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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

أيهاها االةهأي أيهاهاها اتةهأات تهةهانه  اتمه  

اإلسالمي  أزم  مهاهايه هيه  اهةهكها ا  اكهاها 

لحقائق  يناا يشأبه  الهيه هيهر مها ال ه هابهيه  

بحيه  أحهحها مهةهالهم اإلسهال  و   والغ ش

مقأمات  تخاى عكى اليه هيهر مها اله ه هكه هيها 

حاى أص ح الاديا ف  عامهاهاهم مه هنهيها عهكهى 

الةرف و الاقكيد و الأ اث  أك ر م ا يأ قهائهم 

عكى ال ةرف  الصحيح  و اال  اك ال كهيهم و 

 الههههههههههاههههههههههاههههههههههم الههههههههههةهههههههههه ههههههههههيههههههههههق 

و ل ا أقصد بيالم  يذا أنه  يهاهةهيها عهكهى 

ا يع ال  ك يا أن ييأنأا عك اء ف  كهكهيهات 

الديا و  قائق  فقااء ف  أصهأ  الشهريهةه  و 

فروعاا مك يا بهةهكهأ  الهقهران و ال هنه  فه  

شاى مهاهاالتهاها فهذلهب مها قه هيه  الهاهيهكهيه  

بال حا  الذي  فة  هللا تةالى عا يهذ  االمه  

م ك ا  فع عنام الهحهرف فه  الهديهاك و لهيها 

ال قصأ  يأ الهةهكهم ال هرو ي الهأا   فه  

قأل  تةالى " فاعكم أن  ال اله  اال هللا" ك أي 

الاام الصحيح ل ايي  يذا الهديها و طه هيهةهاه  

ال  ن  عكى أساس سالم  االعاقا  و سهالمه  

الاط يق و سكأك س ي  الازكيه  اله هاهأاصهكه  

ف هقهصهأ  هللا مها عه ها   أيهاها الهزمهالء أن 

يأحدو  أي يار و  بالة أ ي  و الهربهأيه  فه  

ذات  و صاات  و أس ائ  ثم الهاهزا  أوامهر  و 

نأايي  و مقاصد أحيام  مع ح ا االت ها  و 

ترك االبادا  و تهةهاهد الهنهاهز بهالهاهزكهيه  و 

 الهههههه ههههههاههههههايههههههدي و الههههههاههههههطههههههاههههههيههههههر 

فاإلسال   عأي هللا الخالدي الهاه  أوصهى بهاها 

ع ا   ما لدن أ   عكي  ال ال  الى يأ  الهديها 

و اباة  الهرسه  فهاهري بهةهد فهاهري لهيهذكهروا 

الناس باا كك ا أ ى بام طأ  اتمد و اغهأاء 

الشيطان الى االنحهراف عها يهديه  تهةهالهى  

فالديا ف  اأير  واحد مصداقا لقأل  تةهالهى 

"ان الديا عند هللا اإلسال  و ما اةاك  الذيها 

اوتأا اليااب إال ما بةد ما ااءيم الةكم بغهيها 

بينام و ما ييار بهييهات هللا فهان هللا سهريهع 

 الههههههههههههههههههههههههههههحهههههههههههههههههههههههههههه ههههههههههههههههههههههههههههاب"

اناا ص غ  هللا الا  فطر الناس عهكهيهاها انهاها 

ال ك  الا  تة د هللا ةكق  باها     اله هكه  الهاه  

قا  فياا  بهنها سه هحهانه  و تهةهالهى " و مها 

يرغب عا مك  إبراييم اال ما سا  نهاه ه  و 

لقد اصطاينا  ف  الدنيا و إن  ف  االةري ل ها 

الصالحيا  اذ قا  ل   ب  أسكهم قها  أسهكه ها 

باا إبراييهم بهنهيه  و   لرب الةال يا  ووصى

يةقأب يا بن  إن هللا اصطاى ليم الهديها فهال 

 تهههه ههههأتهههها إال و أنههههاههههم م ههههكهههه ههههأن"

أا  أياا الزمالء ايااا الزمهيهالته يهذ  يه  

حقيق  اإلسهال ك  عهأي م هاه هري مهاهأاصهكه  

لال تقاء باإلن ان نحأ آفاق  وحانهيه   حه ه  

تخكص  ما قيأ  ط يةا  الطينيه  الهاه  تشهد  

 وما نحأ الشذوذ الغريزي الذي إن إنهقها  له  

 ون حابط أو واز  فقد إن انيا  و سقط فه  

 حهه هههحي الههحهههيهههاي الههه هههاههيههه هههيهه  الهههاههابهههطههه  

تأاصكها يهذ  الهدعهأي اتزلهيه  عهكهى مهدى 

اتايا  مراعي    ا  ا تقاء و ن ج الةهقه  

اله هشهري مها حهيه  الهقهأاعهد ال هكهأكهيه  و 

اتحيا  الاشريةي  الا  كانا تا ه هنهاها كه  

 سال  س اوي  إلى أن اةاا ا يد  ال هكه هكه  

النأ اني  ما الاداي  الربانيه  بهرسهاله  ةهاتهم 

اتن ياء و ال رسكيا سيدنا مهحه هد صهكهى هللا 

عكي  و سكم بةد أن أك   هللا ب  الهديها سهأاء 

ما حي  أسز االعاقا  أو ما حيه  مه ها   

الاهشهريهع و مهقهاصهد  و قهأاعهد ال هكهأك و 

 الاةام  

إن ع كنا أياا الزمالء ف  م   يذ  ال ؤسه ه  

الا  يقأ  نشاطاا عكى قأاعد و أحهيها  يهذا 

الديا الحنهيه  يهنهد ف حه ها يهذا االنهقهيها  

لةقيدي الاأحيد الخالصه تأحيد الربأبيه  مها 

حي  االعاقها  بهان هللا تهةهالهى يهأ الهخهالهق 

ال ا   الرازق وإث ات ما أث ا  عز وا  مها 

الصاات الةكى لنا   مع تنزيا  عا الاشه هيه  

أو الاةطي  و تهأحهيهد اتلهأيهيه  مها حهيه  

الههاههزا  اوامههر  ونههأايههيهه  و إفههرا   تههةههالههى 

بالة ا ي و إةالص الني  ف  أ اء ما افهاهرحه  

 عكى ع ا   

أياا اتح اب عكينا أن ن اح ر اه هيهع يهذ  

ال ةان  ف  أ اء أع النا ليه ها ك هللا فهيهاها و 

يؤتينا أاريا و لأ كانا ف  أصهكهاها تهاهصه  

بالحياي الدنيأي " ق  إن صالت  و ن هيه  و 

و بهذلهب  امحياي وم اته     ب الهةهاله هيه

 أمرت و أنا أو  ال  ك يا"

0ص   



 

 

 فضيلة الدكتوربقلم 

 : عزالدين بن زغيبة السيد

تحسيز  -والذي أشرف عكي  مالب بنا    -م ا ت يّز ب   و  الاحصي  ف  ال ذيب ال الي  

 لك صطكح الاقا  الخاص بال ذيبه وقد سكب في  طريقايا: - ح  هللا عن   –مالب 

الطريق  اتولى: وي  الطريق  الةام  الا  اشارك فياا مهع إةأانه  مها أئ ه  ال ذايهب 

اتةرىه وتراع إلى ا ك  ال ةان  الا  وحةا بك ان القرآن اليريمه أو بك ان اله ن  

الشريا ه فاذ  ليز تي كان تغييريا وت دي   اللااا عكى غير ما أطكقا فيه ه أو ا كه  

اتلااظ وال   يات ال  ني  عكهى اتوحها  الها  صها ت مها الحقهائق الةرفيه   حيه  

 ي اأي الناس ف  اساة الاا والااأ  ف  إ  اك مدلأالتاا 

أما الطريق  ال اني : وي  الخاص ه والا  اعا هد فياها عكهى ع قرياه  الكغأيه  وأسهاليب 

الاة ير الاا ي  عنهد أيه  الحاهازه وتااكهى لنها مههاير يهذا الة ه  الكغهأي فه  بنهاء 

 ال صطكح الاقا  الخاص بال ذيب ف  كااب ال أطح ما ةال  س ة  أنحاء  ي :

القصد إلى الحقائق الشرعي  وتنزيكاا عكى محالاا بح ب ما يؤ ي إلي  ااااا   فه   - 1

ح ط ال ةنى ال قصأ  ما ذلب الكاظ الشرع ه وذلب م   لاظ الةري  ه فقد ف ريا مالبه 

وبيا وا  الرةص  فياا ف  ال أطح ب ا ااء مخالاًها ل ةها ال هذايب ومأافقًها لك ةها 

اآلةره وقد ب ط يذا اتمر ابا  شد الحايد ف  كاابه  بدايه  ال اااهده ومها يهذا ال هاب 

ماييااها  - ح  هللا عنه   –أيً ا: النا  عا  ال الم    وال نابذي ه وما ف ر ب  مالب 

وتحقق مةنى ال ر  فياا والارق بيا مةنايهاه ومةهنى بيهع اتعهدا  عكهى ال رنهامج ه 

ويدة  ف  يذا ال هاب أيهً ا تاه ير   لكركهاز  بحنه   فها الاايكيه  ةالفًها ل ها ياه ر  

ناهى  -صكى هللا عكي  وسهكم   –بال ةا نه ومن  تا ير الناش الذي و   ف  الحدي  أن  

الناش أن تةطي  ب كةا  أك ر ما ث نااه وليز فه   - ح  هللا عن    –عن ه قا  مالب: 

نا ب اشاراؤياه فيقادي بب غيركه وم   يذا النحأ ما تقرير الحقائق الشرعي  ك ير ف  

 ال أطح 

الاة ير عا صأ ي ما اتحيا  أو باب مناا بة ا ي لم تر  لذلب ال اب بخصأص  ف   - 2

ل ان الشر ه وليناا اسا دت ما تة ير شرع  في ا ال يخاكه  عها ال ةهنى ال قهصأ ه 

فانازعا ال ةنى ال قصأ ه وةصصا ب ه وأصه حا حقيقه  عرفيه  فيه   م ه  تة يهر 

اإلما  ف  ال أطح عا ميراث اتوال  ما والديم أو والدتام باسم ميراث الهصكبه ويهأ 

 –الاة ير الذي شا  بةد ذلب بيا الارحييا  قا  القاح  أبأبير با الةربه  إن مالًيها 

يَْخُرفُ ِما بَْيِا يـأ أو  مـا عير باـذ  الة ا ي آةذًا إيايا ما قأل  تةالى: - ح  هللا عن  

ْكِب َوالاََّرائِبِ   الطا ق  َّ    الصُّ

تة ير تقر  عند فقااء ال دين  ما ق  ه فاعا د  مالب وعير ب  وط قه  عكهى محكه ه  - 3

وفص  صهأ   ك ها فه  لاهظ الةاهديه وتقه ي اا إلهى عاهدي ال هالث وعاهدي اله ن  

 وتخصيصاا بالرقيق 

الاصرف باالةايا  بيا لاهيا و  ا مارا فيا فه  اسهاة ا  الحقهائق الهشرعي   - 4

واالقاصا  عكى أحدي ا حاى أص ح تخصص  بذلب مصطكًحا عرفيًاه وذلب م   اةايا  

لاظ  القراض  عكى لاظ  ال  ا ب  ه قا  ابا  شد الاد: ) القراض: يذا اس   عند أي  

الحاازه وأما أي  الةراق فال يقألأن قراض ال ا ه وال عنهديم كاهاب القهراضه وإن ها 

يقألأن م ا ب  وعنديم كااب ال  ا ب  (ه وما يذا الق ي   الح ز ف  مقابك  الأق  ه 

وقد قا  ابا  شد ف  يذا: ) الح ز والأق  مةنايا واحد ال يخاكاان ف  وا  ما الأاأ (

ه وما ذلب اةايا  الصداق  عكى  ال ار ه وي ها مارا فهانه وقهد اسهاة   الاقاهاء مها 

ال اليي  وغيريم الكاهيا مةًا ب ةنى واحد إال أن اإلما  مالًيا ف  ال أطح أك ر ما اساة   

 لاظ الصداقه وإن ع ر بال ار أحيانًا 

أس اء  ااا عكى أل ن  الناس ت ةًا لرواف م  ياتاا فة ر باا ف  مقا  تقرير الحيم  - 5

الشرع  ال نط ق عكيااه وم ا  ذلب بيع " الةين  "ه ويأ ال يع ب  ا إلى أا  ثم اشهاراء 

 حه    –ناز ال  يع بحق  ما ذلب ال  ا ك ا ف ريا ف  القامأسه وقد عنأن باا مالهب 

تصأ  بيع الطةا  ق   ق   ه وما م   يذا أيً ا " الرق ى "ه ويه  تح يهز  -هللا عن  

 اكيا  ا  بينا ا عكى أن ما مات منا ا فحه  ح ز عكى اآلةره وقد قا  ابا القاسم لم 

يةرف مالب الرق ىه فا رت ل  فكم يايزياه وما م ك  أيً ا اساة ا  الطةا  ب ةنى ال ر 

 ك ا يأ الاا ي ف  تة ير أي  الحااز ك ا صرح ب  الشيخ أبأ الح ا ف  شرح الرسال  

وا تاه  الاة هير عناها بحلاهاظ  - ح  هللا عن    –مةان  فقاي  قا  باا اإلما  مالب  - 6

تصكح لكأفاء ب ةنايا وليناا لم ت اة   عند غير  فه  ةهصأص ذلهب ال ةهنى  م ه  " 

االعاصا " لكراأ  ف  الةطي ه ويأ أص  الكغ  مطكق الطكب واتةذه وم   ال يع عكى 

ال رنامج الذي اةك  عنأانًا لك يع عكى الصا  وال قا ير ال ابط ه ويذا  ااع ال محاله  

ما ماانه  اله كيق  وقهأي اال تاها  فه  الكغه   - ح  هللا عن    –إلى ما عرف ب  مالب 

 باة ير فصيح 

ما يراع إلى مار  الذوق ف  اةايها  الاة هير أو اةايها  ال ناسه   والارتيهب م ها  - 7

ما انار  ب ه ولم ي  ق إلي  م   اةارا  كااب  - ح  هللا عن    –يخار  ل  اإلما  مالب 

الاامع ف  ةاا  ال أطح لك ةان  ال ار ي الا  لم ياحت ل  ا ةاا ف  كااب فا ةاا أشااتًا 

ف  كااب الاامعه ويأ اةارا  ن   إلي  أبأ بيهر بها الةربه   ويهدة  فه  يهذا ال ةنهى 

الاأامع الا  ةام باا كا ًا ما ال أطح يا ع فياا ال  ائ  ال ار ي الها  لهم تاهص  عكهى 

تراام م  : اامع الصيا  واامع الحج واامع الطالق واامع بيع ال  ا  واامع الطةا  

 واامع ال يأ  واامع الق اء وغيريا  

 

 اإلمام مالك وتأسيس املصطلح الفقهي

0ص   
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 كلمـة رئيس القطــاع التجــاري
 السيد : سفيان جبايلي

بي  ما ح كا  مةاا ما احرا  و منافع و اظا ان احرا يا  2222م ا سن  

فاقا منافةاا و ليننا ك  ك يا نؤما بق اء هللا و قد   و ان الخير كك  في ا 

 اةاا   هللا لة ا     

و الحق ان االزم  تكد الا   ك  اك  انا يذ  االزم  ميزي احافي  ف  تاربانا 

الة كي  ال ي كغاا االن ان بالاةكم النهري و ال حاى بال حاكاي الااري ي  الزمات 

ماارح  ك الاحقكم مع الأحع الاديد و تةدي  ااراءات الة   و تق ي   و تحطير 

الارق و الة   ف  اأ مشحأن ب غط الأقا ال يق و حغط ال اةامكيا و 

حغط الخأف ما اناشا  عدوى الأباء و حغط الخأف عكى افرا  الةائك  و و و 

حقيقي  ال تااح اال ف  م   يذ  الحاالت س حا ك ككاا عأام  اااا   .…و و

إلطا ات ال صرف و مأظاياا ما االسااا ي ما يذ  الاارب  ف  ت يير االزمات 

 و الايي  مع اتوحا  الاديدي   

يذا الاغير ف  ن ط الحياي ا ى بدو   الى بروز ظأاير وعا ات اديدي لم نيا 

ماةأ يا عكياا ك االاا اعات عا بةد و الد اس  عا بةد و الة   ف  ال نز  و 

اقاناء اتشياء و الطةا  عا بةد      الخ  و اظا ان القازي النأعي  الا  ساكاا 

(  تااوزت ك  ما حقق  2222الاحأ  الرق   ف  ال ةامالت ف  ظرف سن  فقط )

( سنأات االةيري و ةير  لي  عكى ذلب يأ يذا 12يذا القطا  ةال  الةشر ) 

الحام الاائ  ما الاط يقات وال رامج الذكي   الا  تم تطأيريا ف  يذ  الااري  

لاك ي  و تغطي  احايااات اديدي ظارت مع تاش  وباء كأ ونا و لم يخرف 

ال صرف عا يذ  القاعدي و الح د   اساطةنا با   تهافر ااأ  إطا ات 

ال صرف و اةص بالذكر الزمالء ف  ةكي  الاازئ  و ةكي  تطأير النها  

ال ةكأمات  و ةكي  الا أيق اطالق ةدم  الا أي  االسااالك  االليارون  

بالاةاون مع شريييا ي ا مؤس   " يا   زاير" صاح   الايري و شرك  

"صافياا " ال خاص  ف  بيع ال نااات االسااالكي  بالاق يط و ياب ان اذكر ف  

يذا ال قا   و  ال يد ال دير الةا  ف  اطالق يذ  الخدم  و حرص  ما ال داي  عكى 

بكأ ي و تا يد الايري الى تط يق فةك  ي ا  عكى ال اةامكيا شراء و ت أي  

احاياااتام االسااالكي  ح ا اساراتياي  واحح  ال المح أساساا الا يز و 

االبدا  ال ااد   و صدق القائ  " ككنا ن كب ناز الةيا ك و ليننا ال ن كب ناز 

 النهري"  

تحألا اذن الايري الى تط يق و حهرت الصحاف  ال رئي  و ال ياأب  مراسيم 

اطالق يذا ال ناج الاديد و الي  اثنى عكى ال صرف يذ  ال  ا  ي الاريدي و 

ال ا يزي و ااء االن  و  الااا ييا الذيا سيرتيز عكيام نااح اساة ا  يذا 

الاط يق و او  شرط لنااح  يأ اقاناعام بالايري و تقاس ام لكنهري فقد يرى 

بةا م اشا ي زبائا فئ  الشركات ان ال ناج مخصص لألفرا  فقط  و يأ غير 

مةن  با أيق   و ين ى ان اساة ا  و ق   الارويج ل    يذ  الاط يقات ال  ايري 

ي اعد  ك يرا ف  اقنا  ك ا  ال اةامكيا ال  اقط يا و قد تااائا ةال  زيا ت  

ل  ير احدى ك رى الشركات الا  ا  نا اساقطاباا بال صرف ب  ا  ت  ال ؤا  

عا ال يا ات ال اأفري ف  مخزون ال صرف ق   الاطرق لةروحنا الااا ي  و 

كانا يذ  فرص  مأاتي  إلقناع  بالاةام  مةنا ف ار  ذكر ميزي يخاص باا 

ال صرف  ون باق  ال نأك يةطيب فرص  إحافي  إلقنا  اك ر ال ار  يا ك و 

تقاسم النهري يةن  الة   كاريق واحد ل كأغ ما اساادفنا  فال فرق بيا م اشا  

زبائا شركات او افرا  او صراف او مندوب ف  ت أيق منااات ال صرف  الن 

الا يع يح   ق ة  ال صرف و ك  عنصر يي   االةر و أتذكر ينا    مد ب 

فريق "لياربأ " ف  ال  انينات حيا سحل  صحا  عا سر الكةب باذ  الطريق  

ال ا يزي و كياي  ت ا   اليري بيا الع   الاريق فحااب ك يذا با   الةام  القائم 

عكى أ حي  ال كةب و حرص  عكى ت أيااا و ال حافه  عكى اايزيااا بةد ك  

و قد كان بالاة  يذا   !!!! مقابك  و يأ ما س ح ب األ  ت ا   اليري بيا الالع يا

الةام  ما اشد مناصري الاريق و مؤما اشد االي ان بإمياني  تاأيج فريق  

بال طأل  اإلناكيزي  و تاانى ف  ع ك  حاى يأفر ك  الشروط الالزم  لاحلق 

% ما  اتب اقكام لة ا  1الالع يا فأق ال يدان عك ا ان  ات   الشاري ال ياااوز 

لين  كان ياقاسم النهري و يؤما بالايري و تأف الاريق بال طأل  و منحا  اإل ا ي 

ميافحي قي   عكى ما بذل  ما ااد ليز ح ا ف  ال ا  و ان ا ح ا ف  الاريق ك و 

الة ري ما القص  ان ال د ب الحظ تاان  يذا ال  اان  ف  ع ك  بةد ك  حص  

تد يب و بةد ك  مقابك  و عرف ان  ما مح   و مناصري الاريق و أ ا     

الا ي  باذا الاصريح الصحا  الذي اححب الي ير ما ال اابةيا الذيا يةرفأن 

ان الا   كك  يةأ  لك د ب و لخطط  ال  ايري حيناا و ليز لكةام  الذي حرص 

 عكى ت أي  ال  اط اتة ر فقط  

و عيز يذا ال ناصر الأف  فقد فشكا الةديد ما ال نااات ال  ايري الا  اطكقااا 

شركات ع الق  ف  ميداناا ب  ب عد  تاند فرقاا و عد  اي انام بالايري و عد  

تأحيد النهري و م ا  ذلب ما اقد  عكي  مالك احدى شركات انااف ال البز 

)عالم  تأم ( عندما غيروا شةا  الةالم  لكاقرب اك ر ما فئ  ك ا  الزبائا و 

مناف   الةالمات الراقي  ف  ماا  ال أ ا اال ان ال ائةيا عكى م اأى محالتام 

الااا ي  لم يقانةأا بالايري و قد الاأا زبائا الط ق  الأسطى و الاأا طرق 

الاأاص  مةام و تةأ وا عكيام و لم يؤمنأا  بالنهري الاديدي  و فشكا الةالم  ف  

فرض نا اا بال أق و ة رت حصصاا و احطر مالكاا لكةأ ي الى الشةا  

 اشار فقط ما تغيير     6القديم بةد 

الا يز يأ شةا  ال صرف و بشاا ي الي ير ما الزمالء ف  ال نأك اتةرى و 

ماةامكيا لي أا مأطنيا بةد بال صرف يقرون اليأ  با يز ةدماتنا و قربنا ما 

زبائننا و مرون  تةامالتنا ك ن ا ع لام و نايي  مع وحةام و نقارح الحكأ  

ال ناس   ف  اآلاا  ال ناس   و ليا يذ  اتمأ  ال تيا  وحديا لكا يز الدائم فقد 

تاحقكم ال نأك اتةرى مع يذا الأحع و تقارح ناز الخدمات او اح ا مناا ليا 

الا يز الحقيق  يأ ان ت   محااها بالصدا ي و ان تقارح حكأال اديدي غير 

ماأفري لدى ال ناف   و ب ار  تأفريا ان تيأن لب القد ي عكى تاديد الةروض ك 

الااديد الدائم ك يذا ما ياةكب ما يزا و ماصد ا و الا يع ياابةب و يا ةب و يذا 

ما كان يؤما ب  "ساي  اأبز" مؤسز شرك  "اب " حيا اطكق الاأات  الذكي  

اذ قا  " انا ال ايدف الى بيع أاازي م ايري ب  ما ةاللاا ا يد تغيير الةالم" و 

 بالاة  فقد اة  ما الأسيك  يدفا غير ب  سكأك الةالم  
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اساراتياي  اذب الأ ائع واله هدةهرات تناولا ف  الةد  ال ابق 

والاحدي ف  اساقطاب اتمأا  بإزاح  ال ةهأقهات الهاه  تهحهأ  

 ون ذلب مها فهقهدان اله هقه  وتهيهكهاه  الهخهدمهات الهاه  يهقهدمهاها 

ال صرف " ال اابة  الاناف ي " بغي  تحقيق اله هأازنه  لهألمهأا  

  ال أظا  ف  إطا  الا ايالت ال  نأح 

نةرض عكييم اليأ  ال حأ  اتساس  ال ال  لنشاط اله هصهرف 

إناا وسائ  الدفع ال خاكا  ووحةهاها تهحها تصهرف الهزبهائهاه 

ادير بالذكر ان وسهائه  الهدفهع عهكهى حهربهيها وسهائه  الهدفهع 

الاقكيدي  ال اه ه هكه  فه  الهنهقهأ  ومهخهاهكه  اتو اق الهاهاها يه ه 

وتطأ ت باطأ  الحياي االقاصا ي  وظروف ال أق والهاهطهأ  

الاينألأا ه وحكا آلهيهات إلهيهاهرونهيه  م هاهحهدثه  وانهاهشهرت 

اناشا ا واسةا ب ا وفرته  مها سهرعه  و بهح لهكهأقها وتهحمهيها 

 ل خاك  الة كيات الااا ي   

ليز ال قا  ف  يذ  الةاال  تحرير مذكري أكها يه هيه  لهكهاهةهريه  

بأسائ  الدفع الاقكيدي  عكى نحأ الشيب والي  يال  وال نهد تمهر 

أو الاةري  بيليات وأ وات الدفع اإلليارون  عكى نحأ بطاقات 

الدفع اإلليارون  او آليات الاحأي  اإلليارون  فة هأ  اله هاهكه  

يدف  الاذكير باتيداف االساراتياي  لنشاط ال صرف الااا ي 

ومحاو  ةط  الا أيق وتأحيح مةال اا اتسهاسهيه ه بهحسهكهأب 

 م  ط غايا  الاة ئ  وشحذ الا م لاااير طاق  الاة  الااا ي   

إن مصرفنا عزز ةدمات  بح قى النهم ال ةكهأمهاتهيه  به ها يهحهق 

ال ير الح ا لخدمات وسائ  الهدفهعه لهيها يه هقهى اإلن هان يهأ 

ال حأ  الرئي   وينا مربط الارص و سالانا مهأاهاه  تسهأ  

ال صرف انأ  يح كأن عكى عاتهقهاهم م هؤولهيه  الهاهحهيهم فه  

النها  ال ةكهأمهاته  الهاه  وفهر لهاهم ويهأ مها أح ها وأف ه  

اتنه   ب ا ي اعد عكى تحقيق ن    انااز عالي  ف  الدق  وف  

اآلاا  ال ةا ديه غايانا ا يةا تحقيق يدف اساراتهيهاه  مهاها   

  حا ال اةام  

عن  اساقطاب عشر زبهائها او  يناران إ حاء زبأن واحد قد 

أك ره وينا أؤكهد لهكهقها ي ال هايهريها عهكهى يهذ  الهأ شه  إنهيهم 

تشرفأن عهكهى الهقهطهب اله هاله  لهنهشهاط اله هصهرف ومهحهأ   

ال ركزيه وسر تحقيق يدف الريا ي يي ا ف  تهطهأيهر مهاها ي 

ه بهاها نهحهقهق T00ال ادةكيا وبد ا  عالي  ما الاحيم لنهها  

ال ؤ   وناااوز مناف ينا ةاص  ان يات  الخدم  تةا ر الهقهاسهم 

ال شارك بيا ا يع ال نأك الزميك  و ال هر اله هانه  يهأ تهأفهيهر 

يذ  الخدم  لكزبأن ل ةالاااا عا بةد و ثقانا ف  ا ا ي الاطأير 

ال ةكأمات  ك يري لاأفير ةدمات وسائ  الدفع و مةالااهاها عها 

 بةد ع ر مناأف ال ال  م اشر و عا طريق الاات  النقا              

 

هدفنا واحد نبلغه معا تحقيقا ال تعليييقيا،  يختم كاتب العمود،

 سويا نمضي ونرفع التحدي ال نبتغي إال الريادة.        
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تمّكن فرع حسيبة بن بوعلي ليميصيرف السيالم اليجيزائير مين 

بياليميائية فيي  60تحقيق أرباح والزيادة في قييميتيهيا بينيسيبية 

ظروف اعتبير ميدييرح أحيميد ويي  ييونيس فيي حيوار ليميجيلية 

"السالم لالقتصاد اإلسالمي" انها صيعيبية دفيعي  إلية إعيادة 

 النظر في توجهها. 

هل بإمكانكم التعريف بفرع حسيبة بن بوعلي لمصرف السالم 

 الجزائر الذي تشرفون علة تسييرح؟ 

  2212تم افاااح فر  ح ي   با بأعك  بالهةهاصه ه  فه  مهاي 

وف  بداي  نشاط ه كانا ع كيات  محصأ ي عكى ت أي  اتفهرا  

بي  انأاع  وما بيناا ت أي  شراء ال يا ات ومهخهاهكه  صهيه  

 الا أي  الةقا ي 

ةال  اتشار ال  اني  اتولى ما افاهاهاحه ه تهكهقهى الهاهر  عهد ا 

ك يرا ما طك ات الا أي   وقد تأاص  يذا االتاا  ةال  أشهاهر 

  غم اتحداث الأاقة  ف  يذ  ال ن   2212أةرى ما سن  

تة رت الة كيات بةد تأقه  عه هكهيهات ته هأيه   2222وف  سن  

أيم مناأف وال ا    ف  ت أي  شراء ال يا ات مع نهاهايه  سهنه  

ه فام تأاي  نشاط فر  ح ي   بها بهأعهكه  إلهى ته هأيه  2212

 ال ؤس ات مع االسا را  ف  ت أي  اتفرا  

 هل يمكن توضيح هذا المسار باألرقام؟ 

بهكهغها قهيه ه  ته هأيه  اتفهرا   2212ف  ث اني  أشار ما سن   

مكيأن  ينا  ةاص  ما يهاهةهكهق بشهراء ال هيها ات  216م اأى 

ومخاك  الصي  الةقا ي  ف  حيا أن الأ ائع كهانها فه  حهدو  

و غهم اتحهداث الهاه   2212مكيأن  يهنها   وفه  سهنه   252

عاشاا الازائر إال أن ات قا  قد تم تةزيزيا بهزيها ي مهكهحهأظه  

مكيا   ينا  وبكهغها  4 1حي  ا تاع م اأى ت أي  االفرا  إلى 

 مكيأن  ينا   462حيناا الأ ائع 

وأما  تة ر ت أي  اتفهرا  إثهر نهاهاذ مهخهزون  2222وف  سن  

ال يا ات ال رك   ف  الازائر وف  اناها  عأ ي يهذا الهنهشهاطه 

ق نا بالاح ير ل ة  ع كيات ت أي  ال ؤس هات بهالهاهقهرب مها 

 الشركات 

  2222لقد ت ّيا الار  ما تحقيق أ باح وتغطيه  أعه هائه  فه  

 15وكانا يذ  ال ن  حيزا زمنيا لزيا ي ات باح بن  ه  تهقها ب 

كأناا اناهقهكها مها  2212بال ائ  مقا ن  بات باح ال  اك  سن  

 مكيأن  ينا    23مكيأن  ينا  إلى  22

 2522ح ابا لك ؤس ات إحاف  لـ  32وإثر يذا الااد تم الااح 

ما الح ابات ال ااأح  باسم اتفرا   ونحا نأاص  الةه ه  فه  

 يذا ال ياق 

 كيف تنظرون إلة نشاط الوكالة في المرحلة المقبلة؟

بالنهر إلى ما س ق تحقيق ه نة   ف  اتاا  تةزيز اله هيهاه ه هات 

ما ةال  االسااا ي ما الايأيا وال رامج الاه  تهةهديها مهديهريه  

 ال أا   ال شري  لاح يا الخدم  ال أاا  لزبائا ال نب  

ونريد اساغال  اإلياابيات ال اأفري لذب  الار  عكى اعا ا  أن  

ماأااد ف  وسط مدين  الازائر وت اي  الح أ  كأن  وااا  

ل صرف ال ال  ف  مأقع ياّ م بالهحهركهيه  ويشهاهد تهدفهق عهد  

 ك ير ما ال أاطنيا  

 



 

 

ف خصأص ال ؤس اته يناك اميانيات ك يري الساقطاباا عكى 

اعا ا  أن الار  قريب ما ميناء الازائر وباساطاعا  أن يقأ  

بدو  م ا  ل  يري الشركات حاى وإن كانأا م اكيا 

كزبائا ف  مخاك  الارو  اتةرى الاابة  ل صرف ال ال  

الازائر  إن مصرف ال ال  يااح ال اا  لياف  زبائن  

وماةامكي  أن ياروا ع كياتام ف  مخاك  وكاالت   يذا الةام  

ياة  فر  ح    با بأعك  القريب ما وسائ  النق  الة أمي  

ومناا ال يارو وكذا ما مخاك  اإل ا ات الة أمي  عالوي عكى 

ميناء الازائر يحأز عكى فرص ك يري لاطأير نشاط  ةال  

 الااري القا م  

وبخصأص الا أي  االفرا ه نة   ف  اتاا  الاقرب ما زبائا 

لديام ال الءي وقد ي الا ديد بةرض ةدمات مناس   لام  وما 

بيا يؤالء أذكر اتط اءه كأن مأقع الأكال  قريب ما أك ر 

م اشاى اامة  ف  الازائر ويأ م اشاى مصطاى باشا  ك ا 

نة   عكى اقاراح عروض ت أي  لاائدي فئات لدياا م ا  مان  

ماطأ  كاتط اء ال قي يا ال رشحيا لكارقي  إلى أط اء وأط اء 

 مخاصيا والحصأ  عكى   ا  أسااذ   

 ماهي الخدمات المصرفية األكثر طلبا علة مستوى الفرع؟

ادير بالذكر بالن    لا أي  اتفرا ه أن الازائر الأسطى 

ت يناا فئات ذات مداةي  غير عالي  فال ي يا أن تاقد  

الحصأ  عكى ت أيالت عالي  القي   م   ما يأ الحا  بشحن 

ال يان ال قي يا ف  احياء ما بكديات والي  الازائر  ومع يذا 

وعكى حأء ما تم ت ايك  ةال  ال نايا ال احيايا ساكنا طك ا 

ك يرا عكى ت أي  شراء ال يا ات ال ناهر أن يام إعا ي بة  

نشاط  قري ا عكى مخاك  صي  ت أي  اتفرا  اتةرى ما 

 الا أي  الةقا ي وأي ا ت أي  شراء الد ااات النا ي  

أما بشحن ت أي  ال ؤس ات الذي شرعنا ف  تقدي   ال ن  

ال احي ه فاأ ياةكق ب خاك  الصي  ال ةروف  ف  الا أي  

ال طابق لكشرية  اإلسالمي   ليا وبالنهر إلى قرب الار  ما 

ميناء الازائر فإن ت أي  النشاط ال رت ط بالااا ي الخا اي  

يحةذ نصيب اتسد ويأ ت أي  ماأقع أن ييأن مح  طك ا أك ر 

 ةال  ال ن  ال رحك  ال ق ك    
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في ختام الحوار كيف يمكن لفرع حسيبة بن بوعلي 

علة وجه  0206التميّز في الفترة المقبلة وفي سنة 

 الخصوص؟

ي يا بكأغاا إن  2221اعاقد أن اتيداف ال  طري ل ن  

شاء هللا  فالايري الأااب تا يديا ويأ اة  الزبأن 

وماةامك  الار  اتساس ف  ع   الأكال  ما ةال  

محاوالت ت اي  اإلاراءات قد  ال  اطا  وبحق  مدي 

م ين   ف أقع الأكال   غم ساأل  الأصأ  إلي  يأ 

ماأااد ف  منطق  مز ح   ونحا ن ح  عا الحكأ  

لاااوز يذا اإلشيا  الذي يأاا  الزبائا أصحاب 

ال يا ات ةاص   وعكي  ي يا لكزبأن االتصا  بالأكال  

ع ر الرسائ  اإللياروني  أو ع ر الاات  ق   مايئ  لكار  

لإلسرا  ف  إت ا  الة كي  ال نيي  الراغب ف  ات اماا  

ويأ أسكأب محاز لالساقطاب زبائا اد  إحاف  إلى 

اإلمياني  الا  أطكقاا مصرف ال ال  الازائر سابقا 

 وال ا  ك  ف  الاةام  وفق الة كيات ال نيي  اإللياروني  

وأظا أن تااوز أزم  كأ ونا الصحي  سييأن عامال 

آةر يااح ال اا  أك ر لكار  ما أا  تطأير ةدمات 

وتحقيق أيداف   فالأكال  حاليا تةرض ةدماتاا وي  غير 

م اايدي ما ال يارو ال اأق  حاليا اراء اتزم   و عكي  

 فحنا مااائ  بخصأص م اق   الار  
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 الح د   حق ح د  والصالي وال ال  عكى ما ال ن   بةد  

  مايأن باهريهق 2212بافاااح فر  ح ي   وبداي  نشاط  شار ماي 

ع   كك   نشاط وط أح ف  اقاحا  ميدان ت أي  اتفرا  الهذي كهان 

يأ ال يد ف  بداي  الرحك  والذي اعا ر  قطا  النااح و الا أقع فه  

ال اح  ال صرفي  وذلب با أيق منااات مصرفنا ما ت أي  شهراء 

 ال يا ات بصيغ  بيع ال رابح  وكذا ماا  الا أي  الةقا ي 

مهكهيهأن 216ف  يذا الشحن قد بك  حام الا أيالت ف  ال ن  اتولى 

 مكيأن  ينا 252 ينا  ازائريك أما بالن    لكأ ائع وصكا إلى 

  قا  فريق الار  الى م هاعهاه  اله هاهاهأ ات 2212أما ف  ال ن   

مهكهيها  4ك1الا  س حا بزيا ي النشاط الا أيك  والذي وصه  الهى 

بال ئ  والأ ائع كانها ن ه ه  الهزيها ي  57 ينا  أي بزيا ي تص  إلى 

 مكيأن  ينا   462بال ئ  حي  بكغا م ك  122ب 

  حهيه  عهرف قهطها  2222ونهرا لكهروف الا  واكه ها سهنه  

تصنيع ال يا ات بالازائر تأق  تا  مع تهاهشه   اهائهحه  كهأ ونها 

أثرت يذ  الاطأ ات عكى قطا  الا أيالت وعهكهى عه هأ  الهنهشهاط 

مكيها   يهنها  252 1االقاصا ي ف  ال ال  حي  بكغا ن    الا أي  

باله هئه  122ازائري ليا ف  ال قاب  عرفا ن    الأ ائع ن أ قد   

 مكيأن  ينا  ازائري222ما الحام اليك  حي  بكغا قي ااا 

ف  ة م يذ  ال ةهطهيهات واله ه هاهاهدات فه  ال هاحه  مها حهاهر 

الصح  الذي  افق الاائح  تّاند ع ا  الهاهر  به هد  اله هزيهد مها 

ال ااأ ات وبالط ع مع أةد االحهاهيهاطهات الهالزمه  مها الهاهائهحه  

أعطى نا ا وقد بداءنا نان  ث ا   ويأ ما حققنا  مها زيها ي ن ه ه  

 بال ئ ةال  يذ  ال ن  15ات باح الصافي  ب

وباعا ا  عكى الاأاه  الهذي أقهّرته  مهديهريه  الهاهر  نهحهأ ته هأيه  

ال ؤس ات لاااوز يذ  ال رحك  الحالي  الا  عرفا  كهأ  ةهاصه  

ت أي  اتفرا  باسا ناء ت أي  ع كيات شراء الد اات الاه  تهةهرف  

إق ا  ك ير ما ك  الائات كفقد ق نا باساقطاب عد  ما ال هؤسه هاتك 

 ةاص  ال اةكق  بة كيات الااا ي الخا اي  والا أيالت 

فنحا ن ةى اايهديها فه  يهذا الهاهانهب حهالهيها بهيه  االمهيهانهيهات 

وال ؤيالت الا  سخّرتاا اإل ا ي الةام  لاحقيق الادف الذي نصه هأ 

  إلي  بحأ  هللا وتأفيق  ق   ك  ش ء

 بقلم السيد : أحمد أي  يونس 

 مدير فرع حسيبة
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الاحدي يأ االصرا  عكى الش ء وال قاوم  لاحقيق اتيهداف  

ويأ اقأى وسيك  لكنااح فالهاهحهدي يهاهةه  الشهخهص صه هأ ا 

ومصرا عكى ما يقد  عكي  ب ق  وتااء  واصرا  عهكهى نهاهاحه  

 وييأن الاحدي فر يا او ا اعيا 

ولنااح الاحدي الا اع  البهد ان يهيهأن الهاهريهق اله هيهأن    

مارابط مع بة   وعكى فام ب ة ام ال ةا إلكه ها  مشهأا  

 نااحام  

فا  يذ  اتوقات الصة   الا  ت يزت بركأ  اقاصا ي فه      

ا يع أنحاء الةالم ب  ب اائح  كأ نا والذي أثر بصا  سكه هيه  

عههكههى الههقههد ي الشههرائههيهه  لههألههسههري مهها اههاهه  وتههأقهه  تههأفههيههر 

ال ناأاات الا  ت ير انا ا  ا باب الةائك  )ال يا ات( مها اهاه  

اةرى وف  يذ  االزم  ياارض عكينا الايي  مع حقيق  ال هأق 

واهكههب فههئه  اهديههدي مهها الهه ههاهةههامهكههيها ويهم الهاههاهها  

وال ؤس ات والشركات ويذا لازويديهم به هنهاهأاهاتهنها 

م ا ي  ح لكار  ب زاول  وتحقيق اتيداف ال ه هطهري 

الةامه  ك ويهذا يهأ الهاهحهدي الهذي  ما طرف ال ديري  

  يأااا  فريق فر  ح ي   با بأعك  

يذا ال هنهةهرف يهاهطهكهب مها كه  فهر  إ ا ي قهأيه      

وتركيز أكه هر والهرغه ه  فه  اسهاهأعهاب االاهراءات 

الانهي ي  لك صرف والنقط  اتساسي  والهرئهيه هيه  يهأ الهدعهم 

الذي وادنا  وناد  باانب الزمالء اليرا  ف  الارو  االةهرى 

واإل ا ات ال ركزي  الذيا ي ااي أن تسئكانا با   ةه هرتهاهم 

ف  اي وقا ويذا ما ياةكن  فخأ ا ومط ئها النهاه هائه  لهاهذ  

الةائك  الي يري  ف ا   يذ  ال ااأ ات ال هاهههافهري اله هاهةهامه  

بذال أن يرى صأ ي م اشا  زبائا االز وحد  ف  اله هيهاهبه 

يرى صأ ي ك  اتشخاص الذيا يشيكأن ةكاي  ال ياهب و اء 

يذا ال  اشا  الذي ين  ق من  ثق  ك يري ومةرف  ث ينه  بهاه ه  

 الدعم والايأيا ال اأاص  ح ا مصرفنا الشري  

 بقلم : السيد خليل عادل بلقائد

  مكلف الزبائن الرئيسي أفراد



 

 

 الح د   وكاى والصالي وال ال  عكى ال صطاى و بةدك

ك  الشير والاقدير لإل ا ي الةام  وعكى  أساا ال يد ال دير الةا  ومهديهر 

وكال  ح ي   عكى االحارافي  ف  ت يير اله هصهرف وتهحطهيهر اله هأظهاهيها 

وةكق مناخ ع   مكؤ  ح اس  ف  إطا  مان  ايهدا وبهاحهاهرافهيه  مهاهقهنه   

   الا  تاكّا ناائا  ف  ظرف وايز م ا أعطى س ة  طي   لك صرف

ونحا ك أظايا ف  مصكح  الصندوق ما صّرافيا ومندوب  الهةه هكهيهات 

ال الي   وح ال  ؤولي  شةا نا وفخرا لنها ونهةهاهز بهاها مها أحهاهى عهكهيه  

نااع  ف  ات اء واإلتقان با   الحني  والرزان  الا  يه هاهاز بهاها أفهرا  

 ال صكح  مع الاركيز عكى الادف ال نشأ 

فنحا ن ةى  ائ ا لاشري  مصكح  الصندوق الاه  نهةهاه هريها الهأااهاه    

 اتساسي  لك صرف ما ةال  الايا  با يع الزبائا أفرا  و مؤس ات 

اتمر الذي سايم بالشي  الايد وأعطى لك اةام  أك ر أ يحي  باعا ها       

ال صرف عكى نها  ال ركزي  ويأ ما س ح لنا باااياز ال رحك  الصةه ه  

  مهع تهأقه  2222  و سنه  2212الا  عرفاا ال داس  ال ان  ما سن  

نشاط تصنيع ال يا ات و كذا  اائح  كأ نا وما ةهكّهاهاه  مها انهةهيهاسهات 

 عكى النشاط االقاصا ي ةاص  وك  النشاطات بصا  عام  

الح د   فقد اساةا  الار  ش ء ما عافيا  وذلب باساقطهاب زبهائها اهد  

ما ك  الصي  وال نااات الذي ي رزيا ال صرف ةاص  الهأ ائهع و فهاهر 

 اال ةا   

وك ا قي  ان اتزم  تكد الا   كوال يا ع اتمر إالّ إذا حهاق وال يهههاهر 

ف   الاار االّ بةد الهال  الحالب وليز بةد يذا ال يق االّ الارف فندعهأ 

هللا أن نيأن عكى قد  يذ  ال  ؤولي  لدفع بالةاال  الهى اتمها  واله هزيهد 

 ما النااح والاقد 
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أعكا حاك ا ف   ول  بحن ما يقأ  كك   طي   فك  اائزي قد يها أ بهةه هائه  

  ينا 

وف  يأ  وبين ا كان الحاكم ي ير بحاشيا  فه  اله هديهنه  إذ  أى فهالحها " 

 عااأزا" ف  الا ةينات ما ع ر  ويأ يغرس شاري زياأن

فقا  ل  الحاكم : ل اذا تغرس شاري الزياأن؟ وي  تحااف لهةهشهريها سهنه  

 لا  ر وأنا عاأز ف  الا ةيا ما ع رك وقد  نا أاالب

فقا  ل  الاالح الةاأز: ال ابقأن ز عأا كونحا حصدنا ونحا نز   ليه  

 يحصد الالحقأن 

 فقا  الحاكم  :  أح نا فاذ  كك   طي   ك فحمر أن يةطأ  أ بة ائ   ينا  

 فحةذيا الاالح الةاأز وابا م 

 فقا  ل  الحاكم  :  ل اذا ابا  ا؟

 فقا  الاالح: شاري الزياأن ت  ر بةد عشريا سن  وشارت  أث رت اتن 

 فقا  الحاكم :  أح نا أعطأ  أ بة ائ   ينا  أةرى فحةذيا الاالح وابا م 

 فقا  ل  الحاكم : ل اذا ابا  ا؟

 فقا  الاالح : شاري الزياأن ثا ر مري ف  ال ن  وشارت  أث رت مرتيا

فقا  الحاكم : أح نا أعطأ  أ بة هائه   يهنها  أةهرى ثهم تهحهرك الهحهاكهم 

 ب رع  ما عند الاالح 

 فقا  ل   ئيز الانأ :  سيدي ل اذا تحركا ب رع  

فقا  الحاكم : إذا اك ا إلى الص ا ح فإن ةزائا اتمأا  ساناا  وكك ات 

 الاالح الةاأز ال تناا  ك تن الخير ي  ر  ائ ا 

اليك   الطي   اأير ث يا تي  نا سحر الةقهأ  ك بهحه ها اتةهالقك  فهإن 

أ  نا أن نؤثر ف  اآلةريا ما عكينا سأى أن نحكّ  أل انا بهالهيهال  الهطهيهب 

فكنطار قكأبنا لنن ر الطيب ف  الناأس ما نقاب  في  إن ان منّا يحااف الهى 

 ما يخا  عن  بابا ام  أو كك   طي   ي ةد باا  القكب ولاذا كانا صدق  

أة  أن ر الزيأ  والةطأ  ف  أع اقب فة يريا يه هقهى عهالهقها ال يهخه هأاك  

اسق  أحأاض قك ب بالةزي وال ح   ك ت ابق لاةه  الهخهيهرات وتهقهد  له هذ  

 طيب وكريم الةطاء امنح لنا ب لقب 

ابا م لكحياي فاياا أح   وأصدقاء ك أةالء ك وأع   ب قأل  " أس الهحهيه ه  

 مخاف  هللا " وال تق   االّ ناز ال ري  بالنقاء ال  كك  بال أ ي والرح       

 بقلم السيد : نوردين بن عيسة مكلف بالعمليات
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يأ أف   وأكر   الة ا ات ومهار ما مهههايهر بهيهان  الدعاء

االي ان الفاقا  الة د الى هللا ويكاح الى كر  هللا تهةهالهى واهأ   

)واذا وحأل  وقأت  حي  يقأ  الرسأ  صكى هللا عكهيه  وسهكهم 

 يهأ أقهأى سأل  فاسأل هللا واذا اسيتيعيني  فياسيتيعين بياهلل  

اتساليب الا  ي يها اسهاهخهدامهاها اله ه هكهم لهيهدفهع عها نهاه ه  

ال صائب اذ يدعأ بدعاء قأي فيغكب  ال الء فقد أ شد الرسأ  

)ما من مسلم يدعو اليريم الصحاب   حأان هللا عكيام ف  قأل 

بدعوة ليس فيها أثم وال قطيعية رحيم اال اعيطياح بيهيا احيدى 

الثالث اما ان يعجل له دعوته واما ان يذخرها له فيي االخيرة 

واما ان يصرف عنه السوء مثلها، أذا نكيثير قيال أهللا أكيثير  

)ال ك ا بيا أن  ال ش ء ي ين     الق اء اال  الدعاء ف  قأله  

  يرد القضاء إال الدعاء، وال يزيد في العمر إال البر .

 اثار الدعاء وفوائدح

  فع ال حا وال صائب وكشااا

 س ب ما اس اب االناصا  ف  ال ةا ك (1

فاح أبأاب الخير ال خاكا  بين ا يهؤ ي تهركه  الهى سهد يهذ   (2

 االبأاب   

 تياير الذنأب وال ةاص  واكب الخير و فع الد اات  (3

 ني  أار الة ا ي (4

 اظاا  حة  الة د وذل  وحااا  لرب  و ت رع  بيا يدي  (5

مااأ  الاأك  عكى هللا واالساةان  ب  تن الة د ما تأا  الى (6

هللا س حان  وتةالى اال ثقا  بقد ت  ف  قأل  تةالى)ق  ا عأا هللا 

 أو أ عأا الرح ا أيا ما تدعأ فك  اتس اء الح نى(

وقا   سأ  هللا صكى هللا عكي  وسكم ) أذا مات اتن ان انقطهع 

ع ك  أال ما ثالث ما صدق  اا ي  أو عكم ينهاهاهع به  أو ولهد 

 صالح يدعأ ل ( 

 ودابه

الا اس أوقات االااب  م   أواةر الكي ه يهأ  الهاه هةه ه مها  (1

بيا االذان واالقام ه وف  حك  ال اأ  شار  م هان لهيهكه  

القد   ويأ  عرف  ويأ الهيهأ  اله هةهههم عهنهد هللا سه هحهانه  

 وتةالى

 االبااا  و الخشأ  و الا ر  (2

االباةا   عا االساةاا  ف  اإلااب  )كحن يقأ   عأت ولهم  (3

 ي ااب ل (

اااناب الدعاء بإثم أو قطية   حم أو الدعهاء عهكهى اتوال   (4

 أاو الزوا  او ال ا 

 عدم االستجابة

 أ ن ي م الدعاء بةا الاأسالت الشركي  (1

 الدعاء ب أت اإلن ان أو أي أحد كان  (2

 الدعاء باتشياء ال  احيك  كالخكأ  أو إلحياء ميا (3

 الدعاء عكى اتي  أو اتمأا  أو والناز أو قطية   حم (4

عد  الازا  بي اب الدعاء وعد  اليقيا بقد ي هللا تةالى عهكهى  (5

 االساااب 

حة  القكب والدعأي ما قكب غهافه  عها ذكهر هللا يهقهأ   (6

)ادعيوا هللا وأنيتيم ميوقينيون الرسأ  صكى هللا غكي  وسهكهم 

 باإلجابة واعلموا أن هللا 

 بقلم السيدة نوغي نزهية 

 مكلفة باالستقبال والتوجيه
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 ال يستجيب دعاء من قلب غافل ) الح  

أي أن ن ح  هللا ما ف ك  ونحا مهاهحهقهقهأن واهازمهأن  

 باإلااب  وبخكأص الني  وفة  الطاعات 

 الدعاء بظهر الغيب

عززت شريةانا الغراء يذا ال  كب با يك  الدعاء بهار 

الغيبه عا أب  الد  اء  ح  هللا عن  قا ه قها   سهأ  

)ما من مسلم يدعو ألخيه بيظيهير هللا صكى هللا عكي  وسكم 

 الغيب أال قال الملك أ ولك بالمثل  صحيح مسلم

يا يز سكأك ال  كم عا غير  بحن  يحب الهخهيهر إلةهأانه  

ال  ك يا ك ا يح   لنا  ه مصداقا لقأ  الن ه  صهكهى هللا 

) ال يؤمن احدكم حتة يحب ألخيييه ميا ييحيب عكي  وسكم 

 (لنفسه 

يذ  الصأ ي الا  يشاةنا باا لكدعاء لك  كه هيها أذ يه هيها 

مةان  اتةأي ف  هللاه وأصهدق اله هشهاعهر فهقهد  وت أ  

ال ؤمنيا ال يدي  عائش   ح  هللا عهنهاها قهالها له ها 

 أيا ما  سأ  هللا صكى هللا عكي  وسكم مها طهيهب 

) اليليهيم اغيفير ناز قكا يا  سأ  هللا ا   له  قها  

لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما 

أعلن  ،فضحك  عائشة حتة سقط رأسها في حجر 

رسول هللا صلة هللا عليه وسلم من الضيحيك، فيقيال 

فقل  ومالي ال يسرنيي ’ ’ لها الرسول أيسرك دعائي

دعاؤك فقال صلة هللا عليه وسلم أنه لدعائي ألمتي 

 في كل صالة  

 

من خالل هذح اليفيقيرات اليبيسيييطية أرفيع ييدي 

للدعاء من هللا عز وجل  ليجيميييع اليزميالء فيي 

المصرف بالتوفيق في جميع مجياالت حييياتيهيم 

والسداد في خطاهم والبركة في الرزق والعافية 

من كل سوء وميكيروح وأن ييحيفيظينيا وييحيفي  

والييدييينييا واوالدنييا ويييرحييم أمييواتيينييا وأمييوات 

  المسلمين
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ت اشيا مع سياس  مهاهكهز اإل ا ي و تهاه هديهاها مها طهرف 

اإل ا ي الةام  تم الاركيز عكى ادي  الخدمهات هالصهرامه  و 

ت ريع اا  مةالا  طك ات الا أي  و االل ا   ف  اسهاهقهطهاب 

ع الء ما فئ  الشركات ال خ   و الي يري لااديد محهاه ه  

 الزبائا    

و ف  اطا  ترسيم ال ياس  ال نااا  عكى ا ض الهأاقهع هتهم 

 تشيي  محأ يا اساسيان و ي ا :

 رفع مستوى الودائع :

بهنه ه ه   2222ساكا و ائع الة الء ا تاا  مهكهحهأظ سهنه  

 256مهنهاهقهكه  مها  2212% مقا ن  بناز الااري ل هنه  32

مكيأن  وال   حي  ت    الح هابهات  272مكيأن  وال   الى 

% ما ااه هاله  الهأ ائهع و   65الاا ي  و الاامينات النقدي  

 ذالب نايا  اساقطاب ع الء اد  

% مها 32في ا يخص ح ابات اال ةا  و االسا  ا  ه م كا 

 336مكيأن  وال  الى  262اا ال  الأ ائع و قد اناقكا ما 

 % نايا  لاةزيز 32مكيأن  وال  أي زيا ي بن    

 السيد : الهادي جنادي مدير إدارة النشاط التجاري 
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س ة  ال صرف ما اا  و  واف مناااتنا ال  أق  و تأطيها 

  واتب االفرا  ف  ما اا  أةرى 

 تحايز وحيا  اساقطاب الة الء الاد   :

نايا  الأحع االقاصها ي و اله هاله  الصهةهب الهذي عهرفهاه  

فه  حه  اهائهحه  كهأ ونها هو  2222الازائر ةهال  سهنه  

الاةديالت الانهي ي  الا  شايهدتهاها ال هاحه  الهاهاها يه    هتهم 

تركيز الااد الااها ي عهكهى اسهاهقهطهاب الشهركهات الهيه هرى 

الناشط  فه  قهطها  الصهنهاعه  الصهيهدالنهيه  و انهاهاف اله هأا  

ال رت ط  بالاغذي  ال شري  الا  عرفا ث ات او ن أ ف  حهاهم 

( الرائدي فه  قهطها  نشهاطهاها و ذلهب  LARGE CORPORATنشاطاا هح  الى ذألب ك ريات الشركات )

لاةأيا الارص  ال ائة  ما تا يد بةد اتنشط  الا  تحثر  م اشرتا ما الاائح  كقطا  ال ناء و ال قاولاي  ه و 

شرك  عكى ال  اأى  322ف  يذا الصد  ه تم اساقطاب ما ياأق 

ما فئ  ك ريات الشرك  ه نهذكهر مهنها  122الأطن  مناا اك ر ما 

 عكى س ي  ال  ا  ال لكحصر :

   556ما أع  حيد ا فا   لك نااات الصيدالني  ) قم اعه ها 

 مكيأن  وال  (

   مكيأن  وال  ( 273ما أع  ح ناوي )  قم اع ا 

     مكيأن  وال  ( 126)جمجوم فارما  شرك 

 ( 122الازائري  القطري  لكحديد )  مكيأن  وال 

   مهههههاههههه هههههأعههههه

ز وق النهههههاهههههاف 

ال هأا  الهغهذائهيه  )

 مكيأن  وال  ( 75

   مهههههاههههه هههههأعههههه

 مكيأن  وال  ( 62لة أ ي  ) 

 ( 45ما أع  با مةكم النااف ال أا  الغذائي )  مكيأن  وال 

 (  32شرك  ميري بالسا النااف الالسهاهيهيه  )  مهكهيهأن  وال

 شيرا   

السيد : فيصل غباش رئيس مصلحة 

 المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و األفراد 

السيد : مصطفي مصمودي رئيس 

 مصلحة المؤسسات الكبيرة 

 السيد : ينيس أمين حمودي رئيس دائرة النشاط الجاري 
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الح د   الذي أنز  عكى ع د  الهيهاهاب واهةهكه  ته هيهانها لهيه  شه ء 

وذكرى تول  اتل اب وأمرنا باالعاصا  ب  اذ يأ حه هكه  الهذي يهأ 

أث ا اتس اب ويدانا ب  إلى س ي  الادى ومنهايهج الصهأاب وأشهاهد 

ان ال إل  اال هللا وحد  ال شريب ل   ب ات بهاب وأشهاهد أن سهيهدنها 

مح دا ع د  و سأل  ال  ةهأث بهاهأامهع الهيهال  والهحهيه ه  وفصه  

الخطاب شاا ي قائ    ائ   إلى يأ  الهحه هاب اذ أ سهكه  هللا لهكهنهاس 

وأعال  الادى  ا س  ومنايج الديا طام ه  فصهد  بهالهحهق ونصهر 

لكخكق وقا  يذ  س يك  أ عأا إلى هللا عكى بصيري أنا ومها اته هةهنه  

نا ما ال شركهيها فهيهان عهكهى ذلهب حهاهى سها ت أوس حان هللا وما 

قطا  وبك   يهنه  مها بهكه  الهكهيه  والهنهاها   عأت  سير الش ز ف  ات

كهاسهري فذا وا عا الديا و ابطأا و ص روا حاى  انا لام  قاب ات

وة ةا لام ايأش القياصري ومكيأا ما بيا اله هشهرق واله هغهرب 

ف  ك  فج عزمام سيا  إلى الأغى تاافاأا وطا وا ا اع  ليز لاهم 

  يا  سأى ظاأ  الخي  والغ ا  أما بةد

فان  ما ال ةروف عكى أن أو  أن ياء هللا الذيا أ ا وا تاا ي بهحقهأى 

 اوو   عا  يأ نه ه  هللا  2522قأي وحركأا االقاصا  ق   أك ر ما 

أي وسهائه  الهدفها   عكي  ال ال  اذ أن  كان يصنع الد و  الحهربهيه  

    فه  الهيهأ   6222الحروب ب ا يةا   أك ر ما  ال  اة ك  ف  

 ويذا بحيم مصانة  الي يري ويد  الةامك  الأفيري 

ليا هللا ا  ف  عال  أعطا  وسائ  النااح ف  إ ا ت  اذ قها  تهةهالهى 

فه    ف  محيم تنزيك  أن اع   سابغات ويهذ  يه  الهركهيهزي اتولهى

اال ا ي وما ينا أسز الةك اء مناج اإلبايا  أي أن اله هشهرو  يه هدأ 

ما اةارا  أو ابايا  ومخار  الش ء بط ة  يحاو  اايدا إتقان  مها 

أميا فااءت م اشري الركيزي ال اني  ك ا قا  تةالى وقد  فه  ال هر  

والاقدير ف  ال ر  يأ اإلتقان ويذا يأ ال ند ال ان  ما عكهأ  اإل ا ي 

اذ أن سيدنا  اوو  عكي  ال ال  كان يصنع الد و  الحربي  ما حهديهد 

مع ةشب ليا البد ما واأ  م امير ت  ب الحديدتيا والخشب مها 

الأسط يذ  ال  امير ان كانا ك يري ف ينهشهق الهخهشهب وان كهانها 

صغيري فكا تص  لكااه  اله هانهيه  لهذا فهالهاهقهديهر فه  ال هر  أي أن 

ال   ا  يح ب ل  مقدا   ال هنهاسهب والهخهشهب مه هكه ها يهأ مهةهكهأ  

مأحأ  الماصاص صدم  الاهنهدي ويهايهنها يهاهاهكهى االتهقهان فه  

اإل ا ي ويههأ الهه ههنههد 

ال ان  ويكيه  بهةهديها 

ال ند ال ال  ل ه هان 

سيرو ي الااا ي أال 

ويأ االنااف فهاذا تهم 

اتههههقههههان الههههةهههه هههه  

وال صا ق  عكي  ما 

ق   ال خاصيا يه هدأ 

االنااف والا أيق اذ 

قا  ا  ف  عهال  و 

اع كأا صالحها بهةهد 

الهه ههصهها قهه  عههكههى 

الة   ال هاهقها الهذي 

تهم إنهاهاز  لهذا فهان 

الشههركههات الههيهه ههرى 

اذا   ف  الةهالهم الهيهأ 

مرت باذ  الهركهائهز 

ال الث  ال ذكأ ي االبايا  اإلتهقهان واإلنهاهاف وأةهذت اسه ها ومهيهانه  

سأقي  فاناا تأاظب عكى االسا را ي  ف  مراق ه  نهأعهيه    وحصص

عهنهان   ال نااات ال طروح  ف  ال أق حاى وان بكه   قهم أعه هالهاها

ال  اء لذا فقد تكا الرقاب  الهةه ه  مه هكه ها و   فه  اآليه  الهيهريه ه  

ال ذكأ ي " ان  ب ا تة كأن عكيم " ويذا يأ ال نهد الهرابهع فه  ا ا ي 

 اتع ا  أال ويأ 

 ءنبيانهج ادارة االعمال ديدن األ

في األقوال واألفعال بتدبير 

 الكبير المتعال

 بقلم لسيد: عبد الحليم متاهري 

 مكلف باألعمال إدارة النشاط التجاري
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اةاصر عهكهم اال ا ي فه  ن اليريم ال ةاز آمراق   الاأ ي وبيان القر

آي  واحدي احاأت "االبايا  االتقان االنااف مهراقه ه  الهاهأ ي " ويه  

 محاو  ألاا فياا كاب شاى ف  عكأ  اإل ا ي  

 الهى ونحا ف  شرعانا وسياسانا االناقائي  الاه  تهرمه   ائه ها وأبهدا 

تةزيز محاه  ع الء مصرفنا زا   هللا تقدما واز يا ا و  فهةه  بهيها 

فه  الهقهطهاعهات  ال نأك الزميك  بي ا  ال اةامكيا الذيا ذا  صهيهاهاهم 

اتساسي  كالقطا  الصيدالن  وقطا  انااف ال أا  ال رت ط  بالهاهغهذيه  

ال شري  و كذا القطا  الز اع  حي  تم با   هللا عز وا  وتأفيهقه  

ا ا تهنهها الهةهامه  و ئههيهز قهطهاعهنهها  ثهم اله هقه  الهه ه هنهأحه  مهها قه ه  

مةروف  ف  ال هأق الهأطهنهيه   ت أي  ما أعات وشركات  الااا ي 

باأ ي ونأعي  مناااتاا وقهد أبهكهأ اله هالء الهحه ها مها حهيه  حهاهم 

االيداعات ال  ندي ل صرفنا وكذا سهدا يهم اللهاهزامهاتهاهم فه  االاها  

ال حد ي اذ أننا نأل  أي ا أي ي  لكرباعي  ال ذكأ ي االةهاهرا  االتهقهان 

االنااف مراق   الاأ ي ف  سياسانا ال اةكق  باسهاهقهطهابهاهم ويهذا بهغهيه  

تحقيق اتيداف ال  طري ما ق   إ ا اتنا الةهامه  وحه هان سهيهرو ي 

نشاطنا ال صرف  ةاص  ف  ظ  ظهروف الهاهائهحه  الهاه  يهيهابهديها 

 بال نا   

واهديه    كذليم وبح ب فرص االسا  ا  ال اهاحه  فه  قهطها  مهةهيها 

ال اةامكيا ال ةهروحهيها عهكهيهنها وكهذا مهر و يه  الهنهشهاط مهأحهأ  

و حي يات مك  الا أي  ون    ال خاطري ف  ال ك  اذ الغنهم  الد اس  

بههالههغههر  والههخههراف بههال هه ههان نههحههاو   عههم الشههركههات الصههغههيههري 

ال اأسط  ف  اسا  ا اتام ال ربح  الا  ما شحناا أن تدير أ باحها  و 

لاائدي مصرفنا ما اا  وك  نحاو  أن نيأن منصايا فه  حهق يهذ  

ما اا  أةرى الا  ان ت ا مرافقااا فاناا سهاه هكه    الشركات الأاعدي

م اأيات مةا ري ف   قم أع الاا وسيهاه هنهى لهاها مهأاكه ه  كه هريهات 

له  آالشركات ف  ماا  نشاطاا وصكى هللا عكى سيدنا محه هد وعهكهى 

  وصح   وما ايادى بادي  واساا ب نا  الى يأ  الديا 

عنان ال  اء لذا فقد تكا الرقاب  الة   م ك ا و   ف  اآليه  الهيهريه ه  

ُسُ  ُككُأا ِمَا الطَّيِّ َاِت َواْعَ كُأا َصاِلًحا إِنِّه  بِهَ ها ال ذكأ ي "  يَا أَيَُّاا الرُّ

ويذا يأ اله هنهد الهرابهع فه  ا ا ي اتعه ها  أال ويهأ  "  تَْةَ كُأَن َعِكيم  

اةاصر عهكهم اال ا ي فه  ن اليريم ال ةاز آمراق   الاأ ي وبيان القر

آي  واحدي احاأت "االبايا  االتقان االنااف مهراقه ه  الهاهأ ي " ويه  

 محاو  ألاا فياا كاب شاى ف  عكأ  اإل ا ي  

ونحا ف  شرعانا وسياسانا االناقائهيه  الهاه  تهرمه  

تةزيز محاه  ع الء مصرفنا زا    الى  ائ ا وأبدا 

هللا تقدما واز يا ا و  فهةه  بهيها اله هنهأك الهزمهيهكه  

فه  الهقهطهاعهات  بي ا  ال اةامكيا الذيا ذا  صياام 

اتساسي  كالقطا  الصيدالن  وقطا  انهاهاف اله هأا  

ال رت ط  بالاغذي  ال شري  و كذا الهقهطها  الهز اعه  

حي  تم با ه  هللا عهز واه  وتهأفهيهقه  ثهم اله هقه  

ا ا تنا الةامه  و ئهيهز قهطهاعهنها  ال  نأح  ما ق   

مةروف  فه   ت أي  ما أعات وشركات  الااا ي 

ال أق الأطني  باأ ي ونأعي  مناهاهاتهاها وقهد أبهكهأ 

ال الء الح ا ما حي  حهاهم االيهداعهات اله ه هنهدي 

ل صرفنا وكذا سدا يم اللازاماتام ف  االاا  ال حهد ي اذ أنهنها نهأله  

أي ا أي ي  لكرباعي  ال ذكأ ي االةارا  االتقان االنااف مراق   الهاهأ ي 

ف  سياسانا ال اةكق  باساقطابام ويذا بغي  تحقيق اتيداف اله ه هطهري 

ما ق   إ ا اتنا الةام  وح ان سيرو ي نشاطنا اله هصهرفه  ةهاصه  

 ف  ظ  ظروف الاائح  الا  ييابديا بال نا   

واهديه    كذليم وبح ب فرص االسا  ا  ال اهاحه  فه  قهطها  مهةهيها 

ال اةامكيا ال ةهروحهيها عهكهيهنها وكهذا مهر و يه  الهنهشهاط مهأحهأ  

و حي يات مك  الا أي  ون    ال خاطري ف  ال ك  اذ الغنهم  الد اس  

بههالههغههر  والههخههراف بههال هه ههان نههحههاو   عههم الشههركههات الصههغههيههري 

ال اأسط  ف  اسا  ا اتام ال ربح  الا  ما شحناا أن تدير أ باحها  و 

لاائدي مصرفنا ما اا  وك  نحاو  أن نيأن منصايا فه  حهق يهذ  

ما اا  أةرى الا  ان ت ا مرافقااا فإناا سهاه هكه    الشركات الأاعدي

م اأيات مةا ري ف   قم أع الاا وسيهاه هنهى لهاها مهأاكه ه  كه هريهات 

له  آالشركات ف  ماا  نشاطاا وصكى هللا عكى سيدنا محه هد وعهكهى 

  وصح   وما ايادى بادي  واساا ب نا  الى يأ  الديا 
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 تحليل قاعدة البيانات لشهر فيفري : 

  أسار تحكي  قاعدي ال يانات عا عدي نقاط مشاة  ما بيناا ما يكى :

  6322بهاله هائه  بـه  22ال يال ات الخاص  باالساا ا ات ب ؤشر 

عه ها ي  6152ميال   يأميها  125ميال   ما يةا   الايا  ب ةالا  

عا زبائا غيهر مهأطهنه  لهدى اله هصهرف سهيهاهم مه هاشهري ااهراء 

ع كيات  لكاأاص  مةام ما اديد و تأاياام لهاهأطهيها ح هابهاتهاهم 

 :   لدى ال صرف و)ع كي  اساقطاب ( مع اإلشا ي الى ما يك 

425    ميال   ت  نا طكب اساا ا ات حهأ  اله هرافهقه  اله هالهيه

مهيهاله ه  تهخهص  35حأ  ع كيات االسا  ا  ) اساهخهدامهات ( و 

ن اشرف تخصيص ع أ ما   مناأف اإلاا ي عكى أصأ  منقأل 

فريق مركز االتصا  ييك  بالاأاص  ما الاديد لاأاهيه  الهزبهائها 

ال حا ك  لاأاياام الى اقرب فر  لهكهاهيهاه  بهاهم و عهد  االكهاهاهاء 

باساق ا  ال يال ات ما يحقق مر و ي  لهكهنهاهقهات الهخهاصه  به هركهز 

 االتصا  و ال  اي   بالاة  الااا ي  

1232   ميال   ت  نا طكب اساا ا ات حأ  مناهأف  ا  ال هال

مناا تهخهص اقهاهنهاء عهقها  لهدى  1222) ت أي  عقا ي لألفرا  ( 

ميال   حأ  مناأف تأسة  ال ناء امها الهاهاهيهئه   232الخأاص تال  

مهيهاله ه  لهيهحته  بهةهديها اقهاهنهاء  156الةقا ي  و ب رت   ثال   بكغا 

 LSPميال   و ف  اتةيهر  23بـ   LPPثم   LPAم يا بصيغ  

 ميال ات  4بـ 

ن اخكص من  ان الطكب عكى مناأف  ا  ال هال  مهاهأفهر بهإمهيهانهنها  

تخصيص محاه  تأظ  له هنهاهج  ا  ال هال  به هخهاهكه  صهيهغه  و 

   بال أازاي نحا ب د  اعدا  ح ك  ت أيق ةاص  ب ناأف  ا  ال ال  

ك ا أننا ساكنا ما ةال  تحكي  ال ةطيات الخاص  به هنهاهج الهاهيه هيهر 

ميال   و عكي  ي قى ال ناأف مهطهكهأب و  2222القاناء سيا ي بـ عد  

قد ياصاعد لذلب البد االساةدا  و ماابة  تطأ  يذ  الأ ش  و ا هيهع 

ال ةكأمات الخاص  باا ب ا ي يننا تهةهزيهز مهأقهةهنها فه  حهاله  عهأ ي 

 ال أق   

القاعدي ال ياني  ل ركز االتصها  تهؤكهد أن مهنهاهج ته هأيه  الهد اهات 

ميال   ما يؤكد اميهانهيه  تهأظهيه   352النا ي  كذلب مطكأب بـ عد  

محاه  ةاص  لاذا ال ناأف و ماابة  تطأ  ال أق و الهاه هركهز فهيه  

 لريا ت   

ميال   مأزعه  عهكهى  762أما في ا ياةكق باساقطاب ال أا   ف اكنا 

 النحأ الاال  : 

 ميال   تخص الح ابات الاا ي   711

 ميال   تخص ح اب االسا  ا   51

 ميال ات تخص ح اب الاأفير  6 

ميال   تخص بطاق  فهزا نهاهأاصه   31بالن    لأسائ  الدفع ف اكنا 

مع م ير مركز االتصا  الساياهاء مهةهكهأمهات اكه هر حهأ  طه هيهةه  

ال اصكيا لكاحكد ما مالءي ال اصكيا و احهاه ها  اسهاهقهطهابهاهم له هيهع 

 ال ناأف   

أةيرا حأ  الاأزيع الاغراف  ت قى الهاهزائهر الهةهاصه ه  الهرائهدي بـ 

و الاكا  و ويهران بـ  227ميال   ياتاي  تكياا والي  تيا ت بـ 2553

ـ ميال   فـ باتهنه   152ميال   و ت    بـ  173ميال   ثم ال كيديبـ 125

ثم و قك  ه ق نطين  هتك  ان تي ازي ماقا ب  تاهاوزت  145و عناب  بـ

122  

ناابع عكى ك ب ال ير الح ا ل ركز االتصا  و ال ار عكى تهطهأيهر 

اله هةهكهأمهات و اله هيهانهات  قاعدي بيانا  ما اا  اساغال  و تهحهكهيه  

الأا  ي من  م اادفيا تأظيا  لي ايم ف  الاة  الااا ي و لهيهصه هح 

 قأي م يةات ل خاك  منااات ال صرف  



 

BR foot  
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ي 
ن موظفن ن و توطيد العالقات األخوية بي  ي مرصف السالم الجزائر و كذا تثمي 

ي إطار ترقية األنشطة الرياضية فن
فن

ي كرة القدم  تحت  دورات  رياضية   مرصف السالم الجزائر ، تعلن لجنة الخدمات االجتماعية   عن تنظيم
فن

  BR FOOTبالتنسيق مع مركب    “الرياضة أخالق و تواصل ” شعار 

  الرياضة أخالق و تواصل ك ا نحم  أن تيأن ف  أاأاء  ياحي  ترفياي  عالي  و ت قى  ائ ا 

 ))) ترقبوا دائما كل ما يخص مجريات هذح الدورات الرياضية علة مجلتنا بإذن هللا    

 



 

ْةُر فِ  الَ ِدينَِ  َعكَى َعْاِد  َعْا أَنٍَز  ح  هللا عن  قَاَ : َغاَل الّ ِ

هْر ملسو هيلع هللا ىلص  َ سُأِ  هللاِ  هْةهُره فََ هةِّ ه فَقَاَ  النَّاُس: يَا َ سُأَ  هللاِ َغاَل الّ ِ

يُر اليقَيابِيُ   :  «ملسو هيلع هللا ىلص لَنَاه فَقَهاَ  َ سُهأُ  هللاِ  إِنَّ هللاَ هُيَو اليُميَسيعِّ

اِزُق، َوإِنِّي أَلَْرُجو أَْن أَْلقَة هللاَ َولَيْييَس أََحيِد ِميْنيكُيْم  البَاِسطُ الرَّ

 وا  الخ  ه  إالَّ الهنه هائه   » يَْطلُبُنِي بَِمْظلََمٍة فِي َدٍم َواَل َمالٍ 

ح  ابا ح َّان   وصحَّ

تؤةذ ما يذا الحهديه   ما بيا الاأائد و اتحيا  الي يري  الا  

ر ما أس اء هللا تةالىه وأناا ال تنحصر ف  الاه هةه   أنَّ الُ َ ةِّ

أَْسأَلَُك بِكُيّلِ اْسيٍم « والا ةيا ال ةروف ه وقد و   ف  الحدي : 

ا  ْيَ  بِِه نَْفَسَك، أَْو أَْنَزْلتَهُ فِي ِكتَابَِك، أَْو َعلَّْمتَهُ أََحيدا هَُو لََك َسمَّ

ه و   «... ِمْن َخْلِقَك، أَِو اْستَأْثَْرَت بِِه فِي ِعيْليِم اليغَيْييِب ِعيْنيَدكَ 

يَّ َ اتفرا  لك أقه  ما ةال  يذا الحدي  يُْطِكق اإلسال  ـ ـ حّرِ

ي يةأن سكةاام ال اكأب  والحاحريه مها غهيهر ظهكهٍم مهنهاهمه 

كي  شاءوا وفقًا لقانأن الةرض والطكب و مصكح  ال شاري 

الَّ أَْن تَيكُيوَن  ما اوي  مع مصكح  ال ائع ه قا  هللا  تهةهالهى: ﴿إِ

[ فهإذا ا تهاهع سهةهر ٩٢]الهنه هاء:  تَِجاَرةا َعْن تََراٍض ِمْنيكُيْم 

ا لقهكَّه  الهَاهكَهب أو كه هري الهطهكهب ال كع الا  يرا  بيةاا ـ أو  إمَّ

ب  ب كأا ث ط يةي  ) الااهاف ه الهاهيه هانهات هأمهراض و 

هع  أوبئ  (  ـ فهإنَّ يهذا اتمهر مهأكهأ   إلهى هللا سه هحهانه  يهأّسِ

وي يِّق بإ ا ت  ويرفع ويخاا ب شيئا  ه أمها إذا كهان غهال 

ال ةر ب  هب تهالعهب الهاهاها  يهخهزنهأن اتمهأا  وتهقه  فه  

واهب يهنها اتسأاق عكى شحن ي يةأناا غالهيه  و االحهاهيها   

تدة   ول  اتمر إذا عكم  أن طائاه ً أو إن هانًها يه هيهع لهكهنهاس 

ي و  بالغالء ويُخال  ال أق الدا ف ي نة   تنَّ يذا فيه  م هرَّ

بيع كيميا ييبيييع الينياس، وإال اعيتيزل م ةر عكي ه و يقأ  ل : 

يَّ  اتفرا  ما غير ملسو هيلع هللا ىلص  ه واعا ر الن  ُّ  السوق  الادةُّ  ف  حّرِ

حرو يٍ حربًا ما الهكمه وأنَّ إلزامام با ةيٍر مةيٍَّا وبقهيه ه  

ا أباح  هللا لهاهم  ه وأنَّ منةام م َّ بةيناا إكرا   ما غير وا  حّقٍ

نهههًرا لهخهطهأ ي اله هههالهم فه   ـهملسو هيلع هللا ىلص  حرا  ه ولاذا أحبَّ الن ه ُّ 

ـ أن يكقى هللا تةالى بهريهئًها مها م هؤولهيهاهاهاه  الدماء واتمأا 

 وبةيدًا ما ت ةياااه وهللا أعكم 

إن أص ا ف ا هللا وإن أةطحت ف ا نهاه ه  ومها الشهيهطهانه 

وما أبر  نا   إن الناز تما ي بال هأء إال مها  حهم  به ه 

س حانب الكام وبح دك أشهاهد أن ال إله  إال أنها أسهاهغهاهرك 

  وأتأب إليب 

 ايسر عبد  :بقلم السيد 
 العزيز حجاز.

    مندوب متعدد املهام
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عندما ااااح ال غأ  مدينه  "بهخها ى " إحهدى بهال  ةهراسهان 

ال  ك       عازوا عا اقاحامااه فهيهاهب اهنهيهيهز ةهان تيه  

ال دين  أن ما سكّم لنا سالح  ووق  ف  صانا فهاهأ آمها ومها 

  فا الا كيم فال يكأما إال نا   

 :فانشق ص  ال  ك يا إلى صايا اثنيا

ف نام  افا له  فهقهالهأا: لهأ اسهاهطهاعهأا غهزونها له ها طهاله هأا 

الاااوض مةنا !! فا  إحدى الح نييا إما نصر ما هللا ي ر ب  

  ال أحديا وإما شاا ي نغيظ باا الةدو

  : أما الصن  ال ان  فا ا عا الكقاء وقا 

نريد حقا الدماء وال طاق  لنا بقاالام أال ترون عد يم وعهدتهاهم 

 ؟؟

فياب انييز ةان ل ا وافق عكى الرحأخ والا كيم أن أعينأنا 

 عكى قاا  ما  فا منيم ونألّيم بةديم أمر بكدكمه 

فاغار الناس بيالم   غ ا و ي ها مها بهطهشهاهم فهنهزلهأا تمهر  

 و ا ت  حى الحرب بيا الطرفيا 

طرف  افع عا ث ات م ا ئ  حاى ق هى نهحه ه ه وطهرف بها  

 نا   لكااا  فصا وا ع يدا ما ع يديم

ف  النااي   اناصر طرف الهاه هكهيهم والهةه هاله  ولهيهّا الصهدمه  

الي رى أن الااا  سح أا منام ال الح وأمروا بذبحام كهالهنهةهاف 

 وقا  انييز مقألا  ال شاأ ي:

لأ كان يؤَما اان ام ل ا غد وا بإةهأانهاهم مها أاهكهنها ونهحها "

الة ري ما الأاقة  "ال تهقهاهكهأا أسهأ كهم فهاهحكهكهيهم  " !!! الغرباء

 كالب عدوكم"

 

 السيد : محمد عبد المنعم بربارا

 مستشار زبائن فرع سطاوالي

 بقلم السيد : محمد اي  الحسين 

 رئيس دائرة الشؤون اإلدارية للتمويل العقاري

أود أن أقدم جزيل الشكر لزمالئي في العمل وبالخصيوص 

مدير الفرع السيد مالك شريط علة الثقة التي وضعها في 

وأريد أن أشكر كل من أعانني عيلية رفيع رايية اليتيحيدي 

 وبذل المجهود لرقي أفضل بمصرفنا.

 تقبلوا مني أزكة وأطيب معاني الشكر والعرفان.



 

 . نطاق المعيار: 6

ياناو  يذا ال ةيا  اتحيا  الشرعي  اتساسي  

لكاةال ه ويش   احياماا الشرعي ه وتط يقاتاا 

ف  اتنشط  الا  ال ي يا فياا تحديد مقدا  

 الة  ه وتيأن م ا ري طأا  مدي محد ي 

وال ياناو  يذا ال ةيا  اإلاا ي عكى ع   او 

إاا ي اتشياءه ك ا ال ياناو  عقأ  الصيان  او 

شروط الصيان  الا  تقارن بةقأ  اةرىه كشرط 

الصيان  مع عقد ال يعه او مع عقد االساصنا  

 )ال قاول ( 

 الجعالة: تعريف.  0

الاةال  عقد تكاز  في  أحد طرفي  )ويأ الااع ( 

باقديم عأض مةكأ  )ويأ الاة ( ل ا يحقق 

نايا  مةين  ف  زما مةكأ  او مااأ  )ويأ 

 الةام (  

  . مشروعية الجعالة 1

الاةال  مشروع  وال تؤثر فياا الااال  ف  مح  

الةقد ويأ الة  ه اكاااء باحديد النايا  ال قصأ ي 

من ه وي  بذلب تصكح ل ا ال تصكح ل  اإلاا ي 

 الا  ياب فياا تحديد الة   

 . الصفة الشرعية للجعالة: 0

( بشحن 1مع مراعاي ما سيحت  ف  الاقري )6/0  

الا خه فإن اتص  ف  الاةال  عد  الكزو ه فيحق 

لي  ما الااع  والةام  ف خاا بإ ا ي منار يه 

وليناا تكز  الااع  إذا شر  الةام  ف  الة    

وإذا تةاد الةام  بةد  الا خ ةال  مدي مةين ه 

 فةكي  الأفاء ب ا تةاد ب  

يد الةام  عكى ما قد يقع ف  يد  ما أمأا  0/0 

الااع  يد أمان ه فال ي  ا إال بالاةدي أو 

 الاقصير أو مخالا  شروط الااع  

 .  أركان الجعالة وشروطها  ؛ 0

أ كان الاةال : ي  الةاقدان )الااع  والةام (  

 و الصيغ ه ومح  الةقد )الاة  والة  ( 

 العاقدان )الجاعل، والعامل : 0/6

يشارط فيا ا أيكي  الاةاقد  وال يشارط كأن 

الةام  مةيناه فانةقد الاةال  بإصدا  إيااب 

مأا  لكا اأ ه ويحق لي  ما بكغ  اإليااب 

القيا  بالة   بنا   أو باالساةان  بغير ه أما إذا 

كان الةام  مةينا فياب عكي  الة   بنا  ه أو 

بغير  م ا يأ تحا إشراف  و قابا  برحا 

 الااع  صراح  أو ح نا 

 الصيغة: 0/ 0

تنةقد الاةال  باإليااب ال أا  ال ةيا أو 

لكا اأ ه سأاء صد  بالكاظه أو اليااب ه أو أي 

وسيك  تد  عكى طكب الة   وااللازا  بالاة ه 

 وال يشارط ق أ  الةام  

 محل العقد )العمل، والجعل : 1/ 0

مح  الةقد يأ الة   ال ةقأ  عكي  ف  الاةال ه 

 والاة  ال كاز  ب  

 العمل المحقق للنتيجة: 0/1/6 

من صور األعمال المتعاقد عليها في 6/6/1/0  

 الجعالة ما يأتي:

 ) أ ( ما يرا  بالاةاقد عكي  اساحداث نايا ه م  

 اساخراف ال ةا ن 

( إة ا  في  غرض لكااع  م   تقديم تقرير ب) 

اًو   اس  عا مةكأمات مؤثري أو إنااز أع ا  

 عك ي  تحقق ناائج وال ياحد  مقدا  الة   فياا 

)ف( ما يرا  بالاةاقد عكي     ش ء ماقأ  

 وإعا ت  لناشد  

يصح اشاراط إنااز الة   ف  زما  0 /1 /6 /0 

محد ه بحي  ال ي احق الةام  الاة  بةد  إال إذا 

انااا ال دي وقد اًوشيا النايا  عكى الاحقق 

 فا د  تكقائيا 

إذا انااا ال دي وقد اًناز الةام  ما  1/0 /1/6 

 ينااع ب  الااع  فك  اًاري ال    

تصح الاةال  مع ااال  الة   0 /1 /6 /0 

 شريط  تحديد النايا  ال طكأب تحقيقاا بالة   

يشارط اًن ييأن ف  الة   نأ   0 /1 /6 /0 

 ااد 

يشارط أال ييأن الة   واا ا عكى  /0/6 01/

 الةام  

 الجعل :1/6/1/0   

يشارط أن ييأن الاة  مةكأما  6 /0 /1 0/

ماقأما شرعا مقدو ا عكى ت كي  ه فإن كان 

الاة  مااأال أو غير مشرو  أو غير مقدو  

 عكى ت كي   واب اة  ال    

ياأز أن ييأن الاة  ازءا ما   0 /0 /1 0/

 مح  الاةال ه

م   ن    ما الديأن ال اةاقد عكى تحصيكااه أو 

االنااا  مدي مةين  بال شرو  ال اةاقد عكى 

 إنااز  

اتص  أن الاة  ال ي احق إال بةد  /1/0 01/

إنااز الة   وت كي   لكااع  وي ا نى ما ذلب 

 ما يحت :

) أ ( إذا ت يا أن ما قا  الةام  بالة   في  م كأك 

 لغير الااع  وق   ل  ب  فككةام  الاة  

) ب ( إذا حدث عند قيا  الةام  بالة   حا ث 

أ ى إلى نقصان قي ا   ون تةد أو تقصير ما 

 الةام  فككةام  اةك  كامال 

ال مانع ما اشاراط تقديم الاة  أو  /0/0 01/

ازء من  عند الةقد أو بةد  ولأ ق   إنااز ا يع 

الة  ه ولين  يةا ر  فة  تحا الح اب وال 

ي احقاا الةام  إال باحقق النايا  ولكااع  

 اسار ا يا ف  حا  عد  االساحقاق 

  الجعـالة
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 رمضان وأشعب

كان أشةب أشد الناس ط ةاًه فدة  عهكهى أحهد 

الأالي ف  أو  يأ  ما  م ان يطكب اإلفهطها  

وااءت ال ائدي وعكياا اديه فحمةا في  أشةب 

حهاهى حههاق الهأالهه  وأ ا  االنههاهقها  مها ذلههب 

الطامع الشر  فقا  ل : اس ع يا أشةهب إن أيه  

ال اا سحلأن  أن أ س  إليام ما يصكه  بهاهم 

فهه  شههاههر  م ههانه فههام هه  إلههيههاههم وصهه  

واغنم ال أاب ف  يذا الشاره فقها  أشهةهب وقهد فهطها  بامه 

إلى غرض الأال  من : أياا الأال  لأ أعايان  ما يذا نهيهر 

أن أحك  لب بالطالق والةااق إن  ال أكه  لهحهم الهاهدي مها 

 عشا أبداً ف حب الأال  

 صيام الحمقة أسهل

 ة  أحد الحه هقهى عهكهى أحهد الهخهكهاهاء فه  إحهدى الهكهيهاله  

الرم اني  ويأ يحك  فدعا  الخكيا  ليحك  فقا ه إن  صائم يها 

أمير ال ؤمنيا ف حل  ي  تصه  الهنهاها  بهالهكهيه ؟ فهحاهابه  ال 

ولين  وادت صيا  الكي  أسا  ما صهيها  الهنهاها  وحهالوي 

 الطةا  ف  الناا  أف   ما حالوت  ف  الكي  

 ال تنسة رأسك

تأا  احديم لزيا ي صديق ل  ك وق    نأ  ما ال هيها له هحه  

مطالً ما النافذي ك فك ا طرق ال اب أة ر  الخا   : بحن  ةرف 

ما الص اح ولم يةد بةد ك فقا  الزائر : اة ر  بالنيهابه  عهنه  

 إذا ةرف مر  أةرى فال ين ى  أس  ف  النافذي  

 

 إعالن

ً أمهيهنهاً  نشر أحد الااا  إعالناً ف  الصح  يطكب فهيه  كهاته ها

ي  ب  فاتر  بالدق  وال  ط وي اطيهع الهةه ه  ثهالثه  عشهر 

ساع  ف  ك  يأ  ك فح ر إلي  شخص يكا هز قه هأله  لهاهذ  

ً فه   ال ان ه  ف حل  الااار وي  ت اطيع أن ته هقهى مهحه هأسها

فحااب  الياتب: كي  ال وقد سانها  ال خزن ك  يذا الأقاه 

 باا   االةاالس س ع سنأات ماااليات  

 مصيدة

 ة  أحد ال خالء  كانا ل يع ات وات ال نزلي ه وطكهب شهراء 

مصيدي لكائران عرض عكي  صهاحهب الهدكهان واحهديه وبهدأ 

 يشرح ل  طريق  اساة الاا 

فقا : ينا ت ع قطة  الا اه فيدة  الاح  ال صيدي لهيهحكهكهاهاه 

 وما أن يق م ازءاً مناا حاى تنط ق عكي  ال صيدي 

فقا  ال خي  عكى الاأ : أ يد مصيدي ي أت فيهاها الهاهح  قه ه  

 أن يحك  الا ا!!
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نييييييوادر و 

 طرائف 

 العرب



 

 

 للمشاهدة الرجاء الضغط هنا
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 روابط إلكترونية لحوارات السيد المدير العام

نييدوة بييعيينييوان دور أحييداث 

سيياقييييية سيييييدي يييوسييف فييي 

توطيييد اليعيالقيات اليتيونسييية 

الجزائرية خاصة و المغاربية 

  .20/20/0206عامة بتاريخ 

وهييذا بييمييشيياركيية مصييرف 

السييالم الييجييزائيير مييمييثييال بـ 

مسييؤول خييلييييية االتصييال و 

التسويق و عيدة شيخيصيييات 

 تاريخية و دبلوماسية بارزة .

https://www.youtube.com/watch?v=bYiCDGSOJZA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=bYiCDGSOJZA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=bYiCDGSOJZA&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=bYiCDGSOJZA&t=8s
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