النمنمنزورنة
بالمرونة والبراغماتية واالستشرا و بةد منةنرفنة اسنتنةنالمنينة
دييقة وشاملة لل و واية ومنحنينطن وتنركنينبنتن وخنبناينا ثنم
النزول الى ميدان المةنركنة بن نننينة مشنحنو ة بنإرادة النتنلنو
والتمكن من تحقيق ا دا وبأي كللة.
متأكد أن يارئ المقال تحدث نل لقد شويتنا يا كناتنب النةنمنود
؟؟ ات ما عندك لنركب رميةا سلينة النرينادة وننأننه بنننشنوة
يرغب فيها ك يائد و و اللوز ف التحديات.
يجيب كاتب الةمود نةم شريطة أن نلبه سوينا الندر النواين
للمةركة المتم ف روح و نية اللريق الواحد لتحقنينق ند
موحد ملاد استقطاح شهريا اكبر عدد من المؤس نات و عنلنى
ان تتمتع الشركات الم تهدفة الشروط والمةايير المةتمندة لند

رئيس خلية التسويق واالتصال

المير بما يينلها يابلة للتموي
إنها مةادلة يوتها تكمن ف ب اطتها لي ت دالة مةقدة كالمةادلنة
مةادلة سهلة الح ويريبة المنال ال ينننالنهنا
اللوغاريتمية ب
إال أول الةزم من أصحاح الهمم النةنالنينة ننالنوا شنر وساام
القائد المثالي .
المةادلة ينا كناتنب النةنمنود
يت اءل يارئ المقال ما و سر
كيف نبلغ وسام القائد المثالي ؟؟؟
يجيب كاتب الةمود نةم لتيبإ يائدا يلنزمنا اسنتنةنمنال الن كناء
بو ع خطة محكمة نابةة من دراسة تحلنينلنينة لنلن نو ومنننا
النشاط التجار ومةرفة تنامنة لشنبنكنة النتنجنار والنمنتنةنامنلنينن
االيتياديين ثم ولو مةركة الت ويق المباشنر بن نننينة النقنائند
الواثق من نل و وا ةا نيب عنينننينة النهند منقندامنا بنةنلنم
وبييرة لريادة ال نو وم نإ أفضن منا فنينهنا منن شنركنات
ومتةاملين ايتياديين اك و القائد صاحب التحد .
يختم كاتب العمود هكذا كونوا أو ال تكونوا  ،ألن الريادة هدفنا
سويا نبلغها تحقيقا ال تعليقا /.يتبع
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حقق فر سيد يحيىو حديث النشأةو ننتنائنم ينقنول عنننهنا مندينر و
طار لزعرو ف حوار أنها مقبولة على الةموم ب أن بةض ما تنم
تحقيق فا التويةات مع أن الظرو النتن عناشنتنهنا النبنالد خنالل
ال نة الما ية أربرت م ير مير ال الم الجزائر على تغينينر
ورهة النشاط الرئي للوكالة بلة الم تجدات ف البالد مننن سنننة
.0222
تشرفون على فرع سيدي يحيى لمصرف السالم الجزائر ماناذ أ ال
من أربعة أشهر ،ماذا يمكن القول عنه وهو من بين الوكاالت التي
تم افتتاحها حديثا؟
فتيةو عنلنى اعنتنبنار أن افنتنتناحنهنا كنان فن
وكالة سيد يحيى
منتيف  .0222وف بداية نشاطهاو كانت عملياتها مورهة لتنمنوين
ا فراد خيوصا ما يتةلق بتموي شراء ال يارات .لكن بنقنرار منن
اإلدارة الةامة لمير ال الم الجزائر تم تحوي نشاط الوكالنة فن
اتجا المؤس ات الستقطاح الةمالء التجاريينو و ا بةد أن شهندت
الجزائر ظروفا ف سنة  0222أثرت سلبا عنلنى تنطنوينر عنمنلنينات
تموي ايتناء ال يارات حيث نلد المرزون .وعلي عملنا علنى رنلنب
مجموعة من المؤس ات اليغيرة والمتوسطة عالوة على عندد أين

من المؤس ات الكبيرة ما يجةلنا نتويع أن يت ّع نشاط الوكالنة أكن نر
سنة .0202
ومن يدوم لإلشرا على ت يير الوكالة وردت أن الم يرين
وكونوا فريق عم من فرة
ال اللين يدموا مجهودا ي نى علي
ّ
الشباحو لهم طاية وورب استغاللها من خالل مرافقتهم ومنحهم
نييبا من التكوين المتواص .
إن تغيير ورهة الوكالة إلى الةمالء التجاريين ال يةن أنها ترلت
الردمات م تمرة
عن عمليات تموي االفراد .فالزالت
خيوصا ما يتةلق بمرتلف التمويالت الةقاريةو كيلقات بيع
وشراء ال كنات وإيجار ا وتهيرتها إ افة إلى تموي شراء
الدرارات النارية .ف سنة  0202سيتم تج يد الملهوم الجديد
للوكالة المتم ف التةام مع المؤس ات.
كيف كانت حصيلة الوكالة خاالل الساناة الامااماياة أماام الاوماع
اال تصادي الذي تعيشه البالد؟
أوال اعلمكم أن عدد ح ابات اليكوك وص إلى  2021ح ابا ف
ويت بلغ عدد ح ابات االدخار  2221ح ابات أما بشأن الح ابات
المتةلقة بالةمالء التجاريين فإنها ف حدود  222ح اح.
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إن فر سيد يحيى حقق نتائم ريدة بلض
ك الةاملين فيها والمديرين ال ابقين.
فبالن بة للريوم فإن الوكالة حققت مع نهاية
شهر نوفمبر  201بالمائة من الهد ال نو
الم ّ
طرو على اعتبار أن ييمتها تجاوزت
 2.1مليار دينار ف حين كان متويةا بلوغها
مع نهاية ال نة الما ية نحو 2.2مليار
دينار.
ا ال يا و بلغت ييمة ا موال ف
وف
الح ابات الجارية  122مليون دينار مع
نهاية شهر نوفمبر و و ما يم ن بة 211
بالمائة من المقدر تحقيق عند نهاية دي مبر
من سنة 0202و ف حين أن ح ابات
وسندات االست مار بلغت ييمتها  221مليون
دينار ف  22شهرا من سنة  0202و و ما
يم  11بالمائة من النتيجة المتويع تحقيقها
عند نهاية ال نة المقدرة بـ  022مليون دينار.
أما بريوص ا صولو فقد سجلت ترارةا
بلة تغيير ورهة الوكالة بالن بة لنشاطها
من تموي ا فراد إلى تموي
الرئي
المؤس اتو ما أثر رزئيا على النتائم حيث
تم تحقيق ف نهاية الشهر الحاد عشر من

ال نة الما ية 11
بالمائة من الهد
فالقيمة
المحدد.
اإلرمالية لألصول
استقرت ف م تو
 2.00مليار دينار
حين كانت
ف
التقديرات ا ولية
تشير إلى بلوغ
ا صول ف نهاية
ال نة  2.22مليار
دينار.
ومن الوا إ أن سبب التة ر ات يةود إلى
تةط النشاط االيتياد الم ج ف البالد
بلة ا زمة اليحية.
وبالن بة للتجارة الراررية ومع رلب عمالء
تجاريين حققنا مةدال مرتلةا .فااللتزامات
خار المركز المال الت تةبر عن حجم
االعتمادات الم تندية وبواص التحيي و
عالوة على خطابات الضمان كانت أعلى
بك ير من المتويع على اعتبار أن ن بتها
بلغت  4111بالمائة مما كانت علي
النتيجة طبيةية من
التقديرات ا ولية .إن
منطلق أن الوكالة لم يكن مركزا على ا
النشاط لييبإ ا ا خير محوريا ف
الةمليات البنكية لللر .

ماهي الخدمات المصرفية األكثر طلبا على
مستوى الوكالة؟
أك ر الطلبات المتأتية من ا فراد متةلقة
بالتموي الةقار سواء كانت المتةلقة بشراء
وبيع ال كنات بين الرواص أو من أر
ايتناء المنازل المةرو ة من المشاريع
الةمومية باإل افة إلى تهيرة ال كنات بما ف
لا سكنات البيع باإليجار المةرو ت ميتها
ب كنات يعدلي.
كما يتم عرا خدمات لتموي عمليات
شراء الدرارات النارية و و منتو يقب
علي الشباح خاصة.
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الةملية
خالل
تحضير
الملف
وتحرير
أما بريوص الردمات الميرفية المورهة
للمؤس اتو فإن الوكالة انطاليا من تغيير
اتجا ها نحو ا النو من الةمالء خالل سنة
 0222تةرا كافة الردمات الميرفية
المطابقة للشريةة منها المرابحة والمضاربة
االستينا وأيضا التجارة الراررية.
هذه الخدمات تتطلب توفير موارد بشرية
لعرمها بشكل يليق بعمالء البنك.
يوظف ا اللر نحو  21إطارا وعامال .لد
أغلبية الموظلين ف الوكالة الربرة ف المجال
البنك  .وف المدة ا خيرة تم إنشاء خلية التموي
المكللة بمتابةة ملف التموي انطاليا من بةث

من

الةقود ...إلخ.
بحسب مو ع الوكالة المتواجد بسيدي يحيى ما
نوع نشاطات المؤسسات التي تستهدفون
استقطابها؟
نحن ن تهد استقطاح الشركات الت تةم
خاصة ف المجال الييدالن وشب الييدالن
خيوصا وك مؤس ات اإلنتا وبيع ال لع
على حالها بةرا مرتلف صيغ التموي
الشرع  .ومن المهم التأكيد على أن الوكالة
يبحث عن المؤس ات الت لها يكلية ريدة
وتحقق مردودية مهمة ونتائم متميزة من حيث
أريام ا عمال.
ما هو معدل هامش الربح المحقق الموزع
للمودعين ألموالهم في الوكالة؟

مةلوم أن امش الربإ بالن بة للودائع غير ثابت
وال محددا م بقا و و يتراوح ما بين  4إلى 1
تم
بالمائة .ومع نهاية شهر نوفمبر الما
توزيع مكافآت إرمالية للمودعين ييمتها 21
مليون دينار.
في ختام الحوار ونحن في بداية سنة ،0507
هل يمكن الكشف عن مشاريع الوكالة خاللها؟
كما اشرت ساللاو فإن ال نة الحالية ستكون فترة
لتأكيد التو ّر الجديد لللر المتم ف التةام
أك ر مع المؤس ات .كما أن الوكالة كغير ا من
وكاالت المير تةم على الدفع بالردمات
البنكية اإللكترونية إلرراء مرتلف الةمليات
دون التنق إلى الوكالة.
أودّ أن أيول ف ختام الحوار أن فريق الةم ف
مكون من شباح يريدون الةم
فر سيد يحيى ّ
وأريد مرافقتهم وصق موا بهم ورفع يدراتهم.
ن تقدم الةم يتم من خالل دعم المجموعة
كل .

السيد  :عمار حجاج رئيس مصلحة صندوق
يةتبر فر سيد يح من اللرو اللتية ل ل لة فرو مير ال الم الت عرفت ف ونة ا خنينرة
ات ا ف ربو الوطن وبحكم مويةها ف يلب الةاصمة وبحكم سياسة المير من حيث ان ينحنق
زبون موطن ف مير بقيام با عملنينة فن مينلنحنة اليننندو فن أ فنر والن افنراد
الميلحة يتميزون بالمهنية الةالية وروح الم ؤولية و االحترافية مما رةلنهنا ينبنلنة لنزبنائنن النلنرو
ا خر
حيث نول أ مية بالغة لمةامالت الزبائن من حيث ال رعة و اإلتقان فإ ا كان النقن نم النتنجنار نو
فر ف استقطاح الزبائن فان ميلحة اليندو و ميلحة التجارة النرناررنينة
ركيزة ا ساسية
و مؤس نة خندمناتنينة
و تطبيق اللةل و عمل ل ياسة التجارية للمير وكما نةلم ان المير
تةتمد ف ا ساس على تقديم خدمات ريدة للزبون و بال شا فان راس منال منؤسن نة خندمناتنين فن
ا ساس و عام البشر له ا نركز على تأ ي الجيد و روح االخوة و االنضباط ف ي م مينلنحنة
اليندو ح فر سيد يح و ا و هللا ول التوفيق و القادر علي .
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بقلم السيد  :مهدي محمدي
مكلف بالنيابة بفرع سدي يحي

مما أد الى تحقنينق ا ندا النمن نطنرة
وتررمتها على أرا الوايع بالنننظنر النى
النتائم النمنحنقنقنة و النمنرتنبنطنة بنالنننشناط
الم تهد .

أفض ويت لينع ال نرواتو
ا زمات
ك ا يقول الملياردير ا ميرك ي وارينن
بافت ي أحد أغنننيناء النةنالنم بن نروة تنقندر
بحوال  21مليار دوالر سنة 0222و فه
فةنال ينمنكنن تنحنقنينق ثنروات خنالل أينام
الركود االيتياد وا زمات اليحية؟
مما ال شا فين أن النةنالنم بنأسنر ينوارن
تحديات كبر لنمنجنابنهنة أزمنة صنحنينة
متم لة بوباء شرس انتشر ف محيط الكنرة
ا ر يةو وأزمات اينتنينادينة منتنراكنمنة
تلايمت ب بب اإلرراءات التن سنتن نتنمنر
لحين التمكن من الحد منن اننتنشنار النوبناء
وعلى أي تقندينر أو النقنضناء عنلنين و ثنم
أزمة تد ور أسةار النلط ف ظن صنرا

القو المنتجة للنلط على التحكم بنأسنواين
الةالميةو مما فرا عدم و نوح لنلنرؤينة
ا زمات .
الم تقبلية للتةاف من
ولننكننن ا زمننات تينننننع ال ن ننروات لننمننن
يح ن انتهاز اللرص و فبةد سنة و نيف
من افتتاح فنر سنيند ينحن و فن ظن
ركود نشاط التنجنزئنة ب نبنب نندرة تنوفنر
ال يارات ثم حلول ا زمة اليحنينة عنلنى
م تو الوطن و تنم طنلنب فنتنإ النمنجنال
السننتننغننالل نشنناط الننتننجننارة الننرنناررننيننة
وتوطين الةمليات بالوكالة الرئي و بنةند
استشارة و دعم من القنطنا النتنجنار ثنم
موافقة اإلدارة النةنامنة و أصنبنإ النتنحند
ا كبر و استقنطناح النمنتنةنامنلنينن الن ينن
ا المجال من و النمنالءة
ينشطون ف
المالية و ا دبية على ال احة الميرفينة و

كان لا بنتنظنافنر رنهنود رنمنينع أعضناء
فنرينق فنر سنيند ينحن ؛ صنرافنينن و
مندوب التموي و م نتنشنار النزبنائنن و
تحليهم بالحه التنجنار و روح النلنرينق
الواحد ثم الم ا مة ف استقطناح النودائنع
بيلة منتظمنة و دون أن نننن نى إدارات
الدعم و الراليا النشنطنة النتن كناننت لنهنا
م انندة دورينة منن أرن تنحن نينن رنودة
الردمات و التكل بنطنلنبنات النزبنائنن فن
رال مةقولة .
نتمنى أن يحافظ الوكالة على ن ا الننن نق
المتياعد و و االرتقاء بردمات و منتجاتن
على ال احة الميرفية
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ِةر التنظيم على أن
يةتن التنظيم بيلة عامة بو ع ك ش ء ف مكان وأن يكون لك ش ء مكان يو ع في و وكةملية ي ّ
يتحديد ا عمال وتق يمها وتو يإ عاليات ال لطة والم ؤوليةو وإنشاء الةاليات بين الةاملين لتمكينهم من الةم مةا ً بأييى
كلاءة ممكنة لتحقيق ا

دا يو كما يبين الةاليات بين ا نشطة وال لطات االدارية ف أ

مؤس ة وكوظيلة يةتبر التنظيم

عملية دمم الموارد البشرية والمادية من خالل يك رسم يبين المهام وال لطاتو وتبرز أنشطة التنظيم فيما يل
 تحديد أنشطة العمل الواجب إنجازها لتحقيق األهداف التنظيمية واالستراتيجية.
 تفويض العمل مع ومع در مناسب من السلطات االدارية.
 تصميم مستويات اتخاذ القرارات وتحديد المسؤوليات داخل المؤسسة.

على م تو مير

ال الم – الجزائرو تقوم بوظيلة التنظيم إدارة مركزية تحت م مى يإدارة التنظيمي التابةة إداريا ً لنيابة

اإلدارة الةامة المكللة بالم اندة والتنظيم والت ت ةى نحو تح ين م ار االتيال وتبادل المةلومات بين مرتلف اإلدارات
لتحقيق التكام والتن يق بين المهام ومرتلف الوظائف من أر بلوغ ا

دا

الم طرة ف ظ تنلي استراتيجية المير .

يتمحور نشاط إدارة التنظيم حول إعداد النيوص التنظيمية المتةلقة بالةمليات الميرفية من خالل القيام بالدراسة والتحلي

ف محاولة لتأطير وتحديد نطا تدخ مرتلف الم تويات التنظيمية إلدارات المير
لألداءو وتقديم الردمات للمتةاملين بجودة عالية وبهد

ف سبي تح ين وتطوير م تمر

بلوغ مكانة التميز بين البنوك الزميلة ف ظ المناف ة الت يةرفها

ال و الميرف وخاصة مع تقنين الييرفة االسالمية ف بالدنا.
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السيد  :محمد زمولي
مدير إدارة التنظيم

د إدارة النتنننظنينم نو بن ل
الجهود لتيميم أدلة تنننظنينمنينة
عملية تور موظل المير
فنن أداء اعننمنننالننهننم وتننحننندد
صننالحننينناتننهننم وم ننؤولننينناتننهننم
ننمننن االتيننال الننوظننيننلنن
والتنظيم .
يتم إعداد المشاريع للنننينوص
التنظيمية من يب إدارة التنظينم
سواء بمبنادرة وارنتنهناد خناص منن ينبنلنهنا او طنلنب
الرطوط الةريضة من ينبن االدارات النمنةنننينة وينتنم
بلورتها وتلييلها على م تو اإلدارة.
يكليا ً تتكون إدارة التنظنينم منن دائنرتنينن نمنا دائنرة
اإلرراءات ودائرة التنظيم والنتنينمنينم حنينث ينتنمنينز

موظليها بالحه التنظيم الجماعن بنةنينداً عنن منبندأ
التريص وينتنمنتنةنون بينلنة تنةندد النمنهنام وينننوح
أحد ما عن اآلخر ويتولى مهام بك ردارة ف إعداد
النيوص التنظيمية للمير .
تتم مهام دائرة االرراءات ف التن يق بين مرنتنلنف
اإلدارات الننمننةنننننيننة لننو ننع
السيدة  :رزيقة عبوب رئيس دائرة التنظيم و التصميم
النننننيننوص الننتنننننظننيننمننيننة
المتةددة والت تضم اآللينات
الوظنينلنينة لنلنتنةنرينف بنأداء
عنننمنننلنننينننة منننةنننينننننننة داخننن
الننمننيننر والننهنند منننننهننا
تحديد الرطنوات النمنلنينلنة
التباعها ف التنلي منن ينبن
الموظلين المةنيين.
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كما ت هر ك لا على تحديث
النيوص التنظيمية
واإلررائية وتب يط
اإلرراءات وتيميم
النما بما يتوافق
متطلبات
مع
ومع
الةيرنة
ال ارية
القوانين
لضمان
الملةول
ال ير الح ن للةم
وتحقيق االن جام

السيد  :بوعالم ملوان
رئيس دائرة التنظيم

والتكام بين مرتلف اإلدارات وتح ين وتطوير الردمات
الميرفية.
أما دائرة التنظيم والتيميم فتقوم بإعداد الهياك التنظيمية
لهيرات المير من خالل دراسة تطوير ا وتحدي ها بما
تقتضي الحارة إلحداث الوظائف وفق م تويات
وم ميات خطة تينيف الوظائف والمتطلبات التنظيمية
وحجم الةم .
ي تند و ع الهياك التنظيمية على مبادئ توزيع ا عمال

والم ؤوليات بين أفراد
من خالل
المير
تحديد الةاليات بينهمو
وتحديد عدد الم تويات
وتطبيق
التنظيمية
نطا اإلشرا و حيث
يتم تجميع ا فراد ف أي ام وا ي ام ف
دوائر ووحدات أكبر و ك ا.
ولقد باشرت إدارة التنظيم وبالتةاون مع
إدارات المير بالتكل لو ع النيوص
التنظيمية الت تمه مةظم عمليات المير
ونشاط و حيث بلغ عدد النيوص التنظيمية
المياد عليها من يب اإلدارة الةامة 442
نيا يتوز ما بين إرراءات و ياك تنظيمية
وتةليمات وم كرات إرراء وأدلة عملية

وسياسات.
وف ا خير فإن إدارة التنظيم تةم را دة لمرافقة ودعم
رميع ياك المير وتلبية احتياراتها ف الجانب
التنظيم و لا لضمان تقديم الردمات والمنتجات
الميرفية للمتةاملين وفق أفض المةايير وبم تو
احتياراتهم وتويةاتهم.
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زيارة ميدانية لمقر شركة سافيتام  /والية تيارت
فريق خلية التسويق  +فريق خلية التجزئة  +فريق شركة سافبتام

مسؤولي خلية التسوق  /شركة سافيتام و المصرف

المحور األول :
مةاينننة ننقنطنة النبنينع النمنركنزينة
لشركة سافينتنام واخن الينور و
مرطط المنحن النتنجنار إلعنداد
المليقات والالفتات و التيامنينم
الراصة
المحور الثاني منايشة المحاور
ا ساسية الراصة بالجانب
الت ويق و برنامم اإلتيال .

انتق فريق خلية الت ويق لمدينة تيارت للقيام بنزينارة
ن ا النتنننقن النى
ميدانية لمؤس ة سافيتنام و ينهند
مةالجة المحوريين أدنا
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 الننتننرويننم لننلننشننراكننة ف ن
المةارا واليالونات؛
 الننتننرويننم لننلننشننراكننة عننبننر
منننركنننز االتينننال لنننكنننال
الشركتين
 الننتننرويننم لننلننشننراكننة ف ن
مرتلف التظا رات
 ويد يام ال يد عنبند النكنرينم
مبن رئيه ميلحة االتيال
بنننتنننينننمنننينننم النننمنننننننينننة و
االيتراحات المتةلقة بتمنركنز
صورة النمنينر فن اطنار
عالمة تجارية مشتركة
و Co – branding

مساحة عرض منتجات شركة سافيتام
والية تيارت

مساحة عرض منتجات شركة
سافيتام

والية تيارت
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المنصة المشتركة لتسويق منتوج تيسير

السيد  :سليم سلواني

مسؤول خلية المسؤولية االجتماعية

أولى مينر ال نالم ا نتنمنامنا كنبنينرا فن
تننح ن ننيننن الننمنننننا االرننتننمنناع ن لننمننوظننل ن
الننمننيننر وإعننطنناء أ ننمننيننة ف ن تننطننويننر
الم تو المةيش للموظنفو عنبنر منرافنقنة
اإلدارة الةامة للجنة النرندمنات االرنتنمناعنينة
الدائمة و المتميزة عنبنر خنلنينة النمن نؤولنينة
االرتماعية و م نؤولنهنا الن ننكنن لن كن
الشكر و الةرفانو بحنينث عنرفنت نشناطنات
اللجنة خالل الةهدة يلزة نوعية ونتائم الفنتنة
ف تلقت ر ا واسةا من الموظنلنيننو اولنت
لها اإلدارة الةامة أ مية كنبنينرةو منن خنالل
تنرنيننينص كن النوسننائن لنلن ننينر الننحن ننن
و ننمننان الننتننطننور الننمننالئننم الننمن ننطننر ف ن
اسنتنراتنينجنينة النمنينر و منهننمنتنهنا خندمننة
موظل المير
إلينكنم منرنتنلنف نشناطنات لنجنننة النرندمنات
االرتماعنينة بنالنمنرافنقنة خنلنينة النمن نؤولنينة
االرتماعية للمينر و والنتن تنةنمن عنلنى
تقديم صورة مميزة للنشاط االرتماع خالل
ال ننهننر عننلننى تنننننلنني ن بننرنننامننم الننرنندمننات
االرتماعية النمنمنننوحنة لنلنمنوظنلنينن تنهند
لضمان بيرة عم متزنة وم تقرة.
يول مير ال الم للتةليم ا تمامنا خناصنا
من خالل دعم ورعاية أنشنطنة النجنامنةناتو
وحرص الكبير على تكريم النارحين سنويا
من أبناء الموظلين الطلبة المتلويين بنجنوائنز
ييمة و ا من خالل تنظنينم احنتنلنالنينة تضنم
ا بناء وا ولياء بحضور النطناينم النتنننلنين
للمير على رأسهم ال يد المدير الةام.
دأح المير عبر لجننة مننندوبن النةنمنال
على تنظيم مباريات ف كرة القدم أسبنوعنيناو
بناإل نافنة إلنى أنشنطنة رينا نينة منتنننوعننة
أخننر و انننرننرط فننيننهننا عنندد مننةننتننبننر مننن
الموظلين.
تأت مبادرات دعم الردمات اليحية نمنن
أولويات ا نشطة االرتنمناعنينة لنلنمنينر و
حيث يام على الم تنو النداخنلن و بضنمنان

تغطية صحية شاملةو ومكملة لنظام التغطنينة
اليحية النحنكنومنينةو بنالنتنةنايند منع شنركنة
متريية لت يير ودراسة المللات اليحنينة
للموظلين من أرن النتنغنطنينة الينحنينة فن
إطار التكنلن والنمن ناعندة والنمن نا نمنة فن
التكاليف النةنالرنينة لنلنمنوظنفو منهنمنا كنان
نوعهاو و ا للائدة  112موظنلناو وإرنمنالن
 2122منننننرننرط بننإحينناء و حننقننو
الموظلين ويد اليت ر ى كبير منن طنر
المنوظنلنيننو لنلنتنغنطنينة الينحنينة النداخنلنينة
بمرتلف أنواعها وعبر ك اللرو .
حرصا من اإلدارة الةامة لنلنمنينر عنلنى
خلق بيرة عم متزنة وتنةنزينز النةنالينة منع
الموظلينو يامت بةقد لنقناءات منع إطنارات
الننمننيننر تننم مننن خنناللننهننا إييننال رؤيننة

ورسالة المير واستراتيجيت النمن نطنرةو
واالستما إلى ايتراحاتنهنم بنهند تنحن نينن
وتطوير إرراءات النةنمن و والن ينننةنكنه
إيجابا على بنينرنة النةنمن والنتن تنؤد إلنى
التحليز لإلنجاز والتميز.
وف إطار تدعيم روح االننتنمناء لنلنمنينر
والتواص مع المنوظنلنينن وتنوثنينق النةنالينة
بينهمو يامت خلية النمن نؤولنينة االرنتنمناعنينة
للمير بتقديم عدة أنشطةو تضمنت
 تنننظنينم رحننالت داخن وخنار النوطنننوشننارك فنني ن عنندد كننبننيننر مننن الننمننوظننلننيننن
وعائالتهمو
 ييام المير منن خنالل لنجنننة مننندوبنالموظلين بمشاركتهم ودعمهم فن منرنتنلنف
منناسنبناتنهنم االرنتنمناعنينةو منن خنالل منننإ
يروا ح نة ارتماعيةو لنمنوارنهنة دينن أو
ت ديد ايجار أو ترميم مننزلو وبن لنا ينكنون
ن ا اإلطننار
الننمننيننر ينند سننا ننم فنن
االرنتنمناعن فن منوارنهنة حنر الندينن أو
مشك االيواء على ك ير من الموظلين.
 تكرينم النمنوظنلنينن فن مننناسنبنات عنديندةوحلول شهر رمضنانو عنيند النلنطنر وعنيند
ا نحننىو عننينند الننمننرأةو مننننناسننبننة الننمننولنند
النبو .
 تنظيم يرعة للنائندة النمنوظنلنينن منن أرنال اح داء مننناسنا النةنمنرةو و ن عنادة
دأح المير على الةمن بنهناو بناإل نافنة
إلى تكريم الموظلنينن و ا يندمنينةو وكن ا
ال ين تحيلوا على شهادات علمية ومهنية.
ومن أر استغالل الموظلين للترة ارنازتنهنم
ال نوية بيلة مميزةو تم تنظيم عدة رحنالت
سياحية فن فنتنرة النمنوسنم ال نيناحن و وتنم
ال هر علنى تنقندينم منننحنة سنيناحنينة خنار
الجزائر وداخلها.
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تم اإلعالن عن انطال عملية االيترا شهر دي مبر الختيار مم ل الةمال خالل اللترة الممتدة من  0202الى غاية 0204و حيث ترشإ  22موظلاو
وبلغت ن بة التيويت  %21,21بـ  122موظف من أص 122و
كما تم اإلعالن عن النتائم يوم الجمةة  01دي مبر  0202الت كانت كالتال

السيد  :خير الدين شبة

 082صوت
السيد  :زوهير
غولي

 027صوت

السيد  :محمد
حسين نقاز

 711صوت
السيد  :إبراهيم بن
عياش

 782صوت

السيد  :كمال حفصي

 711صوت
السيدة  :نسرين آيت
رامي

 717صوت
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ـ لم تكن لجنة الردمات االرتماعية الت رمةتنا سنة 0222و مجرد لجنة يةم أفراد ا
ف إطار ادار ويانون فقط ب كانت مجنمنوعنة منن النزمنالء واالخنوة وا شنقناءو
ّ
سطروا برنامم عم متناسقو متكام ومتجانهو رامع لك ا فنكنار و اآلراء النتن
ارتهد أعضاء اللجنة دون خللية اتية او فردية.
ـ لقد عملت اللجنة على من انتراح أعضاء ا على تحديد برنامم متوازن يهد إلنى
خلق رو ارتماع وتضامن و متوافق مع رميع م تويات النمنوظنلنينن والنمنوظنلناتو
ومرتلف مراكز عملهمو فكانت المنإ االرتماعية ف المناسبات الدينية او المناسنبنات
الدينية احد ا م روافد زيادة القدرة الشرائية للموظف بمير ال الم الجنزائنرو ولنم
يكن لا سهال تحقيق لوال فض االدارة الةامة الت كانت تدعم ماديا خاصنة النمنننإ
الدينيةو كةيد ا حى المبارك والشهر اللضي .
ـ لم تتويف خدمات اللجنة عند تقديم المنإ فقط ب سةنت دائنمنا إلنى تنقندينم نشناطنات
ارتماعية مرتللة عما و مةتادو فوسةت نشاطها لل ياحنة واال نتنمنام بنا طنلنال فن
ا المجال الزمالء إليجاد أفض مراكز الراحة واالستجمام ف
دراستهمو وارتهد ف
الجزائر وخاررهاو فيما كانت اللجنة تبحث دائما عن أح ن الهدايا طلال منوظنلنينننا
بمناسبة نجاحهم ف مرتلف الشهادات التةليمية.
ّ
النشاطات وا عمال ف ارتماعاتها الندورينة طنينلنة ثنالث سنننوات
تميزت ك
ـ
مضتو من طر أعضاء ا بالجدية ف الةم و يوة الطرح والرأ والهد ال ابنتو

و لا ما رة وتيرة الةم عاليةو ولم يتوان فريق الةم ف التراخ أو الترارعو ب
واص تطبيق برنامج ال وبحمد هللا ورزي شكر تم تنلي بحييلة إيجابيةو و لا
باعترا الك ير من الزمالءو ال ين كنا ف خدمتهم كمكلّلين بمهمة نبيلة وليه تشريلا
لنا.
ـ ف ا خير لقد فضّلت اللجنة الحالية بك أعضاء ا عدم الترشإ مرة أخر لمندوبية
الةمالو ليه خوفا من الم ؤولية أو تهربا منهاو ب لمنإ اللرصة لموظنلنينن أخنرينن
ا إال أن نتمنى لهم
يواصلون ما تم بناؤ ويطورون ما يمكن تطوير و وما ي ةنا ف
ا المجال.
التوفيق وال داد والري ف
مرت األيام سريعا و لكل بداية نهاية وليس بعد التمام اال النقصاان  ،و أغنتنننم ن
اللرصة ال ةيدة تقدم لكم رميةنا أصنالنة عنن ننلن ن و ننينابنة عنن بناين أعضناء
لجنة الردمات االرتماعية بجزي الشكر و رمي الةرفان على ال قة الت و ةتمو ا
فينا و و يد سةدنا بردمتكم و نررو أن نكون يد أدينا واربنا على أكم ور فان كنان
ك لا فهو من فض هللا و حد سبحان و تةالى و من وو ما توفيق اال با و و ان لم
يكن ك لا فنحن نةت ر منكم.

ال ادة موظلو المير

المحترمين.

ميدايا لقول تةالىي إ َّن َّ
َّللاَ يَنأ ت ِم ِنر ِكن تم أَن تِن َؤدُّوا ا ت َ َمنانَنات إلَ ِنى أ َ ت نلن َهنا ي
ويول ﷺ من ال يشكر الناس ال يشكر هللاو فإننا ننتنقندم بنالشنكنر النى كن
و ان كانت فنهن
موظل ميرفنا على ال قة الت و ةتمو ا فيناو و
تكليف و حم ثقي عزمنا على حمل و و التنضنحنينة بنأويناتنننا و راحنتنننا
ر خدمة موظل ميرفنا الغال و حيث نةلمكم ان تم تنييب المكنتنب
الجديد من طر ال يد المدير الةامو و ك لا انتراح أعضاء مكتبن ينوم
21/22/0202و و بنندأ اعننمننال الننمننكننتننب اعننتننبننارا مننن تنناريننخ يننوم
.22/22/0202
ا لنا الشر ان نكون خدامكم بما امكننا من لاو و سنةم عنلنى بنلنوغ
ا دافنا المنشودةو و ندعو الجميع الى م اندتنا و عدم البنرن عنلنينننا بنا
ايتراحات يد تنكنون فن الينالنإ النةنامو و سنننةنمن عنلنى رفنع شنةنار
يالردمات االرتماعية و ترييتها م ؤولية الجميعي.
ا و تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير و االحترام
عن/أعضاء لجنة مندوبي العمال
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ال يدة منى رييق

مستشارة زبائن
فر الم يلة

ال يدة رميلة خرخاش

مندوبة تمويل
فر الم يلة

ال يد

خير ما نبدأ ب الكالم و كر اسم هللا الرحمن الرحيم و يليها سالم هللا على ا ال الم و بةد ا أيول .بةد توفيق من هللا اوال
ايدم شكر لزمالئ داخ المير على مجهوداتهم الت ب لو ا طيلة ا الةام والت كللت بنجاح ميرفنا خاصة ف ات
اللترة الةييبة و أيضا ال نن الزمالء بلرعنا الرئي على تجاوبهم مةنا و ت هيالتهم لجميع امورنا  ,و ن أل هللا التميز
و التلو للةام القادم م تةينين با سبحان و تةالى و بزمالئنا بمرتلف اللرو فما انقا ا من يلوح صلية تمأل بيرة عملنا
اللريدة من نوعها شكرا ثم شكرا لكم رميةا .
يال الشاعر
ما أمعف اإلنسان لوال وة * في رأيه وأصالة في لبه
من ال يقوم بشكر نعمة خله * فمتى يقوم بشكر نعمة ربه
ال الم عليكم ورحمة هللا وبركات ؛
ا المير و لك ب المزيد من المةرفة والربرة و ونجاحنا ف المهمة الم تندة الينا ناتم اال
الحمد هللا ال أنةم علينا بالةم ف
يف لدينا و وارب علينا إكرام لقول أبو الدرداء ي
عن المبادئ اإلسالمية الوارب اتباعها و فلنةتبر المير منزلنا والمتةام
إن لضيلا عليا حق ي و حتى ولم ن تطع ان نلب احتيارات و فلن اند بكلمات طيبة ي ةد بها  .بإ افة الى أننا ملزمون بأداء الةم
ال وك الينا على أكم ور و فإتقان الةم وارب لقول رسول هللا سلى هللا علي وسلم ي إن هللا يحب إ ا عم أحدكم عمال أن
ا مانة .
يتقن ي و و امانة وعلينا صون
الشكر والتقدير لمدير فر الم يلة إبرا يم بن اليديق ولك الزمالء والزميالت على الجهد المب ول لتحقيق ا دا الم طرة كما ال
نن ى ك موظل بنا ال الم على دعمهم وويوفهم بجانبنا متى احتجنا لهم .
ن أل هللا الةافية والتوفيق.

عبد الكريم غالب

مستشار زبائن
فر الم يلة

ال يد

ال الم عليكم و رحمة هللا و بركات

ت
ا ْل َح ْم ُد َ هّلِلَ الهذَي َبنَ ْع َمتَ َه تَتَ ُّم الصها َلحَا ُ
َ
ت
البلدة الطيبة بافتتاح فر الم يلةو و لا ما رفع على الناس الحر وفتإ لهم بابا ليَنأوا بأنل هم
الحمد أوال على أن َمنَّ على أ
عن الربا وما استشك عليهم من المةامالت الت بها شبهات من الناحية الشرعية؛
وما يزيدنا غبطة وسرورا أن هللا َّ
عز ور َّ َمنَّ علينا ك لا بنةمة التوفيق إلنجاز المطلوح منا تحقيق ك ًّما وكيلًا من رهةو وبين تلبية
طلبيات زبائننا الكرام والمحافظة على اليورة المرموية الت يحظى بها ميرفنا لد الرأ الةام من ناحية الضوابط الشرعية وك لا
سالسة وب اطة اإلرراءات من رهة أخر و وما صاحب لا من بيع للمنتجات ا خر الت يتوفر عليها ميرفنا؛ و ا ما مكننا من
التلو على رميع الميار الت تتيإ لةمالئها الشراء بالتق يط للدرارات النارية على صةيد والية الم يلة ملين المحافظة على
الوتيرة ف انتظار استرنا مرتلف المنتجات ا خر الت شهدت ركودا ب بب الظرو القا رة الت نةيشها.
وهللا ول التوفيق.

ميطل ح ان عمران
تكليف وأمانة و فما توفيقنا اال با ومن ال يشكر الناس ال يشكر هللا و من
الةم ليه مجرد تشريف وال و منيبٌ للملاخرةو ب و
ٌ
ا اليدد أود ان أور كلمة لمدير فرعنا بباتنة ال يد إبرا يم اوراغ ان يدر الم ؤولية وا مانة و فأشكر ل رهود الرائةة ف
توريهات و وعلى عمل وتةاون مة و مع زمالئ ف الوكالة و بمناسبة حلول ال نة المالية الجديدة تمنيات بالتوفيق لميرفنا ف
مواكبة التحديات الجديدة ومن رهة و ف ظ وباء كوفيد  22تمنيات بزوال الوباء و تةميم الرير للناس ارمع .
مندوب متعدد المهام
فر باتنة

ال يد

وليد سةيد

مندوب عمليات
فر سطوال

ب م هللا الرحمان الرحيم واليالة وال الم ع سيدنا محمد أشر ا نبياءو
يطيب ل ان أتقدم بتحيات ا خوية الى رميع الزمالء ف المير عامة و ف فر سطاوال خاصة علنى الندعنم النمنمنننوح فن
مقدمتهم ال يد المحترم مالا شريط ال منحن ال قة الكافية و النيإ الجديد واإلرشاد المهن و الهمن بتوا ة و ا ما أتاح ل
الوديةة
الحرية المطلقة لجلب م
دون ن يان اإلدارة الةامة الت وفرت لنا ك اإلمكانيات و منا عم مريإ لتقديم ا فض و االرتقاء بميرفنا ف ميا الكبار
وان شاء هللا مزيد من النجاحات ف استقطاح الودائع لتحقيق ا دا الم طرة و تقديم ا فض
المرحلة الح اسة الت نمر بها من ن ا النمنرا النرنبنينث و اتنبنا
و ف ا خير احث الزمالء على اخ الحيطة و الح ر ف
إرراءات الحماية و التباعد
ون ال هللا عز و ر ان يرفع علينا ا الوباء و يحم اإلسالم و الم لمين
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الدكتور فؤاد بوسطوان،
الدكتور فؤاد بوسطوانو شاح رزائر من مدينة عنننابنةو ينبنلنغ 44
سنة من الةمرو عاش تجربة نجاح ملهمة حولت من طالنب ب نينط ال
يملا حتى رهاز كمنبنينوتنر إلنى أفضن مندينر تنننلنين فن الن كناء
االصطناع ف الواليات المتحدة ا مريكية.
ا المقال يتحدث فؤاد ل وبرنوفا عن مشوار الةلم والنمنهننن
ف
وحجم التحديات الت مر بها والطموحات الت مازال يةم للوصول
ا عن دور والدي ف نجاح .
إليهاو ووسط ك
دراسة ال كاء االصطناع وعنلنم النبنيناننات بندأ ا نتنمنام فنؤاد بنهن ا
التريص مبكراو رغم حداثت كةلم ينهنتنم بناسنتنرندام النبنيناننات فن
تطوير خوارزميات يمكن االستلنادة منننهنا فن النمنجنال اليننناعن .
وله ا بمجرد حيول على البكالوريا ف سنننة 0221و منن ثناننوينة
القديه أوغ تان عنابةو سج ف رامةة عنابة تريص رينا نينات
وإعالم ل و ن كان يةر ريدا ما يريد  .يقول فنؤاد ل نوبنرننوفنا
يمن كنت طلال ف المدرسة القر نية تأثرت بنلنضن النةنلنمناء عنلنى
االن انية والبشرية وييمتهم ف القر ن وا حاديث النبوية .وأصبنحنت
أبحث ف لا ف المتوسط ثم ف ال انويةي.
المةرفة لد فؤاد انطاليا من ا تمامات اللكرية المبنكنرةو
تشكلت
أين تةلم النظر إلى القر ن بنننظنرة رينا نينةو وكنأنن خنوارزمنينات.
وتدعم ا التور عندما بدأ يقرأ للةالم اسحا أسيمو و ال يةتبنر
أح ال كاء االصطناع ثم الكاتب دان بنراون .و نننا ينو نإ فنؤاد
يكنت أملا ياعدة مةرفية وا حة .وله ا لم أرد مشكلة فن النتنورن
الجامة  .لقد كنت متأكدا من اختيار ي.
طالب علم وليه تحيي شهادات عندما التحق فؤاد بجامنةنة عنننابنة
وبدأ ف دراسة تريص الريا يات واإلعنالم اآللن و كنان ينطنمنإ
إلى تحيي علم أك ر من مجرد تحيي شهادة .وباللة يدم دراسنة
حول ياستةمال ال كاء االصطنناعن النمنةنرفنة ا شنكنال فن صنور
ا يمار اليناعية رةلت يحنين عنلنى شنهنادة لنين ناننه ا ول فن
دفةت  .ويقول فؤاد عن خيوصية دراست يالتحد الكبير كنان فن

حجم اليور الكبير ردار واحتوائها على أكن نر منن بنا 2بنةند .لنكنن
تمكنت من تطوير خوارزميات لتينيف ا شياء وتحديد ما يتها.
التقنية ف ال ورة الزراعية والبحنث
كان فؤاد يتطلع إلى استردام
عن حقول النلط عن طريق اليور الت تقدمها ا يمنار اليننناعنينة.
ابتكر وطور نمو را لمةالجة اليورو سمإ ل بالمشاركة ف مؤتمنر
دول حول ال كاء االصطناع و و مازال ف منرحنلنة النلنين ناننهو
أين تةر على باح ين من فرن ا ايترحوا علي ال اح إلى الدراسنة
ناك لكن فض البقاء ف الجزائر ننظنرا لنلنو نع الينحن النوالند
رحم هللا وتوف ال نة الما ية .
المرحلة ال وبرنوفا يفضلت البقاء رغم مةاناتن
يقول فؤاد عن
الكبيرة من ننقنص االمنكناننينات .أينطنع م نافنة طنوينلنة كن صنبناح
للوصول إلى الجامةة .ال أملا حتى رهاز كمبيوتر محمول لنتنطنوينر
ب للةم خنار
خوارزميات أو نما ف البيت .أت كر أن والد
الوالية لمدة  4أشهر ليشتر ل رهاز حاسوح محمول يمكننن منن
الةم ف البيتي.
الطريق إلى الدكتورا لم يكن سهال كانت يناعة فؤاد أن طالب النةنلنم
يمكن البحث ف أ مكان .ك ا أكم الماستر ف ترنينص الن كناء
االصطناع ف رامةة عنابة .و ن كان ا ول ف الدفةة تمكنن منن
الحيول على منحة من المركز ا وروب لدراسات اللضاء إلرنراء
تربص الترر لمدة  1أشهر ف مدينة بوردو بلرن ا.
سافر فؤاد وبندأ النبنحنث فن النمنركنز الن وفنر لن كن النوسنائن
واالمكانيات نهم كانوا مهتمين بيور ا يمار اليناعية ولكنن بنةند
شهر تةطلت اإلرراءات القانونية وتويف النتنربنص ب نبنب تنمناطن
ورفض إدارة رامةة عنابة ارسال وثائق اتلايية التةاونو يقول فنؤاد.
ويضيف يكانت أصةب مرحلة ف حيات  .لم أكن أملا حتى ثمن
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ت كرة للةودة إلى الجزائر أو مكان أبيت في ! .بةد مدة استطنا النحنينول
على دعم من بةض الجزائريين ناك ال ينن سنمنحنوا لن بناإلينامنة منةنهنم
وك لا القنيلية الجزائرية ف بوردو ,إلى أن تمكن من رمع المال للةنودة
إلى الوطن.
يدم فؤاد بةد عودت و المو و للمنايشة وتم رفضن فن رنامنةنة عنننابنةو
و و ما دفة الختيار مشر رديد ومو و رديد حول استرندام الن كناء
االصطناع لتشريص ال رطاني وتمكن من المنايشة ف سبتمبر بدال من
روانو وكان ا ولى ف دفةت .
يقول فؤاد يسجلت ف الدكتورا بنله الجامةة بالتةاون مع مركز بنحنث
ف رامةة كال ف فرن ا .رغم اللرص الت كانت متاحنة لن لنلن نلنر لنم
أفة ورفضت الررو من الجزائر ن والد كان مريضاي.
كانت مرحلة الدكتورا بالن بة إلي أمر من النمنرحنلنة ال نابنقنة منن حنينث
البيرويراطية والمشاك اإلدارية الت وارهت ف الجامةنة .ينو نإ فنؤاد
يتمكنت بةد  1أشهر من نشر مقال علم ف مجلة علمية مينلة يأي منع
لا تةر ت لتة ف ولم أتمكن من المنايشة يب مرور  1سنوات تقنرينبنا
رغم أن دراست كانت را زةو ما دفةن لتقديم شكو لنلنوزارة منن أرن
ت ريع إرراءات المنايشةي.
ك ا وص إلى مرحلة ال لر إلى أمريكا يب المنايشة كان فؤاد يند شنارك
ف مؤتمر دول ف برشلونة اسبانيا حنول الن كناء االصنطننناعن و ننناك
التقى بباحث من رامةة بيرکل بكاليلورنياو إحند أرينى النجنامنةنات فن
الواليات المتحدة .يتحدث فؤاد عن اللقاء يأبد إعجاب بندراسنتن و وينال
ل إ ا أردت أن تكم أبحاثا ف أمريكا سأصار من أرلاو أننا أثنق بنا
أك ر مما ت ق بنل ا وسنةتر بشهادتا ون جلا باح ا ما بةد الندكنتنورا
مباشرةي.
مباشرة .ويام بجنمنينع اإلرنراءاتو وينؤكند يلنقند
وافق فؤاد على عر
رمع ل والدا وأصديائ ثمن الت كرةي .نايش الدكتورا ف الجزائر فن
بداية مارس  .0221ف نهاية مارس  0221سافر مبناشنرة إلنى النوالينات
المتحدة .يتحدث فؤاد يكنت يد وصلنت إلنى ن النمنرحنلنة بنةند منةنانناة
طويلة .أت كر صورة والدا ف المطار يبكيان .ولكنهما يشنجنةنانن عنلنى
ال احو كان والد يقول إ ب أنت طالب علم وينجنب أن تنتنةنلنم لنتنلنيند
نل ا والناس والجزائر ا ا استطةت ف يوم من ا يامي.
بدأت رحلة فؤاد ف رامةة الس فيغاس ف الواليات المتحدةو ورغم أننهنم
ال يةترفون بشهادة الدكتورا الجزائرية أخضةو لالختبنارات ننجنإ فنينهنا
فتمت مةادلة شهادت ومنح شهادة دكتورا أمنرينكنينة فن اإلعنالم اآللن
وال كاء االصطناع .
بدأ ناك الةم كباحث ما بةد الدكتورا و وأشر على طنالح الندكنتنورا
من رن يات مرتللةو أين يضى سنتين من البحث توفرت لن فنينهنا رنمنينع
الوسائ .

يقول فؤاد ال وبرنوفا ثمن رهاز الكمبيوتر ال و ع تحت تيرف فن
الجامةةو كان مليار سنتيم الننا نحتا ف بحوث ال كاء
االصطناع الى أرهزة متطورةو يبلها ب نننوات فنقنط كنان والند يندخنر
المال ليشتر ل رهاز حاسوح محمولي.
التور نحو اليناعة ف أمريكا نشر فؤاد الةديد من البحوث الت كان لهنا
تأثير على اليناعة ف أمريكا .ويدم مداخنالت فن عندة رنامنةنات منننهنا
ستانلورد ف كاليلورنيا تيك اس ف ام ا ت ف بوسطن وغنينر نا .بنةند
لا يرر الررو من الجامةة والتور نحو النمنجنال اليننناعن  .تنحنين
على فرصة عم ف مركز بحث ف ال كاء االصطناع وعلنم النبنيناننات.
يقول فؤاد يف الةام ا ول دخلت كباحثو الةام ال ان تمت تنرينينتن إلنى
مدير ف الةام ال الث أصبحت المدير التنلي للمركزي .يشر حاليا علنى
أك ر من  22مهندسا ف اإلعالم اآلل وال كاء االصطناع منن منرنتنلنف
الجن يات منهم الهنديين واليينيين.
عم من سنتين على تطوير منظنومنة ننظنر اصنطننناعن لنلنتنةنر عنلنى
ا شياء بطريقة سريةة و كية .بةد عنامنينن طنور أح نن منننظنومنة ننظنر
اصطناع ف أمريكا ت تطيع مةرفة حتى أنوا ا ينةة وم تو الحماينة
التقننينة فناز بنجنائنزة أفضن
ال توفر من فيروس كورونا .وبلض
مدير تنلي ف مجال ال كاء االصطناع ف مدينننة شنينكناغنو بنأمنرينكنا.
يو إ فؤاد ياختارتل اللنجنننة النمنتنكنوننة منن  21عنالنمنا منن عنمنالنقنة
التكنولوريا من مدراء تنلي يين ومدراء برمجة ف ننات فنلنينكنه غنوغن و
أب و وغير م رفقة  4مترشحين خرين من بين أفض  122مشنرو  .ثنم
حيلت ف مرحلة التيويت على أك ر من  22ال صوت ف شينكناغنو
وكنت اللائزي .يةود نجاح فؤاد كمدير تنلي إلى الربرة الت اكت بها فن
القيادة واإلدارة عندما كان باح ا فن رنامنةنة ننينلنادار حنينث أخن دروسنا
ناك .وف مركز البحث اكت ب خبرة أيضا وخضنع لنتندرينب وبنرننامنم
سريع لييبإ أفض مدير تنلي ف ال كاء االصطناع ف شيكاغو.
خلق ايتياد المةرفة ف الجزائر ينتنطنلنع الندكنتنور فنؤاد بنوسنطنوان إلنى
المزيد من الةلم وتطوير منظومة ت اعد ف تح ين حياة الناس ومنةنالنجنة
ا مراا م ال يدا وال رطان باستردام ال كناء االصنطننناعن لنتن نرينع
وتيرة تطوير ا دوية واللقاحات وتطوير المدن ال كية وال يارات والن نورة
الزراعية للحد من الجو .
يةم فؤاد ك لا م تشارا ل 22شنركنات مينغنرة فن أمنرينكنا ت نتنرندم
الن كنناء االصننطنننناعن و إلنى رنانننب عنمننلن كننمنندينر تننننلننين فن الن كنناء
الربرة مع شباح بنالد و منو نحنا
االصطناع ويرغب ف مشاركة
يأمريكا نجحت نها تملا أح ن منننا لنمن ناعندة الشنركنات النمنينغنرة
ويمكننا خلق نله المنا ف الجزائري.
وي تشهد بالملكر مالا بن نب و ال تنأثنر بن و حنينث ينر فن تينور
للحضارة واالزد ار أن إنشاء مراكز البحث والشنركنات النكنبنر ي نر
وتيرة المةرفةو حيث يجب تقديم ا فكار فن النوينت النمننناسنب .وينرنتنتنم
الدكتور المرتص ف ال كاء االصطناع لقاؤ مع سوبرنوفنا ينائنال يمنن
ا المكان أرس سالم إلى رميع الجزائرينينن أينننمنا كناننواو أصندينائن
وعائلت  .خاصة أم الةنزينزة بنهنلنول عنارنينة وأبن رحنمن هللا شنةنبنان
بوسطواني.
الميدر www.supernova-dz.vet

ص 07

البنوك اإلسالمية بين الرخصة و العزيمة
مداخلة المدير العام لمصرف السالم الجزائر
في مؤتمر علماء الشريعة على الزوم
يوم  77نوفمبر 0505

ما يمكن يول ف دييقتين عن الةالية التكاملية والنتنلناعنلنينة
الت ينبغ أن تجمنع بنينن النهنينرنات الشنرعنينة واإلدارات
التنلي ية للمؤس ات المالية اإلسالمية لتحقيق النمنقنيند منن
ورود ا على وء مو و النمنلنتنقنى ننلنرنين فن ن
الومضات ال ريةة
النمنؤسن نات
 يجب ان يتحلى القائمون على إدارة
بالور و االلتنزام النتنلنقنائن و النلنةنلن بنالضنوابنط
الشرعية ف رزئياتها اللرعنينة و فن منقناصند نا و
يواعد ا الكلية مةا لتنزي مةامالتها من النوينو فن
اليورية و ال رائع الملضية إلى منتجات صنحنينحنة
ف شكلها فاسدة ف حقيقتها أو مآالتها.
 يجب أيضا أن تت م مقاربة الهيرات الشرعية بمراعاة
إكرا ات الوايع النقناننونن والنمنيندانن عنلنى نوء
متطلبات مقيد حلظ أموال الم ا مين والنمنودعنينن
والم ت مرين والمشتركين من الضيا أصال أو ييمة.
ولة ما يجمع بنينن ن ينن النمنحنددينن ا سناسنينينن نو
القواعد ال الث
التوفيق ما أمكن بين
 ياعدة تشنديند النلنتنو عننندمنا تنقنو النتنهنمنة الرتنبناط
المةامالت المالية اإلسالمية المةاصرة بمنظومة منالنينة
كلية يهيمن عليها المنطق التقليد المشوح بمنحنظنور
الربا والغرر و ما يلض إلينهنمنا ومننن منننع النهنينرنات

الشرعية عندنا ف الجزائر التور النمنينرفن
وبةض صور يلب الدين.
 ياعدة تنزي الحارة الةامة منزلة الضنرورة
ف حلظ أموال الناس مع تقدير ا بقدر ا طنبنةنا
كالترخيص باللجوء للتأمين التقليد فن غنيناح
التكافل وك ا ال ماح بإنشاء مريي تةندين ا ربناح
و مراطر االستن نمنار أو نمنان النطنر الن نالنث فن
المشاركات.
 ياعدة مراعاة ف اد ال منم كنالنتنرخنينص بنإلنزام النمندينن
المماط بالتبر و نق عبئ إثبات اإلع ار إلى المندينن
و ك ا نق عبئ إثبات التةد و التقيير إلى الشريا أو
المضارح أو الوكي وتوسيع ملهومهنمنا لنينشنمن سنوء
التقدير و اإلدارة مقارنة بما و مقبول ح ب النمنةناينينر
المتةار عليها مهنيا.
ا ما سمحت ب الدييقتان وأعت ر إن كنت تنجناوزتنهنمنا و
بارك هللا فيكم رميةا.
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المتاجرة في

العمالت الجزء7
 7نطاق المعيار:
يتناول ا المةيار يضايا القبض الحقيق والقبض الحكم ف الةمالتو
واستردام وسائ االتيال الحدي ة ف التةام بالةمالتو وصر ما ف
ال مةو والتةام ف الةمالت ف ا سوا الماليةو والمواعدة ف بيع
الةمالتو واشتراط ا ر أو إرراء ت ليم أحد البدلين ف التةام
بالةمالتو وبةض الحاالت المطبقة ف المؤس ات.
وال يتناول ا المةيار غير المتاررة ف الةمالتو وال تأثير اليياغة ف
بيع ال ب واللضةو وال الحواالت المجردة عن عمليات الير و وال ح م
الكمبياالت.
 .0الحكم الشرعي للمتاجرة في العمالت:
 2 /0تجوز المتاررة ف الةمالت شريطة مراعاة ا حكام والضوابط
الشرعية آلتية
 2 / 2 /0أن يتم التقابض يب تلر الةايدينو سواء أكان القبض حقيقيا أم
عميا.
 0 / 2 /0أن يتم التماث ف البدلين الل ين ما من رنه واحد ولو كان
أحد ما عملة وريية واآلخر عملة مةدنية؛ م الجني الوري والجني
المةدن للدولة نل ها.
 4/2 /0اًال يشتم الةقد على خيار شرط أو أر لت ليم أحد البدلين أو
كليهما.
 1 / 2 /0أال تكون عملية المتاررة بالةمالت بقيد االحتكارو أو بما يترتب
علي رر با فراد أو المجتمةات.
 0/2/1أال يكون التةام بالةمالت ف ال و اآلرلة.
 0/0يحرم التةام ف سو الير اآلر سواء تم بتبادل حواالت رلة
أم بإبرام عقود مؤرلة ال يتحقق فيها يبض البدلين كليهما.
 0/4يحرم الير اآلر أيضا ولوكان لتوي انرلاا ربإ الةملية الت
تتم بةملة يتويع انرلاا ييمتها.
 0/1يحق للمؤس ة لتوي انرلاا الةملة ف الم تقب اللجوء إلى ما
يأت
 2 /1 /0إرراء يروا متبادلة بةمالت مرتللة بدون أخ فائدة أو إعطائها
شريطة عدم الربط بين القر ين
 0 /1 /0شراء بضائعو أو إبرام عمليات مرابحة برله الةملة.
 0/1يجوز أن تتلق المؤس ة والةمي عند الوفاء بأي اط الةمليات المؤرلة

وم المرابحة على سداد ا بةملة أخر ب ةر يوم الوفاء 0/1 .القبض ف
بيع الةمالت
 2 /1 /0إ ا تم التةايد على بيع مبلغ من الةمالت فال بد من ت ليم ويبض
رميع المبالغ مو و المتاررة يب التلر .
 0 /1 /0ال يكل لجواز المتاررة بالةمالت يبض أحد البدلين دون اآلخرو
وال يبض رزء من أحد البدلينو فإن يبض بةض البدل صإ فيما تم يبض
دون الباي .
 4 /1 /0يتحقق القبض بحيول حقيقة أوحكماو وترتلف كيلية يبض
ا شياء بح ب حالها واختال ا عرا فيما يكون يبضا لها.
 1 /1 /0يتحقق القبض الحقيق بالمناولة با يد .
 1 /1 /0يتحقق القبض الحكم اعتبارا وحكما بالترلية مع التمكين من
التير ولو لم يورد القبض ح او ومن صور القبض الحكم المةتبرة
شرعا وعرفا ما يأت
( أ ) القيد المصرفي المبلغ من المال في حساب العميل في
الحاالت اآلتية:
 - 2إ أود ف ح اح الةمي مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة ميرفية.
 -0إ ا عقد الةمي عقد صر نارز بين وبين المؤس ة ف حال شراء
عملة بةملة أخر لح اح الةمي .
 -4إ ا ايتطةت المؤس ة — بأمر الةمي — مبلغا من ح اح ل لتضم
إلى ح اح خر بةملة أخر ف المؤس ة نل ها أو غير ا ليالإ الةمي
أو لم تليد خرو وعلى المؤس ة مراعاة يواعد عقد الير ف الشريةة
اإلسالمية.
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أ ـوال
الحكماء
مــن طرائــف اللغة العربية

يقال أن ررال من فارس يجيد اللغة الةربية بطالية
حتى أن الةرح عندما يكلمهم ي ألون من أ يبائ الةرح أنت ؟
فيضحا و ويقول أنا فارس وأريد الةربية أك ر من الةرح !
ف ات يوم وكةادت ورد مجله يوم من الةرح
فجله عند م وتكلم مةهم
وسألو من أ يبائ الةرح أنت ؟!
فضحا و يال أنا من فارس وأريد الةربية خيرا ً منكم
فقام أحد الجلوس ويال ل
ا ب الى فالن بن فالن رر من ا عراح وكلم ؛
فإن لم يةر أنا من و الةجم فقد نجحت
وغلبتنا كما زعمت...
وكان لا ا عراب ا فراسة شديدة..
ف ب اللارس إلى بيت ا عراب و طر الباح
فإ ا بابنة ا عراب وراء الباح..
تقول من بالباح ؟ !
فرد اللارس أنا رر من الةرح
وأريد أباك
فقالت أب فاء إلى اللياف فإ ا فاء الل أفى ..
( و هي تعني أن أباها ذهب إلى الصحراء
فإذا حل الظالم أتى ) ..
فقال لها إلى أين ب ؟ !
فردت علي أب فاء إلى اللياف فإ ا فاء الل أفا و
تجيب من ورء الباح
فأخ اللارس يرارع الطللة وي أل و
حتى سألتها أمها يا ابنت من بالباح
فردت-
!!
و أعجم على الباح يا أم
فكيف لو ابل أباها؟ !!!
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روابط إلكترونية لحوارات السيد المدير العام
لقاء صحل مع ال يد المدير الةام ال يد ناصر حيدر على يناة
النهار تيل ف حية  10دييقة إيتياد

للمشاهدة الرجاء الضغط هنا
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