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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

مما يستفاد من سيرة النبي عليليلل ال ل ة 

والس م قيام منهجل في التغليليلر واللبلنلا  

عيى بعث الفلرلرة السليليلملا و علنلا لر 

الليليلر وال ل   فلي اللنلفلة اللبل لريللا 

وتنقيتها من ركام االنحراف العلقلايلو  و 

السلليللاكللي اللله  يللجللعلل   لله  اللليلل للا  

الفرريا الحميوة و األ ييلا فلي االنسلا  

تضمح  و تتراجع بورجات متفاوتا حتى 

 تكا  لوى البعض نسيا منسيا.

لقو شا ت إرادة هللا عز وجل  ن  يلجلعل  

 اتين النزعتين في  راع دايم فليلرتلقلي 

من غلاللد دواعلي ال لر و اللهلاى فلي 

معارج االنعتاق و السملا بلاللنلفلة نلحلا 

باريها لتيقا  راضيا مرضيا وتلولل  فلي 

جنا الرضلاا  و يلهلاى ملن نلليلو إللى 

األرض في دركات الض   و ال لهلاات 

و طمسا  الب يرة وقفار اللبلعلو علن هللا 

وعهابات الحرما . قا  تعالى فلي سلارة 

وات  عييهلم ( : "   577-571األعراف ) 

نبأ اله  آتينا  آياتنا فانسيخ منلهلا فلأتلبلعلل 

وللا شلالنلا  * ال يرا  فكا  من اللغلاويلن

لرفعنا  بها ولكنل نليو إلى األرض واتبلع 

 اا  فمثيل كمث  الكيد إ  تلحلمل  عليليلل 

ييهث نو تتركل ييهث ذلك مث  القام الهين 

كهباا بآياتنا فاق ل  اللقل ل  للعليلهلم 

يتفكرو  * سا  مث  القام اللهيلن كلهبلاا 

" قلا   بآياتنا وننلفلسلهلم كلانلاا يل ليلملا 

 احد ال    تعييقا عيى  ه  اآليلات : 

" إنسا  يؤتيل هللا آياتل، ويييع عييلل ملن 

فضيلل، ويلكلسلا  ملن عليلملل، ويلعلرليلل 

الللفللر للا كللاملليللا للليللهللوى واالت للا  

واالرتفاع.. ولكن  ا  لا ذا يلنلسليلخ ملن 

 ها كيل انس لا. ينسيخ كأنما اآليات نديم 

لل متيبة بيحمل فها ينسيخ ملنلهلا بلعلنل  

وجهو وم قا، انس خ اللحلي ملن نديلملل 

ال  ق بلكليلانلل.. نو لليلسلو اللكليلنلانلا 

الب ريا متيبسا باإليما  باهلل تيبة اللجليلو 

بالكيا ؟  ا  ا ذا يلنلسليلخ ملن آيلات هللا 

ويلتلجلرد مللن اللغلرلا  اللااقلي، والللورع 

الحامي وينحرف عن الهوى ليتبع الهلاى 

ويهبط من األفق الم رق فييت ق بالرين 

المعتم في بح غرضا لي يلرلا  ال يلقليلل 

منل واق، وال يحمليلل ملنلل حلام فليلتلبلعلل 

وييزمل ويستحاذ عييل.. ثم إذا نحن نوال  

نمام م هو مفزع باية نكو.. إذا نحن بهها 

الميياق، ال قا باألرض، مياثا بالرين. 

ثم إذا  ا مسخ في  ياا الكيد، ييهلث إ  

 طارد وييهث إ  لم يرارد"

نرسلل  هللا الللرسلل  للليللحلليللاا فللي الللنللفللة 

الب ريا ما انرمة من فلرلرتلهلا السلايلا 

وما انورس في باطنها من  لوى اللنلوا  

األزلي " وإذ نله ربك من بلنلي آدم ملن 

ذرياتهم و نشهو م عيى ننفسلهلم ظهار م 

) آ  "   نلسو بربلكلم قلاللاا بليلى شلهلونلا

فكا  منهجلهلم قلايلملا (  571عمرا  اآليا 

عيى نفض غبار الجهالا و اللغلاايلا علن 

القياب ومياها بمعين المعرفا و اللهلوايلا  

حتى ت فا م اربها و تلجليلا غليلاا  لا 

 وتا ج بأناار ربها. 

وفي سيرة نبينا الم رفى عيليلل ال ل ة 

والس م لير نماذج لهها المنهج الربلانلي 

في تلرلهليلر اللنلفلاس وتلهلهيلد اللقليلاب 

 وإ    السياك .
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2ص   

بون بالوعاة لنبه ال رك باهلل والعادة لميا إبرا يم الحنليلفليلا 

السمحلا فلي االعلتلقلاد وبلث دواعلي اللعلرفلا  واللملحلبلا 

والياف والرجا  واإلل ص مع هللا عز وجل  ثلم إحليلا  

فضللايلل  األللل ق ومللحللاسللن األعللمللا  فللي حلليللاة الللنللاس 

 ومعام تهم. 

إنل منهج النبي  يى هللا عييل وسيم و السي  ال لاللح ملن 

الرعي  األو  من  حابتل و التابعين لهم بإحسا  بلتليليليلا 

النفاس من شاايد الجا ييا و تحييتها ب ماي  التاحيو. قا  

: "لقو مّن هللا عليلى  561تعالى في سارة آ  عمرا  اآليا 

ننفسهم يتيا عييهم آيلاتلل   المؤمنين إذ بعث فيهم رساال من

ويزكيهم ويعيمهم الكتاب والحكما وإ  كاناا من قلبل  للفلي 

    ض   مبين"

ولنتأم  معا في ق ا سيونا نبي ذر مع غل ملل األعلجلملي 

اله  عير  بأمل في لح ا غضد و ولما وبيل النبي  يى 

هللا عييل وسيم عيى ت رفل اله  ينم عن بقايا جا ليليلا فلي 

نفسل  وم رضي هللا عنل من ذلك وبقي آللر عمر  يكلرم 

غ مل حتى ي اطر  لباسل تكفيرا لتيلك اللزللا و تلرلهليلرا 

 قلا  اللملعلرور بلن سلايلو لنلفلسلل ملن تليلك ال لفلا. علن

رضي هللا عنل وعليليلل بٌلردل وعليلى غل ملل  نبا ذر رنيو"

بٌرد، فقيو: لا نلهَت  ها فيبستل كانو حيّا، ونعريتل ثلابلا  

آلر، فقا : كا  بيني وبين رج  ك م، وكانو نمل نعجميا 

فلقلا   - يى هللا عييل وسيم-فنيو منها، فهكرني إلى النبي 

نفنيو من نملل؟ قليلو:   :نساببو ف نا ؟، قيو: نعم قا   :لي

إنك امر  فيك جا ييا قيو: عيلى حليلن سلاعلتلي   :نعم، قا 

نعم،  م إلاانكم جعيهم هللا تحو   : ه  من كبر السن ؟ قا 

نيويكم، فمن جع  هللا نلا  تحو يو  فييٌلرلعلملل ململا يلأكل ، 

وليٌيبسل مما ييبة، وال يكيّفل من العم  ما يغيبل، فإ  كليلفلل 

  " ما يغيبل فييٌِعْنل عييل

 متفق عييل.

 كها كا  ال حابا يتيقا  من معين النباة ملا يلزكلا  بلل 

ننفسهم ويرضا  بهم ربهم وي يلحلا  بلل ذات بليلنلهلم و 

بمث   ه  الرو  يستقيم ليناس ديلنلهلم و دنليلا لم و علاقلبلا 

نمر م وبمحاسبا كل  فلرد للنلفلسلل وملراجلعلتلل ألللرلايلل 

واستوراكل لعثراتل ونزعل لبقايا الجا ييا من نفسل وقلملعلل 

نزوات ال يرا  في وجوانل يكا  التاجل نحلا ال ل   و 

الفضييا  ا الغالد عيى المجتمع و يبقى سقاط البعض في 

 الر   و الرذييا شهوذا ال مناص منل و العبرة بالغالد. 
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إ  مملا يلثليلر اسلتلغلراب اللملر ، و لا يلنل لر فلي اللبلحلا  

والوراسات ال ادرة عن المؤسسات اللعليلمليلا، واآلكلاديلمليلا، 

ومراكز البحث المتناعا، لوى الغرب والعرب ، الرريقا التلي 

   تعرض بها األفكار لوى ك  طرف .

فالباحث الغربي يسعى دايما لتقويم نفكار  في نق  ما يمكن ملن 

الك م، اله  يبيغ بل المق اد تمامل، ويمكن المتيقلي ملن فلهلم 

ال ارة المراد إي الها إليل بأبسط ما يلملكلن، دو  اإلسلراف 

في المقومات، واللتلملهليلوات، واللتلاطلالات، واالسلتلرلراد فلي 

عرض األفكار المجاورة لفكرة الماضاع ملحل  اللبلحلث، ملع 

التيار دقيق لأللفاظ المستعميا، تجنبا لم كليلا تلعلود اللملعلانلي 

واستعما  نيسر المتلرادفلات ونبليلغلهلا فلي   تحو اليفظ الااحو،

ندا  المعنى، مع حسن التاظليل  للألدللا واللقلرايلن، كل  ذللك 

ضمن ميكا في قرا ة األحوا ، والاقايع، وال اا ر، ملقلرونلا 

بقورة  اييا عيى االستنباط واالسلتلنلتلاج، إللى جلانلد اللر يلا 

الااضحا لوى الباحث في منريقاتل ومرما  والمسار بيلنلهلملا ، 

     غير ناظر إلى الحجم اله  ينتهي إليل البحث.

نما الباحث العربي فيهاب الياض في الم ك ت نسلاسلا،       

وبيا ا تيك التي تلكلا  عليلى تلملاس بلاللملحل لار، ويلحلد 

الركا  إلى السه  الله  ال يلتلرليلد علنلا  وال زيلادة جلهلو، 

ويمتيك فن المقومات واألبااب التملهليلويلا وح لا 

الللكلل م علليللى حسللاب تللوقلليللق الللبللحللث فللي ن لل  

الم كيا، ويفضي إلى نتايج واستنباطات ينقل لهلا 

كثير من الوقا والضبط، مما يجع  الناظر في تيك 

الوراسات يورك ننها تفتقو إلى الضبط واللتلحلويلو، 

ويجو نفسل عاجلزا علن فلهلم وجلل اللعل قلا بليلن 

الف ا  واألبااب التي تضمنها البحث إضافا إلى 

انعوام الحياديا والتماس األدلا والبرا يلن للنلتلايلج 

مقررة سيفا، وتم ترايع البحث إلثباتها مع علنلايلا 

بالغا بالكم الارقي ال بالناع اللفلكلر  واللعليلملي، 

فالباحث العربي عنوما يسلأ  علن رسلاللتلل يسلأ  

عن عود  لفلحلاتلهلا ال علن علود األفلكلار اللتلي 

   .  ناق تها وناعيتها والحيا  التي تقومها لألما

ولسنا نعني بهه  الماازنا الك  اله  يفيو اإلحلاطلا عليلى وجلل 

اإلفراد، ولكن نق و ظا رة تقتضي العمام اله  تتيليل  علنلل 

   جزييات عويوة .

والسر في  ها البا  ال اسع اله  يف   بين الرلرفليلن يلرجلع 

إلى عاام  كثيرة، منها من اما التكاين والتح ي  العيمي في 

مراحيل المتعودة إضافا إلى نق  االعلتلنلا  بلملنلا لج اللبلحلث 

العيمي في مراح  التكاين واإلعلواد لليلبلاحلث، ويلجلتلملع ملع 

 ؤال  ضع  المكانين والم رفين عيى األبحا  العيلمليلا فلي 

كثير ملن األحليلا  ملع غليلاب اللحلزم وال لراملا الل زمليلن 

   لم واقيا البحث العيمي بالمؤسسات الحاضنا لل .

وبنا  عييل ينبغي عيى القايمين عيى قراع التربيا والتعييم       

العالي والبحث العيملي إعلادة اللنل لر فلي ملنل لاملا اللتلعليليلم 

والتكاين برمتها مؤسسات ورجا  وت ميه وطل ب ملن نجل  

 ياغا  ارة ما الا األطراف، متكاميا في األدا ، متلحلوة 

   في الهوف والغايا .

 وهللا نسأ  التافيق والسواد ليجميع



 

واقع ما نعي ل من احوا  متسارعا مسو با يا املتلنلا فلي اللعل لر 

األوالر من ال هر الفضي  و بالهات  بلاللملسلجلو األق لى اللملبلارك 

آثرت اليام ا  اقاسمكم ماضاع اسباب العز والن ر والتمكين و ي 

ناامية سنها هللا تبارك وتعالى عيى ليقل ال تبوي  لكيمات هللا و لي 

قااعو شاميا يمكن إسقاطها عيى حياتنا وفي جميع الميادين و ي فلي 

الحقيقا نسرر ازفها ألروا  شهواينا بأرض فيسرين العلزة ، نسلرلر 

اكتبها من اعماق القيد و ا يتقرع نلما لما آللو الليلل لليلر املا ملن 

 ا  وضع  ولهال  لهلك و قب  البث فلي ملا ليلا اللملاضلاع ملن 

المهم بما كا  معرفا نسباب الضع  و الهاا   و اللتلراجلع و الله  

))َوَماا ينح ر بما كسبو ايو  لير اما من زيغ و ظ   قا  تعالى  

يُكْم َويَْعفُو َعن َكثِّيٍر((. يبٍَة فَبَِّما َكَسبَْت أَْيدِّ صِّ ن مُّ  أََصابَُكم م ِّ

كما ن  هللا تبارك رد عيى ال حابا حينما تسا لاا في غزوة نحو لملا  

َ َعالَا  قالاا ننى َ هَا فجا  م الجااب  كُْم إنَّ َّللاَّ ندِّ أَنفُسِّ ْن عِّ ْل هَُو مِّ )) قُ

يٌر((  لهلك نو  ما يجد القيام بل مراجعا النفلة واللهات ُكل ِّ َشْيٍء قَدِّ

م حابا باإلنابا واالستغفار والعادة الى جلادة ال لراط اللملسلتلقليلم 

 اعتقادا قاال وفع .

بعو ا  ترهر لير اما نفسها من در  ال رك والل ليلم وملااالة ا ل  

الكفر المحاربين واليضاع واالستكانا لهم ما عليليلهلا إال ن  تلجلسلو 

او  فع  تسير قام بل لير األنام و ا تلحلقليلق ملعلادللا األللاة اللتلي 

شرعها هللا عيى لسا  نلبليلل فلي اللحلويلث الليلاملة و ثل ثليلن ملن 

األربعين ناويا  فعن ابي  لريلرة رضلي هللا علنلل علن رسلا  هللا 

))اَل تََحاَسدُوا، َواَل تَانَااَجُشاوا، َواَل تَابَااَغُضاوا،  يى هللا عييل و سيم  

 ِّ ابَااَد َّللاَّ َواَل تََدابَُروا، َواَل يَبِّْع بَْعُضُكْم َعالَا  بَاْياعِّ بَاْعاٍك، َوُكاونُاوا عِّ

بُاهُ، َواَل  ، اَل يَْظلُِّمهُ، َواَل يَْخذُلُاهُ، َواَل يَاْكاذِّ إْخَوانًا، اْلُمْسلُِّم أَُخو اْلُمْسلِّمِّ

 ٍٍ اٍت، بَِّحْسبِّ اْمارِّ هِّ ثاََلَث َمرَّ يُر إلَ  َصْدرِّ يَْحقُِّرهُ، التَّْقَوى َهاُهنَا، َويُشِّ

ْن الشَّر ِّ أَْن يَْحقَِّر أََخاهُ اْلُمْسلَِّم، ُكلُّ اْلُمْسلِّمِّ َعلَ  اْلُمْسلِّمِّ َحاَراٌم: َدُماهُ  مِّ

ْرُضهُ((. َرَواهُ ُمْسلٌِّم رقم   .0200َوَمالُهُ َوعِّ

ثم بعو ذلك حق ليير اما الولا  حيز كينانا معادلا التمكين بلعلو ن  

 ححو عقيوتها و منهجها وتجردت من ال رك وال يم و  وجسلوت 

الُاواْ الاال  والبرا  قا  تعــالى  اْناُكاْم َوَعامِّ ياَن ءاَمانُاواْ مِّ ُ الَّاذِّ ))َوَعدَ َّللاَّ

اْم  اهِّ ان قَاْبالِّ ياَن مِّ ـالَِّحاتِّ ليستحلفنهم في األْرضِّ َكَما اْستَْخلََف الَّاذِّ الصَّ

ْم أَْمانااً  ن بَْعدِّ َخْوفِّهِّ لَنَُّهْم م  ى اْرتََض  لَُهْم َولَيُبَد  ينَُهُم الَّذِّ َولَيَُمك نَنَّ لَُهْم دِّ

اَل فَاَُْولَـائِّاَل ُهاُم  ً َوَمان َكافَاَر بَاْعاَد ألِّ ُكوَن بي َشاْيائاا يعبدونني الَ يُْشرِّ

قُون  ((اْلفَـاسِّ

نعم عنا ِر معادلا التمكين التي نبحث عنها  ي في متلنلاو  نيلويلنلا، 

وبين دفتي كتاب ربنا منه نكثر من نل  ونربلعلملايلا علام إنلهلا سلنلا 

كانيا إلهيا ال تتغير وال تتبو ، التمكين يحتاج إلى تمكيلن، واللنل لر 

يحتاج إلى ن ر، كي يكا  تمكين في األرض البو ن  يتمكن اإليما  

من القيد، ولكي يكا  ن ر عيى األرض البو ن  يلنلتل لر ديلن هللا 

في القيد، وال الحا   م األعيلا ، يلقلا   ليلى هللا عليليلل وسليلم 

بشر هذه األمة بالسناء والدين والرفعة والاناصار والاتاماكايان فاي )) 

األرض، فمن عمل منهم عمل اآلخرة للدنيا لم ياكان لاه فاي اآلخارة 

ن بَاْعادِّ الاذ ْكارِّ أَنَّ (( ويقا  سبحانل ))نصيب بُورِّ مِّ َولَقَْد َكتَْبنَا في الزَّ

ـالُِّحونَ  ثَُها عبادي الصَّ ))و ال تاهاناوا و  (( و قلا  تلعلاللى األْرَض يَرِّ

انُاوا )) و قا  نيضا تحزنوا و انتم األعلون إن كنتم مؤمنين (( َواَل تَاهِّ

  ِ ِ  إِّن تَُكونُوا تََْلَُموَن فَانِّنَّاُهاْم يَاَْلَاُماوَن َكاَماا تَاَْلَاُماوَن فِّي اْبتِّغَاءِّ اْلقَْومِّ

يًما ُ َعلِّيًما َحكِّ ِّ َما اَل يَْرُجوَن ر َوَكاَن َّللاَّ َن َّللاَّ  (( َوتَْرُجوَن مِّ

لقو تحقق  ها األمر في قر  عهو رسا  هللا  يى هللا عييل وسليلم ثلم 

القرو  التي تيتل وتحقق في ك  ع ر ت بثو فيل لير اما بالملحلجلا 

))فانأا جااء وعاد البيضا  وسيتحقق يام اللاعلو اللحلق قلا  تلعلاللى 

أوالهما بعثنا عليكام عاباادا لاناا أولاي باَس شادياد فاجااساوا خاالل 

 الديار(( 

يختم كاتب العمود عذرا قدساه هذا جهد المقل وحقت صرخة     

       الشاعر علي محمود طه /

 أخي جاوز الظالمون المـدى**** فحقَّ الجهاُد، وحقَّ الفداء

 أخي إن  في القدسِّ أختًا لنـا**** أعدَّ لها الذابحون الُمــدى

 أخي قُْم إل  قبلة المشرقْيـن**** لنحمي الكنيسة والمسجـدا

ماكِّ الشباُب**** وجل  الفدائي والُمفتــدى  فلسطيُن يفدي حِّ

دى   فلسطين تحميلِّ منا الصـدوُر**** فنًما الحياة وإمــا الرَّ
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ينشط فرع سطيف لمصرف السالم الجزائر في منطقة من البالد تعتبر منطقة 

نشاط اقتصادي متحرك. ومع ان النشاط أاته قاد تاَث ار سالاباا خاالل األشاهار 

الماضية جراء األزمة الصحية إال أن المؤشرات في الثالثي األول من الساناة 

الجارية كلها إيجابية حسب ما أفاد به مدير الفارع خاالاد باوناازو فاي حاوار 

 أجرته معه مجلة "السالم لالقتصاد اإلسالمي".

هل يمكن التعريف بفرع سطيف وموقعه من شبكة وكااالت مصارف الساالم 

 الجزائر؟

ماظفين  51وكا  تعواد  حينها  1151نكتابر  51بون فرع سري  ن اطل يام 

 16ومع تزايو وتيرة وحجم العمييات وكلها اللملتلعلامليليلن انلتلقل  اللرلاقلم اللى 

 عن را.

وت هو محف ا الفرع تناعا بين ميتي  األن را التجاريا واليومات وت لمل   

المؤسسات واألفراد، حيث تم ادراج تماي  األفراد من ل    يغا "تيلسليلر" 

 .1156نافمبر  وذلك في شهر

وتجور اإلشارة إلى ن  الفرع يقام بمعالجا ميفات التجارة اليارجيلا الليلا لا 

 –علنلابلا   –بلاتلنلا   –بسكلرة   –بفروع ال رق وما جاور ا لك  من: قسنرينا 

 بجايا. –مسييا 

بعد انقضاء خمس سنوات من الشروع في نشاطه ما هاو وضاع الافارع فاي 

 الفترة الجارية؟

نتايج جيوة رغم األزما ال حيا التي نثرت سيبا عيى  1111حقق الفرع ل   

االقت اد وطنيا وعالميا. حيث قمنا بتلافليلر اللملنلاخ اللمل يلم ألدا  الليلوملات 

وانجاز ا بلاتلبلاع نل لام تلنلاوبلي احلتلراملا للاجلرا ات اللاقلايليلا وال لحليلا 

 المن اص عييها من طرف المويريا العاما والسيرات العماميا ليب د. 

وفي  ها اإلطار ننا  بالقرارات المتيهة من طرف المويريا العاما ملن لل   

حر ها عيى استمراريا الن اط دو  المساس بم الح العم   وكها الرفع من 

 معنايات الماظفين طييا الجايحا.

وبخصوص السنة الجارية ما هي تقديراتكم بخصوص نشااط فارع ساطاياف 

 واألهداف المسطرة؟

، يسلعلى اللفلرع السلتلقلرلاب اللملزيلو ملن ال لنلاعليليلن وذو  1115ل   

اليوماتيا التي لها  بغا انتاجيا محييلا ودايلملا و لها تلحلاطلا ملنلا  الم اريع

ل نعكاسات المنجرة عن السياسا االقت اديا المسررة والمتبعا مسلتلقلبل  ملن 

طرف السيرات العييا والتي تهوف الى لفض حجم الااردات تلوريلجليلا، ململا 

سيؤثر حتما ومباشرة عيى ن اط االستيراد إلعادة البيع عيلى اللحلاللا.  لها ملا 

يمّكننا من الحفاظ عيى مواليينا وكهلك توعيم مكانتا الم رفيلا عليلى مسلتلاى 

 منرقا سري  وما يحاذيها.

بعد انقضاء أربعة أشهر من السنة الجارية هل يمكن الكشاف عان حصايالاة  

 الفرع خالل الثالثي األول؟

   بالنسبا ليمؤسسات، يركز الفرع عيى مجماعا من النل لاطلات اللملتلملثليلا فلي

انتاج ال فايح العازلا ع وة عيى ن اط اسلتليلراد وانلتلاج اللملعلوات اللرلبليلا 

والمااد ال يوالنيا التي سجيو رواجا كبيرا عيى مستاى فرعنا رغم جلايلحلا 

كارونا. كما استهوفنا عمييات تمايل  اللتلجلارة بلاللجلمليلا فلي مليلوا  األدويلا 

والمستحضرات الربيا وانتاج األنابيد ولاازم الب ستيك بلمليلتليل  ننلااعلهلا 

ونحجامها. نما بي اص ن اط البيع عيى الحالا ف ميو مااد البنلا  وملعلوات 

التر ي  والتسيين قرع اللغليلار، إضلافلا إللى ن لاطلات ت لويلر اللتلملار 

 واليضروات 

في ميوا  ن اط االفراد وبعو الم ادقا عيى قانا  ال يرفا االس ميا عرفلو 

شبابيكنا حركا م هادة في فتح حسابات االدلار مما سا م في تعلو  ملا كلا  

بالمايا، حيث حققنا ملا يلتلجلاوز  9بنسبا  1115مستهوف لنهايا الث ثي االو  

 مييا  دينار 1.1

فإلى غايا نهايا شهر مارس الماضي، حقق الفرع نتلايلج ملعلتلبلرة. فلملجلملاع 

بالمايا من التقويرات األولليلا بلقليلملا تلقلارب  97الي ام بيغ مستاى يقور بـ 

مييا  دينار في حين الما تم تحقيقل بي لاص ملجلملاع األ لا  فلإ   56.1

مليليلا  ديلنلار. نملا  1.5بلاللملايلا بلتلسلجليل  قليلملا  511نسبا اإلنجاز بيغو 

مييا  دينار ما يعلنلي  9.1االلتزامات لارج المركز المالي فقو تجاوزت قيمتل 

بالمايا من األ واف كما ن  مجماع الموالي  ال افيا فاقو  517ننل تم تحقيق 

بالمايا و ا م  جع  النلتليلجلا  511مييا  دينار بنسبا انجاز مقورة بـ  591.7

 551بالمايا التي ت يلر إللى ن  نسلبلا االنلجلاز بليلغلو  91.6ال افيا تعاد  

 بالمايا.

 ما يمكن إضافته في ختام حواركم مع مجلة السالم لالقتصاد اإلسالمي؟

ال يفاتني في األلير ا  نثني عيى المجهادات الجبارة المبهوللا واللملتلاا ليلا 

من طرف ك  مستيومي الفرع، لغرض بيلا  األ لواف اللملسلرلرة وارضلا  

االللتلزام   –متعاميينا دو  استثنا  مما يرسخ نكثر فأكثر شعار م رفنا: التميز 

  التاا  .  –
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 51في البوايا نهكر بأ  فرع سري  انريق في ن اطل منه 

نفراد و مع تزايو وتيلرة و حلجلم  51بتعواد  1151نكتابر 

عن را ، محفل لا  16العمييات و كها المتعاميين انتق  الى 

الفرع ت هلو تلنلاع بليلن مليلتليل  األن لرلا اللتلجلاريلا و 

اليومات و ت م  المؤسسات و األفلراد، حليلث تلم ادراج 

 . 1156نافمبر   تماي  األفراد "تيسير"

تجور اإلشارة إلى ن  الفرع يقام بمعالجا ميلفلات اللتلجلارة 

اليارجيا اليا ا بفروع ال رق و ما جاور ا للكل  ملن : 

 بجايا.  –مسييا  –عنابا  –باتنا  –بسكرة  –قسنرينا 

نتايج جيوة و  لها رغلم األزملا  1111ل    حقق الفرع 

ال حيا التي نثرت سيبا عيلى االقلتل لاد اللاطلنلي ب لفلا 

لا ا و كها العالمي ب فا عاما، حيث قمنا بتافير المناخ 

الم يم ألدا  اليومات و انجلاز  لا بلاتلبلاع نل لام تلنلاوبلي 

احتراما لاجرا ات الاقاييا و ال حيا المن اص عليليلهلا 

من طرف المويريا العاما و السيرات العماميا لليلبل د. و 

في  ها االطار ننا  بالقرارات المتيهة من طرف المويريلا 

العاما من ل   حر ها عيلى اسلتلملراريلا اللنل لاط دو  

المساس بم لاللح اللعلمل   و كلها اللرفلع ملن ملعلنلايلات 

 الماظفين طييا الجايحا.

يسللعللى الللفللرع السللتللقللرللاب الللمللزيللو مللن  1115للل   

اليوماتيا اللتلي للهلا  لبلغلا  ال ناعيين و ذو  الم اريع 

انتاجيا محييا و دايملا و  لها تلحلاطلا ملنلا لل نلعلكلاسلات 

المنجرة عن السياسا االقلتل لاديلا اللملسلرلرة و اللملتلبلعلا 

مستقب  من طرف السيرات العييا و التي تهوف الى لفض 

حجم الااردات توريجيا، مما سيؤثر حتما و مبلاشلرة عليلى 

ن اط االستيراد إلعادة البيع عيى الحالا.  ها ما يمكننا ملن 

الحفاظ عيى مواليينا و كهلك توعيم ملكلانلتلا اللمل لرفليلا 

 عيى مستاى منرقا سري  و ما يحاذيها .

ال يفاتني في األلير ا  نثني عيى الملجلهلادات اللجلبلارة 

المبهولا و المتاا يا من طرف ك  مستيوملي اللفلرع ، 

لغرض بيا  األ واف المسررة و ارضا  متعاميينلا دو  

 –استثنا  مما يرسخ نكثر فأكثر شعار م رفنا : التلمليلز 

  التاا  .  –االلتزام 
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ِ يَلا  َ َوَمَ يَِكتَلٌ يٌَ يُّاَ  َعيَلى اللنَّلبِلّي قا  هللا تعالى :}إِ َّ َّللاَّ

ا{،  نَيَُّها الَِّهيَن آَمنٌاا َ يُّاا َعيَْيِل َوَسيٌِّماا تَْسِييم 

لا لَّللٌ و  قا  كهلك:} قٌْ  إِنِّي نٌِمْرٌت نَْ  نَْعبٌَو الليَّلـللَ ٌملْيلِيل  

َ  اْللٌملْسلِيلِمليلَن * قٌلْ  إِنِّلي  الِوّيَن * َونٌِمْرٌت أِلَْ  نٌَكلاَ  نَوَّ

لَ نَْعلبٌلوٌ  نََلاٌف إِْ  َعَ ْيٌو َربِّي َعهَاَب يَْاٍم َعِ يٍم * قٌِ  اليَـّ

لن دٌونِلِل قٌلْ  إِ َّ  ا لَّلٌ ِدينِي * فَاْعلبٌلوٌوا َملا ِشلاْلتٌلم ِمّ ٌمْيِي  

اْلَياِسِريَن الَِّهيَن َلِسٌروا نَنفٌَسٌهْم َونَْ ِييِهْم يَْاَم اْللِقليَلاَملِا ناََل 

 ذَِلَك ٌ َا اْلٌيْسَراٌ  اْلٌمبِيٌن{.

 و كما جا  في سارة ابرا يم : }لَاِْن َشَكْرتٌْم أَلَِزيوَنٌَّكْم{

و نّملا بلنلعلملا ربّلك } و ِلملا ورد فلي سلارة الضلحلى: 

 {فحوّ 

إنَّاماا ) و جا  في حويث الرسا   يى هللا عييل و سليلم: 

م مكارم األخالق قلار  بُعثت ألتمِّ  سلا   نللي الل ( قلو تلتل

ن ي لربا جمعا نم ماع ا دينيا نم ملحلاضلرة فلقلهليلا، 

لكن اإلجابا  ي ال  ه  و ال تيك ب   لي اللملبلاد  اللتلي 

نؤمن بها لينجا  في ن  مجا  دنيا  مهما كا ، فليلارج 

الجّا العاييي يقضي اإلنسا  نغيد وقتل في اللعلمل  ملّملا 

يستاجد عييل ليق جّا يييق بل ليقاوم ما يلتلعلّرض إلليلل 

يامي ا و ييتم يامل بإرضا  هللا قب  إرضلا  اللعلبلاد دو  

إ ما  جاند استمراريا الحياة اليامليلا فل  إفلراط و ال 

 تفريط،

و كما ننك ال تستريع بنا  قيعا بمفردك مهما تافرت للك 

اإلمكانيات الماديا، فكهلك ال يمكنك تحقليلق ن لوافلك فلي 

العم  لاحوك، فتضافر ك  الجهاد بالفرع و التنسيق ملع 

ميتي  المويريات كّ  في مكانل و من بل وفقّنلا هللا علز 

و ج  لتحقيق نغيد األ واف المسّررة لا ا لما شلهلو  

 517العام الماضي و نجاا   اليلا لا فلتلحلقليلق نسلبلا 

بالمايا من المستهوف في التماي ت ليفرع لية بلال لي  

لا ا و ننّنا لسنا الاحيوين عيى الساحلا اللبلنلكليلا  الهيّن

في موينا تعرف حركيا تجاريا و اقت اديا متميزة فيهها 

ا أل  نكا  األفضل  ملن لل   تلمليلّزنلا فلي  نسعى دايم 

اليومات الم رفيا لا ا مع فلتلح ال لبلابليلك اللجلويلوة 

 ليبناك المنافسا؛

و ليفرع عنا ر شابا طماحا لي عاد بل من نج  تلأللق 

المراتد األولى عليلى مسلتلاى شلبلكلا م لرف السل م 

الجزاير و ِلما ال المراتد األولى بين اللبلنلاك اللملنلافسلا 

التي عيى الساحا، لا ا و ن  مويرة بنك الجزاير عليلى 

مستاى واليا سري  عبّرت لنلا شليل لي لا نّ  م لرف 

الس م الجزاير ممث  في فرعل بسلرليل  كلا  للل األثلر 

اإليجابي في الت لوّ  للمل لكل  السليلاللا اللملالليلا عليلى 

المستاى المحيّي، كما نّ  التقارير ال لهلريلا و اللثل ثليلا 

لمويريا ال بكا ال تليليلا قلاايلملهلا الليلا لا بلالليلملة 

 ماظفين متميّزين من نحو عنا ر الفرع؛

و لهها و من نج  مرافقا  اتل العنا ر التي يعم  نغيبها 

من نج  ال يرفا اإلس ميا و اللتلي اكلتلسلبلو ملهلارات 

و اللتلي  لي اآل   ميوانيا بفض  عزيمتها ليلعلمل  اللجلاد

بوور ا حّالو تيك المهارات إلى عنا ر الفروع الفلتليلا 

لمليلتليل  اللعلمليليلات وجلد التي جعيو من فرعنا دلي   

و ت جيعهم حتى يتألّق ك  متميّز للملا قلوّم  عيينا تحفيز م

 و يتحّمة ك  مقّ ر ِلما تييّ .

و في األلير ما يسعنا إالّ اللثلنلا  عليلى كل  مسلا لم فلي 

تراير  ها الم رف اله  ذاع  اتل في كّ  قلرلر ملن 

فو بل ال ريفا اإلس ميا.    ها الاطن و ٌعّرِ

 كلمة نائب مدير فرع سطيف  

 السيد :  رؤوف يحي شريف
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 كلمة نائب مدير فرع سطيف 

 السيد :  مباركي نور الدين

يحرص الفرع عيى ن  يكلا  ملن بيلن اللرواد فلي مجلا  

لوملللا العمللل   بتافلللير منتجلللات وللللومات مللل رفيا 

ع ريا متاافقا مع الل ريعا اإلسل ميا فلي ظل  ازديلاد 

المنافسا بين البناك ولا ا منها التي شلرعو فلي تبنلي 

وتعللو لومللا العميلل  مللن نولايللات  اللل يرفا اإلسلل ميا،

الفلللرع حيلللث نعمللل  عيلللى ارضلللايل وتيبيلللا احتياجاتلللل 

باحترافيللا ول ا لليا تامللا، بمللا يللسمح بتحقيللق عاايللو 

 مجزيا ليعم   والمسا مين عيى حو ساا .

وقو انعكسو جهاد فريق عم  فرع سلري  لتحقيلق  له  

األ لللواف عيلللى نتلللايج الفلللرع المتمللليزة لللل   اللللسنتين 

 169األللليرتين، إذ حقللق الفللرع نتيجللا  للافيا تقللور بـلل 

 1111مييا  دينار سلنا  177و 1159مييا  دينار سنا 

رغللم ال للروف اللل حيا اللل عبا الللتي شللهوتها البلل د 

 والعالم.

ويسعى الفرع كباقي الفروع الى تعزيز مكانلا المل رف 

وتنميا ح تل في الساق باستقراب زبلاين جلود، ويمكلن 

 تحقيق ذلك بت افر جهاد الجميع وفق لرا ترتكز عيى: 

   .تافير لومات ومنتجات جويوة لألفراد والمؤسسات

  .تحسين ناعيا المحف ا االيتمانيا

  .ترهير محف ا الويا 

تحسين مستاى ندا  العاميين وظروف العم  ومنح 

  .مكافاات تعكة األدا  المتميز

 .تعزيز شبكا الفروع بافتتا  فروع جويوة

فلللي األللللير نتاجلللل بالللل كر الجزيللل  للللادارة العاملللا 

ليم رف ولكافا العاميين فيل عيى الت ف ملااقعهم فلي 

الفللروع واإلدارات المركزيللا لمللا يبهلانللل مللن جهللو مللن 

 .نج  تعزيز مكانا الم رف وتحقيق ن وافل
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السيد عبد المنعم سهيلي رئيس مصلحة التجارة  

 الخارجية لفروع الناحية الشرقية وما جاورها

تعتبر م يحا معالجا ميفات التجارة اليارجيلا للفلروع اللنلاحليلا 
ال رقيا وما جاور ا، من ا م الم الح المتااجوة عليلى مسلتلاى 
فرع سري  فهي تمثل  قلبليلا ملتلعلامليلي م لرف السل م عليلى 
مستاى ال رق حيث بونت الم يحلا فلي اللنلملا وحلقلقلو ارقلام 
قياسيا ب  اجتازت النتايج المتاقعا منلهلا وذللك بلفلضل  هللا نوال 

السيوة: ز يلرة عليلسلاو   ;ثانيا  وت افر جهاد ماظفي الم يحا
 والسيو: زكريا كرميش ،

لهلك تعتبر م يحا التجلارة الليلارجليلا اللعلملاد اللفلقلر  للفلرع 
سري ، وسمعتل الريبا التي يتسم بلهلا وسلط اللفلروع ال لرقليلا 
وذلك ب هادة الزم   والسادة ملورا  اللفلروع ال لرقليلا وكلهللك 

المتعاميين الكرام حيلث تلعلتلبلر اللمل ليلحلا رضلا اللزبلايلن ملن 
ماردين وم ورين غايتها األولى عيى جمليلا للوملات م لرف 
الس م عاما ، وتعم  جا وة عيى منلافسلا اللبلنلاك األللرى ملن 
حيث السرعا ودقا التنفيه ، وتاجيل المتعاميين لما فيل فلايلوة للهلم 
وليم رف ليحفاظ عيى مكانتل الحاليا والرما  للبليلا  ملراتلد 
اعيى وفي األلير ن لكلر مليلتليل  االدارات اللملركلزيلا وعليلى 
رنسها السيو الموير العام والزمل   فلي كل  فلروع اللاطلن وهللا 

 ولي التافيق . 

 

نوال نتقوم لكم كافا فريق لييا التسايق بلال لكلر واالملتلنلا  عليلى 

جللهللادكللم فللي سللبلليلل  اثللرا   للاتللل الللمللجلليللا ، الللتللي سللمللحللو 

الزم   بن ر نفكار م ، ثانيا نحليلي جلمليلع نعضلا  فلرع   لجميع

في النتايج الحسنا المحققلا  سري  من إدارة وماظفين لمسا متهم 

ل   السنا الفارطا، والتي لم تكن لتلتلحلقلق للاال ملبلون  : رو  

 الفريق ، والعم  الجماعي .

نما بعو والرتباط عمينا نحن كمست ار  الزباين ارتباطلا ملبلاشلرا 

بالزباين ، فا  الهوف األو  يبقى ارضا  اللملتلعلامليليلن وملحلاوللا 

فلي ظل  احلتلوام  واليهم ليم رف ، و ي ملهلملا  لعلبلا  كسد 

المنافسا بين البناك الزمييا، تتريد منا تتبع مسار المتعامييلن ملن 

ل   الاقاف عيى جميع تعام تهم ملع اللمل لرف ملع مليلتليل  

الم الح من فتح الحساب الى عمليليلات اللتلجلارة الليلارجليلا اللى 

ميفات التماي  .... الخ ، و ا ما يعنلي ن  علمليلنلا كلهللك ملرتلبلط 

بجميلع م لاللح اللفلرع واللمل لرف ، وننلل ملن دو  تلعلاونلهلم 

وتضامنهم فا  العم  قو يكا  ناق ا ، وقو ال يلحلقلق فلي بلعلض 

 األحيا   وفل المن اد .

لها نود ن  نتقوم لجميع زم يي في اللفلرع دو  اسلتلثلنلا  بلال لكلر 

عيى تعاونهم وكها رو  الفريق التي دايملا ملا يل لهلرونلهلا لل   

 ساعات العم  .

كما ال يفاتني التاجل بال كر لادارة العاما ، و ميتليل  اإلدارات 

المركزيا عيى غرار :السيو ريية اللقلرلاع اللتلجلار ، اللملويلريلا 

التجاريا ، مويريا التماي ت ولييا اللتلعلبلالا ، ملويلريلا اللتلجلارة 

اليارجيا، حيث ننل وملن دو  دعلملهلم فلا  علمليلنلا نلحلن عليلى 

مستاى الفرع يبقى ناق ا، متمنيا المزيو من اللنلجلاحلات للفلرعلنلا 

 ب فا لا ا وليم رف ب فا عاما .

 وهللا ولي التافيق . 

نجيب عرباتالسيد :   

   مستشار الزبائن الرئيسي



 

 

91ص   

اوال وبعو بسم هللا اللرحلملا  اللرحليلم نتلقلوم للكل  طلاقلم 

بلكل  فليلر   الم رف ولك  طلاقلم م ليلحلا ال لنلووق

وعرفا  عيى ما قوما  من إنجازاٍت عويلوة بلاللرغلم ملن 

يلقلام   حيث ن  الفرع ال عابات والكم الهاي  من العم  

مليليلا  دج  611مييا  و 111بإيواع مبالغ  اما ما بين 

ياميا لم الح بنك الجزاير مما ساعو  ها االلليلر عليلى 

معالجا م لكليلا السليلاللا عليلى اللملسلتلاى اللجلهلا  و 

حيث اننا كنا بمثابا ال ريا  في غضا  االزما  الاطني 

، و يٌسلعلونلي ن  نشلكلركلم    ال حيا التي عرفتها الب د

عيى تضافر الجهاد المباركا التي نسلهلملو فلي ارتلقلا  

العم ، و رفعو مؤسستنا بالكثير من اإلنجازات الهلاملا، 

و ها إ  دّ  عيى شيٍ  فإنما يوّ  عيى إل  كم ووفايكلم 

وعميكم الو وب وجهادكم المضنيا، اللتلي للم تلنلتل لروا 

 .، ا وال ثنا   ا شكر   عييها يام 

كما يسرني ن  نعبّر عن بالغ شكر  وإمتناني لك  طلاقلم 

االدارة لما إلتمستل منهم من تجاوب وتعاو  في تلحلقليلق 

الوايم بالعمل    ن وافي ، و ها يو  عيى إيمانكم وحر كم

 عيى تحقيق العوالا والمساواة بين الماظفين . 

وفي االلير نوعا هللا عزوج  ا  يافقنا وايلاكلم للملا  لا 

  ا يح وانفع وهللا ولي التافيق.

 السيد : إلياس كسكاس 

 رئيس مصلحة الصندوق
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و التي نز قلو األروا  و دملرت  59-يااجل العالم بأسر  اليام نزما كافيو

الحياة االجتماعيا، و عيى الرغم من ننها ب    حي بالورجا األولى، غليلر 

ن  آثار ا امتوت لت م  كافا جااند الحياة، و للم يسليلم االقلتل لاد اللووللي 

بربيعا الحا  من العااقد المهلاللا للهله  اللجلايلحلا حليلث تلعلرل  اللنل لاط 

االقت اد  االعتياد  و الحياة الياميا العلاملا، إذ يلتلاقلع اللمليلتل لا  ن  

تعرف المعوالت الت اعويا لينما االقت اد  انكلملاشلا حلادا، كلملا يلتلرقلد 

ارتفاع مستايات البرالا و الفقر في جميع رباع العلاللم، و حلتلى إجلرا ات 

كح لر اللتلنلقل ت نو  -و إ  كا  ال مناص منها-مكافحا الابا  في حو ذاتها 

تقييو ا و تعييق بعض األن را و غير ا من توابير االحلتلاا  ملا فلتلالو ن  

و بوو  مبالغا لقو نرغم  ها الابا  العالم ن  يااجل نحو نكثر   تزيو الرين بِيَّا

 التحويات  عابا في التاريخ المعا ر.

فعيى  عيو التريعات األمميا ت ير تاقعات  نووق اللنلقلو اللووللي لسلتلنلي 

بي اص آفاق النما ن  العاللم قلو دلل  فلي حلاللا ركلاد  1115و  1111

 Opening remarks at a press Briefing by) 1119نسا  من سنا 

Kristalina Georgieva و من المتاقلع ن  يلبليلغ ملعلو  نلملا اللنلاتلج ، )

كلملا (، World economic report 1115) %  - 1,1المحيي اإلجمالي 

قورت األمم المتحوة ن  ما يقارب من ن   عما  العالم قو يفقوو  علمليلهلم 

 UN newsبسبد األثار االقت اديا األلرى الناجما عن تلفل لي اللابلا  )

covid-59, 1111.) 

فمن المتاقع ن  يييق الابا  مااطن ضع  إضافيا فلي االقلتل لادات، كلملا 

تيا  لل مؤشرات االقت اد الكيي ، و  ا ما يلعلو نلتليلجلا حلتلمليلا لليلتلاقل  

المفاجئ لتوفقات رنس الما ، و تزايو االحتياجات فلي اللنلفلقلات اللحلكلامليلا 

لوعم العجز بعو الكارثا، و تقي  احتماالت تاليو اإليلرادات بسلبلد تلقليليلو 

 األن را االقت اديا و التهبهب الحاد في نسعار السيع.

و  األكيو نننا عيى المستاى الاطني و بالي اص عيى مستاى المل لارف 

مح لنلا ملن اآلثلار اللملالليلا  فهي غيرباعتبار ا ع د الحياة االقت اديا 

السيبيا و المفرطا اين يجد االنتبا  ب وة ليرر تكبو لسلايلر فلي اللعلايلوات 

ليمتعاميين، مما يجر الى انيلفلاض االسلتلثلملارات و اللقلورة اإلنلتلاجليلا، و 

 بالضرورة في النهايا العجز عن السواد. 

و عم  بالقا  المأثار "الاقايا لير من الع ج "، فقيو بات من الضلرور  

إلى العمل   -و عيى ك  المستايات-قب  ن  وقو مضى ن  نالي ن ميا بالغا 

االستباقي لعمييا التح ي  من ل   المعرفا الجيوة ليملتلعلامليليلن قلبل  فلتلح 

الحسابات، باإلضافا الى ملتلابلعلا حلركلا اللحلسلاب نوال بلأو  ملن طلرف 

مست ار  الزباين باعتبار م اللااجلهلا األوللى لليلملتلعلامليليلن و اللفلاعليليلن 

األساسيين الهين يك فا  القيما الحقيقيا لملعلو  اللزبلا ، و حسلن اللتليلار 

المتعاميين ذو  االلتزامات من ل   تعمليلق اللوراسلات اللملالليلا للرليلبلات 

التماي ت بما فيها االنتبا  الى دراسا قلرلاع اللنل لاط،  لها بلاإلضلافلا اللى 

الم يا األدبيا و انتقا  ضمانات ذات جادة، مع المحاف ا جلنلبلا اللى جلنلد 

عيى المكاسد التجاريا المحققا من ل   تاسيع رقعا التلااجلو اللجلغلرافلي 

لييومات الم رفيا و ت جيع  ثقافا االدلار  بلملا يضلملن تلواو  اللملا  و 

 تعميم النفع الياص و العام.

 السيد : سليم بوسحابة

 مسؤول خلية التحصيل الودي و الجبري

90ص   
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وجو تح ي  الوين منه ن  وجو الوين ويرجع بتارييل إللى ملا 

قب  وجاد الما  بحو ذاتل، إذ إنل ظهر مع الن م القويما القايملا 

عيى المقايضا. يعاد تح ليل  اللويلن إللى زملن اللحلضلارات 

ا من سنا  قب  المي د، في تيك اللفلتلرة، فلي  1111القويما، بو  

حا  كا  ال ي  داين ا ال يمكنل استعادة اللويلن، وإنلملا يلجلبلر 

عباديا الوين نو العم  لرد » نطفا  الموين نو اليوم فيما يسمى 

، حتى يسترجع اللوايلن لسلايلر  ملن لل   اللعلمل  نو « الوين

الجهو الفيزيايي المعاض. تحكم تاجيهات نو تلوابليلر  لارملا 

استعادة الوين وفق القانا  البابيياني، بما في ذللك اللعلويلو ملن 

ح انات الموين األساسيا. تحم  نو تنتق  اللويلا  فلي بلعلض 

المجتمعات إلى األجيا  ال حقا فتستمر عباديا اللويلن، إال ن  

بعض المجتمعات القويما نمنو علفلا دور  ملن اللويلن ملثل  

 .اليابي  نو وضعو حو ا زمني ا لل

ي ير ك  من اإلنجي  والقرآ  إلى تعييمات  ارما فيما يي  

الفايوة المفروضا عيى الويلن.  لوت اللويلانلات اإلبلرا ليلمليلا 

اإلقراض وحّرمو عيى اللوايلنليلن جلملَع فلايلوة عليلى ديلانلهلم 

المستحقا. وفي نثنا  الع ار الاسرى، نتو القاانين لتتلعلامل  

ب ك  لاص مع الموينين، في حا  لم يتمكن الوايلن ملن جلملع 

مستحقاتل، بإمكانل نله الموين إلى المحكما واللحل لا  عليلى 

حكم ضو ، األمر اله  ينتج عنل ذ اب مأمارين من المحكلملا 

إلى منز  الموين وتح ي  فاايو الوين، نو يٌحلا  اللملويلن إللى 

سجن الموينين حتى تقام عاييا الموين بلتلسلويلو ديلنلل نو حلتلى 

  .يسامحل الواين

في المناطق المحتيا من قب  اإلمبراطاريلا اللروملانليلا، اتّسلم 

جامعا الضرايد في كثيلر ملن األحليلا  بلاالبلتلزاز واللجل لع 

واإلسا ة باسم السيرا، نما في إنجيترا، كا  مأمار الضلرايلد 

سابق ا جامع ضرايد مستق ، لكن  )Catchpole :)باإلنجييزيا

ل   الع ار الاسرى ن بح مسؤوال  قاناني ا علن تلحل ليل  

  .الويا ، معتمو ا طرق قسريا في كثير من األحيا 

اعتموت المؤسسات الماليا الكبيرة في الااليات المتحوة لل   

ا  فترة الكساد الكبير في ث ثينيات القر  الع رين، اعتماد ا كبير 

عيى حبة اللر لن للتلحل ليل  ديلا  اللر لن اللعلقلار  غليلر 

 .المسودة، والتي اكتسبو ن رة عاما سيبيا ليغايا

صورة رئيس قسم التحصيل 

 السيد : بوحفص هشام مع 

 فريق العمل  

 السيد : بوحفص هشام رئيس قسم التحصيل
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يق و بتح ي  الويا  نو ديا  المؤسسات الماليا العميليلا اللتلي 

تهوف إلى استي ص مجماع المبالغ الماليا الثابتا و اللملتلرتلبلا 

عيي ذما الموينين ن ييين كاناا نو متضامنين نشياص طبيعيين 

نو اعتباريين، حيث تكي  مجملاعلا ملن اللملاظلفليلن ملن نجل  

 ترسيخ  ه  الفكرة عيى الااقع.

حيث تجور اإلشارة إلى ن  عمييات التحل ليل  اللتلي يلقلام بلهلا 

 ؤال  الماظفين لفايوة الم رف تكا  إما رضاييا ل   الفترة 

الممتوة بين ال روع في التح يل  و تلاريلخ االسلتلحلقلاق و قلو 

 تكا  جبريا إذا انتهى اآلج  القاناني دو  ندا  إراد  ليموين.

حيث ن  الهوف األساسي أليا مؤسسا ماليا  ا استلرجلاع رنس 

مالها بأسرع الررق الممكنا و بأق  اليساير المحتميا و ذلك مع 

المحاف ا عيى سمعا ال ركا في السلاق للا لا ملن األقلاويل  

السياا نو المغرضا التي تترتد عيى عمييا التح يل  اللجلبلر  

كالتنفيه عيى المتعثرين و بيع نم كهم ، للها تليلجلأ اللملؤسلسلات 

الماليا من ل   لييا التحل ليل  إللى اسلتلرجلاع تليلك األملاا  

المتعثرة من ل   التفاوض الاد  السيلة ملع اللعلمليل  نوال و 

ذلك بالاقاف عيى رغبا المتعام  في السواد و الررق الملعلززة 

لهها اإلجلرا  و ثلانليلا ملحلاوللا تلعلزيلز الضلملانلات اللملأللاذة 

 بضمانات جويوة .

و عييل فإ  نيا تسايا وديا  ي مفيوة لسياسا اللبلنلك ملن حليلث 

الموة و اإلجرا ات ، حيث ن  المباشرة الفعييا لتيلك اإلجلرا ات 

تنريق من عوة محاور حسد طبيعا الحساب بعو دراسا اللحلاللا 

و الضع  و الفرص و التحلويلات ، و بلعلو   و تحويو نقاط القاة

ذلك يتم وضع الحيا  ساا  منلهلا اللاديلا اللملتلملثليلا فلي إعلادة 

و تلعلزيلز الضلملانلات نالجوولا و  ها بنفلة ال لروط اللقلايلملا 

بإضافا جويوة تساعو ضمنيا في الضغط عيى المتعام  من نجل  

ضما  السواد بعو تحرير اتفاقيل التسلايلا اللاديلا لضلملا  علوم 

 عادتل ليتعثر من جويو.

نجا  تيك المحاوالت األولى يتم اليجا  لقضايلا   و في حالا عوم

التنفيه الجبر  عيى سبي  الضغط عيى العم   من نج  تح ي  

حيث ننلل تسلبلق كل    حقاق الم رف و لك  حالا طريقا حيها

متابعا قضاييا نو دعاى قضاييا تحركها اليييا بإعهار اللملويلن 

 بتسايا ديانل.

ونليرا ت هر ن لمليلا ملاضلاع اللتلحل ليل  كلا  ن  األملاا  

المسترجعا تعتبر مارد من ماارد المؤسسات اللملالليلا و اللتلي 

عيى إثر ا لا  لها القانا  علوة آلليلات اسلتلثلنلايليلا و للا لا 

لتح ييها، حيث يعتبر التح ي  الاد  األ  ، و الله  يلبلادر 

من ل لل الميزم بأدا  ما بهمتل من ديا  عن طااعيا بعو حميلل 

و إلزامل نما التح ي  الجبر  فها االسلتلثلنلا  فلي حلاللا علنلاد 

الميزم او تماطيل نو امتناعل عن الافا  في اآلجا  اللملقلررة فلي 

العقو حيث يجبر عيى السواد  وفقا لملا يلنل  عليليلل اللقلانلا  و 

 بها.  األن ما الجاريا المعمالا

 تحصيــل الدين قديمـــا

صورة رئيس قسم 

المنازاعات السيد : 

 محمد جوزي مع 

 فريق العمل  
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 السيد : يونس قاللة 

مكلف بالدراسات خلية المسؤولية 

 اإلجتماعية

إ  اكثر الناس والماظفليلن ال يلعلرفلا  ملجلا  تلرلبليلق اللملسلؤولليلا 

االجتماعيا في المؤسسات، ما  ي الن اطات التلي ي لارك فليلهلا؟ ملا 

اله  تفعيل المؤسسات في مجا  المسؤوليا االجتماعيا وما  ي فلاايلو 

ذلك؟    باإلمكا  فع  تغيير المجتمع وتحلايليلل إللى األفضل ؟   ل  

 ي مجرد مسؤوليا اجتماعيا تهتم بها اللملؤسلسلا نم للهلا فلايلوة عليلى 

األفراد؟ ما  ي الماارد ـ الاقو والما  ـ التلي يلملكلن ا  تسلتلثلملر لا 

المؤسسا في  ها المجا ؟ كم عود الرلرق واللاسلايل  اللتلي بلإملكلانلنلا 

 استيوامها ألج  ذلك؟

ـ ولاجابا عن بعض  ه  األسايا واالشكاليات يجد ن  نفلهلم ملا  لي 

المسؤوليا االجتماعيا، بك  بساطا  ي تعنلي اللتلفلاعل  بليلن ال لركلا 

مهما كا  ناعها والمجتمع بك  نطيافل، حيث ال ي لمل  اللملتلعلامليليلن 

األساسيين فقط، ب  ي م  الماظفين عيى المستاى الواليلي، اللعلمل   

 والمستثمرين والماردين عيى المستاى اليارجي.

ومن نج  تربيق األ واف الساميا لليلملسلؤولليلا االجلتلملاعليلا فلي ن  

كابيتا  ثمانلي A&Mمؤسسا كانو، وضع الريية التنفيه  لمؤسسا  

 لراات استراتيجيا لتنفيه ذلك:

جلرد اللملسلؤولليلا “ يجد تحضير ما يسمى بل يلحلا 

ن  اللململارسلات اللملسلؤوللا ”  االجتماعيا ليمؤسسات

التي تقام بها ال ركا اآل . وت م   ه  ال يحا عليلى 

سبي  اللملثلا  اللتلبلرع بلاللاقلو واللملا  أل لواف نو 

مؤسسات ليريا، ، واللتلرويلج للحليلاة  لحليلا بليلن 

سليلرة ذاتليلا   الماظفين. اعتبر  ه  ال يلحلا بلملثلابلا

 لن اطات ال ركا حتى لا لم تكن كاميا.

المعنيين بال ركا واعرف منلهلم ملا الله  تفعي  دور 

يريوونل. ويق لو بلاللملعلنليليلن ن  ملجلملاعلا تلتلأثلر 

بال ركا ساا ل نكا  ع قلا تلجلاريلا ملبلاشلرة ) وقلو 

 تتيرى المارودين لت م  المجتمع المحيي(

ن ر إلى الممارسات فلي سلاق اللعلمل .  ل  تلبلنلي لا

ال ركا ع قات متينا مع عم يها وتيلبلي تلاقلعلاتلهلم 

 وتتيرا ا كهلك؟

الن ر إلى الممارسلات فلي اللبليلالا.  ل  تلرلبلق ال لركلا ململارسلات 

 مستواما ومسؤولا في تافير الراقا وإدارة النفايات والعمييات؟

حاو  إدراك لماذا تحتاج ليمسؤوليا االجتماعيا ليلملؤسلسلات. فسلملعلا 

شركتك يمكن ن  تؤثر عيى ن رة العم   والماظفين واللملسلتلثلملريلن 

وال ركا  ل ركتك. نظهر  لارة سليلبليلا علن شلركلتلك، واللعلمل   

 سيبتعوو  عنك، والعمالا الما رة لن تنجهب ليعم  عنوك.

كل  فاشر  ن ميا المسؤوليا االجتماعيا ليمؤسسات وواجل الم ككين، 

موير وماظ  ينلبلغلي عليليلل ن  يلورك ن لمليلا وفلاايلو اللملسلؤولليلا 

االجتماعيا ليمؤسسات فبرنامجل واضح لليلملؤسلسلات سليلكلا  للل نثلرل 

إيجابي عيى التسايق والماارد الب ريا وغير ا من ملجلاالت اللعلمل . 

 فإذا ندرك المسؤولين  ه  األمار، فإنهم سي عرو  بالمسؤوليا.
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يللرى الللمللسللتللثللمللرو  ن  

الللمللسللؤوللليللا االجللتللمللاعلليللا 

كاسييا لزيادة النفلقلات، فلي 

حللليلللن ن  اللللعلللكلللة  لللا 

ال لللحللليلللح. فلللالسللليلللاسلللات 

الللااضللحللا والسلليلليللمللا فللي 

الماارد الب ريلا تسلملح للك 

بلتللاظلليل  مللاظلفلليللن نكللفللا  

والمحاف ا عييهم. والتسايق 

الماجل الحتياجات اللعلمل   

يحافظ عييهم ويقي  الم اكل  

ويللليلللفلللض اللللتلللكلللالللليللل . 

والممارسات البيايا ال حيحا تيفض التكالي  كهلك وتحسن عميليلات 

 ال ركا.

ن رة الجميع عادة  ما تكا  مبنيا عيى معيامات قويما غير  لحليلحلا 

العالم تغير، ولهلك يجد عيى نعمالك ن  تتغليلر. نللبلر اللجلمليلع علن 

 إنجازات شركتك.

إذا ننجزت وتليلرليلو ملرحليلا  لاملا فلي ململارسلاتلك لليلملسلؤولليلا 

 االجتماعيا، يجد ن ر اليبر ليجميع.

مجاالت المسلؤولليلا االجلتلملاعليلا: يلملكلن ح لر ملجلاالت تلرلبليلق 

المسؤوليا االجتماعيا عن طريق المؤسسات الليليلريلا، اللجلملعليلات، 

 النااد  واالتحادات في المجاالت التاليا:

رعايا األسرة والرفالا:  ي تقويم اليوما االجتلملاعليلا للأللسلر اللتلي 

تعاني من غياب نحو الاالوين، نو عجلز نحلو لملا علن اللعلمل  بسلبلد 

المرض، وفي حالا مرض واحو من نفراد األسرة نو جمليلع نفلراد لا، 

 وتبني األطفا  ورعايا ذو  االحتياجات اليا ا. 

ال ّحا: يقوم األل ايي االجتماعي اإلرشاد النفسي ليمرضى لليلعلادة 

إلى حياتهم الياميا مث  مريض السلرطلا  واللفل ل  اللكليلا ، ونيضلا  

 تتمث  في رعايا األماما والرفالا. 

ال ّحا النفسيّا: تتمث  في قيام األل ايلي االجلتلملاعلي فلي ملعلاللجلا 

االضررابات العقييا والعاطفيا التي يعاني منها الفرد بررق المعاللجلا 

 النفسيا. 

اإل  حات:  ي البرامج التي تعم  عيى إعلادة تلأ ليل  اللملجلرمليلن 

ومنع الجريما، واإلرشاد النفسي لألفراد الهين يليلضلعلا  لليلملراقلبلا 

 االجتماعيّا.

البياا والمحيط:  ي البرامج التي تعم  في اطار حمايا البياا، حلملايلا 

المناطق التاريييا،  من األلرار المحوقلا بلهلا للا لا 

التيا  واستغ   المل لاريلع فلي اطلار دعلم اللرلاقلات 

 المتجودة مث  الراقا ال مسيا. 

 

من ك   ها نستنتج ن  المسؤولليلا االجلتلملاعليلا لليلسلو 

مجرد ممارسا نعملا  علاديلا بل   لي ملجلملاعلا ملن 

الن اطات الوالييا واليارجيا المترابلرلا اللتلي تضلملن 

التسايق الجيو ل ارة المؤسسا، ولضما  اسلتلملراريلا 

ال ارة النمريا التي يتناقيها اللملجلتلملع اللملونلي يلجلد 

عيى المؤسسا احترام المعايير التي تلتل  م ملع اللبليلالا 

التي تن ط فيها المؤسسا من حليلث اللعلادات واللتلقلالليلو 

والللويللن، غلليللر ن   للها يللجللد ن  يللااكللد الللتللرللار 

 ي الحا   في العالم.  يمالتكنالاجي والع
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 تحليل قاعدة البيانات لشهر أبريل  : 

نسفر تحيي  قاعوة البيانات عن عوة نقاط م جعا من بليلنلهلا ملا 

  ييى :

  بلاللملايلا بـ  91المكالمات اليا ا باالستلفلسلارات بلملؤشلر

ملكلاللملا يلامليلا  91مكالما ما يعاد  التكف  بمعاللجلا  6511

عبارة عن زباين غير ملاطلنلا للوى اللمل لرف  ملع  6111

 :   اإلشارة الى ما ييي

191   حا  التماي  االستثمار 

17 .  مكالما حا  اإلجارة 

5799  مكالما  حا  التماي  العقار  لألفراد 

1111   مكالما حا  التماي  إلقتنا  سيارة 

 111  مكالما حا  التماي  إلقتنا  دراجا ناريا 

151  مكالما تي  الحسابات الجاريا 

11  مكالما تي  حساب االستثمار 

 1  مكالمات تي  حساب التافير 

15  . مكالما تي  براقا 

نليرا حا  التازيع الجغرافي تبقى الجزاير العا ما الرايوة بـ 

و اللجليلفلا و  151مكالما  اتفيا تييها واليا تليلارت بـل 1711

ـ  519مكالما و تبسا بـ  569مكالما ثم البييوةبـ 511و را  بـ 

ثم ورقيا ، قسنلرليلنلا ،تليلملسلا   511مكالما فـ باتنا و عنابا بـ

  511تيبازة متقاربا تجاوزت 



 

 

الحمو هلل حموا  كثيرا كما نمر، و ا اله  وعو المزيو لمن شلكلر، و ليّلى  

هللا عيى سيّونا محّمو لير الب ر، وعيى آلل  ون حابل والتابعين للهلم فلي  

 كّ  عَْ ر وَمْ ر. 

نحمو هللا ونشكر  ن  وفّقني الستكما  مسار التح يل  اللجلاملعلي، ونليل   

درجا الوكتارا ، وما  ي ساى لراة نو مرحيا في مسار طاي ، فالعليلم  

 بحر زالر ال ساح  لل. 

الترت لهه  االطروحا ماضاعا متعيّقا بفقل المعام ت الماليلا واللعلقلاد  

الاعاقاود الامابارماة بايان الادولاة  »كلاللتلاللي:  ا  ال رعيا، وجلا  علنلاانلهل 

 «دراسة فقهية مقارنة مع أحكام القانون الجزائري   -ومواطنيها  

فقو عرف الع ر الحويث بفع  ظروف متراكما تغييراٍت كبيرة  في بنليلا  

الوولا ومؤسّساتها، وننااعِ العقاد ونشكالها، وفٌرضو عيى النلاس  ليلغ  

األغراض الكييا لليلعلقلاد، إالّ  تعاقويا مستحوثا؛ ال تيرج في مجميها عن  

من حيث التركيد نو التقييو، فاستوعى ذلك البحث في استج   حلقليلقلتلهلا  

 وم روعيتها. 

   ها البحث محاولا لوراسا طبيعا العقاد والمعامل ت اللتلي تلجلريلهلا 

نو إحلوى ملؤّسلسلاتلهلا ملع    -باعتبار ا شي ا معنايا علاّملا –الوولا  

، وملا يلتلعليّلق بلهلا ملن نحلكلام  -نفرادا كاناا نو مؤسّسات –مااطنيها  

"هال  وشروط وضاابط شرعيا، كّ  ذلك لاجابا عن السؤا  التاللي:  

لهذه العقود والمعامالت أحكام خاصة متمي زة عن غيرها من العاقاود  

 األخرى؟ وما هي أوجه هذا الت مايز؟". 

  : كما حاولو اإلجابا عن جميا من األسايا الفرعيا 

ما  ا التكيي  الفقهي ليوولا المعا رة؟ وما حقليلقلا اللعلقلاد اللملالليلا   .5

 التي تبرمها مع مااطنيها؟ 

ما  ي ال روط والضاابط ال رعيا التي تيضع لها الوولا ونفلراد لا   .1

في عمييات التعاقو المالي؟ و   ليوولا ن  ت ترط شروطا تحلقّلق ملن  

 ل لها الم يحا العاما لألّما؟ 

ما  ي طرق ونشكا  تعاقو الوولا مع األفراد والمؤسّسات اللملحليليلا؟   .1

و   ليوولا سيرا  في فسيها من طرف واحو؟ و   ليقلضلا  اللحلّق  

 في االعتراض عييها نو تغريمها؟ 

   ليوولا حّق في استحوا  معام ت ماليا جويوة؟ وملا حلكلم علقلاد   .1

 اإلدارة الااردة في القانا  الجزاير ؟ 

  :تكمن ن ميا  ها البحث ونسباٌب التيار  في عوّة نقاط ن ّمها 

ضرورة ترشيو الن ام المالي ليوولا وتقريلبلل إللى ملبلاد  االقلتل لاد   .5

 اإلس مي؛ التي تحقّق العوالا والرحما والتنميا الحقيقيا. 

كثرة السؤاالت الفقهيا حا  النااز  الماليا المعا رة المتعيّقا بلعلقلاد   .1

 الوولا. 

تب ير المسيم المعا ر بحقيقا الملعلامل ت اللملعلروضلا عليليلل ملن   .1

 طرف مؤسّسات الوولا، ومعرفا الجايز منها والممناع. 

  :كما يهوف البحث إلى تحقيق جميا من المقا و، ن ّمها 

محاولا تأ ي  نحكام التعاقو الماللي ملع اللووللا ب لفلتلهلا شليل ليلا   .5

 معنايا عاما. 

 فهم وتأ ي  النااز  والمستِجوّات الفقهيا الماليا التي تن اها الوولا.  .1

السعي إلى إيجاد بواي  إس ميا  حيحا؛ من ل  : اقترا  تعلويل ت   .1

عيى ال يغ الماجادة، نو اقتلرا   ليلغ نللرى نكلثلر ملاا ملٍا ملع  

 نحكام ال ريعا اإلس ميا. 

  البحث بين الوراسا الن ريا والوراسا التربيقيا حيث تلنلاو   زاوج

ن م عقاد اإلدارة اللااردة فلي اللقلاانليلن اللجلزايلريلا )ال لفلقلات 

العماميا، اإلقراض العام، إدارة األم ك العاما، عقاد اإلسلكلا ، 

 التاظي  العمامي، قروض دعم ت غي  ال باب...(.

  :لي  البحث إلى جميا من النتايج يمكن تييي ها فيما ييي 

ي ترط ل حا عقاد اإلدارة ما ي ترط فلي سلايلر اللعلقلاد ال لرعليلا   .5

 األلرى، من نركا  وشروط وضاابط. 

تكمن الميزة اللجلا لريلا فلي اللعلقلاد اإلداريلا فلي  لفلا اإلذعلا ،   .1

وتتجيّى في استبواد الوولا في اشتلراط ال لروط وإدللا  اللتلعلويل ت  

وإنها  التعاقوات بإرادتها المنفردة، ومع ذلك ف  تقو   ه  ال فلا فلي  

م روعيا  ه  العقاد ما داملو تلراعلي ال لاللح اللعلام للألّملا، وملا  

 دامو حقاق الرّرف الثاني في تعايضل عن نّ  ضرر مكفالا. 

إّ  نغيد عقاد اإلدارة التي تجريها الوولا مع مااطنيلهلا وفلق نحلكلام   .1

القانا  الجزاير   حيحا وم روعا، وال حرج فيمن تلعلاقلو ملعلهلا  

إذا تّم التيار  وفق مبون حسن االلتيار ومراعاة اللمل ليلحلا اللعلاملا،  

 ولية بنا  عيى المحسابيا نو الرشاة. 

 رئيس خلية التدقيق الشرعي 

 السيد : علي محمد بورويبة
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إّ  بعض عقاد اإلدارة الااردة في القاانين الجزايريا ت لتلمل  عليلى    .1

بعض الميالفات ال رعيا التي ندّت إلى عزوف كثير من النّاس علنلهلا؛  

اتّقا  ليحرام، وتتمثّ   ه  الميالفلات فلي إحلوى اللملحل لارات اللثل ثلا  

 التاليا: 

وذللك بلاللنلسلبلا لسلنلوات اللقلرض    الفائدة الربوية عالا  الاقارض:   -أ 

 الاطني، وقروض الاكالا الاطنيا لوعم ت غي  ال باب. 

وذللك بلاللنلسلبلا للعلقلو    شرط غرامة التَخايار عاناد ساداد الاديان:   -ب 

االمتياز، عقو اإليجار العمامي، عقو اإلسكا  ب يغا اللبليلع بلاإليلجلار،  

 قروض الاكالا الاطنيا لوعم ت غي  ال باب. 

؛ كلملا فلي  ليلغلا اللبليلع  تركيب عقدين متضادين في عاقاد واحاد   -ج 

باإليجار: وذلك بالنسبا لعقو اقتنا  الياازم، عقاد اإلسكا  ب يغا اللبليلع  

 باإليجار مع وكالا عو . 

إّ  وجاد إحوى  ه  الميالفات ال رعيا نو غير ا ملّملا للم تلر لو    .1

 ه  الوراسا يستاجد من الووللا إدللا  اللتل لحليلحلات اللقلانلانليلا  

ال زما لماا متها مع نحكام ال ريعا اإلس ميلا بلاعلتلبلار لا إحلوى  

ثاابو الهايا الاطنيا الجزايريا؛ التي نّ و عييلهلا اللملادة اللثلانليلا  

من دستار الب د، وباعلتلبلار لا نيضلا نحلو م لادر اللتل لريلع فلي  

القانا ؛ ال سيّما نحكام المه د المالكي المعتمو رسمليلا للوى وزارة  

ال ؤو  الوينيلا واألوقلاف، واللملعلتلملو نيضلا فلي قلانلا  األسلرة،  

المحلوّد لليلعلمليليلات اللبلنلكليلا    11-11والمعتمو نيضا في الن ام رقم  

 المتعيقا بال يرفا اإلس ميا. 

إّ  وجاد نيّا ميالفا شلرعليلا فلي علقلاد اإلدارة يسلتلاجلد عليلى   .6

المااطنين المعنيّين بها التاقّ  وعوم الولا  فليلهلا ابلتلوا  ؛ إالّ بلعلو  

في حا  عوم تاافر بلوايل  شلرعليلا  -التحّر  واست ارة ن   الفتاى  

؛ لمعرفا إمكانيا الترّل  نو ال؛ إّما بمراعاة منلاط اللحلاجلا  -نلرى 

 العاما، نو بمراعاة الضرورة اليا ا. 

إّ  ت للحلليللَح عللقللاد اإلسللكللا ، ودعللم ت للغلليلل  ال للبللاب، وسللايللر   .7

االستثمارات التي تقوّمها الوولا إلى شعبها، وملاا ملتَلهلا ملع نحلكلام  

ال ريعا اإلس ميا؛ سيتيحا  ل رايح كبيرة من المجتمع اللجلزايلر   

االنوماج في لرط الوولا التنمايا، ومعالجا نزملاتلهلا االقلتل لاديلا،  

 وعييل فإّ  الوراسا تا ي بجميا من المقترحات التاليا، ن ّمها: 

ضرورة مراجعا التن يمات القانانيا عليلى ضلا  االجلتلهلادات  ن. 

الفقهيا الجماعيا المعا رة؛ الستبعاد اللربلا واللغلرر واللجلهلاللا 

وساير المحّرمات من اقت اديات الوولا وال لعلد، وتلعلايضلهلا 

 بالتعام ت الم روعا المناسبا.

إدلا  جميا من التعوي ت اللقلانلانليلا؛ كلتلعلويل   ليلغلا اللبليلع  ب. 

اإليجار ، وتعايضل ب يغِا اإلجارة مع الاعو بالتمييك القلايلملا 

 عيى الف   بين العقاد وآثار ا.

تنقيا ساير اللعلقلاد ملن ال لروط اللجلزايليلا اآليليلا إللى اللربلا؛  ج. 

كللغللرامللات الللتللأللليللر، والللتللعللايضللات الللجللزافلليللا، وتللعللايضللهللا 

 بإجرا ات ردعيا نلرى في حّق المماطيين فقط.

 

وفي األلير نحمو هللا ونشكلر  عليلى تلافليلقلل إلتلملام  لها اللبلحلث، 

 16والقبا  واال تمام اله  نالل لوى لجنا المناق ا الماقّرة بتاريلخ: 

ف ، وٌمنلح تلقلويلر: 1115نفري   1 ـ الماافق  5111شعبا   "مشار 

 جد ا، مع التوصية بالط بع".

 نسأ  المالى سبحانل القبا  والرضى،

فإ  ن بو فمن هللا وحو ، فليلل اللحلملو واللملنّلا، ونرجلا ن  يلكلا  

 لال ا لاجهل

  وإ  نلرأت فمن نفسي ومن ال يرا ، ونستغفر هللا منل.



 

 

 

 .. دل  رج ل غريدل عيى مجية نحو الحكماء األثرياء

، فجية يستمع إلى الحكيم و ا يٌعيّم ت مهتل وجٌيساء  

 وال

 ولكنل بوا، يبوو عيى الرج  الغريد م مح طالد العيم

 !! ليا يا األولى كأنل عزيزٌ قامٍ نذلّتلٌ الحياة

ونله ، وجية حيث انتهى بل المجية، دل  وسيّم

 يستمع

وفي يو  قارورةٌ فيها ما ي بل ، لي يخ بأدبٍ وإن ات

 الماء ال

 . تفارقل

 والتفو إلى الرج ، قرع ال يخ العالمٌ الحكيم حويثل

نم لك ؟ ! ثم سألل : نلك حاجال نقضيها لك،الغريد وتفرّس في وجهل

 ! ؟سؤا  فنجيبك

 سمعوٌ، وإنما ننا تاجر، فقا  الضي  الغريد : ال  ها وال ذاك

 فجاوٌ نبيعك  ه  القارورةَ، عن عيمك ولٌيٌقك ومروءتك

التي نقسموٌ نلّا نبيعَها إال لمن يقوّر قيمتها وننو دو  ريدٍ حقيقل بها 

 .. وجوير

 فأله ال يخ يتأميها، فناولل إيا ا، قا  ال يخ : ناولنيها

 : ثم التفو إلى الضي  : فقا  لل، ويحرك رنسل إعجابا  بها

 ؟بكم تبيعها

 سأعريك، فرد عييل ال يخ :  ها قيي  عييها، قا  : بماا دينار

 !! ماا  ولمسين

 . فقا  الضي  : ب  ماال كاميال ال تزيو وال تنق 

 .. فقا  ال يخ البنل : ادل  عنو نمك ونحضر منها مااَ دينار

 ومضى في حا  سبييل حاموا ، وفع   استيم الضي  المبيغ

 ،شاكرا 

 وجميعهم متعجبا ، ثم انفضَّ المجيةٌ ولرج الحاضرو 

 !!! من  ها الماء اله  اشترا  شييٌهم بماا دينار

 ولكنّ الفضا  دعا ولو  إلى، دل  ال يخ إلى ميوعل لينام

 بما ال يترك-حتى تأكو ، فح  القارورة ومعرفاِ ما فيها

 !! ننل ماءل عاد ّ -لي ك مجاال  

 ،فول  إلى والو  مسرعا  منو  ا   ارلا  : يا حكيم الحكماء

 فااليل ما زاد عيى ن  باعك ماء  عاديا ، لقو لوعك الغريد

 نم من، وال ندر  ننعجدٌ من د ايل ولبثل، بماا دينار

 !! ؟؟طيبتك وتسرعك

 : وقا  لالو ، فابتسم ال يخ الحكيم ضاحكا 

 ،لقو ن رتَ بب رك فرنيتَل ماء  عاديّا ، يا بني

 فقو ن رتٌ بب يرتي ولبرتي فرنيوٌ الرج  جاء، نما ننا

 يحم  في القارورة ماءَ وجهل * اله  نبَوْ عييل عزَّةٌ نفسل ن 

 ،يٌريقَل نمام الحاضرين بالتهلٌّ  والسؤا 

 وكانو لل حاجال إلى مبيغٍ يقضي بل حاجتل ال يريو نكثر

 . منل

 والحمو ليل اله  وفقني إلجابتل وفَهْم مراد  وحِفْظِ ماء

 . وجهل نمام الحاضرين

 لما حَنَثْوٌ، ولا نقسموٌ نل َ مرّةٍ ن ّ ما دفعتٌل لل فيل لقيي 

 . في يميني

 إ  استرعوَ ن  تفهم حاجاَ نليك قب  ن  يتكيم بها

 ، فافع 

 .. فهلك  ا األجم ٌ واألمث 

 فربما  م في، تفقَّوْ عيى الووام ن يك وجيرانك ونحبابك

 ولكن الحياء والعفاف وحف َهم لماء، ضيقٍ وحاجاٍ وعَاَزٍ

 .. وجا هم قو منعهم من مهلا السؤا  فاقرن حاجتهم قب  ن  يتكيماا

 : وما نجم َ قا َ من قا 

 فلن تستطيع أن تسمع، إأا لم تستطع أن تقرأ صمْتَ أخيل

 .. كلماتِّه
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الشمول المالي، هو أن ياجاد كال فارد أو 
مؤسسة في الاماجاتاماع ماناتاجاات ماالاياة 
مناسبة الحاتايااجااتاهام و اروفاهام ماثال: 
حسابات التوفير والحسااباات الاجاارياة و 
خدمات الادفاع والاتاحاويال الاتاقالايادياة و 
الرقمية و التمويل واالئتمان وغيرها مان 

 المنتجات والخدمات المالية المختلفة.
الشمول المالي مهم للماواطان، فاتاطاباياق 
الشاامااول الاامااالااي يااعاانااي أن كاال فاائااات 
المجتماع تاكاون لادياهام فارص مانااساباة 
إلدارة أموالهم ومدخراتهم بشاكال سالايام 
وآمان.الشااماول الااماالااي، سابااب رئايااسااي 
للنمو االقتصادي ألي بالاد وياعامال عالا  
تااحااقاايااق االسااتااقاارار الاامااالااي. فااالااحااالااة 
االقتصاادياة لالادول ال تاتاحاسان فاي  ال 
وجود عدد كبير من األفراد والماؤساساات 
مستاباعاديان ماالاياا مان الاقاطااع الاماالاي 
الرسمي. .وقاد تاماياز مشااركاة مصارف 
السالم الجزائر بترجيب كابايار و تافااعال 
ممتاز للمواطنين في كل الافاروع خااصاة 

 فرع المسيلة و قسنطينة .

 ن اط طاقم فريق فرع قسنرينا

 ن اط طاقم فريق فرع المسييا
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 ن اط طاقم فريق فرع دالي ابرا يم

 ن اط طاقم فريق فرع بسكرة
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 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا

حفل افطار لطاقم فريق برنامج طريق الفردوس بمشاركة 

 السيد : علي محمد بورويبة رئيس خلية التدقيق الشرعي

https://www.youtube.com/watch?v=2bizwKa3pFc
https://www.youtube.com/watch?v=2bizwKa3pFc
https://www.youtube.com/watch?v=2bizwKa3pFc
https://www.youtube.com/watch?v=2bizwKa3pFc
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