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منذ أن أنعم هللا علي في مقتبل عمري بنننعنمنة 

الهداية أقبلت على تحصيل العنلنوا العنرعنينة 

بمطالعة كتب العقيدة والنتنين نينر و النحندين  

واليقه و ال يرة و اآلداب والتارين  و النين نر 

اإلسالمي ما تحصل لي منه بعض النااد فني 

طريق العروج إلى هللا تعالى مجتهدا لالرتقاء 

فنني مننعننارج اإليننمننان ومننراتننب الننعننرفننان 

وأصدق م القول أنني وقد ناهات ال نتنينال إ  

نييا مال عمري   زلنت فني تات النمنجناهندة 

النمن ننتنمنرة منا ننين نني اامننارة ازكنيننهنا و 

أصييها و أرتقي بها إلى مرتبة النيس اللوامنة 

وظني بها أقصى ما ع اي أبلغه بعندمنا نن ت 

بنني نننوازش العننيننطننان ودواعنني الننهننو  و 

أمراض القلب والركون للدنيا وبهرجنهنا عنال 

الوصول لمنالة النيس المطمئنة ولنينس تلن  

إ  لألصيياء مال عباد الرحمان النمنصنطنينينال 

ااخيار دون أن أقطا اامل فني تات هللا أن 

يمنحني إياهنا قنبنل النرحنينل تن نرمنا منننه   

 استحقاقا مني.
وأتكر أنني كثيرا ما أقبنلنت عنلنى بنعنض منا 

أليه علماء ال لف في الرقائق والتاكية النينال 

ما ق ا مال قلبي وأرطب ما تنبنلند منال ننين ني 

وأستعيال علنى تلن  بنالنتنااا ااوراد وتنالوة 

القرآن والنوافل فيحصل لي منال تلن  بنعنض 

ال  ينة و الطم نينة و القرب مال هللا بيد أننهنا 

نيحات سرعان ما تخبو وتخيت بينعنل دوامنة 

الحياة وضجيجها ومعاغنلنهنا فنتنعنود النننينس 

تارة أخر  لحلبة الصراش والمنابذة للحيلنولنة 

دون ال قوط في مدارك الغنينلنة و النقن نوة و 

التنينه و لنلنرجنوش لنرحناب النمنولنى ع ناهنا 

 تتعرض لنيحات قدسية أخر  فتنجو.
ومال بيال أكثر ما قنرأت تن رنينرا طنينبنا عنلنى 

ني ي وعنالجنا ننافنعنا احنوالنهنا النحننن نلنينة 

المتقلبة رسالة " أيها النولند النمنحنب " النتني 

كتبها اإلماا أبو حامد النغناالني جنوابنا عنلنى 

طلب أحد تالميذه تلخيص ما أخنذه عنننه منال 

علوا فيما ينيعه في حياته ويننن نه فني قنبنره 

فننخننة حننجننة اإلسننالا فنني تننلنن ننم الننوريننقننات 

عصارة معارفه الروحنينة النتني فصنل فنينهنا 

أبدش تيصيل في كتابه الجاما " إحنيناء عنلنوا 

الديال " الذي كثيرا ما أحال علينه تنلنمنينذه إن 

شاء ا ستاادة و  زلت أتكر منا اسنتنهنل بنه 

اإلماا رسالته مال قول شنين  النعنارفنينال أبني 

القاسم الجنيد احدهم وهو ي ن لنه فني منننامنه 

بعد موته  :"ما الخبر يا أبا القاسم ؟" فنقنال : 

" طاحت العبارات وفنننينت اإلشنارات و منا 

نيعنا إ  ركيعات ركعناها في جوف النلنينل " 

ف دركت حينها أن النعنبنرة لنين نت فني كنثنرة 

المعارف والعلوا و  حنتنى الصنالنحنات منال 

ااعمنال وأن النننجناة قند ين نون فني طناعنة 

صغيرة خالصة بين  وبيال خالقن  فني جنننا  

 ال الا.
ومما استخلصته مال تل م النرسنالنة أيأنا أ  

يغيل المرء مهما نن   بنه ضنعنينه و عنجناه 

وإفراطه على ننين نه ونن ينه عنال رحناب هللا 

تعالى مال تعهد قلبه لنتنننقنينتنه منال اامنراض 

النبناطننننة النتنني تنحنول دون تنلننقني ومأننات 

الينينض النربنانني وت نبنب إن لنم ينتنداركنهنا 

بالعالج العافي التردي في دركنات الناين  و 

الأالل والبعد عال هللا كمنا جناء فني حندين  

حذيية بنال النينمنان رضني هللا عنننهنمنا قنال: 

 :سمعُت رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم يقول

تُْعَرُض اْلِيتاَُل َعلَى اْلقُلُوِب َكاْلَحِصيِر ُعنوداا  » 

ُعوداا، فَن َي  قَنْلنُب أُْشنِربَنَهنا نُنِ نَت فِنينِه نُنْ نتَنة  

َسْودَاُء، َوأَي  قَْلنُب أَْننَ نَرَهنا نُنِ نَت فِنينِه نُنْ نتَنة  

بَْيَأاُء َحتَّى تَِصيَر َعلَى قَْلبَْياِل، َعنلَنى أَْبنيَنَض 

نَمنَواُت  هُ فِتْنَة  َما دَاَمِت ال َّ يَا فَاَل تَُأر  ِمثِْل الصَّ

َوااَْرُض، َواآلَخننُر أَْسننَودُ ُمننْربَننادكا َكنناْلننُ ننوِز 

ا إِ َّ  ياا  َ يَْعِرُف َمْعُروفاا َو َ يُْنِ ُر ُمنْننَ نرا ُمَجخ ِ

قَناَل أَبُنو َخناِلنُد: فَنقُنْلنُت  »َما أُْشِرَب ِماْل َهَواهُ،

 «؟ « أَْسَودُ ُمنْربَنادكا »  يَا أَبَا َماِلُ  َما  » ِلَ ْعُد: 

 قَاَل : قُْلُت :  «.ِشدَّةُ اْلبَيَاِض فِي َسَوادُ  »قَاَل: 
ياا  »فََما  »  قَاَل :  »؟  «اْلُ وُز ُمَجخ ِ
 « .َمْنُ وسا» 
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وقد فصل حجة اإلسالا في كتابه اإلحياء في ربا المهل ات 

مداخل العيطان إلف اد القلوب أبدش تيصيل فذكر منها : 

الغأب والعهوة و الح د والحرص وحب التايال مال اإلراث 

والثياب والدور و ا ست ثار مال ااموال والعجلة وترك التثبت 

والتعصب للمذاهب وااهواء والحقد على الخصوا وسوء ال ال 

ولعل تطهير القلب مال الحقد والغل و البغأاء   بالم لميال. 

الح د و سوء ال ال بالم لميال مما ي تجلب الحيظ الرباني مال 

بقية اليتال والماالق ويي ر التغلب على ناوات العيطان 

وناغاته. كما أن تل  أحد أفأل مواطال الدعاء لي تعيال المرء 

به على معالجة ما قد ينتاب قلبه مال هذه اامراض كما قال عا 

والذيال جاءوا مال بعدهم يقولون وجل في سورة الحعر :     " 

ربنا اغير لنا وإلخواننا الذيال سبقونا باإليمان و  تجعل في 

عال أنس بال   قلوبنا غال للذيال آمنوا ربنا إن  رءوف رحيم".

سول صلى هللا عليه  مال  رضي هللا عنه قال: كنَّا جلوساا ما الرَّ

يطلا علي م اآلن رجل مال أهل الجنَّة، فطلا رجل   :وسلم فقال

لحيته مال وضوئه، قد تَعَلَّق نَْعلَيه في يده   مال اانصار، تَْنِطفُ 

ا كان الغد، قال النَّبي صلى هللا عليه وسلم مثل  مال، فلمَّ الع ِ

ا كان اليوا  ة ااولى، فلمَّ جل مثل المرَّ تل ، فطلا تل  الرَّ

ا، فطلا  الثَّال ، قال النَّبي صلى هللا عليه وسلم مثل مقالته أيأا

ا قاا النَّبي صلى هللا عليه  جل على مثل حاله ااولى، فلمَّ تل  الرَّ

أبي   وسلم تبعه عبد هللا بال عمرو بال العاص، فقال: إن ِي َ َحْيت

ف ق مت أ َّ أدخل عليه رالراا، فإن رأيت أن تُـْنِويَني إلي  حتَّى 

ث أنَّه  تمأي، فَعلَت. فقال: نعم. قال أنس: وكان عبد هللا يحد ِ

بات معه تل  الليالي الثَّالث، فلم يره يقوا مال اللَّيل شيئاا، غير 

أنَّه إتا تعارَّ وتقلَّب على فراشه، تََكر هللا عاَّ وجلَّ وكبَّر حتَّى 

يقوا لصالة اليجر، قال عبد هللا: غير أن ِي لم أسمعه يقول إ َّ 

ا مأت الثَّالث ليال، وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا  ا. فلمَّ خيرا

، ول ال  عبد هللا، إن ِي لم ي ال بيني وبيال أبي غأب و  َهْجر 

سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول رالث ِمَرار: يطلا 

علي م اآلن رجل مال أهل الجنَّة، فطلعت أنت الثَّالث ِمَرار، 

ف ردت أن آوي إلي  ان ر ما عمل ، ف قتدي به، فلم أرك تعمل 

صلى هللا عليه  كثير عمُل، فما الذي بل  ب  ما قال رسول هللا

غير أن ِي   أجد في ني ي  وسلم؟ فقال: ما هو إ  ما رأيت،

احد مال الم لميال ِغعكا، و  أح د أحداا على خير أعطاه هللا 

  إياه. فقال عبد هللا: هذه التي بلغت ب ، وهي التي   نطيق."
قد يحتال العيطان على أحدنا فيني  في قلبه بعض الغل على 

إخوانه فلي  م تل  و  يجعله ينمو و ي بر حتى يصبح حقدا 

وبغأا و قد يدفا بصاحبه إن ترك اامر ي تح م ويتم ال 

للقذف أو الغيبة او النميمة أو البغي وال لم والعدوان فاهلل تعالى 

  يناخذنا بما قد نجد في أني نا مال دواعي ال وء والمن ر بل 

يحاسبنا على ما قد يترتب عال تل  مال سيئ ااقوال واافعال. 

قال تعالى في سورة الحجر:" إِنَّ اْلُمتَِّقياَل فِي َجنَّاُت 

.َونََاْعنَا َما فِي ُصدُوِرِهْم ِماْل ِغل ُ  الاْدُخلُوَها بَِ اَلُا آِمنِي َوُعيُون.

.َ  يََم  ُهْم فِيَها نََصب  َوَما ُهْم ِمْنَها  إِْخَواناا َعلَى ُسُرُر ُمتَقَابِِليال

بُِمْخَرِجياَل " فمال تماا نعمة هللا على عباده المنمنيال يوا القيامة 

تصيية قلوبهم مما قد ي ون داخلها في الحياة الدنيا مال دواعي 

الغل بعد رد الم الم اصحابها ليدخلوا جنة ربهم بقلوب سليمة 

 نقية طاهرة. 
ربنا آت نيوسنا تقواها وزكها أنت خير مال زكاها أنت وليها و 

  مو ها.



 

 

 فضيلة الدكتوربقلم 
 : عزالدين بن زغيبة السيد

 الوازش في اللغة هو: ال اف عال فعل العيء.أن معنى 
أما معناه ا صطالحي فال يخرج عال معننناه النلنغنوي  بنل 

ا  إ  ما يقيده به العرش  طبيعة الن نف النتني  مطابق له تماما

يجب أن تتجه إلى أعمال ال وء فقة  وهنذا منا عنبنر عنننه 

العي  ابال عاشور عند تنعنرينينه لنلنوازش: " النوازش: اسنم 

 غلب إطالقه على ما ياش مال عمل ال وء ". 
 وينق م الوازش عند أهل العلم إلى مراتب رالث وهي:

 .الوازع الجبلي - 6
إن هذه المرتبة قد اعتمدتها العريعة في أول أمرها  حنين  

إنها لم تطل في تعريا ااح اا للمنافا التي تطلبها النينو  

بدافا اليطرة ال لنينمنة  كنذا لنم تنطنل فني تعنرينا ننواهني 

التي ت نيها اليطرة ال ليمة أيأا؛ ان وجنود هنذه  سد الميا

المرتبة مال الوازش تجعل العريعة في تنرفنا عنال اإلطنالنة 

في تقنيال هذه اامور إ  ما ت تدعينه الأنرورة  وضنرب 

اإلماا ابال عاشور لذل  مثا  فقال: "مثل منافنا ا قنتنينات  

والل با   وحيظ الن ل والاوجات  فال تنجند فنى العنرينعنة 

وصايات تحيظ اازواج  انه في الجبلة إت كانت الاوجنينة 

 كافية في تل  كما قال: عمرو بال كلثوا.
 يَقُتَْن جيادنا َويقُْلَن لستم              بعولَتَنا إذا لم تمنعونا

 .الوازع الديني - 1
ا  إن هذه المرتبة درجة تم نننهنا منال النننينو  قنوة وضنعنينا

ح ب اافراد  وهذا يعود إلى مد  سالمة الينطنرة ننين نهنا 

مال ت رير عوامل التربية ا جتماعية  التي تتحدر بهنا ننحنو 

الحأيض  وكذل  مد  تم ال سنلنطنان اإلينمنان منال تنلن  

النيو   ولذل  تجد توي النننينو  النيناضنلنة أكنثنر النننا  

تم  ا بهذه المرتبة  ومنال دوننهنم منال النننا  دوننهنم فني 

النتننمنن نن   والعننريننعنة صننيننانننة اصننولنهننا وفننروعننهننا مننال 

ا نتهاك  أناطت مع م الوصايا التي قند تنتنهنرب النننينو  

منها بالوزاش الديني فجعنلنتنهنا أوامنر وننواهني  لنتن ن نبنهنا 

الصيغة اإللاامنينة  وينقنول العنين  ابنال عناشنور فنى هنذا 

ال ياق: "مع م الوصايا العرعية منوط تننينينذهنا بنالنوازش 

الديني  وهو وازش اإليمان الصحيح المتينرش إلنى النرجناء 

والخوف  فلذل  كان تنييذ ااوامر والنواهني منوكنو ا إلنى 

كَن ديال المخاطبيال بها  قال هللا تعالى:  َت كُمك ْت نَّ َأن َيك َوََل ََيِلُّ ََلُ

ِخك ِ  ِخ ا ت َِكْلت ِمكنَّ َّللِكاَّللَِّ َواوتك َحاِمِهنَّ إِن ُككنَّ ُيكمت  َما َخَلَق اَّللَُّ ِِف َأرت

ُكُ وَ ُكنَّ َوَوهكِْكن َلَّ [  وقال ٢٢٢]البقرة:  ُت َوَمكت ُْ َُ اَّللَُّ َأوَّ
َ لِ

كا َو كُ و وت َلو مَّ ْلُوْلا َاْلت َُ ا إَِلَّ َأن َ  َ
ِْ [  ٢٣٢]النبنقنرة:    ُ َْلاِ ُروَُّنَّ 

كَكُرواُ وقال كاحت ََ ُت  ك ُْ ك
َِ ُُ َما ِِف َأوُلك َل ْلا َأنَّ اَّللََّ َيوت َُ َل ]النبنقنرة:  َوا ت

 [  وغير تل  مال اآليات واآلرار النبوية".٢٣٢
 .الوازع السلطاني - 3

إن هذا الوازش ت تدعي الحاجة إلينه عننند ضنعنف النوازش 

الديني في النيو   وتل  إتا حلت ظروف  ووقعت وقائنا  

ي ال النا  أنه   بد مال م ايرتهنا بنمننن نراتنهنا وحنرامنهنا 

وم روهها بحجة أننهنا أقنو  عنلنى النننينو  منال النوازش 

الديني  هنا يصار إلى الوازش ال لطاني إللنااا النمن نلنينينال 

بتنييذ ااح اا العرعنينة بنعند إخنيناق النوازش النديننني فني 

التم ال مال نيوسهم  وهذا ما دفا بالخليية عثمان بال عنينان 

إلى القول: "إن هللا ياش بال لطنان منا   يناش بنالنقنرآن"  

وضرب العي  ابال عاشور لذلن  منثنا ا عنال ابنال عنطنينة  

فقال: "إن أوصياء زمانهم   يقبل قولهم فى رشد النينتنامنى 

حتى يرفعوا إربات تل  إلى القناضني  ولنم ينرهنم مصنداق 

ُوْلا أمانة العريعة في قوله تعالى:  ََ ادت ََ ا  رو ُت ُرشت نتُه ُمُ مِّ َت إِنت آَو ََ

ُت  َْلاََلُ ُت َأمت ِتِه  [ .٦]الن اء:  إَِو

وبعد بيان ماهية مراتب الوازش يم ننا أن نقول أن لنلنوازش 

دور كبير في حماية المقاصد العنرعنينة ومننن نومنة النقنينم 

اإلسالمية مال اإلنخراا وا ضنمنحنالل النتندرينجني بنل إن 

حماية تل  المقاصد يتم ح ب أهمية النمنقنصند ننين نه؛ ان 

هناك مال المقاصد ما ي تدعي في تحقيقة النوازش النجنبنلني 

فقة  تل  ان النيو  البعرية تنرفأنه بنطنبنعنهنا دون أن 

تحتاج إلنى مناننا ينمنننعنهنا عنننه  ك نتنر النعنورة  ونن نا  

المحرمات  ومنها ما ي تدعي حأور الوازش الديني  ان 

التصرفات عندها ي ثر فيها ا لتبنا   فنال ينمن نال لنلنوازش 

الجبلي مال تحديد ما هيتها مما يجعلها تنينوقنه إلنى النوازش 

الديني الذي ييصل فيها الح م ب منر أو ننهني منال ال نمناء  

كتحريم أنواش مال اان حة  وأنواش مال المعامالت النمنالنينة 

لدخولها في الربا المحرا  ول ال هناك شرائح مال النننينو  

ا استدعاء النوازش    ياعها الوازش الديني  فهنا ي ون لااما

ال لطاني لتنييذ تل  ااح اا  وتم يال النوازش النديننني منال 

ا إلنى تنمن نينال  دوره  ل ال العريعة اإلسالمينة ت نعنى دائنمنا

الوازش الديني مال النيو   وتهدف إلى قطا كنل ااسنبناب 

إ  فني حنالنة  -المندية إلى استدعناء النوازش ال نلنطنانني 

وتل  يحيظ للم لييال حريتهم وكرامنتنهنم  ان  -الأرورة 

الوازش ال لطاني عند استخدامه ي ون منال تنوابنعنه إهندار 

بعض الحريات ومصنادرتنهنا  وإهناننة بنعنض الن نرامنات 

وإسننقنناطننهننا  وتلنن  تننحننت ضننغننوط ظننروف مننعننينننننة ومننا 

ت تدعية الواقعة مال ا حتياط حياظا على المصلحة العامنة 

تيوت في جانبها بنعنض النمنصنالنح النخناصنة  وإن كناننت 

سليمة مال حي  المعروعية  كما أن العنرينعنة ت نعنى منال 

جانب آخر إلى قلب بعض أفراد الوازش الديني إلى جنبنلني  

وتل  باستعمال أسلوب الترهيب والنتنحنذينر منال النعنقناب  

وب  التعنيا في تل  الصية. وعبر العي  ابال عاشور عنال 

هذا فقال: "ليس مال الع ير قلب الوازش الدينني إلنى وازش 

جبلي بالتحذير مال العقاب وب  التنعنننينا فني النعنادة  فنإن 

كثيراا مال اامور التي ت هر في صورة الجبليات مناكناننت 

إ  تعالنينم دينننينة  منثنل سنتنر النعنورة  ومنحنرمنينة اآلبناء 

واابناء  وقد نجد مباحنات منذمنومنة ينتننناه النننا  عنننهنا 

لمذمتها  فقد كان أهل الجاهلية يبيحون تاوج ا بال زوجنة 

 أبيه بعد موته  وما تل  فهم ي مونه ن ا  المقت".
ونالحظ أن علماء اامنة ومنجنتنهندينهنا قند سنلن نوا م نلن  

العريعة عندما يريدون المبالغة فني سند ترينعنة فنعنل منا  

ا منال النوقنوش فنينه  أو  وقطا الوسائل المندينة إلنينه  خنوفنا

إفأائه إلى ما هو أكثر منه حرمة  حتى ي ون تمن نننه فني 

ا  وساق لنا العي  ابال عناشنور فني تلن  منثنا   النيو  قويا

جاء فيه: "فقد قال مال  رحمه هللا بننجناسنة عنينال النخنمنر  

وهو يعلم أن هللا إنما نهى عال شربها   عال النتنلنطن  بنهنا  

ول نه حصل له مال استقراء ال نة منا أفناده منراعناة قصند 

العريعة لالن ياف عال شربها  وإتا كان تلن  ع نراا لعندة 

ميل النيو  إليها ب ثرة ما نوه العاربون بمنحناسنال رقنتنهنا 

ولونها  أرادت ] ال  نَّة[ تقوية الوازش الدينني عنال شنربنهنا 

بإشراب النيو  معنى قذارتها  وجعلها كنالنننجناسنات  فني 

 حيال أنه لم يقل بنجاسة الخناير الحي".
وفي ااخير يم ال القول إن النوازش النديننني هنو النمنحنور 

الذي تتحرك على وفقه مهمة الوازش بجميا منراتنبنه  ومنا 

الوازش الجبلي وال لطاني إ  خادميال له  فااول كالتمنهنيند 

له  والثاني منيذ له عند خوف التقاعس عنه  والعريعة فني 

مع م تصنرفناتنهنا   حن نت النوازش النديننني  وكنان هنو 

عمدتها  ولم تترك للوازش الجبلني وال نلنطنانني إ  منجنا ا 

 ضيقاا وحا ت معدودة.

1ص   



 

مركا اهتماا النعاط المصرفي  ي مال في محورييال 

وتل  بال هر على تحقيق  المتعاملاساسييال المحور ااول هو 

رضاه بإشباش حاجياته سواء كان مال صنف ا فراد او المنس ات 

وبالتالي كانت وظيية تحليل محي ة الابائال الموطنة أو الم تهدفة 

وغير موطنة مال المهاا ااساسية للمعرفة الدقيقة والعاملة لرغبات 

المتعامل ومرافقته بما يحقق رضاه وو ئه الدائم كما ان وظيية 

الدراسات الت ويقية و تحليلها ت مح تحديد نقاط القوة و الأعف 

و منتجات المصرف لتحويلها الى نقاط قوة أما المحور الثاني فهو 

ضرورة معرفته معرفة تامة و دقيقة و التح م في آليات ت ويقها و 

وضا هي لة تن يمية و محية مواتي لتحقيق تناسق بيال مختلف 

 المتدخليال فروش و ادارات مركاية .
بعد شر  موجا لمركا اهتماا النعاطات المصرفية يطر  

صاحب العمود اش الية اإلدارة والت يير في قلب اازمة حي  تنرر 

اازمات بع ل كبير على نعاط أي منس ة وأفأل مثال واقعي 

لألزمة عايعناه ولم ناه وعايناه وهو وباء ال وفيد وهي تجربة 

علينا جميعا ان نجعلها مرجا ومعيار في مجال اإلدارة في قلب 

 اازمة.
إن ازمة انتعار وتيعي فيرو  كورونا كانت   

بمثابة مخبر تجريبي إلدارة ازمة حي  اتخذت تدابير واجراءات 

استثنائية وقرارات للت قلم ما الوضا نذكر منها عدا تغيير قواعد 

ت يير نعاط المصرف  جتناب زيادة ارتباك المتعامليال والتري  

في اتخات مبادرات جديدة  جتناب أي مخاطرة للمركا المالي 

للمصرف وا ستمرارية في النعاط بما يحقق ا ستقرار وعدا ت رير 

 اازمة على نتائج المصرف.
الحوكمة الراشدة حاف ت على سيولة المصرف وتوظيف 

ودائعه الم تقطبة بعدا التوقف عال منح التمويالت مما ترتب عنه 

تبعات ايجابية على نحو عدا اللجوء الى تقليص عدد الموارد 

البعرية وت ريح للعمال كما حدث في العديد مال المنس ات 

التجارية اضافة الى اتخات إجراءات استباقية إلعادة هي لة 

المتعثرات وتمديد للم تحقات استعرافا لعدا الوقوش في تعثرات يتم 

تخصيصها خاصة ما تعلق بالقطاعات ااشد تأررا مال الجائحة و 

هي تدابير حاف ت على المركا المالي للمصرف و نتائجه النهائية 

كما توخت ادارة المصرف المرونة و الحيطة و الحذر و 

الموضوعية و العقالنية في إدارة مخاطر ا ئتمان في انت ار 

 .التعافي و الخروج مال هذه اازمة  
إن الحياظ على التواصل الدائم والم تمر للمصرف ما 

موظييه مال جهة بالتعليمات والقرارات والتوجيهات لتنييذ التدابير 

ا ستثنائية الناجمة عال اازمة ومال جهة اخر  ما محي ة الابائال 

المصرف عبر برنامج اتصال م ثف حي  تم الترويج لخدمات 

المصرف عبر الت ويق ا ل تروني وشب ة التواصل اإلجتماعي 

والمعاركة في مختلف الت اهرات بالتوظيف الجيد لالتصال للحياظ 

على م انة المصرف والتركيا على الحأور عبر وسائل اإلعالا 

كان عامل ايجابي بما ساعد المصرف على ا ستمرار في تثبيت 

 عالمته التجارية رغم اازمة.
ينكد كاتب العمود أن إدارة وت يير المصرف في ظل  

اازمة كانت و  تاال معركة وجودية اكدت لنا علما يقينيا طينة 

رجال المصرف وقيادته كل في موقعه واختصاصه سواء على 

م تو  الثغور بعب ة اليروش وطواقم الوظائف العملياتية او على 

م تو  اإلدارات المركاية وما ي عني في شهر دي مبر إ  أن 

اقول ل م فخور ب م وبانتمائي لعائلة مصرف ال الا الجاائر وانني 

 عأو من م كل سنة وأنتم ب لف خير .

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 
 رئيس خلية التسويق واالتصال  
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لم يمض على افتتاح فرع عين مليلة لمصصصرف السصالم الصجصزائصر 

سبعة أشهر فصي فصتصرة تشصهصد  صروفصا صصعصبصة عصلصى أي نشصاط 

اقتصادي غير أن القائمين على تسيير الوكالة المصصرفصيصة ذاتصهصا 

تمكنوا من بلوغ نتائج مقبولة في مدة وجيزة وتحقصيصق حصصيصلصة 

مشجعة لمواصلة تطوير الفرع في منطقة تزخر بإمكانات كبصيصرة 

حسب ما أكصده مصديصر الصفصرع تصوفصيصق حسصان فصي حصوار لصمصجص  

 "السالم"
 
بداية ه  يمكن ان تعرض علينا سردا تاريخيا لفرع عين مليلة  

 لمصرف السالم الجزائر؟
، بيريق 0202فرش عيال مليلة جد فتي تم افتتاحه شهر جوان 

أفراد كلهم إرادة وعاا على تحقيق ااهداف  9شاب يت ون مال 

العمل على إعطاء خدمة تات نوعية تليق ب معة  الم طرة

 المصرف.
ما هي الفرص المتاحة في المنطقة الممكن استغاللها لتطوير 

 نشاط الفرع؟
تتميا المنطقة بموقعها الممتاز حي  تعتبر كمنطقة عبور وملتقى 

الطرق ون را لطبيعة النعاط ال ائد بها ا  وهو تجارة قطا غيار 

 المركبات بعتى أنواعها أصبحت مقصد كل شرائح المجتما.
وبيأل ا ستراتيجية التي ينتهجها المصرف في انتقاء مناطق 

تات ااولوية لتواجده تم اختيار هذه المدينة لمرافقة المتعامليال 

ا قتصادييال في نعاطاتهم المتعددة والمتنوعة وإعطاء دينامي ية 

اقتصادية بتقديم منتوجات مطابقة لتعاليم العريعة ال محاء 

 وخدمات تات جودة ونوعية.
األزمة الصحية العالمية على النشاط البنكي؟ كيف كان أثر 

لم ت ال الجاائر بمن   عال ت ريرات ا زمة الصحية العالمية مما 

انع س سلبا على كل القطاعات   سيما القطاش ا قتصادي الذي 

 شهد ركودا كبيرا لم ي بق له مثيل
بما ان البنوك رئتا كل اقتصاد وعموده اليقري والتي تدفا به 

للتقدا وا زدهار وخلق الثروة فان هذه ااخيرة ت ررت كثيرا 

وواجهت صعوبات جمة لتحقيق ااهداف المرجوة، العيء الذي 

 انجر عنه تباطن في جميا المجا ت
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ه  كان لهذا الوضع أثرا سلبيا على مستوى تحقيق 

 األهداف المسطرة؟
تاامنت عملية بدء النعاط في ظروف غير مالئنمنة، نن نرا  

لالزمة الصحية التي شهدتها النبنالد والنعنالنم أجنمنا، ا منر 

الذي صعب نوعا ما ا نطالقة المثالية التي كنا نصبو اليهنا، 

وبيأل هللا تعالى وقوته، وتأافر جهود الجنمنينا منال إدارة 

عامة وإدارات مركاية واخص بالذكر مديرية النتنمنوينالت، 

كما   أن ى اإلرادة القوية لنينرينق النينرش وتعنارك النر   

 تم تجاوز المرحلة وتحقيق نتائج مرضية. وتبني ااهداف
 ه  يمكن الحديث عن إنجازات الفرع باألرقام؟

رغم التعثر ا قتصادي العاا الم جل وطننينا ودولنينا إ  أن 

اليرش حقق نتائج مقبولة بالن ر إلى حدارة افنتنتناحنه، وعنلنى 

ضوء المعطيات النمنتنوفنرة. فصنافني الندخنل النمنحنقنق منال 

مليون دينننار منا  206.1عمليات تمويل مختلف العمالء بل  

بالمائة مال ما كان م تهدفا تحقينقنه خنالل ال نننة  02يقارب 

 22.1الماضية في حيال أن صافي دخل عمليات التجارة فاق 

بالمائة مال النهندف النمن نطنر.  62مليون دينار ما يمثل نحو 

اامر الذي يجعل صافي الدخل اإلجمالي لليرش عننند ننهناينة 

، بإضافة مداخنينل عنمنلنينات مصنرفنينة أخنر ، 0202سنة 

بالمائة  66مليون دينار، وهو م تو  يمثل  242يقارب رقم 

مما كان م تهدفا عند شروش اليرش في نعاطه شنهنر جنوان 

 الماضي. 

بالنظر إلى هذه المؤشرات ما موقع الفرع من شبكة  

 وكاالت مصرف السالم الجزائر؟
بالرغم مال ال روف المذكورة ساليا وحندارنة النينرش ا  أن 

النتائج المحققة تعتبر طيبة، فنالنينرش حنالنينا ينتنوسنة شنبن نة 

 وكا ت المصرف ونتطلا لتح يال النتائج بعون هللا وقوته.
 في الختام ما ذا يمكن قوله بخصوص الفرع؟ 

نطلب مال هللا عا وجل الرعاية والتوفيق ومنوفنور الصنحنة 

 والعافية للجميا ومايد مال العمل وا جتهاد للرقي بمصرفنا.
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تعريف بالمنطقة: مدينة عيال مليلة تتميا بموقعها النمنمنتناز حنين  

تعتبر كمنطقة عبور و ملتقى الطنرق و نن نرا لنطنبنينعنة النننعناط 

ال ائد بها ا  و هو تجارة قطا غيار النمنركنبنات بعنتنى أننواعنهنا 

 أصبحت مقصد كل شرائح المجتما .
و بيأل ا ستراتيجية التي ينتهجها المصرف في اننتنقناء مننناطنق 

تات ااولوية لتواجده تم اختيار هذه المدينة لمرافقنة النمنتنعنامنلنينال 

ا قتصادييال في نعاطاتهم المتعددة و المتنوعة و إعطاء دينامي ينة 

اقتصادية بتقديم منتوجات مطابقة لتنعنالنينم العنرينعنة ال نمنحناء و 

 خدمات تات جودة و نوعية.
 

بداية ه  يمكن ان تعرض علينا سردا تاريخيا لفرع عين 

 مليلة لمصرف السالم الجزائر؟
، بنينرينق 0202شنهنر جنوان  فرش عيال مليلة جد فتي تم افتتاحه 

أفراد كلهم إرادة و عاا على تحنقنينق ااهنداف  9شاب يت ون مال 

الم طرة و العمل على إعطاء خدمة تات ننوعنينة تنلنينق ب نمنعنة 

 المصرف.

تزامن الشروع في نشاط الفرع مع  روف صعبة شهدتها 

البالد، فه  كان لهذا الوضع أثر على مستوى تحقيق 

 األهداف المسطرة؟
ظنروف غنينر منالئنمنة ، نن نرا  تاامنت عملية بدء الننعناط فني 

شهدتها البالد و العنالنم أجنمنا ،ا منر النذي  لالزمة الصحية التي 

صعب نوعا ما ا نطالقة المثالية التي كنا نصبو اليها ، و بنينأنل 

وقوته ، و تأافر جنهنود النجنمنينا منال إدارة عنامنة و   هللا تعالى

إدارات مركاية و اخص بالذكر مديرية التمويالت ، كما   ان نى 

تنم  اإلرادة القوية ليريق اليرش و تعارك الر   و تبنني ااهنداف 

 تجاوز المرحلة و تحقيق نتائج مرضية.

األزمة الصحية العالمية زادت من حدة األزمصة االقصتصصصاديصة فصي 

 الجزائر، كيف كان أثرها على النشاط البنكي؟
لم ت ال الجاائر بمن   عال ت ريرات ا زمة الصحية العالنمنينة منمنا 

انع س سلبا على كل القطاعات   سيما القطاش ا قنتنصنادي النذي 

 شهد ركودا كبيرا لم ي بق له مثيل
بما ان البنوك رئتا كل اقتصاد و عموده اليقري و النتني تندفنا بنه 

للتقدا و ا زدهار و خلق الثروة فان هذه ااخيرة ت ررت كنثنينرا و 

واجهت صعوبات جمة لتحقيق ااهداف المرجنوة ، العنيء النذي 

 انجر عنه تباطن في جميا مجا ت 
 الحياة.

بالنظر إلى هذه المؤشرات ما موقع الفرع من شبكة وكاالت 

 مصرف السالم الجزائر؟
بالرغم مال ال روف المذكورة ساليا و حندارنة النينرش ا  النننتنائنج 

المحققة تعتبر طيبة ،فاليرش حاليا يتوسة شب ة وكا ت المصنرف 

 و نتطلا لتح يال النتائج بعون هللا و قوته.

 في الختام ما ذا يمكن قوله بحصوص فرعكم؟
نطلب مال هللا عا وجل الرعاية و التوفنينق و منوفنور الصنحنة و 

 و ا جتهاد للرقي بمصرفنا. العافية للجميا و مايد مال العمل 
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قال تعالى: )َمْن َعِمَ  َصاِلًحا ِمصْن ذََكصرأ أَْو أُْنص َصى َوُهصَو  

ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطي ِبَةً َولَنَْجِزيَنَُّهْم أَْجصَرُهصْم بِصَْْحَسصِن 

َما َكانُوا يَْعَملُوَن(، وفي حديث، رواه جابر بن عبد هللا، 

أنَّصه قصال: "مصا مصن  -صل ى هللا عليه وسصل صم-عن النَّبيِ  

مسلم يَْغِرُس غرًسا إال كان ما أُِكَ  ِمنهُ له صصدقصةً، ومصا 

ُسرَق له منه صصدقصةٌ، ومصا أكص  السَّصبُصُع مصنصه فصهصو لصه 

صدقةٌ، وما أكلِت الطيُر فهو له صدقةٌ، وال يَْرَزُؤهُ أََحصٌد 

 إال كان له صدقةٌ" 
 

 ال الا علي م ورحمة هللا،
بادئا ببدء نع ر زمالئنا مال فريق النتن نوينق وا تصنال 

على هذه الليتة الطيبة ليرش عيال مليلة وموظييه ال راا، 

لنا العرف أن نمر هذا العهر في مجلة مصرف ال نالا 

ونتمنى أن ن ون ف ل خير على جميا منال تنابنعنننا وقنرأ 

 ولو سطر عال نعاطنا.
اسمحوا لني قنبنل كنتنابنة بنعنض ااسنطنر أن أعنرفن نم 

بصاحب المقال، ال يد بال لنقنوادرينة بنالل منال منوالنيند 

مار  ل نة رالرة ورمانيال ت عمئنة وألنف منال النمندينننة 

العريقة مدينة الج ور المعلقة ق نطينة، متحصنل عنلنى 

شهادة لي انس في العلوا النتنجنارينة تنخنصنص ت نوينق 

سنوات كخبرة فني  21سنة في مجال البنوك  24وخبرة 

سننوات فني بننن  ننتن ن نينس، النتنحنقنت  9بن  البركة و

بمصرف ال الا في شهر مار  مال ال نة النمناضنينة   

حي  كان لي العرف أن أكون مال اليرينق النذي افنتنتنح 

اليرش على بركة هللا فني شنهنر جنوان بنعند منجنهنودات 

سنلنينم جبارة قاا بها كنل النمنخنتنصنون ننذكنر أبنرزهنم 

شابوننينة، رفنينق خنالندي، مصنطنينى عنمنرانني، قنابنل 

كعبوش، والبقية نعتذر ان لم ننذكنر أسنمناءهنم، بنينرينق 

أفراد كانت بداية جد موفقة و فني تنوقنينت  6مت ون مال 

أشهر فقة حي  تم استقطاب خيرة الابائنال  6جد قياسي 

في مدينة عيال مليلة وما جاورها تم بيألهم وفأنل هللا 

أو  القيا الى مراتب متقدمة في التصننينينات النمنرسنلنة 

مال اإلدارة، ونطمح ان شاء هللا فني النقنرينب أن نن نون 

ضمال الخم ة ااوائل عبر شب ة النمنصنرف ان وفنقنننا 

هللا   ظهور هذا البرعم أو كما يحلو لنا ت ميته الرضينا 

الصغير )فرش عينال منلنينلنةبكنان بنينأنل النمنجنهنودات 

الجبارة التي تنقنوا بنهنا اإلدارة النعنامنة وعنلنى رأسنهنا 

ااستات الياضل ناصر حيدر وال ياسة المنتهجة بتوسينا 

شب ة المصرف عبر التراب الوطني بمعامالت سنلن نلنة 

وتحت غطاء الصيرفة اإلسالمنينة أعنطنت وجنه جنديند 

و ما للمعامالت البن نينة فني النجناائنر، وفنق هللا كنل 

اليريق ال اهر على المصرف ومايد مال النننجناحنات   

لال نطيل علي م كثيرا   في ااخير   نن ى الدعناء لن نل 

مرضانا بالعياء العاجل وموتاننا بنالنرحنمنة   وسنننبنقنى 

نتذكر دائما أبونا المغيور له ال يد عبد ال ريم تقنمنوننينال 

 رحمه هللا و أس نه ف يح جناته.

السيد : بالل بن 

 لقوادرية 
 نائب مدير فرع 
 عين مليلة
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 ب م هللا الرحمال الرحيم
الحمد هلل وكيى وسالا على عبناده النذينال اصنطنينى وسنالا 

 على النبي المصطيى أما بعد،
بيأل هللا سبحانه وتعالى وعونه، وبعد تنجناربني النطنوينلنة 

لد  البنوك الاميلة، تم ا لتحاق بمصرف ال نالا وتنحنديندا 

فرش عيال مليلة، تبعا لألصداء الطيبة التي كانت تصلني مال 

 الامالء،
وبالرغم مال حدارة تجربتي لد  مصرف ال نالا، إ  أنننني 

للوهلة ااولى تيقنت مال أوجه ا ختالف بنينننه وبنينال بنقنينة 

البنوك ااخر ،  سيما فيما يتعلق باحت امه في التنعنامنالت 

الى العريعة اإلسالمية ال محاء، اامر الذي جعلني اراهنال 

 على نجاحه وت لقه،
فباإلضافة إلى تمياه بالجودة في أداء المهاا، وتركياه علنى 

 تحقيق أهداف المتعامليال مال جهة
والم اهميال مال جهة أخر ، فإن المصنرف ينتنمنينا كنذلن  

بالتنوش في تقديم العروض للابائال لتحقيق أهدافه الم طرة، 

معتمدا في تل  على عامل التواصل، إدراكا منه أنه الوسيلة 

المثلى لتقديم ااح ال واارقى واافأل، وهنذا بنينأنل هللا 

 وبيأل مجهودات وتوجيهات اإلدارة العامة. 
حي  أنه في فترة وجياة أصبح المصرف مرجعا ونمنوتجنا 

يقتد  به، خاصة في الوقت الراهال أيال أصبنحنت ال نيناسنة 

المصرفية للبالد تتجه لالعتماد علنى منا سنمني بنالصنينرفنة 

 اإلسالمية.
وهنا اغتنم هنذه النينرصنة، وعنبنر هنذا النمنننبنر، إلعنطناء 

حوصلة ب يطة على ما تم إنجازه عنلنى م نتنو  مصنلنحنة 

الصندوق في مدة تقدر ب تة أشهر على افتتا  اليرش، وهني 

فترة على قصرها إ  أن اليرش استطاش فيها تحقنينق من ناننة 

مرموقة بيال باقي البنوك النامنينلنة، تننهنلنه لنلنوصنول إلنى 

 مصاف المراتب ااولى في هذا المجال.
فعلى الرغم مال ال رف الصحي المتدهنور ب نبنب جنائنحنة 

كورونا، إ  أن اليرش استطاش أن يحقق ارقاا معتبرة عنلنى 

جميا ااصعدة، وهذا بيأل هللا تعالى وبيأنل منجنهنودات 

 اليريق العامل دون استثناء،
  مليار  0تم عد على م تو  مصلحة الصندوق ما يقارب

مننلننينناردج حننولننت الننى ح نناب الننمننصننرف 6دج منننننهننا 

المركاي لد  بن  الجاائر ب ا البواقي والباقي استنعنمنل 

 في تعبئة الصراف ا لي وفي مختلف عمليات ال حب. 
  ملنينار  0سند استثمار بقيمة تيوق 422اصدار ما يقارب

 دج.
  مليار دج مال العي ات الم لمة عنبنر  0تحصيل ما ييوق

 المقاصة ا لية.
وبعون هللا وبمرافقة المديرية العامة وتأافر جهود الينرينق 

 .العامل نتطلا الى ا ح ال انعاء هللا

السيد : شعبان 

 حمالوي
رئيس مصلحة 

 الصندوق
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 فرع عين مليلة
المحقق الى 

36/61/1616 
المستهدف 

 36/61/1616الى
 نسبة اإلنجاز

    قائمة الدخ  بآالف دج

    المداخي 

    مداخي  تموي  العمالء

 %02   230 201          636 204        عوائد التمويالت المباشرة

 %1 2   222 20            19                عمو ت خطابات الأمان

 %220   062 0              602 0            عمولة دراسة التمويالت

 %42   262 0              646              ب-م اف ة ودائا العمالء )

 %10   151 601         561 611       صافي دخ  تموي  العمالء

      -                 مداخي  عمليات التجارة الخارجية

 %64   612 20            240 6            عمو ت ا عتمادات الم تندية

 %16   666 3              200 0            عمو ت التحصيالت الم تندية

 %26   090 2              302              عمو ت أخر  / تجارة خارجية

 %51   335 60           539 66         صافي دخ  عمليات التجارة الخارجية

      -                 مداخي  أخرى

 %62   022 2              969              عمو ت عمليات وسائل الدفا

 %90   492                412              أخر   عمو ت و مداخيل

 %2   22                 ب-عمو ت مدفوعة للبنوك )

 %05   119 6             069 6           مجموع المداخي  األخرى

 %01-   993 6        -   960              تكلفة التنازل الداخلي

 %10   110 165         309 639       مجموع المداخي  الصافية

       053 1           رصيد التمويالت

       119 1           رصيد الودائع

       060 0           رصيد االلتزامات خارج المركز المالي

نعاط فرش 

عيال مليلة 

خالل اليوا 

العالمي 

لإلدخار 

0202 
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 مساحة عرض منتجات شركة سافيتام

 والية تيارت

مساحة عرض منتجات شركة سافيتام

والية تيارت
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أولى مصرف ال نالا اهنتنمنامنا كنبنينرا فني 

تننحنن ننيننال الننمننننناظ ا جننتننمنناعنني لننمننوظننينني 

الننمننصننرف وإعننطنناء أهننمننيننة فنني تننطننويننر 

الم تو  المعيعي للموظنف، عنبنر منرافنقنة 

اإلدارة العامة للجنة الخندمنات ا جنتنمناعنينة 

الدائمة و المتمياة عنبنر خنلنينة النمن ننولنينة 

ا جتماعية و م ننولنهنا النذي نن نال لنه كنل 

الع ر و العرفان، بحنين  عنرفنت نعناطنات 

اللجنة خالل العهدة قياة نوعية ونتائج  فنتنة 

في تلقت رضا واسعا مال الموظنينينال، اولنت 

لها اإلدارة العامة أهمية كنبنينرة، منال خنالل 

تنخننصننيننص كننل الننوسننائنل لننلنن ننينر الننحنن ننال 

وضننمننان الننتننطننور الننمننالئننم الننمنن ننطننر فنني 

اسنتنراتنينجنينة النمنصننرف، منهنمنتنهنا خندمننة 

 موظيي المصرف
إلين نم منخنتنلنف نعناطنات لنجنننة النخندمنات 

ا جتماعنينة بنالنمنرافنقنة خنلنينة النمن ننولنينة 

ا جتماعية للمصرف، والنتني تنعنمنل عنلنى 

تقديم صورة ممياة للنعاط ا جتماعي خالل 

ال ننهننر عننلننى تنننننيننيننذ بننرنننامننج الننخنندمننات 

ا جتماعية النمنمنننوحنة لنلنمنوظنينينال تنهندف 

 لأمان بيئة عمل متانة وم تقرة.
يولي مصرف ال الا للتعليم اهتمامنا خناصنا 

مال خالل دعم ورعاية أنعنطنة النجنامنعنات، 

وحرصه ال بير على ت ريم  الناجحيال سنويا 

مال أبناء الموظييال الطلبة المتيوقيال بجنوائنا 

قيمة وهذا مال خالل تن نينم احنتنينالنينة تأنم 

اابناء وااولياء بحأور الطناقنم النتنننينينذي 

 .للمصرف على رأسهم ال يد المدير العاا
دأب المصرف عبر لجننة مننندوبني النعنمنال 

على تن يم مباريات في كرة القدا أسبوعنينا، 

باإلضنافنة إلنى أنعنطنة ريناضنينة منتنننوعنة 

أخننر ، انننخننرط فننيننهننا عنندد مننعننتننبننر مننال 

 الموظييال.
ت تي مبادرات دعم الخدمات الصحية ضنمنال 

أولويات اانعطة ا جتنمناعنينة لنلنمنصنرف، 

حي  قاا على الم تنو  النداخنلني، بأنمنان 

تغطية صحية شاملة، وم ملة لن اا التغطنينة 

الصحية النحن نومنينة، بنالنتنعناقند منا شنركنة 

متخصصة لت يير ودراسة المليات الصحنينة 

للموظييال مال أجنل النتنغنطنينة الصنحنينة فني 

إطار الت ينل والنمن ناعندة والنمن ناهنمنة فني 

الت اليف العنالجنينة لنلنمنوظنف، منهنمنا كنان 

موظنينا، وإجنمنالني  162نوعها، وهذا ليائدة 

منننننخننرط بننإحصنناء توي حننقننوق  2422

الموظييال وقد  قت رضى كبير منال طنرف 

المنوظنينينال، لنلنتنغنطنينة الصنحنينة النداخنلنينة 

 .بمختلف أنواعها وعبر كل اليروش
حرصا مال اإلدارة العامة لنلنمنصنرف عنلنى 

خلق بيئة عمل متانة وتعناينا النعنالقنة منا 

الموظييال، قامت بعقد لنقناءات منا إطنارات 

الننمننصننرف تننم مننال خنناللننهننا إيصننال ر يننة 

ورسالة المصرف واستراتيجيته النمن نطنرة، 

وا ستماش إلى اقتراحاتنهنم بنهندف تنحن نينال 

وتطوير إجراءات النعنمنل، والنذي ينننعن نس 

إيجابا على بنينئنة النعنمنل والنتني تنندي إلنى 

 التحييا لإلنجاز والتميا.
وفي إطار تدعيم رو  ا ننتنمناء لنلنمنصنرف 

والتواصل ما الموظنينينال وتنورنينق النعنالقنة 

بينهم، قامت خلية المن ننولنينة ا جنتنمناعنينة 

 :للمصرف بتقديم عدة أنعطة، تأمنت
تننن نينم رحنالت داخنل وخنارج النوطننال،  -

شننارك فننيننه عنندد كننبننيننر مننال الننمننوظننيننيننال 

 وعائالتهم،
قياا المصرف منال خنالل لنجنننة مننندوبني  -

الموظييال بمعاركتهم ودعمهم فني منخنتنلنف 

مناسنبناتنهنم ا جنتنمناعنينة، منال خنالل منننح 

قروض ح نة اجتماعية، لمنواجنهنة دينال أو 

ت ديد ايجار أو ترميم منال، وبنذلن  ين نون 

الننمننصننرف قنند سنناهننم فنني هننذا اإلطننار 

ا جتنمناعني فني منواجنهنة حنرج الندينال أو 

مع ل ا يواء على كثير مال الموظييال.

ت ريم النمنوظنينينال فني مننناسنبنات عنديندة  -

)حلول شهر رمأنان، عنيند النينطنر وعنيند 

ااضننحننى، عننينند الننمننرأة، مننننناسننبننة الننمننولنند 

 النبويب.
تن يم قرعة ليائندة النمنوظنينينال منال أجنل  - 

الذهاب اداء مننناسن  النعنمنرة، وهني عنادة 

دأب المصرف على العمنل بنهنا، بناإلضنافنة 

إلى ت ريم الموظينينال توي ااقندمنينة، وكنذا 

 حصلوا على شهادات علمية ومهنية.تالذيال 
ومال أجل استغالل الموظييال ليترة اجازتنهنم 

ال نوية بصية ممياة، تم تن يم عدة رحنالت 

سياحية فني فنتنرة النمنوسنم ال نيناحني، وتنم 

ال هر علنى تنقندينم منننحنة سنيناحنينة خنارج 

 الجاائر وداخلها.
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في التقييم ا ولي للحصيلة ال نوية للخدمات ا جتماعية، ننقندا لن نم 

بصية اجمالية اهم اارقاا والمنشرات المتنعنلنقنة بنالندعنم النمنبناشنر 

 للموظييال وكذل  الت هيالت المقدمة، حي  سجلنا:
دعنم منال  33.0مليون د ج منها  06،2دعم مباشر للموظييال بقيمة 

طرف اإلدارة العامة، حي  تمركا الدعم المباشر في المنح المتعلقنة 

بالاواج وا زدياد وال ياحة ال نوية والحموية والنريناضنة ومنننحنة 

الوفاة واإلعانات باإلضافة الى منحة عيد المرأة ورمأان  و عنيند 

ااضحى، حي  عمل فريق اللجنة الى مرافقة النمنوظنينينال فني عندة 

مناسبات منها ما كان في حا ت وفاة الموظف مال مواساة اهنالنينهنم 

تقديم الدعم لهم، و منننهنا منا تنعنلنق بنمنرافنقنة منرضنى فني اطنار 

استعيائهم و منها ما كان في اطار ترفيهي كالرياضة حي  تنم عنقند 

اتياقيات رنائية لصالح الموظييال، و منها منرافنقنة منال وقنا فني بنه 

 ضرر  في ترميم مناله .

وباإلضافة الى الدعم المباشر عملت لجنننة النخندمنات ا جنتنمناعنينة 

على منح الموظييال ت هيالت والمتعلقة أساسا بنالنقنروض النحن نننة 

ملنينون دج و العنراء عنال  22.6والتي بلغت الى غاية نهاية ال نة 

مليون دج. وهذا  حتى تمنح فرصة اكبر  3.6طريق التق ية بقيمة 

 شريحة بالمصرف اجل التخييف ااعباء على الموظف.
وفي تات اإلطار وإضافة الى كل الخدمات النتني تنقنوا بنهنا النلنجنة 

واجل الت يل اامثل بالموظف وعائلته، فان هذا الجانب نال النحنظ 

ا وفر مال التغطية الصحية حي  بلغت قنينمنة دعنم الصننندوق النى 

مليون دج و هني سنابنقنة و  22.6ما قيمته  0202دي مبر 32غاية 

تل  راجا الى ااوضاش الوبائية التي تعنينعنهنا النبنالد، و هنذا يندل 

على ا هتماا البال  التي توليه اإلدارة النعنامنة اجنل النتن نينل النتناا 

  بالموظف و عائلته مال الجانب الصحي.
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 كلمة رئيس الخدمات االجتماعية

 ب م هللا الرحمال الرحيم.

أردنا مال خالل هذه المنداخنلنة النى تنوضنينح الندافنا النحنقنينقني 

والمعنوي الذي ن عى مال ورائه الى ت دية واجبنا في إطار لجنة 

 الخدمات ا جتماعية ون عى دائما ا  نحيد عنه.

انه في هذا الامان تعتد الحاجة إلى مواساة النا  والنتنخنينينف 

عنهم وتطيينب خناطنرهنم؛ ان أصنحناب النقنلنوب النمننن ن نرة 

كثيرون، ن راا لعدة ال لم ا جتماعي في هنذا النامنان، وف ناد 

تمم النا  واختالف نواياهم، فيي مجتمعاتنا تر  أن هذه معلقة 

  هي زوجة و  هي مطلقة، وهذه أرملة، وتاك م  يال، وهنذا 

يتيم، واآلخر عليه ديون وغم وهم، وهذا   يجد جامنعنة، وتاك 

ا، وتاك    يجد وظيية، وهذا   يجد زوجنة، أو   ينجند زواجنا

والهموا كثيرة. وتطييب النخناطنر   …  مريض واآلخر مبتلى 

يحتاج إلى كثير جهد و  كبير طاقة فربما ي يي البعض كنلنمنة: 

مال تكر، أو دعاء، أو موع ة، وربما يحتاج اآلخر لنمن ناعندة، 

وينقص تاك جاه، وينت ر البعض قأاء حاجة، وي تيي البعض 

اآلخر بابت امة، فعلينا أن نجتهد بإدخال النينر  وال نرور إلنى 

قلوب إخواننا و  نبخل على أني نا، فالصدقة والخير نيعه يعود 

 إلينا.

فنإن أول منا ينتنبنادر إلنى ”  عبنادة“ عندما يطرق آتننا مصطلح 

أتهاننا الصالة والصياا وبر الوالديال وصلة اارحناا وغنينرهنا 

مال العبادات التي تتبادر إلى الذهال عادة، ورغم ع م ش ن هنذه 

–العبادات وكبير فألها إلى أن هناك عبادات أصبحت خنينينة 

وأجنر هنذه النعنبنادات فني  -ربما لاهد النا  بها وغيلتهم عنها

وقتها المناسب ييوق كثيراا مال أجور العبادات والطاعات، ومنال 

 .”جصصصصصبصصصصصر الصصصصصخصصصصصواطصصصصصر“ هنننننذه النننننعنننننبنننننادات عنننننبنننننادة 

ومما يعطي هذا المصطلح جما ا أن الجبر كنلنمنة من خنوتة منال 

وهنذا ا سنم بنمنعننناه النرائنا ”  الجبنار“ أسماء هللا الح نى وهو 

النِذي يَنْجنبُنُر النيَنقنَر “ يُطمئاُل القلَب ويريُح النيس فهو ُسنْبنَحنانَنهُ 

ِة، والَخيبَةَ واليََعَل بالتَّنْوفِنينِق وااََمنِل،  بِالِغنَى، والَمَرَض بِالِصحَّ

والَخوَف والحاَن بااَماِل وا طِمئنَاِن، فَُهَو َجبَّار  ُمتِصف  بَِ نثْنَرةِ 

 َجننننننننننننْبننننننننننننِرِه َحننننننننننننَوائِننننننننننننَج الننننننننننننَخنننننننننننناَلئِننننننننننننقِ 

ومال جبر الخواطر أن رسول هللا صلي هللا علينه وسنلنم منا رد 

سائال قة بل كان يرشد الصحابة للحل ويندلنهنم عنلنى النطنرينق 

تات ينوا  -عنلنينه الصنالة وال نالا-ويطيب خاطرهم فقد دخل 

الم جد، فنإتا هنو بنرجنل منال اانصنار ينقنال لنه أبنو أمنامنه، 

ا في الم جد في غير وقنت :” فقال  يا أبا أمامه، مالي أراك جال ا

الصالة؟ قال: هموا لامتني، وديون ينا رسنول هللا، قنال: أفنال 

ا إتا أنت قلته أتهب هللا  هنمن ، وقأنى  -عا وجل-أعلم  كالما

عن  دين ، قلت: بلى يا رسول هللا؟ قال: قل إتا أصبنحنت، وإتا 

أم يت: اللهم إني أعوت ب  مال الهم، والحان، وأعنوت بن  منال 

العجا، وال  ل، وأعوت ب  مال الجبال، والبخل، وأعوت بن  منال 

غلبة الديال، وقهر الرجال، قال أبو أمامه: فيعلت تلن ، فن تهنب 

 ”. همي وقأى عني ديني -عا وجل-هللا 

مال سار بنينال النننا  جنابنرا لنلنخنواطنر ادركنه هللا فني جنوف 

 المخاطر.

 السيد : خير الدين شبة 
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 نطاق المعيار: 6

يتناول هذا المعيار قأايا القبض الحقيقي والقبض الح مي في العمالت، 

واستخداا وسائل ا تصال الحديثة في التعامل بالعمالت، وصرف ما في 

الذمة، والتعامل في العمالت في ااسواق المالية، والمواعدة في بيا 

العمالت، واشتراط ااجل أو إرجاء ت ليم أحد البدليال في التعامل 

 بالعمالت، وبعض الحا ت المطبقة في المنس ات.
و  يتناول هذا المعيار غير المتاجرة في العمالت، و  ت رير الصياغة في 

بيا الذهب واليأة، و  الحوا ت المجردة عال عمليات الصرف، و  ح م 

 ال مبيا ت.
 . الحكم الشرعي للمتاجرة في العمالت:1
تجوز المتاجرة في العمالت شريطة مراعاة ااح اا والأوابة  2/ 0

 العرعية آلتية :
أن يتم التقابض قبل تيرق العاقديال، سواء أكان القبض حقيقيا أا  2/  2/ 0

 عميا.
أن يتم التمارل في البدليال اللذيال هما مال جنس واحد ولو كان  0/  2/ 0

أحدهما عملة ورقية واآلخر عملة معدنية؛ مثل الجنيه الورقي والجنيه 

 المعدني للدولة ني ها.
اا  يعتمل العقد على خيار شرط أو أجل لت ليم أحد البدليال أو   2/3/ 0

 كليهما.
أ  ت ون عملية المتاجرة بالعمالت بقصد ا حت ار، أو بما يترتب  4/  2/ 0

 عليه ضرر باافراد أو المجتمعات. 
 أ  ي ون التعامل بالعمالت في ال وق اآلجلة.0/2/1  

حرا التعامل في سوق الصرف اآلجل سواء تم بتبادل حوا ت آجلة ي   0/0 

 أا بإبراا عقود منجلة   يتحقق فيها قبض البدليال كليهما.
يحرا الصرف اآلجل أيأا ولوكان لتوقي انخياض ربح العملية التي 0/3 

 تتم بعملة يتوقا انخياض قيمتها.
حق للمنس ة لتوقي انخياض العملة في الم تقبل اللجوء إلى ما ي  0/4

 ي تي:
إجراء قروض متبادلة بعمالت مختلية بدون أخذ فائدة أو إعطائها  2/ 4/ 0

 شريطة عدا الربة بيال القرضيال:
 شراء بأائا، أو إبراا عمليات مرابحة بئيس العملة. 0/ 4/ 0

يجوز أن تتيق المنس ة والعميل عند الوفاء ب ق اط العمليات المنجلة 0/1

القبض في  0/6)مثل المرابحةب على سدادها بعملة أخر  ب عر يوا الوفاء. 

 بيا العمالت:
إتا تم التعاقد على بيا مبل  مال العمالت فال بد مال ت ليم وقبض  2/ 6/ 0

 جميا المبال  موضوش المتاجرة قبل التيرق.
  ي يي لجواز المتاجرة بالعمالت قبض أحد البدليال دون اآلخر،  0/ 6/ 0

و  قبض جاء مال أحد البدليال، فإن قبض بعض البدل صح فيما تم قبأه 

 دون الباقي.
يتحقق القبض بحصوله حقيقة أوح ما، وتختلف كييية قبض  3/ 6/ 0

 ااشياء بح ب حالها واختالف ااعراف فيما ي ون قبأا لها.
 يتحقق القبض الحقيقي بالمناولة باايدي. 4/ 6/ 0
يتحقق القبض الح مي اعتبارا وح ما بالتخلية ما التم يال مال  1/ 6/ 0

التصرف ولو لم يوجد القبض ح ا، ومال صور القبض الح مي المعتبرة 

 شرعا وعرفا ما ي تي:  
 لمبلغ من المال في حساب العمي  فيا) أ ( القيد المصرفي 

 الحاالت اآلتية:
 إت أودش في ح اب العميل مبل  مال المال مباشرة أو بحوالة مصرفية. - 2
إتا عقد العميل عقد صرف ناجا بينه وبيال المنس ة في حال شراء  -0

 عملة بعملة أخر  لح اب العميل.
مبلغا مال ح اب له لتأمه  —ب مر العميل  —إتا اقتطعت المنس ة  -3

إلى ح اب آخر بعملة أخر  في المنس ة ني ها أو غيرها لصالح العميل 

أو لم تييد آخر، وعلى المنس ة مراعاة قواعد عقد الصرف في العريعة 

 اإلسالمية.

المتاجرة في 

 العمالت  العمالت  العمالت  
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***************************************** 

 قتيُ  القطائف

كان احد البخالء في العصر العباسي، طبُق قنطنائنُف قند ن ني أن  

ي كله، في د، فخعي البخيل أن ي كل منا فني النطنبنق فنينمنرض، ولنم 

يطاوعه قلبه على رمي النقنطنائنف، فناهنداهنا إلنى العناعنر جنحن نة 

 البرم ي، وكان ااخير مال معاهير المتطيليال في زمانه،

فما أن رأ  الطبق حتى ان ب يلتهم القطائف، غير عابئ بطعمها 

الحامض، فتعجب البخيل وندا، وحاول استرجاش ما تبقى مال 

ا،   القطائف بحجة خوفه على جح ة مال الموت؛ انها تالية، ل ال عبثا
ا الرواية :  فقال جح ة راويا
 دعاني صديق اكل القطائف

ا غير خائف                                            ف معنت فيها آمنا
 فقــال بحان : رويـداا ومهـالا 

 فإن القطائف إحد  المتـالف                                          
 فقلت لــه : مـا سمعنـا بميت

 يقـال لــه : قتيــل القطائــف.                                           

***************************************** 

لقى أعرابيٌّ ُصرةا فيها دراهم؛ رم دخل الم جد يُصلي؛ وكان اسمه 

 …موسى 
 فقرأ اإلماا }وما تلـ  بـيـمـيـنـ  يـا مـوسـى{.

 فقال ااعرابي : وهللا إن  ل احر؛ رم رمى الص رة وخرج.

***************************************** 

قال ابال خلف: اختصم رجالن إلى بعض الو ة فلم يُح ال أن يَقأَي 

حا.  بينُهما فأربهما معاا ضربا مبر 
  وقال: الحمد هلل أْن لم يَـيُـتْـِنـي ال اِلُم منُهما.

***************************************** 

جاء في كتب النوادر؛ أن رُجالا مال ااعراب سعى في الاواج ِماَل 

 ابنة عم له يقال لها الرباب ..

 ف كثر عليه أبوها في المهر ليحول بينه وبيال غرضه..

 ف عى ااعرابي في طلب المهر بيال قومه
فلم يُنِجده منهم أحد، فلما ضاَق بِه الحال قصدَ رُجالا مال المجو  

 ف نجدَهُ وأعانه، حتى تاوج مال ابنة عمه، فقال في المجوسي ِشعراا؛
 قال:

 كفاني المجوسيُّ مهَر الرباب
ِ خاالً وٙعـمْ                                              فِدًى للمجوسي 

 وأشهُد أنَك رطُب الَمشاِش 
 وأن أباَك الجواُد الخٙضمْ                                             

 وأنَك سيُد أهِ  الجحيــمِ 
 إذا ما ترديَت فيٙمن  ـٙلــمْ                                             

 تُجاوُر قاروَن في قَعــِرها
 وفِرعوَن والُمكتني بالَحـٙكــمْ                                              

 فقال له المجوسي:

أعـنـتُـَ  بالَمهر على ابنة عم ِ ؛ رُم كاف تني ب ن جعلتني في قعر 

 الجحيم ؟!

 فقال له ااعرابي:

 أما يُرضيَ  أني جعلتَُ  ما ساداتها، فرعوَن وقاروَن وأبي جهُل!
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