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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

هذا عنوان شريط وثائقي مدته ثالث  االاعالاث هال ال اله 

القناة الفرنسية الخامسالة مالنالذ االنالواث سالوم  اال الا  

الحضارة اإلاثمية في تالنالويالر مالا يساللالياله الال الر  

هالعصور الواطى هلا أسي ه من نافع علو  األقدميالن 

و ما أضافت علي ا من معارف واك شافاث اللسللين 

فكانت هل اهة النبراس الذي أخرج أوروها من ابات الا 

 الكنسي العليق ل دخل عصر األنوار والحداثة.

نحن في جامع قرطبة ذي األعلدة األلف اللال الرا الة 

على مد البصر ي راءى لك م حلالقاليالن سالوم الالكال اليالر 

من ا العشراث من طلبة العلم ين لون ملالا أفالاهللا   

على شيوخ م من معارف في علو  الدين والدنيا. في 

زوايا هذا الجامع الجامعالة جاللالد يالدرس الالجال الاهالذة 

يحي هن يحي اللي ي مقرئ موطأ اإلما  مالك و اهالن 

رشد  اسب هدايالة الاللالجال ال الد واهالن سال    الاسالب 

اللحلى وغريله الباجي  اسب اللن قى في الفالقاله و 

القرطبي  اسالب الال الفالساليالر الالجالامالع لاللالقالر ن واهالن 

العرهي  اسب عارضة األسوذي في شرح  حيال  

ال رمذي في علم الحديث و اهن عالبالد الالبالر  الاسالب 

االا يعا  في معرفة األ الحالا  فالي عاللالم الالرجالام 

والجرح و ال عديل و أهو علي القالي  اسب األمالي 

واهن عبد رهه  اسب العقد الفريد فالي األب  واهالن 

الالال الاليالال الالم  الالاسالالب الالاللالالنالالا الالر فالالي عالاللالالم الالالبالالصالالريالالاث 

وال هراوي  الاسالب الال الصالريالف لاللالن عالجال  عالن 

ال أليف واهن زهر  اسب ال يساليالر فالي الاللالداواة و 

ال دهير في الطب واللالجالريالطالي ةنسالبالة  لالى مالدريالد 

عا لة  ابانيا اليو  وكانت  نذاك قرية   يرة مالن 

أعلام طليلطلالة   الاسالب رتالبالة الالحالكاليالم فالي عاللالم 

الكيلياء و األاقف النالصالرانالي اهالن زيالد الالقالرطالبالي 

 اسب تفضيل األزمان ومصال  األهالدان فالي عاللالم 

الفلك وغيرهم من الفطاسل األفذاذ الذين نشروا العلم 

 على أ قاع الدنيا. 

ولو تأملت جيدا في وجوه أولئك الطلبة اللجدين فالي 

ال حصيل أو اا لعت لحدي  م هل ة عرهاليالة فصاليالحالة 

ولكنة أعجلية مليحة واأل  م عن هلدهم لالعاللاللالت أن 

من م القاب  من فرنسا و  يطاليا و أللانيا لطلب الالعاللالم 

من عا لة الدنيا قرطالبالة الال الراء الال الي  الد  فالي 

 و ف ا من قام:

 بأربع فاقت األمصار قرطبة     

 منهن قنطرة الوادي وجامعها                           

 هاتان ثنتان والزهراء ثالثة       

 والعلم أعظم شيئ وهو رابعها                          

وتذكر هعض اللراجع أن مالن هالءالء الالوافالديالن مالن 

هثب اإلفرنج رجل يقام له جلبرث األوريلياكي الالذي 

اغ رف من علو  اللسللين في عا لة األنالدلالد مالا 

مكنه من  بخام األرقا  العرهية  لى أوروها و  الار 

هعدها هسنين الباها اإل ثسي العالم ايلفس ر الال الانالي 

الذي ات له هعض غثة رجام الالكالناليالسالة هالعالد مالوتاله 

هال جديف من فرط  عجالاهاله هالالالحالضالارة اإلاالثماليالة 

وسر ه على نقل عاللالومال الا ألوروهالا الال الارقالة فالي 

 للاث الج الل و الال العالصالب و الالخالرافالة وقالد ألالف 

اللءرخ اللصري أسلد يواف ك اها شيقا هالفالرنساليالة 

في ايرته الذاتية عنوانه "ايلفس ر ال اني الباها الالذي 

يحب   "  لقد كانت الل ة العرهية سين ا ل ة العلم و 

ال كنلوجيا و الديبلوماااليالة و الاللالام و الال الجالارة هالل 

أضحت لال الة الالطالقالوس والصاللالواث لالدى نصالارى 

األندلد وي وبها س ى و ف اللقري  اسب نالفال  

الطيب ما  ار  ليه لسان هءالء الاللالسال العالرهاليالن مالن 

أهل الذمة هقوله : "  ن أهل األندلد يحافظون عاللالى 

قوا  اللسان العرهي ألن م  ما عر  و  ما مال العالرهالون 

" ف ذا أسد األااقفة االه هيسن ي يذيل خطاها موج ا 

ألاقف  ديق له من األبهاء االه عبد الاللاللالك هال الذه 

 األهياث الجليلة :

 كتاب لعبد الملك األسقف الندب     

 جواد نبيل الرفد في الزمن الجدب                      

 همام ذكي الحس واحد عصره      

 عليم كريم ذي علوم وذي لب                          

 فال زال في عز من هللا شامل        

 متى انهل مزن في قرى الرب بالسكب                 

كان ذلك سام العرهية في ع  بولة اإلاث  هاألندلد 

ي باهى علية القو  في رهوع العالم هإتقان ا ويال البالارى 

الل قفون ل حصيل فنون ا و  باه ا وكان ل الا الالفالضالل 

في نقل ما أهدع ه الحضاراث السالالالفالة ومالا أضالافاله 

العقل اإلاثمي  لى البشرية قبل أن يسلم اللساللاللالون 

بفة الريابة و القيابة ألوروها وتلك األيا  نداول ا هيالن 

 الناس.

ليد ال رهللا من هذا الكث  البكاء على األطالثم أو 

الحنين  لى ماهللا منير زام أو ع اء النالفالد لاللالا  م 

 ليه الحام. ما نب  يه ليد اوى هث روح االعال ال از 

ه ذا اللسان اللبين الذي ال عيب فيه وال تكدره الدالء 

هل العيب فينا معشر اللسللين عرها وم عرهين الذيالن 

فرطوا في هذا الكن  ال لين و رنا نرطن هأعجلاليالة 

قو  ال يألوننا خباال وال يالرعالون فاليالنالا  ال وال ذمالة 

 و د  فينا شاعر النيل سافظ  هراهيم عندما قام :

 أَيَهُجُرني قَومي َعفا َللَاُ َعنُهُم            

 إِلى لُغٍَة لَم تَتَِّصِل بُِرواة                                 

 َسَرت لوثَةُ اإِلفِرنجِ فيها َكما َسرى              

 لُعَاُب األَفاعي في َمسيِل فُراتِ                           

 فَجاَءت َكثَوٍب َضمَّ َسبعيَن ُرقعَةً          

  ُمَشكَّلَةَ األَلواِن ُمختَِلفاتِ                                   

0ص   

 مسجد قرطبة

مدينة قرطبة   

 رابط الشريط الوثائقي هنا

https://www.youtube.com/watch?v=ZGHA0FXyvHg
https://www.youtube.com/watch?v=ZGHA0FXyvHg


 

 

0ص   

الواقع الذي تلر هه أم نا ال يخفالى علالى أسالد مالن أهنائ الا  كلالا   ن     

الالذي يجالب علينالا القيالا  أنه ال يُرضي أي أسد في م  وكلنا ي ساءم مالا 

هه إل ثح هذا الواقع  ومعالجالة تلالك األوضالاع  وتالرميم ذاك البنالاء 

 الحضاري اآليل  لى السقوط  وتدارك العقد الجامع قبل انفراطه؟

و نالالالني ألتالالالصور أن  عالالالابة البنالالالاء الحالالالضاري ل مالالالة       

وااالال رجاع ا للقالالا  العالال ة والالالش ابة اللالالذين شالالرف ا   ه لالالا  يح الالاج 

 إلقامة العنا ر اآلتية:

تحقيق الل ل األعلى الذي ن  دي هه في عللنالا  ونالس نير  - 6 

هنوره في هناء الواقع اللنالشوب  وهالنالسبة لالي ي ل الل هالذا العنالصر فالي 

 عالالابة ك اهالالة الالالسيرة النبويالالة هالالالصورة اللثئلالالة  فكالالل مالالا ك الالب عالالن 

السيرة النبويالة  سال ى اآلن  هلالا فالي ذلالك الال ي تحالصلت علالى جالائ ة 

الللك فيصل  لم تسلم من الخلالل  فال البيالة العظلالى للالصابر الالسيرة 

النبوية ومراجع ا تحدثت عن أوضاع ا االا  نائية  ولم ت حالد  عالن 

سياته  لى   عليه والم اليومية العابية  تنالاوم  جعالل سياتاله  اللى 

  عليه والم كل الا نالشاطاث عالسكرية  مالن غال وة هالدر   لالى غال وة 

أسد   لى غال وة الخنالد   لالى غيرهالا مالن ال ال واث ت خلل الا عالدب مالن 

السرايا  مع أنه هين هدر والخند  االت االنواث ال نعالرف عن الا شاليئ ا 

في السيرة  ال الن ر القليل الذي نطق هه هعض عللالاء الالسيرة  وكالأن 

الراالوم  اللى   عليالاله وااللم جالالاء للحالر  فقالطإ ولالالذلك فإننالا نريالالد 

فريق هحث يل  هالذا الفالرا   هاالع لالاب علالى ك الب ال فااالير  وعلالى 

ك الالالب الحالالالديث والالالالسنة  وعلالالالى ك الالالب السيااالالالة الالالالشرعية واآلبا  

واألخث  واللن  اللرعية  وما ألفه العللاء فالي القالضاء والحكومالاث 

النبويالالة نريالالده أن يقالالد  لنالالا االاليرة تراالالم سيالالاة راالالوم   اليوميالالة ال 

االا  نائيةإ ألن الحياة االا  نائية الل ل لة فالي الحالر  لالسنا أهالث  ل الا 

اآلن نحن الل لوهون على أمرنا  فنحن مح اجون  لى هديه  اللى   

عليه والم مع أ حاهه  ومع أهله  ومع عشيرته  ومع كالل مالن كالان 

ي عامل معه  ف ذا مالا نح الاج  لياله اليالو   فإناله االيكون هل اهالة اللنالارة 

 ال ي نس نير ه ا في هناء الواقع.

تأايد من جي لعلل فعام  ن درج في الله إلنجاز عللية البنالاء   - 1

اع لالالالاب ا علالالالى مالالالصابر اللعرفالالالة اللعالالالصومة وغالالالير اللعالالالصومة  

الالذي وجالد  -فقاله النالوازم-وال جار  والوقالائع اللنقولالة  ونعالني ه الا 

للعالجة وقائع ونوازم مخ لفة وم نوعة  أسدث ا الناس أو ن لالت ه الم 

عبر العصور وفي أ القاع  االثمية م عالدبة  تح الاج منالا  لالى جلع الا 

على تنوع مذاهب ا وبراا  ا وتحليل ا ومقارن  الا مالع اللالدوناث ال الي 

ألفالالت فالالي موضالالوع ا  وكالالذا برااالالة اللن جيالالة الالال ي اع لالالدث فالالي 

معالج  اإ لن لكن من ااال خث  الالضواهط واآلليالاث الال ي ااال عللت 

في تن يل األسكا  علالى الوقالائع الل جالدبة  عالسى أن نالس فيد مالن تلالك 

اللن جية وتلك اآلليالاث فالي هنالاء واقعنالا  مالع مراعالاة ال نظالير الالثز  

 لذلك اآلن.

اا كلام الركن الالذي نالأوي  لياله عنالد انعالدا  النالس فالي ااال نباط   -  3

األسكا   وأريد هذلك اا كلام هناء  رح الفكر اللقا الديإ فالث شالك 

أن الك اهاث في علم اللقا الد سدي الة  وأوم مالن نالابى هإسيائاله الالشي  

الطاهر هن عاشور  ثم توالالت مالن هعالده الك اهالاثإ ليعالرف هالذا العلالم 

هعد ذلك  ن اج غ ير ونفعه يالسير هالسبب االجال رار وال كالرار  وخلالط 

ال ث فيه هالسلين والخوهللا هه في غالير مواطناله  و جرائاله فالي غيالر 

مسالكه  ملا أبى  لى عد  اا كلام جوانب ك يرة منه  فلنس كلل هالذا 

البنالالاء  واالاليكون مفيالالد ا ونافع الالا ومعين الالا لنالالا نحالالن فالالي هالالثب اإلاالالث   

ا إلخواننا في ال ر . ا ومثئل   و الح 

تشييد اللصدر الذي نس قي منه اللعلوماث واللعطيالاث الل علقالة   -  0 

هإخواننالالالا فالالالي هثبنالالالا اإلاالالالثمية وهالالالثب ال الالالر  ومعرفالالالة أخبارهالالالم 

وأسوال م  فثهد من  نالشاء هنالك لللعلومالاث ي  الم ه  بالع كالل مالا االلف 

ذكره  كلا يكون من ضلن علله ترجلة األعلام ال ي أنج ها عللاء 

ال ر  سوم اإلاالث   وتءاالد جلاعالة مالن العللالاء تن قالد الدرااالاث 

الالال ي ت الالم ترجل  الالا  والالال ي تفيالالدنا نحالالن اللالالسللين فالالي تحالالسين واقعنالالا 

 ونس شف من خثل ا نظرة ال ير لنا.

اا  ثم كافة واائل ال وا ل االج لالاعي واإلعالث  واالتالصام   – 0

إلطثع الرأي العا  في كل هثب اإلاث  وغيرها  على ما تم  نجازه  

و الالناعة الالالسلوك العالالا  لللج لالالعإ ألن ذلالالك يقالالوي الالالروح اللعنويالالة 

ويعالال ز الالالشعور هوسالالدة األمالالة  ويالالسعف النفالالوس فالالي ال  لالالب علالالى 

 رهاقالالاث اإلنجالالازاث ويعيالالن النالالاس علالالى تحلالالل أعبالالاء اللرسلالالة  

ووع اء الطريق اللح و   للخروج  لالى الرسالب الفالسي   الالذي ت ف ال  

فيالاله األهالالصار علالالى ضالالياء سالالضارتنا  وهالالو يعالالوب مالالن نالالور  الالحي   

عنالالدها يالالدرك النالالاس  أن االالعينا الالالرجي  قالالد أثلالالر الل جالالر الالالرهي   

 وان قلنا هفضل   وقوته من ضيق الدنيا  لى اعة الدنيا واآلخرة.

سيالالث يفالالرح اللءمنالالون يومئالالذ ه وفيالالق    أال  ن توفيالالق    

 من الصابقين قر . 



 

الحل الجامع الذي يخرج هذه األمة من سال الا الاللال الربي وهالو الالحالل 

الذي يحقق ألم نا العّ  وال لكين  يكلن في سقيقة غائبالة عالن واقالعالنالا 

 ن ا الن ضة فلنجعل ا اويا عنوان ل ّوي النالا وجالوهالر هالاطالنالنالا و لاليال الا 

  .يرجع تجلّينا ومظ رنا

الن ضة لن تكون قدرا  ال  ذا كانت ساملة في طي ا مشالروع راالالالي 

 رهاني ينبع من ا الة هذه األمة ومنبع ا الصافي.

اابا  فشل تحقيق مشروع الن ضة يكلن في تراكم  ثار االاال العاللالار 

ال ي تثسقنا ضف الى ذلك ال يلنة اإلق صابية لقوى االا كبالار الال الي 

ال ت ام تخفي في جوف ا ال ل والب ض والعداء وتدس لالنالا الالداالائالد 

تس  ل روح ان  امية نخب من هني جلدتنا ااهلت في تحطيالم هالويالة 

هذه األّمة ومس  مقومات ا وتش ي  ا هنشر العرقية والقبلية فصرنا الى 

الفرقة وال ناسر وال نافر وال خاللالف والالرجالوع الالقال القالرة   ذا مالا هالي 

 الحلوم للخروج من هذا الواقع اللشءو    ؟؟؟؟

فلنعلم جليعا أنه ال ن الضالة لال مال النالا  الّ هالالالوسالدة واجال النالا  الالفالرقالة 

واالخ ثف وال ش ت واج نا  ال عصب العرقي والقباللالي ألنال الا  فالاث 

ين ج عن ا الال النالاسالر والالحالرو  األهاللاليالة الال الي تالأكالل عاللالى الاليالاهالد 

واألخضالالر فالاليالالكالالون الالال الالخالاللالالف والالالفالالقالالر والالالدمالالار والالالث.... أمالالن 

والث ...اا قرار ون اية م ربية تسلب في ا ايابة األوطالان وتسال العالبالد 

في ا الشعو  وتن ب هلوجب ا الخيراث وتن ال الك األعالراهللا وتال هالق 

 األنفد.

مشروع الن ضة مرتبط هإ ثح ما أفسد الناس وال كفل هنشر الوعالي 

والفكر السليم وبعوة الناس الى العلم وال علم واللعرفة وسال ال الم عاللالى 

ال عايش وال عاون على البر وال قوى واللحبة وال ضامن والصد  في 

 اللعاملة مع اخث  النية هلل. 

مشروع الن ضة مرتبط هلعابلة ال حرر من قاعدة ال الب واللال اللالو  

وعد  الخضوع ل بعية قوى االا الكالبالار اقال الصالابيالا وثالقالافاليالا وفالكالريالا 

وتجسيد ثورة فكرية خاليالة مالن برن الشالرك مصالقالولالة هالاإلخالث  

تحقق عبوبية   على ارضه وتحرر اإلنسالان مالن عالبالوبيالة الالبالشالر 

وكبريائ م وتسلط م على رقاه م ليعيشوا في كنف الالحالريالة لال الحالقاليالق 

سياة تسوبها اللحبة واالخوة والرساللالة عاللالى أنال الا  انالوار الالعاللالم و 

اللعرفة و اإلهداع وهذا هو اللعنى الحقيقي لحياة اإلنسان الحر الالذي 

يحلل  فة اللس خلف في األرهللا غير ذلك فعلم أنك عبالد لال اليالر   

مسلوهة منك سري ك مق ور مالذلالوم تالعاليالش تالحالت تساللالط و نال واث 

 اللس كبر .          

مشروع الن ضة مرتبط هبذم الج د إل ثح جليع القطاعاث كل فالي 

اخ صا ه ل حقيق الرقي وال قالد  والالعال  والال اللالكاليالن والسالءبب وهالو 

أ ل عظيم ال يناله  ال أولي العلم والن ى من رجام عاللالت أكالاعالبال الم 

في العلم وأولى الع   من القوامين هالليل العاملين هالالنال الار اجسالابهالم 

في األرهللا وارواس م في السلاء رسلاء هين م اشالداء عاللالى األعالداء 

غاي  م رهانية خدمة الناس واألوطان طاعة وتقرهالا الالى   لال العاليالش 

شعوه م في الع  والعدم والالكالر  والال اللالكاليالن فالي  الل انالوار الالعاللالم 

 واللعرفة واللساهلة في هناء سصر الحضارة اإلنسانية.

  

يختم صاحب المقال هكذا كونوا أو ال تكونوا يا اتبااع ماحاماد صالاى 

  هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

1ص   

 توفيق   –بقلم السيد :  حممد بوكريطاوي 

 رئيس خلية التسويق واالتصال  



 

 

 

كل األرقام كانت إيجابية، فاألهداف المسطرة قاد تاحاقاقات بال هاي 

أفضل مما كان متوقعا طوال مدة سنتين ونصف مان افاتاتااع فارع 

باتنة لمصرف السالم الجزائر، حسب ما أكده مدير الوكالة إبراهيام 

 أوراغ في حوار لمجلة "السالم لالقتصاد اإلسالمي" 

بصفتكم مدير فرع باتنة، هل بإمكانكم إفادة قاراء ماجالاة "الساالم 

 لالقتصاد اإلسالمي" بنبدة تاريخية عن الوكالة؟

  8102لقد تم اف  اح فرع هاتنة في ال ااع عشر بيساللالبالر مالن االنالة 

وذلك هعد اع لابه راليا من طرف هنك الج ائر  هال الاريال  السالابس 

من الش ر نفسه. وهاشر الفرع نشالاطاله هال القالديالم مالنال الجالاث وخالدمالاث 

مصرفية م لي ة  تجلع هين األ الة وااله الكالار  فالي  طالار مالبالابئ 

 الشريعة اإلاثمية السلحة.

منذ قرابة الاثاالث ساناوات مان الاناشااط، وباالاناظار إلاى الاماوقاع 

المتواجد فيه الفرع، هل يكم الكشف عن الوجهة المتخاذة لاتاحادياد 

 زبائنكم وعمالئكم؟

وقد اا  دف الفرع  منذ انطثق ه  اا قطا  الل عالاماللاليالن مالن كالبالار 

الصناعيين وال جار اللعروفين هاللنطقة  من ذوي الاللالثءة الاللالالاليالة 

والسلعة الطيبة  هاإلضافة  لى األفراب من اللوبعين والاللال اللالولاليالن  

على سد اواء  وذلالك وفالق االيالااالة تالجالاريالة تسال الجاليالب لالحالاجالاث 

الل عاملين وم طلباث السو  اللصرفية اللحلية  ال ي تقو  على سدة 

ال نافد مع البنوك الال مالياللالة  الاالياللالا فالي مالجالام جالوبة الالخالدمالاث 

 اللصرفية اللسوقة.

أزمات متتالية، سايااساياة ثام  1561لقد وشهدت الجزائر منذ سنة 

اقتصادية لتليها األزمة الصحية األخيرة، أتأثر نشااط الافارع تاباعاا 

 لها؟

وعلى الرغم من الالظالروف االقال الصالابيالة الصالعالبالة الال الي  الاسالبالت 

انطثقة الفرع  ال ايلا ش  اللوارب هجليع أنواع ا  وركوب النالشالاط 

االق صابي الذي مدَّ عدب ا من القطاعاث  الايلا األش ام العلومية 

والبناء. ناهيك عن جائحة كورونا الال الي تسالبالبالت فالي تالراجالع سالجالم 

النشاط والعللياث ال الجالاريالة لالدى فالئالاث وااالعالة مالن الاللال العالاماللاليالن 

من تحقيالق  -ه وفيق   ع  وجل  -االق صابيين   ال أن الفرع تلكَّن 

األهداف ال جارية اللسطرة  من طرف اإلبارة العالامالة لاللاللالصالرف  

 وذلك لكث السن ين اللالي ين الفارط ين.

إنكم تلّمحون إلى أن النتائج المحققة كانت إيجابية، أيمكن إثابااتاهاا 

 باألرقام؟ 

نعم هي كذلك على اع بار أن اإلنجازاث اللحققة هاللال الت مسال الويالاث 

مشجعة   ذ فاقت كل ا األهداف اللسطرةإ فعلى ابيالل الاللال الام  هاللال  

مجلوع الوبائع على مس وى الفرع  في ن اية السالدااالي األوم مالن 

  %  82مليار بينار تالقالريالب الا  هالنالسالبالة ناللالو هاللال الت  4السنة الجارية 

  .% 088مقارنة هالف رة ذات ا من السنة اللاضية  وهنسبة  نجاز فاقت  

 

0ص   

مدير فرع باتنة لمصرف السالم الجزائر، السيد :  

اإلنجازات المحققة بلغت  « إبراهيم أوراغ

مستويات مشجعة رغم الظروف االقتصادية 

  »الصعبة

صورة جماعية ألعضاء فرع باتنة   
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أما هالنسبة ل لويثث األفراب واللءاساث فقد هل  سجل الا هالالالفالرع 

  8180مليون بينار  فالي نال الايالة جالوان  011أك ر من مليارين و

  مقارنة هالف رة نفس ا من السنة اللاضاليالة  %02هنسبة نلو هل ت 

. مالع الالعاللالم أن مالجاللالوع رخالس %  011وهنسبة  نجاز تخطت 

ماللاليالار بيالنالار  وسالجالم  2ال لويل اللفعلة هالالفالرع تالجالاوز مالباللال  

 ال لويثث قيد ال فعيل تجاوز اللليارين ونصف اللليار بينار.

وهخصو  مس وى سجم االلال ال امالاث خالارج الاللاليال اناليالة والال الي 

ت ل ل أاااا في سجم عاللاللاليالاث الال الجالارة الالخالارجاليالة وخالطالاهالاث 

ماللاليالون  211الضلان  فقد هل  سجل ا هالفالرع ثالث  ماللاليالاراث و

  مالقالارنالة %13  هنسبة نلو هلال الت 8180بينار  في ن اية جوان 

 .% 083هالف رة نفس ا من السنة اللاضية  وهنسبة  نجاز فاقت 

وكحو لة لللءشراث اللالية اللذكورة  نف ا سقق الالفالرع مالداخاليالل 

 11مليون بيالنالار  ونال اليالجالة  الافاليالة تالجالاوزث  70 افية هل ت 

  %  841  هنسبة نلو هلال الت 8180مليون بينار  في ن اية جوان 

مقارنة هالف رة نفس ا من السنة اللاضاليالة  وهالنالسالبالة  نالجالاز فالاقالت 

021 %. 

من ج ة أخرى  سصل الفرع  في اآلونة األخيرة  على الاللالرتالبالة 

األولى  من هين شبكة فروع الاللالصالرف  فالي عاللاللاليالاث السالحالب 

اللسجلة على مس وى الصراف اآللي للفرع  وكذا سالجالم األمالوام 

علليالة  وأكال الر مالن  01.111اللوزعة  هلعدم ش ري تجاوز ام 

 مليون بينار  وهذا هفضل تجند ال مثء هلصلحة الصندو . 811

رغم التحديات الصعبة التي واجهها فرع بااتاناة إال أن الاناتاائاج 

 كانت جيدة فما السر وراء تحقيق هذه الحصيلة؟

أوب أن أشير  لى أن هذا النسق ال صاعدي اللشجع لنشاط الالفالرع  

من خثم سجم اإلنجازاث السالفة الذكر  يبالعالث عاللالى االرتاليالاح  

ويرفع اقف الال الحالدي والاللالضالي قالدمالا لال العال يال  مالركال  الالفالرع  

 وتحسين ترتيبه هين فروع اللصرف. 

كلا أن هذه الن ائج لم تكن ل  حقق لوال توفيالق الاللالولالى عال  وجالل 

أوال   ثم تظافر جال الوب جاللاليالع مالو الفالي الالفالرع  بون ااال ال النالاء  

وانخراط م في جو م ني مالريال   يسالوبه روح الالفالريالق الالواسالد  

وسسن ال وا ل  واألباء الفعام  واالجال ال الاب الاللال الوا الل  وهالذا 

ه دف تجسيد قيم اللصالرف ماليالداناليالا  والال الطاللالع لالباللالو  مسال الوى 

مرمو  من االس رافية وال لي    ن على مس وى األباء الجلالاعالي 

 أو الفربي هالفرع.
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  وذلك 8102تم اف  اح فرع هاتنة في ال ااع عشر بيسلبر من انة 

هعد اع لابه راليا من طرف هنك الج ائر  ه اري  السابس من 

الش ر نفسه. وانطلق الفرع في نشاطه ه قديم من جاث وخدماث 

مصرفية م لي ة  تجلع هين األ الة وااله كار  في  طار مبابئ 

 الشريعة اإلاثمية السلحة.

وقد اا  دف الفرع  منذ انطثق ه  اا قطا  الل عاملين من كبار 

الصناعيين وال جار اللعروفين هاللنطقة  من ذوي اللثءة اللالية 

والسلعة الطيبة  هاإلضافة  لى األفراب من اللوبعين والل لولين  

على سد اواء  وذلك وفق ايااة تجارية تس جيب لحاجاث 

الل عاملين وم طلباث السو  اللصرفية اللحلية  ال ي تقو  على 

سدة ال نافد مع البنوك ال ميلة  الايلا في مجام جوبة الخدماث 

 اللصرفية اللسوقة.

وعلى الرغم من الظروف االق صابية الصعبة ال ي  اسبت 

انطثقة الفرع  ال ايلا ش  اللوارب هجليع أنواع ا  وركوب 

النشاط االق صابي الذي مدَّ عدب ا من القطاعاث  الايلا األش ام 

العلومية والبناء. ناهيك عن جائحة كورونا ال ي تسببت في تراجع 

سجم النشاط والعللياث ال جارية لدى فئاث وااعة من الل عاملين 

من  -ه وفيق   ع  وجل  -االق صابيين   ال أن الفرع تلكَّن 

تحقيق األهداف ال جارية اللسطرة  من طرف اإلبارة العامة 

 لللصرف  وذلك لكث السن ين اللالي ين الفارط ين.

هذا  وقد هل ت اإلنجازاث اللحققة مس وياث مشجعة   ذ فاقت كل ا 

األهداف اللسطرةإ فعلى ابيل الل ام  هل  مجلوع الوبائع على 

مليار  4مس وى الفرع  في ن اية السدااي األوم من السنة الجارية 

  مقارنة هالف رة ذات ا من %  82بينار تقريب ا  هنسبة نلو هل ت 

 . % 088السنة اللاضية  وهنسبة  نجاز فاقت 

أما هالنسبة ل لويثث األفراب واللءاساث فقد هل  سجل ا هالفرع 

  8180مليون بينار  في ن اية جوان  011أك ر من مليارين و

  مقارنة هالف رة نفس ا من السنة اللاضية  %02هنسبة نلو هل ت 

. مع العلم أن مجلوع رخس %  011وهنسبة  نجاز تخطت 

مليار بينار  وسجم  2ال لويل اللفعلة هالفرع تجاوز مبل  

 ال لويثث قيد ال فعيل تجاوز الللياري بينار ونصف.

أما على مس وى سجم االل  اماث خارج اللي انية وال ي ت ل ل 

أاااا في سجم عللياث ال جارة الخارجية وخطاهاث الضلان  فقد 

مليون بينار  في ن اية  211هل  سجل ا هالفرع ثث  ملياراث و

  مقارنة هالف رة نفس ا من %13  هنسبة نلو هل ت 8180جوان 

 .% 083السنة اللاضية  وهنسبة  نجاز فاقت 

وكحو لة لللءشراث اللالية اللذكورة  نف ا سقق الفرع مداخيل 

مليون  11مليون بينار  ون يجة  افية تجاوزث  70 افية هل ت 

  مقارنة %  841  هنسبة نلو هل ت 8180بينار  في ن اية جوان 

 .% 021هالف رة نفس ا من السنة اللاضية  وهنسبة  نجاز فاقت 

من ج ة أخرى  سصل الفرع  في اآلونة األخيرة  على اللرتبة 

األولى  من هين شبكة فروع اللصرف  في عللياث السحب 

اللسجلة على مس وى الصراف اآللي للفرع  وكذا سجم األموام 

عللية  وأك ر من  01.111اللوزعة  هلعدم ش ري تجاوز ام 

 مليون بينار  وهذا هفضل تجند ال مثء هلصلحة الصندو . 811

في األخير  أوب أن أشير  لى أن هذا النسق ال صاعدي اللشجع 

لنشاط الفرع  من خثم سجم اإلنجازاث السالفة الذكر  يبعث على 

االرتياح  ويرفع اقف ال حدي واللضي قدما ل ع ي  مرك  الفرع  

 وتحسين ترتيبه هين فروع اللصرف. 

كلا أن هذه الن ائج لم تكن ل  حقق لوال توفيق اللولى ع  وجل 

أوال   ثم تظافر ج وب جليع مو في الفرع  بون اا  ناء  

وانخراط م في جو م ني مري   يسوبه روح الفريق الواسد  

وسسن ال وا ل  واألباء الفعام  واالج  اب الل وا ل  وهذا 

ه دف تجسيد قيم اللصرف ميدانيا  وال طلع لبلو  مس وى مرمو  

من االس رافية وال لي    ن على مس وى األباء الجلاعي أو الفربي 

  هالفرع.

 السيد : إبراهيم أوراغ مدير فرع باتنة



 

 

 قام الشاعر:   

                   إذا طمحت الى غاية

 ركبت المنى ونسيت الحذر                                       

            ولم اتجنب وعور الشعاب

 وال كبة اللهب المستعر                                           

         ومن ال يحب صعود الجبال 

 يعش أبد الدهر بين الحفر                                        

 

كللاث معبرة عن اإل رار والعال ياللالة لال الحالقاليالق األهالداف 

والنجاح رغم الصعا . فاللالنالذ انالطالث  نشالاط الالفالرع فالي 

وفي  ل اللنافسة الشديدة  من قبل البنوك الخالا الة  8102

والعامة  وتبني ا للن ج الصيرفة اإلاثمية اا طاع فرعالنالا 

وفي ف رة وجي ة أن يكون في الريابة وي ل ع هسلعة طاليالبالة 

 في اللنطقة.

 

وقد ش د الالفالرع تالنالوعالا مالن ساليالث الالوبائالع والال اللالويالثث 

والخدماث ففي هداية النشاط اه م الفالرع هال اللالويالل األفالراب  

عن طريق البيع هال قسيالط لاللالساليالاراث ساليالث سالقالق نال الائالج 

مع برة كلا وكيفا للن وهللا هالفرع ل حقيق الن ائج اإليجاهية. 

وهعد الركوب الذي عرفه هذا النوع من ال لويل تلكن الفرع 

من تفعيل البدائل في تلويل الدراجالاث الالنالاريالة والال اللالويالل 

العقاري  ضافة الى االه لا  ه لويل اللءاساث عن طريق 

اا قطا  ال هائن من ذوي اللثءة اللالية الجيدة ملا االلال  

 للفرع من تحقيق األهداف اللسطرة. 

 

ويع بر تحقيق هذه الن ائج ن يجة منطقية لس ر فريق الالفالرع 

 وهصفة م كاملة مع مدير الفرع على :

تحسين الخدماث اللصرفية اه داء من مصاللالحالة الصالنالدو  

سيث اس ل الصراف االلي لفرعنا اللرتبة األولى من سيث 

سجم وعدب العللياث الش رية الى تحقيق وتفعاليالل مالخال اللالف 

 ال لويثث. 

ال قليل من اللخاطر هال طبيق الصار  للنصو  ال نظيليالة 

 لللصرف والقوانين وم اهعة الديون الل ع رة 

اتباع اللناهج االس رافية ل قديم وتسويق مخ لف من وجالاتالنالا 

 الا قطا  زهائن جدب وتوطيد العثقة مع العلثء الحاليين 

تحفي  العلام ومرافق  م في أباء م ام الم الاليالوماليالة هالإتالقالان 

خدمة لل هون الذي يع بر اإلطار واللحرك األاااي لنشاط 

 اللصرف 

 

في األخير أتوجه هالشكر لجليع الال ماليالثث والال مالثء فالي 

الفرع على تفاني م في علل م هكل اس رافية رغم انعكااالاث 

جائحة كورونا على جليع اق صابيالاث الالعالالالم كاللالا اشالكالر 

جليع مو في اإلبارة العامة عاللالى اال الرهالم ومسالاهاللال ال الم 

 للسير الحسن لنشاط الفرع 
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 السيد : عثماني نور الدين

 نائب مدير فرع باتنة



 

 

نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه الوبائع اللصرفية في 

ال لويل هاع بارها من أهم اللصابر ال ي تع لد علي ا 

اللصارف ال جارية في تلويل القطاعاث االق صابية 

 اللخ لفة.

وكللا زاب اا قطا  الوبائع كللا تواع تلويل اللشاريع 

وتقديم الخدماث لل هائن واللحافظة على عنصر األ الة 

وذلك ه طبيق القوانين اللعلوم ه ا في هذا اللجام 

إلرضاء مطالب الل عاملين ونجاح اا لرارية نشاط 

 اللصرف.

ا فعاال   وأما فيلا يخس الصراف اآللي فيع بر عنصر 

وأاااي ا هلصلحة الصندو   وهو يح ل الصدارة ساليا 

 على مس وى اللصرف وطنيا.

كلا أشكر ال مثء العاملين معي في اللصلحة والدور 

الكبير واللج وباث اللبذولة من طرف م  كلا اليفوتني ان 

أشكر كث من السيد مدير الفرع لوقوفه الدائم الى جانبنا 

 بون أن يفوتني ال قد  هالشكر للسيد اللدير العا .

فالعلل ليد مجرب تشريف وال هو منصب لللفاخرة هل هو 

تكليف وأمانة ون لنى أن نكون عند سسن ثق كم و نكم فينا 

 ونعدكم  ن شاء   هل يد اللج وباث واالج  اب.
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 صراف رئيسي  فرع باتنة السيد : 

عبد المجيد كربوب   

 فريق مصلحة الصندوق لفرع باتنة
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تح ل  بارة بعم الفروع موقعا هاما في ال يكل ال نظيلي لاللاللالصالرف   ذ 

تساهم هشكل كبير في عللية ال نسيق هين مخال اللالف اإلباراث الاللالركال يالة   

 و فروع اللصرف العشرين اللوزعين على كامل ال را  الوطني .

هذا ال نسيق يسل  للفروع هالقيا  هل ام ا هكل ا الولالة ويسالر و هالأعاللالى 

 جوبة و كفاءة.

 مهام إدارة دعم الفروع :  6

 نس طيع اخ صار بور  بارة بعم الفروع في الل ا  ال الية   : 

اللشاركة في  عداب و تطبيق ايااة اللالصالرف فالي تالطالويالر شالبالكالة  .0

 اا  ثم الفروع   

م اهعة تسيير اللوارب البشرية   للفروع هال نسيق مالع  بارة الاللالوارب  .8

 البشرية   

الس ر على تحسين شروط العلل لللو فيالن و كالذا سسالن ااال القالبالام  .1

 الل عاملين على مس وى جليع الفروع  

 اللحافظة على الصورة ال جارية لللصرف    .4

اللشاركة في  طث  من جاث اللصرف الالجالديالدة و مال الاهالعالة تالنالفاليالذ  .2

 اإلجراءاث الل علقة ه ا   

ال كفل ه سيير كل ما له عثقالة هالعالوارهللا الالدفالع و كالذا الاللالنالع مالن  .3

   دار الشيكاث   

ال كفل هإعداب و  راام ال القالاريالر الشال الريالة الاللال العاللالقالة هالالالحالسالاهالاث  .0

 اللف وسة و الحساهاث الل لقة  لى  بارة الضرائب   

 م اهعة اإلنجازاث الكلية للفروع  .2

 تقديم مساعداث و تو ياث م عدبة الجوانب للفروع     .7

 اإلا قبام و ال كفل هشكاوي الل عاملين ..01

 الهيكل التنظيمي إلدارة دعم الفروع :  1

 أاندث جليع الل ا  اللذكورة أعثه  لى بائرتين اثن ين  هلا : 

 بائرة ال أطير و الواائل   

 بائرة اإلا  ثم و بعم الفروع  

 

 

 

 : 1515أداء إدارة دعم الفروع خالل سنة  3
 

ااهلت  بارة بعم الفروع من خثم الل ا  ال ي أوكلت  لي ا من 
طرف اإلبارة العامة  لى  نجاز عللياث هال ة األهلية خثم هذه 
السنة  ملا أثر  يجاهيا على نشاط الفروع وجنب اللصرف هعض 

 مخاطر العللياث  من أهل ا : 
تحيين ملفاث الل عاملين : توا ل  بارة بعم الفروع تأطير  .0

عللية تحيين ملفاث الل عاملين هشكل مس لر مع  راام تقارير 
 بورية لإلبارة العامة.

تط ير بفاتر الشيكاث: من هين اللشاريع اللنج ة خثم هذه  .8
السنة  تط ير مخ ون بفاتر شيكاث الل عاملين الل واجدة عبر 

جليع فروع اللصرف و الل علقة أاااا هدفاتر الحساهاث 
 اللحولة من فرع  لى أخر و كذا الحساهاث الل لقة.

مفصلة  كلا  طلبية بف ر شيكاث 01421ت ويد الفروع هـ  .1
 يلي :

 بف ر شيكاث للل عاملين    2013 .4
 بف ر شيكاث شباك  0804 .2
 بف ر شيكاث هنكية . 211 .3
معالجة الحساهاث اللصرفية اللدينة: ل فابي تراكم الحساهاث  .0

اللدينة هعلوالث تسيير الحساهاث و ال ي لم تسجل عللياث 
مصرفية منذ ثثثة أش ر  تم اع لاب  جراء جديد للعالجة هذه 

 الحساهاث و تصفي  ا هشكل بوري.
 م اهعة عوارهللا الدفع و ال صري  ه ا لبنك الج ائر . .2
اللساهلة مع  بارة ال نظيم في  ثراء اإلجراءاث ال نظيلية و  .7

 الل علقة هنشاط الفروع .
نخ م هذكر اإلنجاز الخا  هاف  اح الفرع ال امن عشر .01

  للصرف السث  وال اني هلدينة وهران.

 أوبريكة هشام 

 مكلف بالدعم واإلستغالل

 بداوي مونية

 مندوبة متعددة المهام

 مرابط كريم

 رئيس دائرة التأطير و الوسائل
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ت كفل بائرة ال أطير و الواائل هلديرية بعم الفروع هل ا  عالديالدة تال اللالحالور 

أاااا سوم ال نسيق مع مخ لف اإلباراث ل وفير الواائل  اللابية و البشريالة 

للفروع ل رهللا تحقيالق أهالدافال الا الال الجالاريالة الاللالسالطالرة مالن طالرف اإلبارة 

 العامة  : 

  اإلشراف  هال نسيق مع  بارة اللوارب الالبالشالريالة عاللالى تسالياليالر مالو الفالي

 الفروع   سسب ال صنيفاث و منا ب العلل   

  تنظيم وتأطير عللية تو يف مو في الفروع الجديدة هال نسيق مالع  بارة

 اللوارب البشرية 

  تنظيم و م اهعة مخطط عطل مدراء الفروع هال نسيق مع  بارة الاللالوارب

 البشرية   

  الس ر على توفير جليع األج  ة و الع الاب الضالروري لاللالساليالر الالحالسالن

 لجليع مصال  الفروع  

  اللشاركة في  عداب مخطط تواعة  شبكة فروع اللصالرف عالبالر كالامالل

 ال را  الوطني  

   ال كفل هجليع طلباث البحث و ال حري عن اللال العالاماللاليالن أو األشالخالا

 اللحظورين من   دار الشيكاث   

   القيا  هل ا  م اهعة الحساهاث الراكدة بوريا 

  ال كفل هال نسيق مع فروع اللصرف ه لق الحساهاث الراكدة و الاللالديالنالة

 هعلوالث تسيير الحسا   

  القيا  هل لة  عداب ال صاري  الش رية الل علقة هف   و غلق الحساهالاث و

 اللوج ة  لى وزارة اللالية    

  ال كفل هاا ث  األرقا  السرية للخ لف البطاقاث اللصرفية و تالوزيالعال الا

 على الفروع  

  م اهعة و توجيه الفروع فيلا ي علق هنظا  فاتكا و عداب  ال قارير الل علالقالة

 ه ا و ال صري  ه ا  لى وزارة اللالية.

   القيا  ه أطير طلباث تحويل الحساهاث من فرع  لالى  خالر مالع الالحالر

 على اس را  اإلجراءاث اللعلوم ه ا   

  كلا يس ر جليالع مالو الفالي بائالرة الال الأطاليالر و الالواالائالل عاللالى الال الكالفالل

هاإلنش االث الل عدبة للو في الفروع الل علقة أاااا هشرح كيفية تقالياليالد 

العللياث في النظا  اللعلوماتي و كذا  هداء الالرأي و الال الو اليالاث لالحالّل 

 اإلشكاالث اللطروسة .

جليع الل ا  اللذكورة أعثه   يس ر علي ا فريق  ي اللاليّال  هالحالضالوره الالدائالم 

تجاوهه السريع و الفعام مع انش الاالث مالو الفالي الالفالروع  لاليال السالنالى لال الم  و

 ال ركي  على األهداف ال جارية    تجاوز العقباث و تجنب اللش  اث .

 التحديات و آفاق المستقبل  :  0

ال ي تواجه  بارة بعم الفروع للسنة اللقبلة  ن شاء   هي من هين ال حدياث 

م اهعة مشاريع الوكاالث قيالد اإلنالجالاز و الاللال العاللالقالة هالفالرعالي ريال الاج مالوم 

هقسنطينة     هرج هوعريريج  و فرع سسين باي هالج ائر العا لة و الال الي 

 هحوم   . 8180نأمل أن نف  ح ا قبل ن اية انة 

ال حدي األخر هو وضالع  لاليالاث ااال الرشالابياله لال الصالناليالف الالفالروع لال الرهللا 

الو وم  لى تحديد أب  ل هداف و اللسءولياث  و ما يقاهلال الا مالن  تالوزيالع 

 عابم لللكافآث و اللن  .

كلا تنوي  بارة الدعم هال نسيق مع  باراث نظم اللعلوماث وال طويالر تالقالديالم 

اق راساث لنلاذج خدماث مصرفية رقلية ي لوهالا  لاللالا ال   اقال الراح وكالالالة 

 رقلية هشكل كامل. 

 دائرة التأطير و الوسائل  :  0

 

 

 

 

 

 

 دائرة اإلستغالل و مساندة الفروع : 

ت كفل بائرة االا  ثم ومساندة الفروع عاللالى مسال الوى  بارة بعالم الالفالروع 
هل اهعة أنشطة الفروع وتحديد أهداف ا الكلية واللالية اللسطالرة مالن طالرف 
اإلبارة العامة  كلا تقو  هل اهعة ال قارير اليومية الصابرة عن  بارة الرقاهالة 
الدائلة من أجل الحر  على تسوية كافة األخطاء الواربة في ال قارير مالن 

 طرف الفروع.

تع بر بائرة االا  ثم وبعم الفروع سلقالة و الل هاليالن الالفالروع واإلباراث 
اللرك ية في تسوية جليع اللشاكل ذاث الطاهع االاال ال الثلالي سال الى تال اللالكالن 
الفروع من تأبية م ام ا ال جارية على أسسن وجه  كاللالا تال اللالقالى مالن جال الة 
أخرى جليع الطلباث ذاث الالطالاهالع االاال ال الثلالي مالن اإلباراث الاللالركال يالة 

 ل حويل ا  لى الفروع اللعنية وم اهعة تسوي  ا في اآلجام القانونية.

تقو  بائرة االا  ثم وبعم الفروع هإعداب الال القالاريالر الشال الريالة والالفالصاللاليالة 
إلنجازاث الفروع الكلية مع تحديد اللراتب األولى للس شاري ال هائن ومنه 
تقو  بائرتنا ه قويالم مالربوبيالة الالفالروع عاللالى أاالاس اإلنالجالازاث الاللالحالقالقالة 
ل هداف الكلية وكذي اس رام ا لإلجراءاث العللية للاللالصالرف مالن طالرف 
هذه األخيرة وفق معايير نسبية محدبة مسبالقالا مالن  بارة الاللالوارب الالبالشالريالة 

 وخلية ال قارير واإلسصاءاث اللالية.

تنسق بائرة االا  ثم مع اإلبارة اللرك ية من أجالل الالحالفالا  عاللالى وتاليالرة 
 االا  ثم للفروع وضلان الخدمة الدائلة للل عاملين على أسسن وجه.
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مالالالالن         Conflit management   لننننعنننن  ا نننن    ا    إدارة   

الل اراث األاااية ال ي يجب أن ي ل ع هال الا الاللالدراء وخصالو الا  مالن 

يعللون عاللالى األرهللا مالع الاللالو الفاليالن  والاللالسالءولالون عالن الاللالوارب 

البشرية  ويقو  مف و   بارة الن اع في هيئة العلل على تالقاللاليالل الال الوتالر 

الناتج عن اللشاكل الشالخالصاليالة هاليالن الاللالو الفاليالن أو هاليالن الاللالو الفاليالن 

واللدراء  اواء كانت هذه اللشكلة شخصية هشكل كالامالل أو تالطالورث 

 مالالالن خالالالثفالالالاث فالالالي الالالالعالالاللالالالل لالالال الالالصالالالبالالال  نالالال اعالالالاث شالالالخالالالصالالاليالالالة.

وال دف الن ائي إلبارة الن اع هو  جبار أطراف الن اع عاللالى ااال العالابة 

طريقة الحوار وسل اللشاكل الطبيعية اللع لدة في اللءاسة  هعيدا  عن 

االنفعاالث وربوب الفعل السريعة أو الحساهاث الشخالصاليالة  والالو الوم 

 لى سل الخثفاث والن اعاث هين األفراب فالي مالكالان الالعاللالل هالطالريالقالة 

  كلا تع بر  بارة الصراعاث في الاللالءاالسالة تحقق الرضا للجليع عابلة

من اللصابر األاااية للخبرة اإلبارية  سيث يءبي الخوهللا فالي  بارة 

عاللالى  -ال نظيلية واإلبارية-الن اع  لى  قل خبرة اللدراء واللو فين 

 سدٍّّ اواء

 أساليب إدارة النزاع في العمل 

أوم ما يجب فعله عند ال دخل لحل الالنال اعالاث فالي  فض االش باك أوال :

هيئة العلل هو فض االش باك القائم والو وم هأطراف الن اع  لى الحالد 

األبنى من ال دوء وال قبّل  قد يكون ذلك اريعا  في نالفالد وقالت انالدالع 

الن اع  وقد يح اج  لى عدة جوالث ونقاشاث مالنالفالربة سال الى الالو الوم 

 لى ال دف  ذلك ال ي علق فقط هنوعية الصراع ولكن هلالسال الوى األفالراب 

الل صارعين وتأثير الصراع هين م على العلالل وااللالطال ال الم فالي مالكالان 

 العلل.

ف م اللشكلة واالا لاع  لى الطرفين من أهم أااليالب  االا لاع وال قييم:

 بارة الن اع  وال يكفي أن نف م ابب الن اع من وج ة نظالر الالطالرفاليالن 

فقط  هل ال هد من  يصام الشعور ل لا أن الشخس الالذي يالحالاوم فالض 

وسّل الن اعإ يف م طبيعة الن اع ووج ة نظر كالل مالنال اللالا عاللالى سالدة  

وفي هعض األسيان قد نضطالر إليصالام الشالعالور هالالال الحاليال  اإليالجالاهالي 

 لن لكن من جذ  أطراف الن اع  لى ال سوية.

الحل للن اعاث موجوب في مكانٍّ ما بئلا إ لكّن عاليالنالا   ال وفيق وال سوية:

غاضبة  ال تراه! هذه القاعدة األاااية في  بارة الن اع  ف البا  ال يح الاج 

 لى اه كار سلوم هقدر ما يحال الاج  لالى  -أو الل دخل لفض الن اع-اللدير 

وياللالعالب  ت دئة الن اع س ى ي لكن أطرافه هالأنالفالسال الم مالن  يالجالاب الالحالل 

فالي هالذه الاللالرساللالة هال القالريالب وجال الاث الالنالظالر أو  اللدير بورا  ساالالا  

 الو وم  لى تسوية ترضي طرفي الن اع.

الوااطة من أااليب  بارة الن اع الشائعالة عالنالدمالا  االا عانة هالوااطة:

يكون أسد أطراف الن اع عنيدا  أو رافضا  لل عامل مع أشخا  هعين الم  

فيبحث اللدير عن شخس خبير أو له تأثير خا  على طرفالي الالنال اع 

 ليكون هو الوايط. -أو أسدهلا-

وهناك نلطان أااايان من ال حكيم في سل النال اعالاث   اللجوء لل حكيم:

األوم هو أن يعرهللا اللفاوهللا نفسه سكلالا  لاللالنال اع هالقالبالوم الالطالرفاليالن 

وال  ام ا هحكله م لا كان  وال اني أن يعرهللا الاللالفالاوهللا االاال العالانالة 

هحكم خارجي يرضى عنه الطرفان  وال شّك أن أالو  الال الحالكاليالم فالي 

 بارة الن اع أك ر شيوعا  هين اللس وياث اإلبارية العليا  كلا أن نال اليالجالة 

ال حكيم قد ال تكون سكلا  لصال  أسد طرفي الن اع هالضرورة  هالل قالد 

 تن  ي  لى ال وفيق وال سوية.

في هذا األالو  من أااليب  بارة الالنال اع فالي  اتخاذ  جراءاث مناابة:

هيئة العلل يلجأ اللدير  لى اا علام  ثسياته والط ه  ما لفرهللا سالّل 

فالي  هعض الال ال الياليالراث على الطرفين يضلن  ن اء الن اع  و ّما إلجراء

أابا  الن اع هين الطرفين ما يضلن أيضا  الو وم  لى سالّل الالخالثف 

 والصراع هين لا.

 اسماعين حاج احمد رئيس دائرة اإلستغالل و دعم الفروع
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اإلجراءاث الوقائية ج ء رئاليالسالي مالن  بارة  اتخاذ  جراءاث وقائية:

الن اع في هيئة العلل  سيث تعلل اإلبارة على تجنب تكرار الالنال اع 

مع نفد األشخا  أو مع أشالخالا   خالريالن لالنالفالد األاالبالا   مالن 

خثم  جراء هعض ال  ييراث اللثئلة في هيئة العلل أو نظامه  فالإذا 

كان ابب الن اع هو خثف على توزيع اللسءولياثإ تالعاللالد اإلبارة 

 لى  عابة ترتيب نظا  اللسءولية هاليالن الاللالو الفاليالن  كالذلالك  ذا كالان 

الن اع م علقا  هالصثسياث تلجأ اإلبارة  لى  عابة هيكلة الصثسيالاث 

وتطوير طريقة ال وا ل ال ي يالعالرف مالن خالثلال الا الالجاللاليالع سالدوب 

  ثسيات م.

الجدير هالذكر أن أااليب  بارة الن اع األاااية في هاليالئالة الالعاللالل ال 

ينو  هعض ا عن هعض هالضرورة  وقد تلجأ اإلبارة  لالى ااال الخالدا  

 أالو  أو أك ر من األااليب اللذكورة في  بارة الن اع الواسد.

 مهارات إدارة النزاع في بيئة العمل 

هطبيعة الحالام تال الطاللالب  بارة الالنال اع فالي هاليالئالة  مهارات التفاوض:

  فالإبارة الالنال اع فالي نال الايالة قدرة  اا  نالائاليالة عاللالى الال الفالاوهللا العلل

اللطاف هي تفاوهللا مع طرفالي الالنال اع إلنال الاء الالخالثف هالطالريالقالة 

ترضي جليع األطراف  والالرضالا هالنالا ال يالعالنالي أن الالحالّل يصالب 

هلصلحة الل خا لين هالضرورةإ و نلا يرضي م و ن لم يكن هو ما 

 يطلحون  ليه فعث !

 ن لم ي حَل مدير النال اع هالالالقالدرة عاللالى االاال اللالاع  :االستماع الجيد

وف م وتحليل كل ما يسلعهإ لن يكون قابرا  على سّل أي  راع  هل 

 قد يكون اوء اا لاعه اببا  جديدا  للن اع في هيئة العلل.

إلبارة الن اعاث في العلل هكفاءة ال هد من ال الدوء  هدوء األعصا :

والصبر وضبط االنفعالاالث ألقصالى سالد  سال الى  ن كالان الال الضالب 

والح   من طر  فض الن اعاث لدى البعض  لكنه طريقة لال الخالديالر 

الن اع أو تأجيله  واألجدى أن يكون اللدير هابئا  وجسورا  لاليال اللالكالن 

 من الو وم  لى سّل سقيقي وفعّام ومس ديم.

س ى  ن ام لك الل دخل لالحالل الالنال اع قالدرا  مالن  القدرة على اإلقناع:

 قالنالاع  الصثسياث والسلطةإ لن يكون تدخله م اللالرا   ن لالم يسال الطالع

هالحل الذي يقدمه  أو علالى األقالل  قالنالاعال الم هال ال الدئالة سالدة  األطراف

 الن اع للو وم  لى الحل هأنفس م.

من األابا  ال ي تقوب  لى فشالل  بارة  :المعرفة بالقوانين واألنظمة

الن اعاثإ ج ل اللدير هالقوانين واألنظلالة  وتالقالدياللاله ساللالوال  غاليالر 

مناابة ارعان ما تصطد  هعوائق تنظيلية أو قانونية  أو اوء ف له 

 لللشكلة نفس ا من وج ة نظر تنظيلية وقانونية.

هعض الن اعاث ت طلب  ثسيالاث  :الكاريزما والتأثر على اآلخرين

وااعة لحلّ ا  لكن معظم الن اعاث في هيئة العلل ياللالكالن ساللال الا مالن 

خثم ال أثير الشخصي عاللالى أطالراف الالنال اع  ولاليالد فالقالط تالأثاليالر 

السلطة والصثسية  لذلك تلعب شخصية مدير الن اع بورا  م لا  في 

  بارة الصراعاث.

 عوائق إدارة النزاع في بيئة العمل 

وء ال وا ل واالتصام هين اإلبارة واللو فين  ما يالجالعالل مال اللالة ا

 بارة الن اع في هيئة العلل شبه مس حيلة  ليد فقط من ساليالث قالدرة 

اإلبارة على ف م و تحليل الن اعاثإ ولكن أيضالا  مالن ساليالث الالقالدرة 

على ال دخل في الوقت اللناابة  وم اهعة ن ائج الال الدخالل وتالطالوراث 

 الن اعاث هعد سلّ ا.

ال حي  من العوامل ال ي تعيق  بارة الن اعاث في العلل  سيث يجالب 

أن ت حلى اإلبارة هاللوضوعية فالي الالنالظالر  لالى مالوضالوع الالنال اع  

 والعدالة في االا لاع  لى أطراف الن اع و يجاب الحلوم.

غيا  الوضوح والشفافية ليد فقط من معوقاث  بارة الن اع  هل قالد 

يكون غيا  الوضوح اببا  لنشوء الن اعاث والصراعالاث فالي هاليالئالة 

 العلل.

من االا راتيجياث ال ي ت بناها اإلبارة أسيانا   ساليالث  ال جاهل السلبي

تحاوم فقط ع م الصراع عن العلل واألباء بون الال الدخالل فالي سالّل 

الن اع أو ال وفيق هين الل نازعين  وعابة  ما يقوب الال الجالاهالل الساللالبالي 

  لى تعقيد األمر أك ر فأك ر.

أيضا  قد يكون كارثيا  في سّل الن اعاث  وذلك عنالدمالا  ال دخل السلبي

تقو  اإلبارة هفض الن اعاث هطريقة ايالئالة أو مالن خالثم الال العالسالف 

 هاا علام السلطة أو س ى ن يجة قلة الخبرة.

االه لا  هلظاهر الن اع وترك األابا  الحقيقية لالنالشالوء الالنال اعالاث 

عالقة  على ابيل الل ام تع بر الصثسياث العرفية لالبالعالض األفالراب 

من أابا  الن اعاث الشائعة في هيئة العلل  وعالنالدمالا تالقالو  اإلبارة 

هحل الن اع كل مرة على سدة بون مالعالالالجالة مشالكاللالة الصالثساليالاث 

العرفية هإل ائ ا أو جعل الا  الثساليالاث رااللاليالةإ االيالسال اللالر الالنال اع 

 وي جدب في كل فر ة.
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سيث اتالفالق الالطالرفالان عاللالي   8180212288و قد عقد االج لاع يو  األسد  

خطة علل  إلنشاء اللوقع الالجالديالد لاللالصالرف السالث  الالجال ائالر فالي أقالر  

اآلجام انشاء   وترأس فريق خلية ال سويق السيد محلد توفيق هوكاليالطالاوي 

مسءوم الخلية و السيد مبني عبد الكريم رئيد مصلحة ال صليم و اإلتصالام 

و السيد تللساني عبد ال اني مكلف هالالالعالثقالاث الالعالامالة و الساليالد بيالك عالبالد 

 الرسيم  اللكلف هاللراقبة ال قنية و ال صليم    . 

جلسة عمل مع  السيد عبد الحكيم نواس مدير 

مؤسسة إيكون للبرمجيات و تصميم المواقع 

اإللكترونية في إطار تحديث و تصميم الموقع 

اإللكتروني لمصرف السالم الجزائر في حلته 

 الجديدة 
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جلسة عمل مع فريق مؤسسة ريد 

موشن إلنتاج الومضات اإلشهارية  و 
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يسعدنا أن ن وا ل معكم اليو  مالن خالثم مالجاللالة الاللالصالرف سالوم  

موضوع فلسفة ابارة اللوارب البشرية في هالنالاء نالظالم الاللالءاالسالاث و 

انشاء الفرب الصال   اللن ج لل رواث و اللءثر في توازناته اللحيطاليالة 

 عبر ال من.

 ان طر  في موضوعنا هذا الى محورين أااايين و هلا:

مكانة و بور ابارة اللوارب البشرية و تطويالر الاللال الاراث هاللالصالرف 

 الج ائر –السث  

راالة اللصرف من خثم منظومة مواربه البشرية في هناء العنصر 

 البشري الل لي .

مكانة و دور ادارة الموارد البشرية و تطوير الاماهاارات باماصارف 

 الجزائر:-السالم

تعنى ابارة اللوارب البشرية و تطوير اللال الاراث هال الوفاليالر الالعالنالا الر 

البشرية الجيدة لجليع االباراث و مراك  العلل هالالاللالصالرف هالالالعالدب 

اللنااب و الكفاءاث اللطلالوهالة و فالي الالوقالت الاللالحالدب لال الوفاليالر كالل 

الظروف البشرية و الل نية اللواتية إلنجاز األهالداف الال النالظالياللاليالة و 

 االج لاعية و اللالية اللسطرة ل ا. 

ي ض  بور ابارة اللوارب البشرية و تطوير الاللال الاراث هالالاللالصالرف 

 من خثم ثثثة مراسل أاااية و هي:

الذي يأخذ هعدا اا راتيجيا تال الجاللالى مالعالانالياله  أوال: مرحلة التوظيف:

ضلن السيااة العامة ال ي ين  جال الا الاللالصالرف فالي االاال ال اللالار فالي 

العنا ر األك ر اا عدابا لل اولة م ن اللصرف الل كاملة فالي هالنالاء 

نظله ال يكلية و ال ش يلية الضرورية ألباء نشاطاته و تحقيق أهالدافاله 

 ال جارية و الخدماتية. ترتك  مءهثث ال و يف هاللصرف على:

قالاهاللالة  أ/ االستعدادات الخلقية ال ي تبرز في اللرش  مالن خالثم الاللال

ال ي تجلعه مع ابارة اللوارب البشرية و تطوير الل اراث عند تحليالل 

مثم  الشخصية الفربية من جوانب اللظ ر و نلط ال فكير و ثالقالافالة 

الفرب و مدى انفعاالته النفسية أما  الالوضالعاليالاث الاللالفال العاللالة الال الي قالد 

 تعرهللا عليه خثم جلسة اللقاهلة اللشخصة.

عند اللرش  من خثم تفاعله مالع األاالئاللالة  ب/ ابراز عنصر الذكاء

اللناابة ال ي تطرح عليه ل القالياليالم مالدى ااال العالدابه لاللالقاليالا  هالواجالبالاتاله 

الو يفية الجديدة و االندماج في فر  العلل و قيالاس مالدى ااال العالدابه 

 لثل حا  هالو يفة و االن لاء الى أارة اللصرف. 

لللرش  من خثم الش اباث األكابياللاليالة  ج/ ابراز المؤهالت العلمية

و الش اباث اللعرفية ال ي يحوز علي ا و ال ي تس الجاليالب لاللال الطاللالبالاث 

 الو يفة اللق رسة.

قالان الاللال الاث و  د/ اظهار جانب المهارات الفردياة لاللاللالرشال  فالي اتال

ال حكم في نظم اللعلوماث و اك سا  م اراث ال عامل و الاللالعالامالثث 

 ال ي تبرز من خثم خبراته الليدانية اللعبرة و اللءثرة.

 السيد : عبد الكريم تقمونين رحمه هللا
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فاليال اث  مرحلة االحتفاظ و تطوير المهارات  ثانيا: و انشاء نظا  لل الحال

ه ية االس فا  هالعنا الر الالجالديالدة الال الي تالم تالو اليالفال الا  اذ ال يالكالفالي 

االا  لار في تو يف العنا ر األك الر ااال العالدابا لاللالقاليالا  هالواجالبالاتال الم 

الو يفة بون االع ناء ه وفير الشروط الضروريالة لالثسال الفالا  هال الم و 

الس ر هاا لرار على تلبية طلوسات م الل نية اللشروعة و ذلالك مالن 

خثم البرامج ال دريبية و ال حفي ية اللثئلة و مساعدت م فالي الال الأقاللالم 

مع هيئة علل م الجديدة و االندماج في محيط العلل و ف م فلسفة العلالل 

هاللصرف من خثم نظامه الداخلي و مي ا  أخثقياث م نه و سسالن 

 السلوك.

يسعى اللصرف بوما في هناء منظومة مثئلة لثس الفالا  هالالالعالنالا الر 

الجديدة ال ي يو ف ا و من هين تلك ال حفي اث نجد مالنالظالومالة األجالور 

ال ي تع لد مصفوفة أجور الالكالفالاءاث و األباءاث و  لاليالاث تالعالريالف 

مكوناث األجر القانوني و تالحالديالد الالعالثواث و الاللالنال  و مال الطاللالبالاث 

 ال ياباث و ال رقياث األفقية و العلوبية لجليع اللو فين.

و من جانب اللكافآث  تس ر االبارة العامالة ضاللالن االيالااال ال الا لالدعالم 

منظومة اللوارب البشرية الل كاملة على انشاء الاللالكالافالأة الال الشالجاليالعاليالة  

لللربوبية الفصلية تلن  في كل فصل ثالثثالي عاللالى أاالاس انالجالازاث 

الفروع و تقييم أباء االباراث و الخثيا اللرك ية في بعل م اللالبالاشالر 

و غير اللباشر لنشاط الفروع  كلا أاالسالت قالواعالد الال القالياليالم السالنالوي 

 لنشاط اللصرف للن  اللكافأة ال شجيعية السنوية.

و في ايا  ال قييم الفربي ل باء الل لي   يس ر اللصرف فالي وضالع 

 لياث مكافأة األباء الل لي   في اا قطا  الوبائع و تالحالصاليالل الالديالون 

الل ع رة  وقد تلي  العديد من اللو فين فالي ناليالل الاللالكالافالآث الالنالقالديالة 

القيلة  نحيي م ه ذه اللناابة و نشالجالعال الم لاللاللال يالد مالن االنالجالازاث و 

 ال فو  مع زمثئ م اآلخرين ان شاء  .

و في مجام تدريب و تطوير م اراث اللو فين   تس ر االبارة عاللالى 

تدريب و تطوير م اراث اللو فين في مخ لف اللجاالث اللالصالرفاليالة  

 باخل و خارج اللصرف لثا جاهة الى م طلباث و ائف م الل نية.

كلا تس ر االبارة من خثم بائرة تسالياليالر الاللال الن و الالرواتالب عاللالى 

جوانب ال و يف و تنصيب الل الرشالحاليالن فالي مالنالا البال الم الالو اليالفاليالة 

هال نسيق مع بائرة ال دريب لاللال الاهالعالة تالرهصالاتال الم األولاليالة فالي مال الن 

 اللصرف.

كلا يق صر نشاط الدائرة على جالوانالب الال السالياليالر االباري الاللالسال اللالر 

لللو فين هل اهعة بوام م اليومي و تسليل م كل الوثائق االبارية الال الي 

يح جون ا إلثباث ان لائ م االباري لللصرف  كلا تس ر الدائرة عاللالى 

اعداب رواتب اللو فين في اللواعيالد الاللالحالدبة و تالقالو  هالالال الصالاريال  

النظامية لدى مصالالال  الضاللالان االجال اللالاعالي و مصالالال  الضالرائالب 

هال نسيق اللباشر مع خلية اللحاابة و الرقاهة اللالية و جاللاليالع فالروع 

اللصرف الل واجدة عبر الالوطالن و الال الي تالقالو  هالدورهالا هالالال السالويالة 

 اللحاابية على مس واها الج وي في اللواعيد اللحدبة.

كلا ت ولى الدائرة نشاط م اهعة االجازاث و تنظيم  م لاث العلل هاللالا 

 في ا الحج  على مس وى الفناب  ال ير م واجدة في ا فروعنا.

و في مجام تسيير األهداف و اللساراث الل الناليالة لاللاللالو الفاليالن  تالقالو  

الدائرة اللءهلة هل اهعة مساراث اللو فين في مخ لف مراك  الالعاللالل 

و م اهعة تقييم أبائ الم الالو اليالفالي و تسالياليالر الال يالاباث فالي األجالور و 

ال رقياث الى اللنا ب الو يفية في اطار تطبيق ال ياكل ال نظيليالة و 

م اهعة مكافأة اللو فين الل لي ين في اا قطا  الالوبائالع و تالحالصاليالل 

الديون الل ع رة و م اهعة تحقيق و تقييم األهداف ال سويقية لللو الفاليالن 

على مس وى فروعنا ال جارية. كلا تس ر الدائرة على عاللاللاليالة بوران 

اللو الفاليالن ضاللالن الاللالخالطالط الشالامالل لال الو اليالف قالدراث األفالراب و 

 االا  ثم األم ل للل اراث الفربية و الجلاعية الل وفرة هاللصرف. 

 مرافقة الموظفين ضمن اجراءات االستفادة من حاق الاتاقااعاد  ثالثا:

وفق قوانين العلل السارية اللفعوم و منح م كل الخدماث الصحيالة و 

 الل ايا االج لاعية ضلن ايااة اللصرف االج لاعية الشاملة.   

 رابعا: مرتكزات منظومة الموارد البشرية:

الالجال ائالر عاللالى -ترتك  منظومة اللوارب الالبالشالريالة لاللالصالرف السالث 

 اللحاور األاااية ال الية:

االم  ام الى النظا  الداخلي و مي ا  أخالثقاليالاث  أ/ المحور األخالقي:

الل نة و سسن السلوك و نظا  توكيد الجوبة الشاملة فالي الاللالعالامالثث 

ال جارية و االتفاقياث و االجراءاث ال قديرية ال ي تصالدر مالن االبارة 

 العامة.

االم  ام لضواهط االنضباط في اللظال الر و  ب/ المحور السيكولوجي:

اللباس و الفكر و ال فكير و السلوك و كل ما يصدر عن الفرب من قوم 

أو علل تجاه نفسه و تجاه اللصرف و زمثئه و الل عاملاليالن هالو الفاله 
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قالديالر و  ج/المحور التقديري: ينظر اللصرف الى مو فيه نالظالرة تال

اع  از يراعي مشارع م و سساايات م الو اليالفاليالة و االنسالاناليالة فالي 

ال عامل مع م و يراعي مشارع م عند تالقالياليالم تصالرفالاتال الم و اتالخالاذ 

القراراث االبارية على براية تامالة هالانالعالكالااالاتال الا عاللالى الاللالسال الوى 

ال نظيلي و النظامي و االباري و الالفالربي و الالعاللالل هالاإلجالراءاث 

ال أبيبية الربعية الضرورية إلزالة مواضع ال ش و الال القالصاليالر فالي 

 األباء و اللعامثث.

يراعي اللصرف من خالثم تالوجال الاث ابارتاله  د/ المحور االنساني:

العامة على الس ر الدائالم فالي انشالاء نسالق عالثقالاث انسالاناليالة باخالل 

اللصرف م جاند و م نامي هين أفراب الاللالصالرف الالواسالد يالكال السالي 

هعدا اا راتيجيا  للا ل ا من قناعة رااالخالة فالي انشالاء هالناليالة تالحال اليالة 

 هشرية قوية تدعم اا قرار و نلو اللصرف.

يس ر الاللالصالرف فالي وضالع نالظالا  شالامالل و  ه/ المحور االداري :

م كامل ل سيير أجور اللو فين ووضع  لياث ذكيالة إلبارة مسالاراث 

اللو فين الو يفية من خثم مصفوفة أجور الالكالفالاءاث و األباءاث  

و منظومة الل ن و الكفاءاث و  لياث الال الرقاليالة فالي الالرتالب و مالنال  

ال ياباث و اللكافآث ال شجيعية الفصلاليالة و السالنالويالة الالجاللالاعاليالة و 

 الفربية و م اهعة تقييم أباءاث اللو فين هاا لرار.

ين  ج اللصرف نظا  ال سياليالر هالاألهالداف و  و/ المحور التسييري:

تراي  مبدأ الج د الل نامي عند تقييم أباء مو فيه و ي جه تدريجيا و 

هخطى اليلة لثن قام من ال ياكل ال نظيلية الكثايكية االبارية الالى 

ال يكل ال نظيلي الل عدب األهعاب أاالاااله الالعاللالل هالاألهالداف و لاليالد 

 هالل ا .   

الاجازائار ماكاتاسابااتاه -خامسا: كيف ينمي موظاف مصارف الساالم

 الشخصية من خالل منظومة ادارة الموارد البشرية المتكاملة؟

هدأ هاالنضباط فالي الالعاللالل واالمال ال الام الالى  في االنضباط في الحياة:

ضواهط اللظ ر و السلوك و الفكر و ال فكير و ال صرف و ال العالامالل 

باخل اللصرف  يأخذ اللو ف أاد االنضباط ال ي تعكد تفوقه و 

نجاسه في مشاريعه الل ناليالة و الشالخالصاليالة و االجال اللالاعاليالة خالارج 

 اللصرف.

أن تعاللالل وفالق االيالااالة  في صناعة سعادتك الذاتية و االجتماعية:

اللصرف في االبارة هاألهداف و م ى تم تحقيق أهالدافالك الالو اليالفاليالة 

زاب اع  ازك هنفسك و زابك ذلك يقينا هقالدراتالك و أن تسالعالى بومالا 

في مساعدة زمثئك في العلل و أن توفر ل م الخدمة اللنال الظالرة مالن 

قبل م و تحصل على الخدمة اللن ظرة من م  و أن تع ني هنفسالك بون 

االل فاتة الى اآلخر و ي يدكلا هذا شعورا هالسعابة الل بابلة هينكلالا و 

ا رببان فيلا هينكلا الشكر و االسال الرا  الاللال البالابم لال النالاال الالخاليالر و 

 البركاث لكلا و للصرفكلا ان شاء  .

و قد تلقننا تجارهنا  في الحياة أنه من الحكلة  االع ناء هضبط النالفالد 

و زيابة ال قة ه ا و شكر   على نعله علينا و أن نربب الشالكالر لاللالن 

أسسن الينا و من سكلة األمور االكال الار مالن الشالكالر لال ال باب نالعالم و 

هركاث اللولى الع ي  على مصرفنا و عبالابه هالإذناله و هالو الساللاليالع 

 العليم. 

أن تعلم أن الاللالعالرفالة  في ابراز دورك و مكانتك في تميز المصرف:

و الكفاءاث ال ي قد ت ل ع ه ا ال تقيدك و ال تنفعك و مصرفالك اال اذا 

شاطرت ا اياها مع زمثئك في العلل هاللصرف هالالال الوا الل الالنالافالع 

الل نامي في ان  اج سكلة و فلسفة اللعرفة و ال وا ل مع اآلخر في 

 هناء النظم االج لاعية و االنسانية. 

 في تطوير الذات لتصبح مسيرا مااهارا باإدارة شاؤوناك ووظاائافاك

الشخصية هاألهداف و تسيير شءون عائل ك وفق مبابئ االنضباط و 

توزيع الل ا  هين أفراب عائل ك و تقييم أبائ م لواجبات م اللالدرااليالة و 

االج لاعية و الل نية و تحفي هم و تشجيع م لبلو  األهداف و هالنالاء 

السعابة العائلية م للا يصبو اليه مصالرفالك الاليالو  و أن تالعالكالد لالنالا 

م اراتك في ابارة شءونك االج لاعية باخل اللصرف لال الءثالر عاللالى 

 زمثئك  و ن علم منك ما ينفعنا و ينفع مصرفنا.

و أن يصب  رؤااء الفر  و مدراء االباراث و الفالروع و الالخالثيالا  

هدورهم مدراء مواربهم البشرية على مس واهم كل في مرك  عاللاللاله 

ليدير كل مسءوم و يسير شءون مساعديه وفق ما ذكر من ضالواهالط 

في االم  ام ألسكا  النظا  الداخلي و مي ا  أخثقياث الل نة و سسالن 

السلوك و الفكر و ال فكير و ال صرف الفربي و الجلاعي و الصالد  

و الوفاء في كل ما يصدر عن الالفالرب مالن قالوم و عاللالل و الال القالياليالم 

اللسءوم ألباء أفراب اللجلوعة و والئ م لواجبات الم هصالفال اله الالولالي 
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السيد : ناصر حيدر المدير 

 العام لمصرف السالم الجزائر

فضيلة الدكتور: رفيق 

 المصري رحمه هللا 

 

لو أن البائع قام لللش ري: أنا أش ري لك السلعة اللعيّنة  فإذا خّلص  ا لك هال لن كان ه ا  و ال أعدُث  ليك ال لن  هل تحر  هذه 

 اللعاملة؟ وهل يكون في ا غرر؟

 

 51/66/1560األحد 
 تعقيب السيد حيدر ناصر 

  

  السث  عليكم و رسلة   

أ ل اللسألة سديث سكيم هن س ا  الذي رواه ال رمذي و أهو باوب و النسائي : قلت يا راوم   يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليد 

  عندي فأهيعه منه ثم أه اعه من السو  فقام ال تبع ما ليد عندك

و قد أورب اهن قيم الجوزية في زاب اللعاب كثما نفيسا لشيخه اهن تيلية في تعليل هذا الن ي رج  فيه القوم هكون اللنع ينصب على هيع  

السلم الحام للن ليد عنده السلعة ألنه مل   ه سليل ا ساال في سين أنه قد يحصل علي ا أو ال يحصل علي ا و هو ال رر اللن ي عنه 

ال خثف على جوازه أما  شرعا ألن هيع الل عين اللللوك لل ير ال خثف على هطثنه و هيع اللو وف اللءجل اللقدور على تسليله 

الللك و الحيازة ألن لا قرينة القدرة على ال سليم النافية للج الة و ال رر. انظر زاب اللعاب في  اللو وف الحام فاألرج  فيه اش راط 

 208   0722وعبد القابر األرنءوط طبعة مءاسة الريالة و مك بة اللنار اإلاثمية انة   هدي خير العباب ه حقيق شعيب األرنءوط 

ال لن ف و هالذاث ما ن ى عنه   أنا أش ري لك السلعة اللعّينة  فإذا خلّص  ا لك هال لن كان ه ا  و ال أعدُث  ليك  لللش ري أما قوم البائع 
الحديث فعد  القدرة على ال سليم عندما تكون هذه القدرة راجحة عند نشوء العقد يءبي  لى فسخه مع  ح ه اه داء وي رتب على الفس  

 عابة ال لن لللش ري أما عد  القدرة على ال سليم أذا كانت القدرة منعدمة أو مرجوسة أو م ساوية االس لام عند نشوء العقد فأن ذلك 

 ملا يبطل العقد اه داء ألن ما ترج  هطثنه أواا وى فيه اس لام الصحة و البطثن ان  اء سكم هبطثنه اه داء و   أعلم

 
 تعقيب الدكتور رفيق المصري  

      65/66/1560بيع ما ليس عنده رأي آخر    
 في هعض رواياث الحديث: ن ى راوم    لى   عليه والم عن هيع ما ليد عنده  ورّخس في السَلم. 

 رخص في السلم: هل هي من نص الحديث؟

ال ريب أن السَلم و ن لم يرب ذكره في هذا الحديث  ال أنه ي داخل جد ا مع هيع ما ليد عنده  وكثهلا منصو  في الحديث  أسدهلا 

 هاللنع واآلخر هالجواز.

 

 بين الوكالة وبيع ما ليس عنده

 



 

 

 

 
 

 

 كيف منع رسول هللا بيع ما ليس عنده وأجاز السلَم؟

ا ةال زارع ا وال  انع ا   ولم تكن السلعة عنده وقت البيع ةسسب هعض اآلراء الفق ية في السلَ     وهو يش ري ا من غيره؟م ال ايلا  ذا كان البائع في السلَم تاجر 

 البيع اآلجل نوعان:

أجيل  أي: هحيث يكون لل نوع يءجل فيه ال لن  وهو هيع النسيئة  وهيع يءجل فيه اللبيع  وهو هيع السلَم. وال هد في الحال ين من أن يكون البدم اللءجل قاهث  

. وكث البيعين سثم هنس ع اِم لي ا مو وف ا في الذمة. وهيع السلَم جائ  هنس الحديث النبوي. ولو سر  هيع السلَم لحر  هيع النسيئة  ف لا يحرمان مع ا ويحثّن م

 الحديث النبوي.

 من أين استمّد الخالف في بيع ما ليس عنده؟

مو وف   نلا اا لدّوا رأي م ال هيع السلَم هو أك ر البيوع ال باا ا هبيع ما ليد عنده. فالعللاء الذين قالوا في هيع ما ليد عنده  نلا سر  ألنه ي علق هلبيع معّين 

ا  ألن السلَم  نلا لسلَ هذا من السلَم  ألن السلَم  نلا يكون في اللو وف. والذين قالوا هأنه  نلا سر  ألنه ي علق هليبع ساّم  نلا اا لدّوا رأي م هذا من ا م أيض 

 يكون في هيع مءجل ال ساّم. ففي سديث السلَم ةأو السلَف  جاء قوله: ألجل معلو .

ة الوسيدة ريقفخصائس هيع السلم هي ال ي تحّكلت في شرح سديث هيع ما ليد عنده. وال ريب أن هذه طريقة من طرائق ال فكير اللقبوم  و ن لم تكن هي الط

 عندي في هذا البا .

 لكن ما صحة هذين الرأيين؟

ا. وهذا ني أن البيع اواء يع أنا أرى أن سديث سكيم هن س ا  لم يفّر  هين مبيع ساّم ومءجل  وال هين مبيع معيّن وِم لي مو وف في الذمة  هل جاء اللنع عام 

ال اجر هالسلعة فة كان في الحاّم أو اللءجل  أو كان في اللعيّن أو اللو وف  ال هدّ من أن يكون من تاجر يبيع ما عنده  ال ما عند غيره  وهذا يق ضي معر

ا ألن يُحيله على هذا ال ير  ومن   ال ي حّلل أي مخاطرة!ثمّ  ال ي ي اجر ه ا  ويق ضي كذلك اللخاطرة في ال جارة. فلو هاع ما عند ال ير فإن الذريعة قد تف   أيض 

ا  فيجب أن يصدر هذا البيع عن زارع أو  انع أو تاجر يللك اللبيع قبل هيعه  ويكون من شأ ال جارة هل ل هذا نه وهذا األمر ال هد أن يكون في هيع السلم أيض 

شيء وال يف م في  كل اللبيع والعلم هه  وتكون قدرته عندئذ على ال سليم أكبر  و ال وقع في الحرا : هاع ما ليد عنده  ألن هذا من شأنه أن ي اجر ال اجر في

 شيء  ويره  من كل شيء وال يخاطر في شيء  و  أعلم.

عرهللا مشّوش  مع تقديري  ئكةوأما ما قاله اهن القيم  في زاب اللعاب  ونقل ه عنه اللواقع اإللك رونية  ما قاله نقث  عن شيخه اهن تيلية هو في هذه اللسألة الشا

سة  لكن اللشكلة نفيالكبير الهن القيم وشيخه  في مواضع أخرى ك يرة. وال ريب أن اآلراء ال ي نقل ا اهن القيم عن العللاء هي كل ا في نظري  راء مح رمة و

 هي في ال رجي  هين هذه األقوام الوجي ة والنفيسة  أيّ ا أوجهُ وأفضُل وأنفُد؟

ا  لى لكن ليد من الس ل  في خضّم هذه اآلراء  رفض رأي اإلما  الشافعي هأن السلَم اللءجل  ذا جاز فإن السلَم الحاّم يكون جوازه من ها  أو ألنه أقّل َغَرر 

جل ا لم يحّل  ف ي مح فظة   أمنه  فكللا طالت اللدّة زاب ال ََرر  وزاب اس لام تقلّب األاعار  ووقوع الن اع هين الل بايعين في البيوع اآلجلة  ألن البيوع ما با

 هالعثقة هين الل بايعين خثم مدة ال أجيل  هخثف البيوع اللعجلة.

 :القدرة على التسليم

كلا اش رط هعض العللاء في  يم ت باب القدرة على ال سليم  ذا كان البائع يبيع ما عنده  وت باب في السلَم  ذا كان البائع يللك السلعة منذ عقد البيع  لى وقت ال سل

ا  ذا كان البائع زارُعا للسلعة أو  انع ا.  هيع السلم ةواك فى  خرون هوجوب السلعة عند ال سليم . وت باب القدرة على ال سليم أيض 

 شراء سلعة معيّنة:

ه في شرائ ا في  لقد يرغب أسدهم في شراء العة معيّنة ةغير ِم لية  من هائع ال يريد ال عامل معه  فيطلب ا من أسد ال جار  هحيث يكون هذا ال اجر وكيث  

 مقاهل مبل  معلو . وقد يقوم له: اش رها ه لن كذا  فإذا اش ري  ا هأقّل كان الفر  لك.

 بيع المعدوم:

 هيع ما ليد عنده يخ لف عن هيع اللعدو   فبيع اللعدو  ي علق هلبيع ال وجوب له أهد ا  أو لّلا يُخلق هعدُ.

 بيع الشيء قبل قبضه:

ل شرائه قب كلا يخ لف عن هيع الشيء قبل قبضه  و ن كان ي داخل معه  فبيع ما ليد عنده ليد من قبيل هيع الشيء قبل قبضه  هل هو من قبيل هيع الشيء

 أ ث !

 الخالصة:

نا هذه! وليد يامهيع ما ليد عنده سرا  ألنه في رأيي يف   الذريعة ل ّجار ي اجرون في كل شيء  وال يخاطرون في شيء  كلا هو سام الك ير من ال جار في أ

ا ألنه في اللبيع الحاّم أو اللعيّن فحسب.  سرام 

مع ا  ورهلا سم هذا رأي أضيفه  لى اآلراء  و ذا لم يكن هو الرأي األرج    ال أني أرجو أن يكون على األقل من هين اآلراء ال ي ل ا وجه مع بر  وي  ا
 ي لب ا  و  أعلم.

 هعض ك ب الدك ور رفيق اللصري رسله  

 

 

 

 

 

 

 

 يتبع في العدد القادم بحول هللا........ 
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 بقلم: السيد حجاز ياسر عبد العزيز

 مندوب متعدد المهام / خلية التمويل العقاري

 رضي   عنه و أرضاه  فلكل مقا  مقام. كللاث توَزن هالذهب ألمير اللءمنين علر هن الخطا  هي     

ك ير منا ي ضايق من  ديق كان    قريب أو زميل  ان قده  هأالو  منااب    فلن نب ك على عيب فيك أو طالبالع االيالو  هالو  و     

سريس على   ثسك و نجاتك فحقه أن يشكر و يدعوا له هالخير ألنه كلن  أهدى لك هدية طيبة    ال أن يش م و ي  م في تدخاللاله فالي 

شءون ال ير  و يوضع في خانة األعداء  كلا على اللرء  أن ال يحكم على أي  تعليق أو تعليقاث ال يعرف خلفيات ا أو مالن أسالد خالاناله 

 ال عبير في أي منصة فث خير فينا  ن لم ن ذاكر عيوهنا فيلا هيننا .

إّن أحادكام مارآة أخاياه فاإن رأى باه أذى « : ملسو هيلع هللا ىلص   ل كن شعارنا مقولة عنوانا  وال ي هي على من اج خير الورى  قام راوم   و    

  الل م وفقنا للا تحبه و ترضاه وأهدنا  لى ابيل الرشاب و أرنا الحق سقا و ارزقنا  تباعه و أرنا الباطل هاطث و أرزقالنالا «فليُِمطه عنه

 اج ناهه...  و خر بعونا أن الحلد هلل ر  العاملين .
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بخل أسد النحويين السو  ليش ري سلارا فقام للبائع : أريد سلارا  ال هالص ير اللح قر وال هالكبير اللش  ر   ن أقللالت عاللالفاله  -

 بر   و ن أك رث علفه شكر ال يدخل تحت البواري وال ي اسم هي السواري   ذا خث في الالطالريالق تالدفالق و ذا أكال الر الال سالا  

 تالالالالالرفالالالالالق. فالالالالالقالالالالالام لالالالالاله الالالالالالبالالالالالائالالالالالع : بعالالالالالنالالالالالي  ذا مسالالالالال    الالالالالالقالالالالالاضالالالالالي سالالالالاللالالالالالارا  هالالالالالعالالالالال الالالالاله لالالالالالك

 

كان أسد األمراء يصلي خلف  ما  يطيل في القراءة, فن ره األمير أما  الناس, وقام له : ال تقرأ في الركعة الالواسالدة  ال هالآيالة  -

واسدة . فصلى ه م الل ر , وهعد أن قرأ الفاتحة قرأ قوله تعالى ة وقالوا رهنا  نا أطعنا اابتنا وكبراءنالا فالأضاللالونالا السالباليالث  , 

وهعد أن قرأ الفاتحة في الركعة ال انية قرأ قوله تعالى ة رهنا ءات م ضعفين من العذا  والعن م لعنا  كبيرا  , فقام لاله األماليالر يالا 

 هذا : طوم ما شئت واقرأ ما شئت, غير هاتين اآلي ين . 

اش رى أسد الل فلين يوما  الكا  .. وقام ألهله: اطبخوه ! ثم نا  . فأكل عياله السلك ولّطخوا يده ه ي ه. فللا  حا من نومه ..  -

 قام: قدّموا  لّي السلك. قالوا: قد أكلت. قام: ال. قالوا: ُشّم يدك ! ففعل.. فقام:  دق م .. ولكنني ما شبعت.
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