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بقلم المدير العام

السيد  :حيـدر ناصـر

سؤال لطالما أثير في المنتديات العلمية والممملمتم ميمات
المهنية والمناقشات األكاديمية والحوارات اإلعالمية
والت ارير الرسمية والكل يحلل المشكلة مم وموا م
معينة ويركز على عوامل ممحمددو ويم م مى اإل مكمال
قائما دون أن يتحرك وضع بمورةمة المئمزائمر قميمد
أ ملة بل هد ا ممؤرمرا ا امحماد امدر الشمركمات
المدروة أسهمها منها بمعمد اتسمتمحمواه عملميمهما مم
ادر المئموعات الدولية الك يرو ورووعها للنماما
ال ديم إلدارو المااهمات ع ر سئالت الشمركمة مممما
يمثل تراوعا كم ميمرا وضمربمة أرمرر لمهم الامو
المالية التي تراوح مكا ها.
ل د سهر ال ائمون على ؤون ه الاو مم دارو
ركة بورةة الئزائر ولئنة الرقابة على عملميمات
ال ورةة ور راء وماتشاري وزارو المالية وكملمهمم
طارات كفؤو وااترافية على اقتراح املمول كمفميملمة
بتحريكها واترت اء بمعامالتها لماتور يليق بمحمئمم
اتقتصاد الئزائري وقدراته المكماممنمة واامتميماومات
المؤساات اتقتصادية التمويلية وتطلعات أةمحماد
األموال اتستثمارية ولك لألسف ب يم دار لم مممان
على االها وتزال بورةتنا م أضعف بورةات
العالم.
تعددت الرؤر و التحاليل والتفايرات اول األس اد
و ارتلف التصورات اول طري ة معالمئمة المنمتمائم
ولعله يمك تلخيص مئمل العوامل الكابحة المممتمفمق
عليها في عد ا تشمار ثم مافمة اتسمتمثمممار فمي الم ميمم
المن ولة لدي عامة المدرري سواء كما موا أفمرادا أ
مؤساات وضعف العوائد لدر ال ليل م المؤساات
اتقتصادية المصدرو و الحاومز المنمفمامي المممرتم م
بإ كالية المربما فميممما يمخمص الامنمدات الاميماديمة و
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الخاةة والطابع غير الاائل للاو المالميمة مممما ت
يشئع الماتثمري على استثمار مدرراتمهمم المممالميمة
فيها .هم ا مم ومهمة و فميممما يمتمعملمق بماإلةمدارات
المؤسااتية كر وفرو التمويالت ال نكية وا خمفما
كلفتها ودعم وزء م الفوائد المترت ة عنها مم قم مل
المخمزيمنمة المعمممومميمة و الممطمابمع المعمائملمي الممم ملممق
للمؤساات الص يرو و المتوسطة ورفض أةحابمهما
فتح رأسمالها وعزوف الكمثميمر ممنمهمم عم الملمئموء
إلةدار سندات مديمو ميمة لم ات المحماومز الشمرعمي
المشار ليه فيما س ق مع غميماد الم مدائمل الشمرعميمة
كالصكوك اإلسالمية مثال زيادو ع عد اتستم مرار
ال ا و ي و المؤسااتي وعد فافية ال يا ات الممالميمة
تيئة ارتفاع ا ة الض الضمريم مي و اسمتمفمحمال
التعامل بالن ود اتئتما ية على اااد وسمائمل المدفمع
ال نكية وةعوبة الشروط ال ا مو ميمة المممطملموبمة مم
المصدريم إلدرا أهمممممهمم فمي الم مورةمة وقملمة
المهنيي والوسطاء المعتممديم وضمعمف المخم مرو و
الممارسة في مثل ه العمليات م وهة أررر .كمل
ه العوامل مئتمعة وغيرها ممما ت يمتمامع الممم ما
ل كرها في ه اتفتتاايمة سماهممم فمي ضمممور و
اضمحالل الاو المالية الئزائرية م ار ة بما يئ
أن تكون عليه في اقتصاد يزرر بالطاقات ال شرية و
الموارد المالية و الثروات الط يعية و ال نى التمحمتميمة
كاتقتصاد الئزائري.
ولئ كا كل ه األس اد ا ي ية وممؤثمرو فمإ منمي
أعت د أن مردها وميعا للخلل الهيكلي المالاظ عملمى
دارو الشأن اتقتصادي و المالي في بالد ا م ايم
غياد رؤية و استراتيئيمة واضمحمة المممعمالمم عملمى
المممدر الممممتموسم و الم معميممد إلةمالح الممممنمامومممة

اتقتصادية اوكمة و أداء بما يممكمنمهما مم المدرمول
فعليا و بخطى ثابتة في منطق اقتصاد الاو لينتم مل
محرك التنمية م ال طاع العا لى ال طماع المخما
و م دائرو مميمزا ميمة المدولمة لمى عمالمم المممؤسمامة
اتقتصادية و م اتعتماد على الريع المنمفمطمي لمى
اتستناد على ال يم المضافة لملمصمنماعمة و المزراعمة
والايااة و المخمدممات والمطماقمات المممتمئمددو ومم
ات طواء على ال ات لمى ات مفمتماح عملمى المعمالمم و
التنافس مع الم ميمر فمي وم د اتسمتمثمممار األومنم مي
الخال للثروو الن ال للتكنلوويا الملهم لطر التايير
المحممديممثممة وأرمميممرا مم اإلدارو المممم مما ممرو لمملممنممشمماط
اتقتصادي م ق ل الالطات العمومميمة لمى دورهما
الط يعي المتمثل في الض و الرقابة و المتمنماميمم و
ضممان المممنمافامة الاملميمممة وتمكمافمؤ المفمر بميم
المتعاملي اتقمتمصماديميم عملمى قماعمدو ةملم مة مم
الشفافية و التط يق الصار و العادل لل ا ون.
ت أزعم أ ني بكمالممي هم ا أكمون قمد عمثمرت عملمى
العصا الاحرية وكلمة الار واإلكاير الم ي سميم م
ماء الحياو في سوقنا المالية المضمحلة .لي األممور
كا به ال ااطة .كل مما أردت قمولمه أن الامو
المالية كالن تة ت تنمو وتؤتي أكلها ت فمي المتمربمة و
ماهمدا عملميمهما
المناخ المالئم لها .وأرتم ب صة كن
هات يو م ثما ينات ال رن الماضي ب لدو بوسعمادو
اد ع ري استطاع أن يصنع طمائمرو هملميمكموبمتمر
ة يرو في غرفته ب يته العائلي بتئميع قمطمع غميمار
م سميمارات و دراومات ماريمة و هموائميمة وأوقمد
محركها أمامنا وأر ر ا على استحياء أ ه لمم يمممنمعمه
م الطيران بهما ت أل مه سميمضمطمر لمهمد المئمدار
الخاروي وس ف ال مرفمة لمتمحم ميمق هلمل وأن والمد
يعتر على هلل وعلم فيما بعد اا ما أرم مر مي
قري ه ال ي عرفنا به أ ه استطاع قمنماع والمد بمهمد
الئدار والا ف وأ ه تمك م الطيران على ارتفماع
منخفض بطائرته وت أدري ما فعل هللا به بعدئ .
ليتمك أي مشروع م اإلقالع تبد م تحرير مم
ال يود واألث ال والعوائق فيمئمد اميمنمئم فمي األر
مراغما كثيرا وسعة.
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بقلم السيد  :حممد بوكريطاوي – توفيق
رئيس خلية التسويق واالتصال

يااهم ةاا العمود في ه ا العدد في التعريف بماهية المصرف
اإلسالمي شرا لث افة المصرفي المتحكم في النشاط الي يمارسه
معتمدا ووامع الكلم في التعريف بالصيرفة وال نل اإلسالمي التي
تتطل مئلدات ومحاضرات لتوضيح المفاهيم و راها وبكل
ارتصار يمك تعريف ال نل اإلسالمي أ ه مؤساة مالية ت د
الخدمات المصرفية على كافة أ واعها على أساس غير الربا ووفق
أاكا الشريعة اإلسالمية يرتكز شاطه اول المحاور التالية
است طاد الموارد (الودائع بمختلف ا واعها)
منح التمويالت (توظيف الموارد المات ط ة)
وضع تح تصرف الزبائ وسائل الدفع ( ردمات )
ن الدوافع واألس اد التي وعل ظهور ال نوك اإلسالمية قوله تعالى
((يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم
مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبتم
فلكم رؤوس أموالكم ال تظلمون وال تظلمون))
اي أن الفائدو هي الركيزو األساسية في تعامل ال نوك الت ليدية م
اي الفائدو المدفوعة على األموال المودعة والفائدو الم وضة على
ال رو ولما كان ه ا يتعار مع أاكا الشريعة اإلسالمية التي
تحر الربا أر ا ً وعطاءا ضافة لى ووود كثير م الناس ال ي
يحئمون ع التعامل مع ال نوك الت ليدية روفا ً م الوقوع في
المحاور.
ت و فلافة عمل ال نل اإلسالمي على عد استخدا سعر الفائدو
لتحديد العائد للمودعي بل يتم ضخ م الغ المـودعي ( الودائع les
 )ressourcesفي الوعاء اتستثماري بصي ة المضاربة المطل ة و
يــاهر المــصرف على توظيف هاته األموال (  )les emploisفي
مشاريع هات مردودية و هالل وف ا لمختلف ةيغ التمويل على حو
التمويل بناا المرابحة أو التمويل بناا اإلوارو او الاــــلم او
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اإلستصناع و المشـــاركة (المـــــنـــــتــو اإلســــالمي les
 )produits islamiqueوالتمــــــــــــويل )le
(  financementفي ه ا المناور يختلف ارتالفا ً و ريا ع
ال ي يمارس في ال نوك الت ليدية اي تعت ر عملية
اإلقرا
التي تمارس في ال نوك الت ليدية عملية وارو لألموال
اإلقرا
تضاف ليها فوائد بمعدتت متفاوتة اا مدو روط و مدو
ً
اتقترا .
أما ال نل اإلسالمي ت يتعامل بالفائدو أر ا ً وعطاءا ً بل ياتثمر وفق
أاكا الشريعة اإلسالمية معتمدا على الودائع التي يتالمها م
زبائنه تاتخد وتوظف ه األموال على س يل ال كر ت الحصر
على النحو التالي
يفو ال نل م ق ل المتعامل باستعمالها وله غنمها وعليه غرمها
وت تكون م يدو عند الاح أو اإليداع.
استثمارها على أساس المضاربة التشاركية م ابل اصول أةحاد
ه الودائع على ا ة م األرباح.
استثمارها في مشاريع هات مردودية على أساس اصول ال نل على
ا ة م الربحية تامح له بتوزيع لألرباح سواء على المودعي
وك ا المااهمي وبما في هلل عمال المصرف.
اتستثمار الم ا ر في األةول المن ولة وغير المن ولة.
اتستثمار في األورا المالية ريطة أن تكون عائدو لشركات ت
شاطها مع أاكا الشريعة اإلسالمية.
تتعامل بالربا أو ت يتعار
ت ديم التمويل لمختلف المشاريع التئارية والزراعية والصناعية
والع ارية والتي تتوافق أغراضها مع أاكا الشريعة اإلسالمية
وهلل م رالل ةيغ التمويل المختلفة
تأسيس الشركات التابعة في مختلف ال طاعات (التأمينات ،الترقية
الع ارية .... ،الخ).
المشاركة في ةناديق استثمارية أو الودائع لدر بنوك سالمية على
أساس المشاركة بالربح أو الخاارو.
يتم صاحب العمود مقاله الريادة تقتضي التحكم في منتجات
المصرف ومعرفتها حق المعرفة بما يمكننا جميعا حسن
تسويقها معا نحقق الريادة تحقيقا ال تعليقا.

مدير فرع عنابة لمصرف السالم الجزائر ،فاروق باباس:
"سجلنا نتائج جيدة رغم الديون المتعثرة"
عمل مكون م  01عنصر لى أن أة ح عددهم  00موظفا
تزام مع تطور شاط الفرع.
ا ق الفرع ابتداء في أول سنة مالية أي في  ،9602تائ ويدو
ومتنامية مع مراعاو تكوي محفاة م أاا المتعاملي م
هوي الخ رو والمالئة المالية واألدبية ،وهو ما يعطي ةورو
ويدو ع المصرف ويئعله بعيدا ع المخاطر الناتئة ع عد
الاداد.
على ماذا تستندون عند القول إن الفرع نتائج جيدة؟

مدير فرع عنابة السيد  :فاروق باباس
إن األزمة الصحية أثرت سلبا على عمالء فرع عنابة ،وعلى هذا
األساس تم تسجيل بعض الديون المتعثرة .ومع هذا ،تمكّن الفرع
من تحقيق نتائج جيدة حسبما أكده مديره فاروق باباس ،في
حوار لمجلة " السالم لالقتصاد اإلسالمي".
في البداية هل يمكنكم التعريف بفرع عنابة لمصرف السالم
الجزائر؟
بدأ الفرع شاطه مند  60فيفري  9602بعد اصوله على اعتماد
بنل الئزائر بتاريخ  90وا في  9602وهو شاط رع فيه فريق

رالل سنة  9602تح يق  31مليون دينار كنات ةافي مع
العلم أن الماتهدف كان  09مليون دينار .كما بلغ مئموع
التمويالت المح ق  0.3مليار دينار وهو م لغ مرتع بالنار لى
ما كان متوقعا والمتمثل في  0.1مليار دينار .أما الودائع ،ف د
بلغ مئموعها  9.0مليار دينار علما أن الماتهدف كان 0.3
مليار دينار .ه النتائ تاهر ال داية الموف ة لفرع عنابة.
لك سنة  9696هدت تعثرا تمثل في تح يق  1مليون دينار كنات
ةافي في اي كا الت ديرات األولية تشير لى بلوغ  15مليون
دينار.
مع أن مئموع التمويالت المح ق  1.3مليار دينار أي بزيادو
قدرها  266مليون دينار عما كان متوقعا والمحدد بـ  9.2مليار
دينار كما أن مئموع ودائع العمالء ارتفع لى  1مليار دينار علما
أ ه كان م درا بـ  1.1مليار دينار.
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رغم ائم التمويالت المعت ر ،ت أن النتيئة المح ة كا
معاكاة وه ا با الديون المتعثرو للمتعاملي با األزمة
الصحية.
هل تواصل التعثر خالل السنة الجارية؟
تائ ود
رالل الثالثي األول م الانة الئارية الوكالة ا
مرضية ،ف د تم بلوغ رقم  90مليون دينار كنات ةافي رالل
الثالثي األول م سنة  .9690ه ا م لغ ليس بعيد ع المتوقع
ال ي كان  95مليون دينار ،وهي تيئة مح ة رغم ووود ديون
متعثرو م الانة الااب ة.
وبخصو مئموع التمويالت المح ق ف ارتفع لى  1.9مليار
دينار علما أن الماتهدف كان  9.3مليار دينار ،في اي أن ما
تح ق كمئموع ودائع العمالء ف د وةل لى  1.9مليار دينار
بزيادو قيمتها  366مليون دينار م ار ة مع الت ديرات األولية
المتوقع بـ  5.5مليار دينار.
ما نوع العمالء الذي يتحصلون على تمويالت الفرع؟
ن التمويالت التي منحها الفرع قد تم توويهها لى المؤساات في
ال ال  .فثالثة أرباع ه التمويالت تم منحها للمؤساات في اي
أن ال ية أي  91بالمائة منها هي تمويالت منح لألفراد .ه ا
أمر ط يعي على اعت ار أن الفرع متواودو في منط ة شاط
اقتصادي راةة ما يتعلق بالصناعات التحويلية وعلى ووه
الخصو الصناعات ال ائية.
وكما هو اال وميع فروع ال نوك قد تم تخصيص وزء م ه
التمويالت للتئارو الخاروية.
ماذا يمكن إضافته في ختام هذا الحوار؟
تح يق النتائ سالفة ال كر تم بتضافر وهود الئميع ورفع
التحديات ،راةة في ظل المعطيات والاروف الصع ة التي
تشهدها األسوا الدارلية تيئة لألثار الال ية للاروف الصحية
التي تمر بها ال الد بصفة راةة والعالم بصفة عامة.
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مدير الفرع السيد  :فاروق باباس

المدير العام السيد  :ناصر حيدر

كلمة مدير الفرع :
بعد بام هللا الرامممان المراميمم و الصمالو و الامال عملمى أ مرف
المرسلي .
ود في ال داية أن شكر اإلدارو العامة على الث ة التي وضمعم فمي
خصنا و في كامل طاقم الفرع و لدلل فإ نا ت درر أي ومهمد فمي
س يل تح يق األهداف المرووو وهدا بتاافر وهود الئميع.
شكر أيضا كل الطاقم اإلداري لمصرف الاال عملمى اإلممكما ميمات
التي وضع تح تصرفنا .
و أما فيما يخص شاط الفرع ف د بدأ شاطه مند  60فيفمري 9602
بعد اصوله على عتماد بنل الئزائر بتاريخ  90وا فمي  9602و
سئل تئاري رقم  60د  6200116و هو شاط رع فميمه فمريمق
عمل مكون م  01عنصر لى أن أة ح عددهم  00موظفا تزام
مع تطور شاط الفرع.
ا ق الفرع بتداءا م أول سمنمة ممالميمة  -9602-متمائم وميمدو و
متنامية مع مراعاو تكوي محفاة م أاا المتعمامملميم مم دوي
الخ رو و المالئة المالية و األدبية ،يعكاون بدلل ةورو وميمدو عم
المصرف و ي للون ع المخاطر الناتئمة عم عمد الامداد  ،كممما
تاهر ال يا ات التالية
*سنة :0549

مئموع التمويالت المح ق  1.3مليار د علما أن الماتهدف كمان 9.2مليار د .
مئموع ودائع العمالء المح ق  1مليار د علممما أن المممامتمهمدفكان  1.1مليار د .
رغم ثقل حجم التمويالت ،إال أن النتيجة المحققة كانت عكس دلكك
و هدا لسبب الديون المتعثرة للمتعاملين بسبب األزمة الصحية.
*سنة :0504
رالل الثالثي األول الوكالة ا

تائ ود مرضية

تح يق  90مليون د كنات ةافي رالل الثالثمي األول مم سمنمة 9690علما أن الماتهدف كان  95ملميمون د رغمم وومود ديمون
متعثرو م الانة الااب ة.
مئموع التمويالت المح ق  1.9مليار د علما أن الماتهدف كمان 9.3مليار د .
مئموع ودائع العمالء المح ق  1.9مليار د علما أن الممامتمهمدفكان  5.5مليار د .
تئدر اإل ارو لى أن فرع عنابة ساهم بزيادو معت رو تم مدر د 16
بالمئة أي ب يمة  0.010مليار دينار فيما يمخمص اامابمات سمنمدات
اتستثمار رالل الثالثي األول لانة  9690للمصرف بصفة عامة.

تح يق  31مليون د كنات ةافي رمالل سمنمة  9602عملممما أنالماتهدف كان  09مليون د .

أما بالنا ة للثالثي الثا ي الفرع ا ق فس النا ة و هي  16بمالمممئمة
ب يمة ضافية ت در د  9.291مليار دينار.

مئموع التمويالت المح ق  0.3مليار د علما أن الماتهدف كمان 0.1مليار د .

تح يق النتائ سالفمة المدكمر تمم بمتمضمافمر ومهمود المئممميمع و رفمع
التحديات ،راةة في ظل المعطميمات و المامروف الصمعم مة المتمي
تشهدها األسوا الدارلية تيئة لألثار الال ية لملمامروف الصمحميمة
التي تمر بها ال الد بصفة راةمة و المعمالمم بصمفمة عماممة وسموف
اتمر في رفع التحدي لتح يق األهداف المرووو و ل درمر ومهمد
في دلل.

*سنة :0505

يئدر الدكر أن وكالة عنابة في تصاعد ماتمر م وهة التممويمالت
و كدا الودائع المات ط ة.

مئموع ودائع العمالء المح ق  9.0مليار د علما أن الممامتمهمدفكان  0.3مليار د .
هده النتائج تظهر البداية الموفقة لفرع عنابة.

تح يق  1مليون د كناتم ةمافمي رمالل سمنمة  9696عملممما أنالماتهدف كان  15مليون د .
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السيد  :ياسين فرحون نائب مدير الفرع

السيد  :صبري بن كارا مستشار زبائن

كلمة السيد  :ياسين فرحون

كلمة السيد  :صبري بن كارا

بام هللا الرامان الرايم و الصالو و الاال على أ رف المرسلميم ،
الحمد هلل رد العالمي و بمه امتمعميم  ،فمي الم مدايمة أود أن أتموومه
بالشكر الئزيل الى دارو المصرف التي منحتني الفرةة لكي أكون
م بي موظفيه ،يعت ر مصرف الاال الرائد فمي ممئمال الصميمرفمة
اإلسالمية في الئزائر و ما الئوائز التي فاز بها مؤررا و الممنواة
م طرف هيئات دولية ات رير دليل على هلل.
كان التحاقي بالمصرف بمثابة هدف و قد تح ق بإهن هللا عمز وومل،
فطالما كن أبح ع فرةة للولو الى عالم الصيرفة اإلسمالمميمة
و اكتشاف قواعدها و أساها فكا الفرةمة ممواتميمة بمعمد اإلعمالن
ع افتتاح فرع عنابة سنة .9602
بعد اتلتحا بالمصرف كان اول عور ا تابني همو المتمخملمص مم
هة الربا التي كا تشود ال نل ال ي كن أعمل فميمه و اتلمتم ماء
بفريق عمل ي ود مدير الفرع الايد باباس فارو المممحمتمر  ،اميم
اكتا الكثير م المعارف و استفدت م ر رته الطويلة في مئمال
ال نوك.
كا ا طالقة فرعنا موف ة كثيرا اي ا نما ارقما و مئمازات ت
باس بها في وميع الممئماتت سمواء كما م فمي تمممويمل األفمراد أو
المؤساات ،و ك لل في است طاد الودائع مم رمالل فمتمح ممخمتملمف
أ واع الحاابات ،كما ا ق الفرع في سنتمه األولمى متميمئمة ةمافميمة
يئابية بعد ااتااد وميع التكاليف و هو يء يصع تح ي ه.
بالنا ة لي كنائ مدير فرع هدفي همو ممواةملمة تمحم ميمق األهمداف
الماطرو م طرف دارو المصرف ،و ك لل العمل مع مدير الفمرع
م رالل تأطير فريق العمل و توويههمم و تمحمفميمزهمم لم ملموغ هم
األهداف ،كما أ و بالمئهودات الم ولة م طرف دارو الممصمرف
و دائرو الموارد ال شرية م اول تكوي الموظفميم اميم اسمتمفمدت
مؤررا م تربص في مئال دارو فر العمل ،مما سيااعمد مي فمي
تحمل المزيد م الماؤوليات ال يادية في المات ل.
في الخير ادعو هللا عمز و ومل أن يموفم منما وممميمعما المى مما يمحم مه
ويرضا  ،و الى ما هو رير للمصرف و تقمتمصماد الم مالد فمي هم
الاروف الصحية العصي ة التي تمر بها ال شرية.

تحياتي.
الحمد هلل ال ي بنعمته تتم الصالحات وبشكر تدو النعم.
قيل ها أردت الوةول سريعا فعليل بالاير بممفمردك أمما ها أردت
تح يق الهدف وات تصار فعليل التحلي بروح الفريق.
وله ا فإن العمل بروح الفريق هو م دأ تبد أن ت عه وميعما و معمممل
على تنميته في أ فانا وهو ال ي يؤدي بط يمعمة المحمال لمى المنمئماح
وتح يق األهداف المرووو.
ومع اتئا المئمزائمر فمي الامنموات األرميمرو لمى تمطمويمر وتمنممميمة
الصيرفة اإلسالمية وفتح أفا كم ميمرو فمي هم ا المممئمال وفمي ظمل
المنافاة الك يرو م ال نوك الزميلة التي رع في فتح المعمديمد مم
الش ابيل للصيرفة اإلسالمية على ماتور فروعها ,و بالرغم م أن
مصرف الاال كان س اقا في ه ا المئال ت أن فمتمح الم ماد عملمى
مصراعيه له الصناعة فر علينا الدرول فمي ممنمافامة مرسمة
تتطل الكفاءو والتميز وروح الفريق للفوز بث ة العميل ,و يما ما ممنما
بأن العميل هو الا يل تستمرارية المصرف و تطور فمإ منما معمممل
كفريق على ت ديم مختلف المنتئمات و المخمدممات بممما يمتموافمق ممع
تطلعاته وبأفضل طري ة ممكنة.
وفي الختا أسأل هللا ت ارك وتعالى أن يرزقنا وميعا اإلرمال فمي
ال ول والعمل وأن يزيد ا توفي ا لتح يق أهدافنا المشتركة.
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السيد  :طارق شرفاوي
مكلف بالنقدية

األنسة  :صبرينة شمارخ
مكلفة بالنقدية

السيد  :رضوان زواتني
مسؤول النقدية

السيد  :سفيان عزوق
مدير الخزينة

كلمة السيد رضوان زواتني مسؤول النقدية :
بام هللا الرامان الرايم ،والصالو والاال على أ رف المرسلي وعلى
آله وةح ه وم ت عهم لى يو الدي .
يار ي أن ألت ي بكم في ه المئلة إلل اء الضوء على عمل فريق النم مد
اتلي .اي من يوليو  9600اعى بحمد هللا وتوفي ه لى تكويم فمريمق
للن د اتلي متكامل وفعال  ،لضمان استدامة ووودو الخدمات وعممملميمات
الن د اتلكترو ي مثل الخدمات المصرفية ع ر اإل تر وأوهزو الاح
اآللي و اط ال يع ،وتطوير ردمات ومنتمئمات ومديمدو ،وفمق تمعملميمممات
اإلدارو العامة وتما يا مع استراتيئية المصرف ال مائمممة عملمى اعمتممماد
أادث الول التكنولوويا واتبتكارات وتطويرها لتل ية تطلعات عمالئنا.
لتح يق ه ا الهدف تم توظيف موظفي مؤهلي في ه ا المئال ،وتطويمر
قدراتهم واترت اء بها لى آفا وديدو م الخدمات الرقمية.
وقد استطعنا بفضل هللا أن مضي قدما ً بإطال الناخة الئديدو لتمطم ميمق
الهاتف الن مال مماي سمال تامممح بمتمحمويمالت أسمرع واتطمالع عملمى
العمليات في بضع دقائق ،كما قمنا بتعزيز أم وسالممة ممنمصمة الامال
م ا ر للخدمات المصرفية ع ر اإل تر  .وبملمغ عمدد اامابمات الامال
م ا ر ه الانة  ،0920م ار ة د  5609سنة  9602أي بزيادو تم مدر
د .%11
وارةا على مواةلة تطوير ال نوات اإللمكمتمرو ميمة وتمعمزيمز رمدممات
ال طاقات المصرفية ،أطل نا راةيمة امممايمة ثمالثميمة األبمعماد ،وتاماعمد
ااملي ال طاقات المصرفية الصادرو م المصرف على المتمامو بمثم مة
وأمان ،وقد أثمر هلل ع ارتفاع عدد عمليات الدفع ع ر اإل تر .
وتواةل تعميم استعمال ال طاقة اتلكترو ية المحلية والدولية ايم بملمغ
عدد ال طاقات المحلية  05.016ه الانة ،مم مار مة د  06.110سمنمة
 9602أي بزيادو ت در د  ،%59كما بلغ عدد ال طاقات الدولية 0.000
ه الانة ،م ار ة د  0.015سنة  9602أي بزيادو ت در د .%51
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كة أوهزو الصراف اتلي بأوهزو وديدو
كما قمنا بتوسيع طا
لي لغ عددها  ،90و شر أوهزو الدفع اإللكترو ي لي لغ  069وهازا.

و يمتد التحول الرقمي ليشمل تطوير العنصر ال شري م رالل
تطوير قدرات ماتشار العمالء وال ي يعد أاد الركائز األساسية
ألعمالنا ،وم ه ا المنطلق ،قمنا بعدو دورات تدري ية للموظفي في
مئال الن د اتلكترو ي.
و اعى لتطوير ردمات وديدو ع بعد،
-

تعميم استعمال ال طاقة الدولية بخاةية الالتالماية،

-

اعتماد اا التفويض (سويتش) لحاملي بطاقات مصرف

الاال الئزائر،
-

-

شر وكاتت/فضاءات ردمات ارو،

تحاي عر

الاال م ا ر و ماي سال م رالل دم

ردمات وديدو والتواةل ات ي مع راد ،T95
-

طال ردمات بطاقات المؤساات،

-

طال ردمات الدفع والتحويل ع ر الهاتف الن ال ،بتطوير

تط يق المحفاة ال كية ( )WIMPAYللدفع في المتاور بتكنولوويا
 QRكود،
 فتح الحاابات ع بعد، -ةدار بطاقات بنكية ت تالمايه.

4041
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ام المعهد العالي للعلو يو  02ووان  9690بممم مر المممعمهمد
بعنوان " الصميمرفمة اإلسمالمميمة فمي المئمزائمر -ات امان أوت
" شطها مئموعة مم المخم مراء المممخمتمصميم و المدكماتمرو و
الفاعلي في مئال الصناعة المالية اإلسالمية .كر منها
مدارلة الدكتور طه كوزي المديمر المعما لملمممعمهمد المعمالمي
للعلو  ،و كا بعنوان" الصيرفة اإلسالمية في الئزائمر-
ات اان أوت "و التي أوضح فيهما أن مكمالميمة ممعمالمئمة
الصيرفة اإلسالمية في الئزائر تتمثل في ثالث اط
 التشن ال هني، التشن المعرفي، -العص يات األكاديمية.

 ت ديم ردمات (منصات التئارو اتلكترو ية). مدارلة الدكتور سليمان ناصر بعمنموان " محمو آداء أفضملللصرفة اإلسالمية في الئزائر ،اي

بي موقع الصميمرفمة

اإلسالمية في الئزائر و هكر أن ال نوك العموميمة تم مطمي

م  31لى 30بالمئة م الامو المئمزائمريمة  .كممما قمد

د -مدارلة األستاه ناصر حيدر – المدير المعما لمممصمرف
الاال الئزائمر ،-وكما م بمعمنموان "مم موممات مئماح
مالاااته بخصو تواود فس أعضاء الرقابة الشمرعميمة
المصارف اإلسالمية في الئزائر" ،لم صخمص فميمهما هم
في العديد م الهيئات و اقترح أن يتم تحديد ا تمائهم .
الم صومات والوسائل والمفاتيح في الن اط التالية
مقومات النّجاح
ّ
د  -أممما المممممدارمملممة األرمميممرو فممكمما م لمملممدكممتممور مككوسككى عككبككد
 كيف ندم ،الالوي بعنوان "آليات النهو بالصيرفة اإلسالمية فمي
 كيف تميز،الئزائر" ،و التي أورد فيها أهم اآلليات التي يم مو عملميمهما
 كيف نتشر و رافيا،اا المصرفة اإلسالمية و كيفية المنمهمو و الاميمر بمهما
 كيف توسع ل لوغ ماتور تطور و مو اتى ت تراوع.قدما لرفع مامتمويمات الصمنماعمة المممالميمة اإلسمالمميمة فمي
وسائل النّجاح
الممممئممممزائممممر ،و ومممماءت تمممموةمممميممممات الممممدكممممتممممور
 المحافاة على الموقع في الاو ،مشيدو بضرورو التعاقد مع المعاهد و الئامعات لمتموطميمد
 وضع اا دارو مخاطر،المعارف العلمية و اتستفادو م ال حوث العلممميمة فمي هم ا
 اا رقابة دارلية،المئال .
وك ا اا معلوماتي محكم.
كما أوةى بإيئاد أرضيات اتمفما بميم المممؤسمامات المممالميمة
مفاتيح النجاح
 تعزيز اتلتزا الشرعي،اإلسالمية فيما بينها للوةول لى وضع سياسات ممالميمة و
 الاعي إليئاد طار قا و ي وزائري،يئاد الول عملية  ،و ك ا مااعدو هيئات الرقابة الشرعيمة
 التكوي الشرعي والفني،في مئال المالية اإلسالمية.
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ق ل رمس عشرو ( )01سنة ،وفي الطريق الوﻃني رقم ( )60وقع
اادث مرور مأساوي راح ضحيته ثالثة أ خا  ،وقد كان والدي
الكريم الناوي الوايد في تلل اللحاة  ،وهو األكثر تضررا ،و ثخا ا في
الئﹺراح ،وبعد تلل اللحاات تأروح الوالد ،في مشفا  ،بي الموت
والحياو ،بي ال ي وبة
والوعي لثالثة أيا ويزيد ...بمئرد أن أتم الط ي الئراح عمليته التي
استمرت ( )60ساعات كاملة ،كان لنا ل اء معه اائله و عاوله أن
يئي نا ع موعد ال رء ،ولحاة ات فرا  ،وتوقي استعادو الوالد لحاسة
المشي فأو ابني قائال » ل د ا تهى عملي وقد و رت بفضل اهللا ،
م الكﹸاور ،واألمر اللحاة بيد والدك ن كان
وراايا ،ما استطع
سيطيق ة را على التأهيل الحركي ،وسيراب الااعات الطوال في
التكوي والتدري ،
أ أن فاه سين طع  ،ويف د ب لل مكا ية الوقوف على روليه مئددا.
قد ي رأ ال عض ه الكلمات على أ ها م دمة أدبية! أو هكرر أليمة
خصية عائلية! وقد ي صر كثيرون ع يئاد الخي الرفيع الواةل
بينها وبي موضوع الندوو اليو "الصيرفة اإلسالمية في
الئزائر"  ،بكل فرةها وتحدياتها! ن األوﻃان ليا تش ع اياو
اإل اان ،فإن ﹼ الوالد في مرضه واعتالله وةحته ت يختلف ع قصة
وﻃ يعال الكثير م األورا واألس ا في بد ه وفكر  ،وتل ى الكثير م
الكاور والرضو التاريخية والحضارية م "اتستعمار" ،لى عدد
م األزمات المرك ة المتراكمة في "وزائر ما بعد اتست الل"  ،فهل
يع ل ويحتمل أن الوﻃ سي دو قادرا على الوقوف مئددا على
فاه على
روليه ،وأن ياتعيد ااسة المشي والحيوية ،دون أن يعر
ﻃ ي وراح ،ودون أن يت ل تلل الااعات الطوال المره ة م التأهيل
الفكري ،والمعرفي ،والعلمي ،والتروبوي ...و ه م ال ديهي أن أي رطة
فاء اقتصادية أو سياسية أو أكاديمية لم تأر بحا ا ها سنوات
م التأهيل فإ ها ليا ت ادعاء ،ولهوا ،ووعودا كاهبة ...ن الاؤال
المحوري ال ي يتعي درسه وفحصه ؛ و ح مني النفس ب د أفضل
للصناعة المالية اإلسالمية ،و فتتح ماارا وديدا في التأهيل في الصيرفة
اإلسالمية بالئزائر م رالل "المعهد العالي للعلو " ،هو اآلتي ما هي
الرضو والكاور ؟ وما هي أبرز التحديات والتشنئات الفكرية
والتاريخية التي يعا ي منها "العالم اإلسالمي" ووﻃننا الئزائر؟ وما هي
اإلستراتيئية المثلى؟ وما هو الخيار األ ا في معالئة ه األورا
األكاديمية وفيما يلي
الفكرية ،والتشنئات المعرفية ،والرضو
كشف عاعي ألبرز التشنئات المعرفية والنفاية في واد ا ،
ومحاولة تستئصال بعض األورا ال هنية التي تفتل بئاد األمة والوﻃ
 ،واستعرا لمعالم ستراتيئية وفكرية قد تاهم في الرقي بالصناعة
المالية اإلسالمية

 Les Paradigmesيعلمنا أن الخرو م موه
ن علم النماه
مهيم لى آرر بديل يات ر ماارا معرفيا ﻃويال  ،وليس بوسعنا
تح يق قطيعة معرفية ،وههنية ،و فاية بي موه مالي ت ليدي تعاقدي
لى موه مالي سالمي اا ي ربحي -تكافلي ت بعد رالة معرفية ،
وفكرية ﻃويلة و اقة

ولعل م اآلفات التي تحااها في واقعنا اليو أن " الع ل الف هي
الحاضر"  ،و" المنطق الدعوي المعاةر" يعوز غال ا "ال يداغووية
الفكرية والتربوية" التي علﹼمها يا ا "النموه الن وي" في المراف ة
الهادئة الص ورو م موه مهيم لى آرر بديل  ،ف د تئنح ع ولنا
وتاتعئل الثمر ب راء تها للايرو الن وية الشريفة في "العهد المد ي"،
وبناء الدولة ،واست رار األ فس ،و ض النموه المعرفي الحضاري
ال ديل  ،وبالم ابل ض الطرف ع "العهد المكي" ال ي كان طة
ات عطاف في التربية،
والمراف ة ،وبناء المفاهيم ،وت يير ال ابليات ال هنية ...وه ا ما لماه
اليو اي الحدي ع "الصناعة المالية اإلسالمية" فإ نا ئد الرأي
مات ط ا بطري ة اادو  ،بي فري ي األول يئنح لى "ت رير قصور
تئربة الصيرفة اإلسالمية" وأرطائها باعت ار الايا الحضاري" ال ي
شأت فيه ،وبالنار لى ائم المعوقات ال ا و ية والت نية التي تعطل
سيرها وتطورها ،وفريق آرر ثان ينزع لى "تخوي وهود الصيرفة
اإلسالمية" باعت ارها ةورو منم ة للنموه التعاقدي الكالسيكي
الربوي ،ويرر أ ها ليا ت املة تاوي ية باسم اإلسال مفرغة م
ووهرها وم اةدها ،فما لم يتعدل "قا ون الن د وال ر " فال س يل
للحدي ع ةناعة مالية

الورم األول  :الوعﯽ بالمرحلﮥ
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الحياو م ايرو منهئيا ألسئلة الئامعة وال يداغوويا ،فالحياو ترك
ال يداغوويا فتفكل...

أما

ن التركي ة األكاديمية اليو لم يعول عليه م "المث في " في بناء
بدائل في اتقتصاد اإلسالمي أاد رولي ما ف يه متضلﹼع لكنه غير ملم
باتقتصاد وعلومه الت ﹾنية ،أو اقتصادي ت ني متمرس لكنه ت يعرف
ع "علو الف ه" و"الشريعة" ت النزر الياير ،وكال المتخصصي
سي فان عاوزي أما ﻇاهرو "اتقتصاد اإلسالمي" وأسئلتها المرك ة
المتشابكة األبعاد ،فالااهرو الواادو لها

والم اييس بمعزل ع الواقع وتحدياته  ،ويع ت ر فاه معفى ع أية
ماؤولية ف هية-اضارية ل ناء موه عملي بديل ،ويعت ر أن الـمم خر
العملي النهائي ال ي ي رﺉ همته أما رال ه هو استصدار وواد
ف هي اري هائي ي ضي بالحرمة وكفى نﹼ أرطر االة ههنية تتهدد
منطق تفكير المث ف ،في ه ا العصر ،هي "الكال الع لي" في
ةناعة النماه ال ديلة وارت ارها في أر الواقع؛ ف دو ا ما ؤ ثر
الركون لى المألوف و رر  ،أو نزع لى اتها ال دائل فنخو ها
وأهلها ،والمؤدر في ووهر وااد هو أ نا زيد الوضع ال ائم قتامة و
هيمنة ،و زداد ح عئزا وقﹸص ورا ،و فل ع أن ثمة ﻃري ا ثالثة
عنوا ها "الوعي بالمرالة" ،و"اتوتهاد الف هي والفكري" ،والص ر
على التكوي  ،وبناء المفاهيم ،وال ح والتطوير ،والمراف ة العملية
الماؤولة لتئربة الصناعة المالية اإلسالمية ..وفي اعت ادي أن "الف يه"
ال ي يع في فاه م ماؤولية ال دائل العملية فيما هو متخصص فيه،
ويات يل م مهمة "استفراغ الوسع" في رفع الحر ع الخلق فيه؛ فإن
ه ا يحئ عنه مصدرية ال ول ،ويخدﺵ أا يته في الفتور ،ويزيح
مروعيته أما وموع المكلﱠفي الحائري بي مناومة استثمار كالسيكي
ت ليدي م ر متاح ،وافرﹺ الصيغ واآلليات  ،وتمويل سالمي متخم
بالتناير ،رال م كل فعالية والول عملية بديلة .وبكل تأكيد فإن ال درو
على "ةناعة اإلمكان" ةناعة فكرية ومعرفية ث يلة ،وميزو استثنائية،
ت يطي ها ت فر ياير م الخلق
الورم الثانﯽ :االنفصام المزمن
أول يو بالئامعة  ،وودتها من امة لى تخصصي ،
اي التح
األولى في " العلو اتقتصادية" وما
ومشطورو لى وزيرتي
واورها م تفرعات ،ووزيرو أررر "للعلو اإلسالمية" بمختلف
فنو ها وعلومها ،و ي ،لى اللحاة ،أقف واوما مصدوما م الماافة
المعرفية ال هنية الفاةلة بي الكليتي والتخصصي  ...وكن أعت د أن
الماألة رهينة بالمؤساة الئامعية التي أ تا ليها ولم أعلم ،ت بعد
زم غير ياير ،أن ه ا "ات فصا المعرفي" مر فكري مزم في
عالم المالمي
م "ﻃنئة" لى "واكارتا" .الاواهر اإل اا ية مرك ة كلية  ،أما
التخصصات فتفكيكية وزئية ،و ن الواقع اليو ياتفز ال ااثي بأسئلته
المركﹼ ة والمتشع ة والتي ت تعترف بحدود التخصص ،ووزر المعرفة
األكاديمية ،فيئد ال اا فاه اليو بكل معرفته التخصصية الدقي ة
عاوزا ع الحل ،وةناعة ال ديل ألن ارت ارات

مالمح فاية ،واوتماعية ،وقا و ية ،وأرالقية ،و رعية ،واقتصادية..
وم تمثالت "ات فصا المعرفي" اليو أن النخ ة المعول عليها لتطوير
الصناعة المالية اإلسالمية بالئزائر من امة بي فئة متخصصة في
ال ا ون واتقتصاد والمحاس ة ت تت  ،في ال ال  ،بحكم ماارها
األكاديمي ت الل ة الفر اية  ،وزمرو م المتخصصي في الشريعة
اإلسالمية مم ت يت ت الل ة العربية في أغل األايان ...وه ا ما
يؤز مكا يات التواةل ويعيق التفاعل بي
المتخصصي  .و ي على ي ي أن ه ا العئز المتراكم للمتخصصي أما
الاواهر المحيطة بهم يزيد الناس م اولهم ايرو ،ويزيد "أ صاف
المتعلمي " و"أ ا المث في " ،والمشعوهي الفكريي الئدد ورأو على
تخطي الرقاد وال فز لى الم دمة بوةفاتهم الاحرية اترتزالية والتي
ت تزيد المريض ت ا ء والاائل ت ايرو وتيها  ،فحي عئز
النفاا يون ،على س يل المثال ،ع اتستئابة ألسئلة ال ات المرك ة قفز
لى الم دمة المشعوهون بأسماء ماتعارو م ال رمئة العص ية وغيرها...
فزادوا الناس ايرو

وره ا ..ن ه ا ات فصا المعرفي مرد  ،مئددا" ،الكال الع لي" ال ي
يالز الفكر اإلسالمي من أمد  ،و نا اليو ئني فاتورو اتستيراد
المعرفي لخريطة العلم ال ربي  ،فالتصنيف للعلو والمعارف ،وو رافية
التخصصات م سوسيولوويا ،و باتمولوويا ،وعلو لأل تروبولوويا،
بالخلفية المنهئية والفكرية التي يطراها ال رد هي ا ياة تئربته
التاريخية الحضارية  ،وليا تئربة عالمية متئاوزو لخصوةية
اإل اان ال ربي وع يدته ،وهوقه ،ومزاوه ...فهي ن كا فعالة في
سياقها الحضاري والـمممعرفي ،والتاريخي ،ومتناغمة مع تطلعات
اإل اان ال ربي ورؤيته الكو ية ،فإ ها ت تزيد ا ح ت تيها ووووما،
فاإلاداثيات الئ رافية المعرفية إل اان " يويورك" ،و"لوكام ورغ"
مت اينة ومفارقة
ه م الواو اضاريا
إل اان "مكة" ،و"داكار" ،و"كواتلم ور"...
على الع ل المالم التفاعل مع مخروات التئربة ال ربية والشرقية في
المعرفة اإل اا ية ،واتستفادو منها ،لكنه ت يئوز ع ال ومنهئا اتستكا ة
لى أي رؤية كو ية غري ة عنه؛ باعت ارها رريطة ﻃريق بديلة ...غني
ع ال يان أن األدوات ال حثية التي بي أيدينا قاةرو ع اتستئابة للواقع
المرك ال ي يزداد تشابكا يوما بعد يو  ،ه ﹾ لم تعد "المدرسة
الفكرية" لوادها ،و"الم ه الف هي" بمفرد قادري على اإلااﻃة
بأسئلة العصر عموما ،وتحديات "الصناعة المالية اإلسالمية" على س يل
التمثيل ت الحصر ،و نﹼ تئربة "المئامع المف هية" باعت ارها استثمارا
لتراثنا الف هي ،وتئاوزا لحدود "الم ه الف هي دون وحود أو تنكر
للتراث الف هي ،تعد ت دما محمودا ،لكنها بحاوة لى ت ييم عميق في
ماتور المنطل ات واآلليات لتتئاوز "المئامع الف هية" مرالة الخدمية
وتتعدر هلل لى مرالة ال يادو ،والريادو واتستشراف
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بعيدا ع سااات النزال المعرفي الئاد م اتوتهاد الف هي في بنا ء
ال دائل ،و استفراغ الوسع في مراف ة ه التئربة بتئرد ،وةد قية ،
وماؤولية اضارية..
خـــــــــــاتمﮥ

الورم الثالث :العصبيﮥ األﮐاديميﮥ
قاد ا ال در الحكيم في زيارو لى وامعة ماليزية ،وعند درولنا لى ارمها
الئامعي است لنا وفد م األسات و الماتويي  ،وأل هم يعرفون رلفيتنا
التخصصية في "الفلافة و ارية المعرفة" ف د عاولو ا ،دون م دمات
هل أ تم أوت
وق ل وق كاف م التعارف والمئاملة ،بالاؤال اآلتي
"ر ديون أ "غزاليون" ؟ وقد ا ت ا ي اينها الضحل فكدت أوي هم،
لوت بروتوكول الضيافة قائال ت واهللا ح وزائريون! وقد است رب
منهم هلل التصرف ،وكيف أن اإل اان يمارس ةنوفا وديدو م التمييز
العنصري األكاديمي ،فهو ت يزال مشدودا لائال معرفي تاريخي ،وهو
يمارس وﹺف ه التصنيف،
والتعريف ،ويرسم م رالله معالم العدو والحليف  ..اي ي رأ المرء
لم دمة الع ري "اب رلدون" قد يات ر في ههنه أن العص ية بيولووية
أساسا ،وأ ها ا ياة النا  ،والد  ،والعشيرو وال يلة ...ول د ت ي لي ،مع
مرور الزم  ،أن "العص ية" مزا مت ل متلون عند اإل اان ياح ه معه
في رالته التاريخية أ ى يمم ووهه ،وقد وقف  ،بما ت يدع مئات للشل،
على أ د أ واع العص يات فتكا بالعلم والمعرفة في عصر ا وهي
"العص ية األكاديمية"  .ها االة فاية مع دو ،ومرالة مت دمة متئاوزو
لعص ية الد والنا تتخ م "الخطاد العلمي" و"مفردات المعرفة"
ستارا لتحزبها ،وتحالفاتها المعرفية ،وهي بنية يديولووية دوغماتية
امتزو فيها المعرفة بالمصلحة  ،والمنص الوﻇيفي  ،والموقع
اتوتماعي ،وقد تتخ م الخلفية

ن فعالية الصناعة المالية اإلسالمية بالئزائر ،اليو  ،أو رفاقها رهي
بمدر قﹸدرو الفاعلي  ،والممارسي  ،واألكاديميي في ه ا المئال
المعرفي الحيوي على اتوتماع والعمل الئماعي ،ومدر قدرتهم على
الص ر في التأهيل المعرفي الئاد ،واتوتهاد الف هي الت ني المتواةل ،
ومرهون ب درو المختصي والممارسي على التواةل  ،والحوار ،
والتفاعل بعيدا ع "العص يات األكاديمية ال اتلة"  ،ومنزهي م
"الع لية المثالية الفئة" التي تصف الشروط النارية أما كل وهد عملي
م وهة وت عفي فاها م واو ات التفعيل وةناعة ال دائل.
في ه ا الايا ي ترح "المعهد العالي للعلو " فاه دون ادعاء أو مراء،
وسيطا و طة توازن ،وهمزو وةل علمية  ،وفكرية  ،وعملية بي
الفاعلي والمتخصصي في "الصناعة المالية اإلسالمية" مؤمنا أن
اإلسها في ئاح ه التئربة واو اضاري أكيد ،وماؤولية أرالقية،
وعلمية ،ووﻃنية مفصلية..ت تزال كلمات الئر اح ال ي عال الوالد ترن
في أه ي اي قابلنا ألول مرو بعد النئاح الم دئي للعملية الئرااية
ليصارح الوالد الئريح قائال ل د ا ته مهمتي بعد الئرااة ،و ن أرد ت
أن ت ف على روليل مئددا فليس عليل ت أن تصابر على "التأهيل
الحركي" فحادث مرور لثما ي ثوان ياتدعي

ال لية أو الئهوية أو الطائفية أو الم ه ية وقودا اط ا ...ن م ينزلق
لى أواال العص ية األكاديمية سيهتز سلم ال يم في ههنه ،ومواقفه ،
و كة عالقاته ،بل سترت ي عدد م األفكار ال اتلة ،وال يم الاامة لى
أعلى الالم م المحاوبية ،والوتء للعص ية ،والتزلف لها وغال ا ما
تكون ه ا ات فعال العص ي على اااد الئودو ،والكفاءو ،والفعالية،
واإل تا المعرفي ...ويمك للمتأمل أن يلمس ه الااهرو وتمثالتها في
الئامعات ال ربية والشرقية
على اد سواء نﹼ "الصناعة المالية اإلسالمية" باعت ارها مئات ايويا
لالوتهاد الفكري  ،واتقتصادي  ،والف هي مهددو بدورها بور ﹺ
"العص ية األكاديمية" ال اتل ،وال ي قد ياتنزف المتخصصي في ه ا
المئال في معارك فاية ة رر ،وا فعاتت عص ية هامشية وودل
ع يم بي ثنائيات مختزلة هل ال ول الفصل للف يه" أ "لالقتصادي" ؟
وهل مصدرية ال ول في المالية اإلسالمية هي "للخ ير الممارس" أ
لألكاديمي المناﱢر"؟ وفيما ها كان "المشرع ال ا و ي" يمتلل رادو وادو
في تطوير الصناعة المالية اإلسالمية أ أ ه يضمر م اةد أررر؟ وقد
يحتد ه ا الئدال على اااد الرسالة المحورية لصناع المالية اإلسالمية
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اتسم رفيق يو س المصري
 /0/محل الميالد وتاريخو دمشق 0259 9
الئناية سوري
المؤهالت العلمية
دكتوار التخصص في اقتصاد التنمية م وامعة ري فر اا0201 ،
بت ديرويد ودًا
رسالة الد كتوا ر
Essai d'intégration d'une banque de développement dans une
société islamique Les problèmes que pose la conception
islamique de l'intérêt
 ترومتها لى العربية بعنوان مصرف التنمية اإلسالمي محاولة وديدو فيالربا والفائدو وال نل ،مؤساة الرسالة ،بيروت ،ط 0560 1
امتحان الدرول في الانة الثا ية م د كتوار التخصص ،وامعة ري فر اا
0209
Examen d'entrée en deuxième année du doctorat de spécialité
en économie du développement, Université de RENNES
)France(, 0209.
الشهادو العلمية لل ة الفر اية ،الدروة األولى ،وامعة يس فر اا- 0206
بت دير "ويد".

Certificat pratique de langue française, premier degré option
générale,Université de NICE )France(, 0206, mention "Bien".
هادو الدراسات الفر اية ،الدروة الثا ية ،وامعة يس فر اا0206
بت ديرويد
Diplôme d'études françaises, deuxième degré, Université de
NICE )France(, 0206, mention "Bien".
 هادو العربية الفصحى م معيد الد را سات اإلسالمية بئامعة باريس فر اا 0206بت دير "ويد".
Brevet d'Arabe littéral, Institut d'études islamiques de
l'Université de Paris, 0206, mention "Bien".
 بكالوريوس في التئارو ع ة المحاس ة ،وامعة دمشق ،كمية التئارو0201 ،بت دير " امتياز".
 بكالوريا تئارو ،دمشق ، 0200 ،بت دير ممتاز األ ول في سوريا.الخبرات العلمية :
 وزارو المالية دائرو الدرل  ،ثم ةندو الدي العا 0200 0200 ،وزارو التموي المؤساة العامة اتستهالكية أمي سر مئلس اإلدارو واللئنة -
اإلدارية والمدير العا  ،ثم رئيس دائرو الحاابات ،ورئيس لئنة لوضع الناا
المحاس ي لممؤساة. 0200 ،
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ودو 0590 ،هـ كتاد محكم ومدعو م معهد ال حوث واتستشا رات
بئامعة الملل ع د العزيز115 ،ةفحة .
 اإلسال والن ود ،مركز النشر العمومي ،وامعة الملل ع د العزيز ،ودو،ط 0506 9هـ  056ةفحة.
المصارف اإلسالمية ،مركز النشر العلمي ،وامعة الملل ع د العزيز،المصرف الصناعي معاون رئيس دائرو المحاس ة ،ثم رئيس دائرو
ودو0500 ،هـ .
التاليف ودائرو الدر سات والتخطي في اإلدارو العامة لممصرف،
 ربا ال رو  ،مركز النشر العلمي ،وامعة الملل ع د العزيز ،ودو،0203 0200
 0506هـ
رئاسة الئمهورية المكت اتقتصادي0230 0203 ،
 أاكا بيع و راء الي ال ه والفضة ،مئلة وامعة الملل ع د العزيز ر ير في مئمع الف ه اإلسالمي ،منامة المؤتمر اإلسالمي ،ودو.0500هـ  ،اتقتصاد اإلسالمي ،المئلد 2
 عضو الئمعية الدولية لالقتصاد اإلسالمي ،لندن. مشاركة األموال اتستعمالية األةول الثابتة في النات أو في الربح، مركز أبحاث اتقتصاد اإلسالمي ،وامعة الملل ع د العزيز ،باا ،مئلة أبحاث اتقتصاد اإلسالمي ،مركز النشر العلمي ،وامعة الملل ع د
9600 0230
العزيز ،المئلد  ،1العدد  ،0ةيف  0561هـ
عضو المئلة العلمية.
 مصرف ال ارمي وأثر في التكافل اتوتماعي ،مئلة وامعة الملل ع دعضو لئنة المناه .دعم مئلة المركز بالمشورو والتحكيم و شر ال حوث و أورا المناقشة العزيز 0590هـ  ،اتقتصاد اإلسالمي ،المئلد  ، 03العدد 0 سهامات الف هاء في ال رو األساسية لعلم اتقتصاد ،المعهد اإلسالميوالحوارت
لم حوث 0502هـ =  0223محاضرو  ،والتدري  ،ال نل اإلسالمي
ومراوعة الكت والترومة.
للتنمية ،ودو ،ط 0
اوارا ت األربعاء را فا وطراا ومدارلة.أل يتها بمناس ة اصولي على وائزو ال نل  0500هـ ،ثم شرها ال نل بعد
ت ديم المشورو لطالد الد ا رسات العلمية وغيرهم.تحكيمها.
التدريس:
 حو ةياغة وديدو لعلم الميرا ث مناقشة ماألتي رثيتي تتعم انالمعهد المصرفي ،والمعهد اإلعالمي ،دمشق ،تدريس مادو اتقتصاد
بالزووي والوالدي الماألتي العمريتي  ،مئلة آفا الث افة والترا رث،
الاياسي0236 –0230 ،
مركز ومعة الماود ،دبي ،العدد  ، 05ربيع اآلرر  0500هـ.
 وامعة الملل ع د العزيز ،كمية اتقتصاد واإلدارو ،تدريس مواد الناامواد مقدمة إلى موسوعات:
اتقتصادي اإلسالمي ،أةول اتقتصاد اإلسالمي ،الن ود والمصارف،
عائد اتستثمار ،الموسوعة الف هية اتقتصادية ،مئمع الف ه اإلسالمي،التنمية
ودو0500 ،هـ
0500ر – .اتقتصادية ،اتقتصاد الكمي ،اتقتصاد الئزئي 0561
 بي المال ،الموسوعة العربية ،رئاسة الئميورية ،المئمد الخامس،الجوائز:
دمشق. 9669 ،
وائزو ال نل اإلسالمي لمتنمية في اتقتصاد اإلسالمي ،ودو0500 ،الئ اية ،الموسوعة العربية ،المئمد الاابع ،دمشق. 9661 ، 0220بات تراك(.
 اا اإلرث والوةية ،موسوعة اتقتصاد اإلسالمي )بالل ة اإل كليزية ،تكريم م وامعة الزرقاء األكاديمية في المملكة األرد ية الها مية،لندن.
بمناس ة ا ع اد  1مؤتمر كلية الشريعة الاادس "قضايا مالية معاةرو
الن ود في التاريخ اإلسالمي ،موسوعة اتقتصاد اإلسالمي )بالل ةم مناور سالمي" 0591 ،ر
اإل كليزية  ،لندن.
= . 9665
موسوعة الحضارو اإلسالمية ،دار الفكر ،دمشق ،قدم لها الموادالبحوث المحكمة والمنشورة :
التالية
اتئتمان ،اإليداع ،األسيم والاندات ،اتاتكار ،التأمي  ،اياء الموات،
في الفكر اتقتصادي اإلسالمي قرا ء ات في التراث ،مركز النشراتدرار ،اتستثمار ،اإلفالس ،بي المال.
العلمي ،وامعة الملل ع د العزيز 0596 ،ر كتاد  130ةفحة.
 -ف ه المعامالت المالية لطل ة كميات اتقتصاد واإلدارو ،دار ال شير،
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السيد  :ناصر حيدر المدير
العام لمصرف السالم الجزائر

فضيلة الدكتور :رفيق
المصري رحمه هللا

بين الوكالة وبيع ما ليس عنده
الماألة األولى
أ ا محتا لى سلعة محددو.
قال لي أ ا أبيعل ه الالعة بـ  0666دينار دًا.
قل له هل الالعة مووودو عندك؟
قال ت ،ولك ت تهت صم ،أ ا أ تريها م الاو دًا بـ  266دينار وأسلصمها ليل.
قل له هل يئوز أن ت يع ما ليس عندك؟
قال لي ت بأس ،تو صكلني بشراء الالعة دًا في م ابل  066دينار!
قل له ه ا وائز.
قال لي كيف تئوز ه المعاملة وت تئوز تلل ،وا ي تهما واادو؟
المعاملة واادو كيف تئوز باسم وت تئوز باسم آرر ،والع رو في الشرع للح ائق والمعا ي ،ت لألسماء والم ا ي؟
الماألة الثا ية
كيف يحر بيع ما ليس عند ويئوز الا َلم؟
في الالَم يأر ال ائع ثم الم يع سلفًا ،والالعة ليا عند  ،بل يشتريها م غير .
وفي بيع ما ليس عند يأر ثم الم يع سلفًا ،والالعة ليا عند  ،بل يشتريها م غير ؟
بالنص؟
بالنص ،وتمتنع األررر
ي فر بي المعاملتي اتى تئوز األولى
ص
ص
فأ ص
الاال عليكم و رامة هللا
الجمعة 44/0541/ 50
تعقيب السيد حيدر ناصر
ه م الماائل التي طالما أ كل علي ق ل أن أهتدي فيها لى وواد أقنعني و هو أن ال يع العادي سواء كان مااومة أو أما ة ت
يشترط أن يكون محله مما ي ل الوةف في ال مة م المثليات عكس الالم ال ي ت يصح ت في المثليات سواء كان الالم اات على
م ه الشافعية أو مؤوال على م ه الئمهور
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فعندما ي ع ال يع على متعي تبد أن يكون الم يع مملوكا لل ائع  -باتتفا  -و في اوزته  -مع مراعاو الخالف في ماألة ا تراط ال ض
في كل األةناف أو في بعضها ف  -و ت كان الع د مشوبا ب رر فااش ي طله أما ال يع ال ي ي ع على المثليات والم يع ليس في ملل
ال ائع وت في ايازته فال يكون ت سلما يكون فيه الم يع دينا في همة ال ائع واو التاليم اات أو آوال.
وياهر أثر ه ا اترتالف بي ال يعي عند هالك الم يع ق ل التاليم فإ ه ي طل الع د في ال يع العادي أل ه أضحى بال محل وهو رك م
أركان ال يع كو ه يئا متعينا و ت ي طل في الالم كو ه دي موةوف في ال مة وت أثر لهالك الم يع المعتز تاليمه كون الم يع غير
متعي في هاته بل بصفاته يمك لل ائع تاليم مثله فال غرر فااش هاهنا
ولعل المثال التالي يوضح الماألة أكثر
عندما أرر على الرةيف سيارو على زواوها لواة تفيد أن ةاا ها يريد بيعها فأرغ في رائها كو ها كا في وق ما ملكا لوالدي
المتوفى و أا اقتنائها لدافع عاطفي محض فأسأل ةاا دكان ع مالل الايارو فيعر علي بيعها لي باعر ك ا دا على أن
يشتريها هو م مالكها و يالمها لي تا ا فأ د الثم لرغ تي الئامحة لشرئها .فالمعاملة باطلة ألن فيها غررا فااشا فالمالل قد ت ي ل
مضاء الع د مع ةاا الدكان أو قد تتلف الايارو ق ل تنفي الع د و ت يمك تدارك الخلل بالتزا ةاا الدكان تاليم سيارو مثلها ألن
ااوتي للايارو هاتها ت لمثلها
أما عندما أ تري سلما سيارو م وع محدد  -على ال ول ةحة الالم على الموةوف في ال مة المفرد  -فال يؤثر عد تملل ال ائع و
ايازته للايارو عند الع د ما دا ملتزما بتاليم سيارو بنفس المواةفاو سواء كا عند أ ا تراها م غير
وقد علل سيخا اإلسال اب تيمية و اب ال يم عد وواز بيع ما لم ي ض بال ررالمفاد للع د
أما ال ياس على ع د الوكالة بأور فيعتريه فار واضح كون استح ا الوكيل لألور قائم سواء تم ال يع أ لم يتم عدا ااتت التعدي أو
الت صير أو مخالفة روط الموكل ألن األور م ابل العمل وله ا يخروها ال عض على أ ها م أ واع األوارو بينما ت ياتحق ال ائع الربح
ت م ابل الضمان و الضمان أثر م آثار الملكية و هللا أعلم.
ها كا الالعة ِمثْلية فالعملية وائزو في الحالتي (االة التئارو ،واالة الوكالة).
ها كا الالعة معيصنة فالعملية تئوز في الوكالة ،ألن ال رر و ن وود كان أثر على خص المو صكل ،وأما الوكيل فهو تابع للمو صكل ،وت
صا ثا يًا.
يعدص خ ً
تعقيب الدكتور رفيق
59/44/0541
وواد الماألة األولى
ها كا الالعة ِمثْلية فالعملية وائزو في الحالتي (االة التئارو ،واالة الوكالة).
لك ربما يئ أن يكون عائد الوكيل في ةورو أورو ،وليس في ةورو وعالة ،أل ه في الئعالة ت يأر يئًا ها لم يتم الشراء ،وليس هو
الا في عد مكان الشراء.
يتبع في العدد القادم بحول هللا........
بعض كتب فضيلة الدكتور رفيق المصري رحمه هللا
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