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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحدحث ح  

الذي رواه أبحو رحر حرص وصحدحدحه الحدحا حم فحي 

المسحدحثرو و ابلحيحايحي فحي سحلحسحلح  اب حا  ح  

الصديد  :" أ  ابماي  إلى من ائدمنك وال تحنحن 

من خايك" . ابماي  أ ها الزمالء ري ذاو الدمل 

الثقيل الذي أشفقت السماوات وابرض والجحيحال 

منه مناف  وزره و تدمله بنو آ م وقلما رعحورحا 

 ق رعا دها جهال وظلما فكايت مناط الحدحكحلحيح  

و مناط الدشر   ومحنحاط الحثحواا و الح"حقحاا " 

لي"ذا هللا المنافقين و الحمحنحافحقحات و  حدحوا هللا 

على المؤمنين و المحؤمحنحات و  حاغ هللا احفحورا 

 . 27ر يما "" سورص اب زاا آ   
وابماي  أ ها اإلخواغ تيثأ بأ اء  قوق هللا ت"الحى 

من تو يث وعيا ص فطحرص هللا الحدحي فحطحر الحنحا  

عليها " وإذ أخذ ربك من بحنحي آ م ذر حدحهحم محن 

ظهوررم و أشهثرم على أيفسحهحم ألسحت بحربحكحم 

قالوا بلى شهثيا أغ تقولوا  وم القيام  إيا  نا عحن 

(. فيثخل في 227رذا اافلين") سورص ابعراف 

ذلك ما افدرضه هللا علحيحنحا محن مح"حرفح  الحنحالحق 

وتصديح االعدقا  و أ اء ال"يا ات الواجي  عحلحى 

 الوجه المشروع. 
وتشحمححل ابمححايحح   ححقححوق الححنححا  بححأ اء الححو ائحح  

بصديها ور  الث وغ لمسددقيها و إ حدحاء أجحور 

ال"مال في  ينها والقيام بابعمال عحلحى وجحهحهحا 

 ما ويوعا واإليفاق على الح"حيحال و أ اء الحز حاص 

واير ذلك من الواجيات الدي على المرء الحوفحاء 

 بها. 

 ما  ثخل في ابماي  ما للوالث حن محن  حق الحيحر 

على ابوال  وما لألوال  من  ق الحدحربحيح  عحلحى 

الوالث ن وما بئم  المسلمين من  ق الطاع  فحي 

ايحر مح"حصحيح  والحنحصحيحدح  بحالحمح"حروف و حق 

الرعي  على  كحامحهحا محن إقحامح  الح"حثل و حفح  

الث ن والنفس والمحال والح"حرض والح"حقحل و حق 

النا  ب"ضهم عحلحى بح"ح  محن  سحن الحجحوار 

و ق الطر ق و مراعاص اب ا و  سحن الحنحلحق 

والصثق في الد"حامحل و حفح  ابسحرار والحوفحاء 

بال"هو  و ال"قو  و   ابذى باليث واللساغ ومحا 

 إلى ذلك من اآل اا الشرعي  المطلوب .
ومن عظم شأغ ابماي  عنث هللا أغ  حفحفحر محا قحث 

 فرط فيه ال"يث من  قوقه ت"الى عليه ما لم  حكحن 

شر ا وال  دجاوز عن  قوق ال"يا  ب"ضهحم محن 

ب"  ما لم  "فو صا ب الدق أو  سدوفي  حقحه 

فإغ لم  حكحن فحي الحثيحيحا فحفحي اآلخحرص فح"حن أبحي 

رر رص رضي هللا عنه أغ النيي صلحى هللا عحلحيحه 

أتثروغ ما المفِلُس؟ قالوا: الحمحفحِلحُس وسلم قال : "

فينا من ال  ررَم له وال مداَع. فقال: إغَّ الحمحفحلحَس 

حدحيي  حأتحي  حوَم الحقحيحامحِ  بصحالص  وصحيحام   من أمَّ

وز اص ي و أتي قث شدحم رحذاي وقحذف رحذاي وأ حل 

ماَل رذاي وسفك  َم رذاي وضرا رذا. فحيُح"حَطحى 

رذا من  سناتِه ورذا محن  سحنحاتِحه. فحإغ فَحنِحيَحت  

 سحنححاتُحه قحيححل أغ  حقححضحَي محا عحلححيحهي أخحذ مححن 

خطا ارم فطُِر ت عليه ثمَّ طُِرح في النَّار" رواه 

 مسلم
وإليكم أ حهحا اب حيح  رحذه الحقحصح  الحمح"حيحرص محن 

القصص النيوي الشر   لنندم بحهحا محقحالحنحا رحذا 

 سائال هللا عز وجل أغ ات"  بها قيل ايري:
َعن  أَبِي رَُر  َرصَ رضى هللا عحنحه َعحن  َرسُحوِل هللاِ 

صلى هللا عليه وسحلحم:أَيَّحهُ ذََ حَر َرُجحالْ ِمحن  بَحنِحى 

ِلفَحهُ أَل حَ   إِس َرائِيَل َسأََل بَ" َ  بَنِى إِس َرائِيَل أَغ   ُس 

ِهثُرُم  . فَقَاَل َ حفَحى  ِ  نَار  ي فَقَاَل ائ دِنِى بِالشَُّهثَاِء أُش 

بِاهللِ َشِهيثْا . قَاَل فَأ تِنِى بِال َكِفيِل . قَحاَل َ حفَحى بِحاهللِ 

ى  َ ِفيالْ . قَاَل َصثَق َت . فَثَفَ"ََها إِلَي ِه إِلَى أََجل  ُمَسمًّ

ِر ي فَقََضى َ اَجدَهُ ي ثُحمَّ ال حدَحَمحَس  ي فََنَرَج فِى ال يَد 

لَهُ ي فَلَم   َ يَُها ي َق ثَُم َعلَي ِه ِلألََجِل الَِّذى أَجَّ َ يْا  َر  َمر 

َ يْا ي فَأََخذَ َخَشيَ ْ ي فَنَقَحَرَرحا فَحأَ  َخحَل فِحيحَهحا   َِجث  َمر 

أَل َ  ِ  نَار  ي َوَصِديحفَح ْ ِمحن حهُ إِلَحى َصحاِ حيِحِه ي ثُحمَّ 

حِر ي فَحقَحاَل  ِض"ََها ي ثُمَّ أَتَى بَِها إِلَى ال حيَحد  َج َمو  َزجَّ

ي ِ  نَار  أَل َ  فاُلَيْا تََسلَّف ُت أَي ِى ُن ُت تَ" لَُم إِيََّك اللَُّهمَّ

فََسأَلَنِى َ ِفيالْ ي فَقُل ُت َ فَى بِاهللِ َ حِفحيحالْ ي فَحَرِضحَى 

بَِك ي َوَسأَلَنِى َشِهيثْا ي فَقُل ُت َ فَحى بِحاهللِ َشحِهحيحثْا ي 

َ يْا ي أَب "َُ   فََرِضَى بَِك ي َوأَي ِى َجَهث ُت أَغ  أَِجثَ َمر 

ِ عَُكَها . فََرَمحى  دَو  إِلَي ِه الَِّذى لَهُ فَلَم  أَق ِثر  ي َوإِي ِى أَس 

ِر َ دَّى َولََجت  فِحيحِه ي ثُحمَّ اي َصحَرَف ي  بَِها فِى ال يَد 

ُرُج إِلَحى بَحلَحِثِه ي  َ يْا ي  َن  َو فِى ذَِلَك  َل دَِمُس َمر  َور 

حلَحفَحهَ ي  َحن حظُحُر لَح"َحلَّ  ُجُل الَّحِذى َ حاَغ أَس  فََنَرَج الرَّ

َ يْا قَث  َجاَء بَِماِلِه ي فَإِذَا بِحال حَنحَشحيَحِ  الَّحدِحى فِحيحَهحا  َمر 

حا يََشحَرَرحا َوَجحثَ  ِلِه َ َطيْا ي فَلَحمَّ ال َماُل ي فَأََخذََرا بَر 

لَفَهُ ي فَأَتَى  أَس  ِديفَ َ ي ثُمَّ قَِثَم الَِّذى َ اَغ ال َماَل َوالصَّ

بِابَل ِ  ِ  نَار  ي فَحقَحاَل َوهللاِ َمحا ِزل حُت َجحاِرحثْا فحي 

َ حيْحا  َ ب  آلتِيََك بَِماِلَك ي فَحَمحا َوَجحث ُت َمحر  َطلَِب َمر 

قَي َل الَِّذى أَتَي ُت فِيِه . قَحاَل َرحل   ُحن حَت بَح"َحث حَت إِلَحىَّ 

َ حيْحا قَحي حَل الَّحِذى  يُِرَو أَي ِى لَم  أَِجث  َمحر  ء  قَاَل أُخ  بَِشى 

َ قَث  أَ َّى َعن َك الذي بَح"َحث حَت  ِجئ ُت فِيِه . قَاَل فَإِغَّ َّللاَّ

" في ال َنَشيَِ  فَحاي َصحِرف  بِحابَل حِ  الحث ِ حنَحاِر َراِشحثْا

 رواه اليناري
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القصص النيوي الشر   لنندم بحهحا محقحالحنحا رحذا 

سائال هللا عز وجل أغ ات"  بها قيل ايري:
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 فضيلة الدكتوربقلم 
 : عزالدين بن زغيبة السيد

عنثما  ق  المرء أمام قوله صلى هللا عليه وسلم 

بصدابه: "ليس أ ثٌ منكم  نجيه عمله. قالوا: وال أيت 

 ا رسول هللاي قال: وال أيا إال  أغ   دفمثيي هللا منه 

بمففرص  ور م "ي ثم  نظر في اآل ات واب ا    الدي 

تددثث عن الجزاء ابوفىي والمقام الكر مي والد"ميم 

المقيمي لمن  سن عملهي واسدقام لسايه وجوار هي 

 ثرو أغَّ النفس اليشر   قث جيلت على  ب الثناء على 

ابعمال الدميثص الدي  قوم بها أفرا  أو جماعاتي 

 واالعدراف بها من قيل الفير.

وقث  أخذ االعدراف صوْرا عث ثص تدثرج بين  

 لم  شكر وتقث ر إلى الجائزص عرفايْا بقيم  ال"مل 

وجليل النثم  الدي  قثمها  شنص أو جماع  أو 

 مؤسس  أو ايررا.

وقث أ ر ت جمي  ابمم رذا الم"نىي فلم تدنل   

في الد"امل م"ه بإ جابي ي فما من أم   إال فيها من 

الجوائز وم"ايي الدكر م الشيء الكثير تدنوع بدسب 

مجاالت الدياصي ومقامات النا ي وطيي"  ما  قثمويه 

من ابعمال والنثماتي فمن الجوائز والدكر م ما  كوغ 

يديج  لدفوق شنص ما في علم أو عملي أو  كوغ وراء 

اخدراع أو إبثاعي ومنها ما رو يظير جهو  أو أعمال 

خير    قثمها شنص أو جماع  لألم  أو لليلث فدلقى 

 االعدراف من ابرل والوطن.

ولكن من النا  من تد"ثى جهو ه وأعماله  

وآثاررا إطار عشيرته و ثو  بلثه لدشمل وطنه الكييري 

 ما تدجاوز أبناء بلثه وقوميده لدشمل رو دهي بل أوس  

 من ذلك فقث ت"م اإليسايي .

ورذا النوع من النا  أو الجماعات أو الهيئات  

أو المنظمات تسددق تقث ْرا وتكر ْما من  ل الجهاتي 

عام   ايت أم خاص ي  دى  ش"روا أغَّ ما  قوموغ به 

في  اج  بمثالهمي وأغ   مدل إ يار وتقث ري وأغ الثييا

اإليسايي  تندظر منهم المز ث.  دى  مضوا في سييلهم 

مجدهث ني وبسياا اإل ياط مدجارليني ول"وائق 

 الطر ق مددث ن.

ومثل رؤالء  جب الشث على أ ث هم وا   

الطرف عن سقاطدهمي والدجاوز عن عثراتهم ي 

فاسدكثار خيررم  فيث النا ي والنيل منهم ال  نقص من 

 قثررم شيئْا.

  وهللا الموفق لما فيه خير الصواب
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 توفيق  مسؤول خلية التسويق واالتصال –بقلم السيد :  حممد بوكريطاوي 

تناولت في ال"ث  السابق وسائل الثف  و اعرض عليكم الحيحوم  

عنصر من عناصر الدسو ق  النمس  و المدضمن " ال"نصر الحيحشحري  

"ي  ي   ُمكن أغ تفشل ال"ملي  الدسو قي  عنحث وجحو  أشحنحار احيحر 

قا ر ن على تنفيذرا بالشكل الصديح  دى لو  اغ رناو اسحدحراتحيحجحيح  

جيثص للدسو ق؛ من رنا يثرو ارمي  عالق  الدسو ق  وال"نصر اليشري  

و ال  مكن ل"ملي  الدسو ق تدقيق المسدهثفات لحجحذا عحمحالء جحث  و 

الدوس  في السوق  و المسارم  في تدقيق  ابرثاف الدجار    و عحلحى 

المثى الطو ل  اذا   ايت  قرارات  الدوظي  اير سليم  من اليثا ح  ي 

وابماي  تقدضي بأغ يصطفي اب سن  ي فإذا ملنا لهحوى أو رشحوص أو 

قراب   فقث ارتكينا  بدندي  القا ري وتولي  ال"اجز و قث ُرو حت أ حا  ح  

تدذر من تولي  المناصب لفير اب فاء فقث روي عن النيي عليه السالم 

 أيه قال 
هللا من استعمل رجال على عصابة وفيهم منن هنو أر نى )  

( رواه الحدحا حم ي ورحذا قحائحم ورسوله والمؤمنين هللا  منه، فقد خان 

على   ل الوظائ  والمناصب إغ ُسل مت لمن رم ليسوا بأرل لهحا فحمحن 

شأغ ذلك أغ  ؤ ي إلى اسدشراء الفسا  و اإلفال  وذلك محا يحيحه إلحيحه 

عحنحه هللا  النيي  في الدث   الذي رواه اليناري عن أبي رر رص رضي 

ي قحال:  إذا ُ يعت األمانة فاننتنظنر السناعنة    ) هللا:   قال :قال رسول 

إذا أُسننند األمنر إلنى غنينر   ) ي قال     ؟هللا كيف إ اعتها يا رسول ا ) 

و روَي في رذا الم"نى قوُل عمر بن الحنحطحاا   أهله فانتظر الساعة  

 عنه أ ْضاي ولفظه: هللا رضي 
َمن اْستعمَل رجالً ِلَمَودة أو لقَرابٍَة، ال يستعِملُه إال لذلن؛  فنقند خناَن "  

هللاَ َورُسولهُ والمِؤِمنيَن"، رواه ابن أبي الدنينا  ،كنمنا فني " مسننند 

( ي وعلق الشحيحب بحن تحيحمحيح  فحي رحذا 536/  7" البن  ثير)  الفاروق

: " فإن عدل عن األحق األصلح إلى غيره ألجل قرابة بينهما أو الياا 

صداقة ، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنن،، أو لنرةنوة 

يأخذها منه من مال أو منفعة، أو غير ذل؛ من األسباب ، أو لضنننن 

ورسنولنه هللا  في قلبه علنى األحنق، أو عنداوة بنينننهنمنا، فنقند خنان 

يَا أيـَها الِذيَن آََمنُنوا   والمؤمنين، ودخل فيما نهي عنه في قوله تعالى)

(  الرُسوَل َوتنُخنُونُنوا أَمنانناتنُ؛ ْم َوأْنـنتنْم تَـنْعنلنُمنوَن  اَل تُخُونُوا هللاَ وَ 

 .  27ابيفال:

 ما أغ الدفاظ على س"ا ص الموظفحيحن رحي محن إ حثى ارحم  الحقحواعحث 

إليجاح عملي  الدسو ق و إذا أخفقنا في تدقيقها سينجر عنها ا ار الثحقح  

 والوالء و 
روح االيدماء و بذلك تنهار الهم  و الح"حز حمح  و  حنحفحق فحر حق         

ال"مل في بلوغ المسدهثفات الدجار   و قث  صل ابمر الى اإلفال   و 

من ارم اسياا تدطيم ذرني  الفر ق و عثم خلق بحيحئح  عحمحل جحيحثص و 

تدطيم م"نو ات الموظفين  الوعو  الكاذب  للموظفين و أ حل أمحوالحهحم 

) منن عليه وسلم عن ذلك بقوله : هللا  صلى هللا  ى رسول  بالياطل الدي

لنه النننار وحنرم عنلنينه هللا  اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب 

) وإن ؟ فقال : هللا فقال رجل : وإغ  اغ شيئاْ  سيْراْ  ا رسول االجنة   

  827أخرجه مسلم في  داا اإل ماغ/ رقم الحدحث ح : قضيباً من أراك  

ثنالثنة أننا عز وجحل: هللا   عليه وسلم : قال اهللا صلى هللا و قال رسول 

رجنل ي  خصمهم يوم القيامة ومن  كنت خصمه خصمته يوم القينامنة

أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجنينًراً 

 أخرجه  فاستوفى منه ولم يوفه أجره 
( من خالل ما أشريا اليه يثرو جليحا 7772اليناري في  داا الييوع )

موق  علماء الدسو ق في  مج ال"نصر اليشري في عناصر الحدحسحو حق  

بي مؤسس  تراب في ر ا ص السوق ي  بغ الموظفيحن و الح"حمحال رحم 

ال"نصر الرئيسي في تدقيق ابرثاف ي و بالدالي فال"نصر اليشري رو 

 مر ز تدقيق النجاح المسدمر يو رو ميزص تدقيق 
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 قق فرع ورراغ لمصرف السالم الجزائر م"ثالت  قول عنها 

مث رهي فر ث بوجابيي في  واره م  مجل  " السالم " أيها جيثص 

ومدنامي  م  أغ ابزم  الصدي  الدي  شهثرا ال"الم  اغ لها ابثر 

 السليي على النشاط الينكي 
 ما الذي يمكن قوله عن الفرع كونه افتتح منذ سنوات؟

ب"ث  صوله على اعدما  بنك  7122أوت  5بثأ الفرع يشاطه منذ 

جو لي  من يفس السن  ورو يشاط شرع فيه فر ق  2الجزائر في 

عمل مكوغ من ثمايي  عناصر الى اغ أصيح عث رم ثالث  

 وعشروغ موظفاي تزامنا م  تطور يشاط الفرع.
 قق الفرع خالل السنوات الماضي  يدائج جيثص ومدنامي  بم"ثالت 

بالمائ  من االرثاف المدث ص م  مراعاص تكو ن مدفظ   71تقارا 

من أ سن المد"املين من ذوي النيرص والمالئ  المالي  واال بي ي 

 "كسوغ بذلك صورص جيثص عن المصرف و قللوغ من المناطر 

 الناتج  عن عثم السثا .  
كيف هو و ع الفرع خالل األزمة الصحية التي تشهد البالد 

 وسائر دول العالم؟  
إغ تدقيق الندائج سالف  الذ ر تم بدضافر جهو  الجمي  ورف  

الددث اتي خاص  في ظل الم"طيات الص"ي  الدي تشهثرا االسواق 

الثاخلي  والنارجي  يديج  لألثار السليي  للظروف الصدي  الدي 

 مر بها ال"المي إضاف  الى القيو  القايويي  الدي مست ب"  

ابيشط . علما أغ أرم القطاعات الدي  "دمث عليها الفرعي ومنها 

الموا  ابولي  اليالسدكي  والنشبي قث شهثت يثرص  ا ص في 

ابسواق ال"المي  مما ايجر عنه ارتفاع مدسو  في أس"اررا 

من جه  و ذا ت"ليق اسدرا    وتقلص  جم م"امالتنا المصرفي  منها

اللدوم الدمراء المجمثص خصوصا قييل  لول شهر رمضاغ 

الم"ظم من جه  اخرىي  ال رو ا ضا  وغ تدقيق االرثاف 

 المرجوص خالل الشهور االولى من السن  الجار  .
لذلك يس"ى لدنو   المدفظ  الدجار   للفرع باسدقطاا مد"املين 

جث   نشطوغ في قطاعات اخرىي ولن  كوغ ذلك ممكنا اال بدوفر 

مقومات النجاع  في ال"مل خاص  في ظل ا دثام المنافس  ما بين 

 الينوو على جذا المد"املين الفاعلين في السوق وبأفضل الشروط.

 هل يمكن الكشف عن الحصيلة الفرع؟

 سب الييايات المالي  االولي  لهذه السن  )يها   شهر فيرا ر(  يقى 

مليار   نار مقاري   2.7الفرع مدافظا على توازغ موار ه بيلواها 

مليار   نار أي بفائ   قارا يص   8.2باسد"ماالته المدث ص بـ 

 مليوغ   نار. 26مليار   ناري ومدققا لنديج  صافي  في  ثو  

وبفضل تكات  جهو  الجمي  وبم"ي  اال ارص ال"ام ي قام الفرع 

باسدقطاا مد"املين  يار فاعلين في السوق من  ي   جم 

ت"امالتهم وخيراتهم الطو ل ي تماشيا م  السياس  االئدمايي  ال"ام  

المسطرص من طرف المصرف لددقيق الندائج المسدهثف  للسن  

 الدالي .

 ما هي تقديراتكم بخصوص نشاط الفرع مستقبال؟
نأمل من خالل ذلك، بعون هللا تعالى وفضله، مواصلة جهودنا  

مستقبال لتحسين نتائجنا وتحقيق المستهدف، موقنين ان التوكل 

على هللا واخالص العمل لوجه والتفاني فيه والتمييز في تقديم 

 خدمات بالجودة المطلوبة من اهم اسباب نجاحنا.
وال يسعني في االخير اال ان اثني على الجهود الجبارة التي 

يقدمها فريق عمل فرع وهران وتمييزه بالنزاهة والمثابرة 

واالحترافية في اداء وظائفه حتى أصبح قدوة يحتذى بها لدى 

 البنوك الزميلة وتلقيه بذلك اعترافات العديد من المتعاملين.

4السيد : فريد بوجابي مدير فرع وهران   
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 "استراتيجية بدون تكتيكات هي أبطأ طريق للنصر 
 التكتيكات بدون استراتيجية هي  جيج قبل الهزيمة .

 -فن الحرب  –سون تزو 
إغ  ل اسدراتيجي  تدطلب خططا ميثايي  لددقيق مقاصثرا, فحإذا  حاغ 

تدث ث االسدراتيجي  و االرحثاف الحمحنحشحو ص محن صحال حيحات اال ارص 

ال"ام  , فإغ النطط الميثايي  و الحدحكحدحيحكحات محن أجحل تحدحقحيحق تحلحك 

االرثاف رما من صال ي  الفرع , و فحي رحذا السحيحاق فحإغ ر  حدحنحا 

 ترتكز على ثالث  مداور أساسي :
سيناسنة النتنمنينزق االننتنقنا  

المحكم للزبنائننق النتنسنينينر 

 الذكي.
تهثف لحنحلحق   فسياس  الدميز

بصم  خحاصح  بحالحمحصحرف 

تميزه عن سائر محنحافسحيحه و 

ذلك  من خالل ثقافحدحه الحدحي 

ماريدها المسارمح  فحي بحنحاء 

االقدصا  الحوطحنحي فحي ضحل محيحا ع الشحر ح"ح  االسحالمحيح  

 الدنيف  و من خالل تقث م خثمات يوعي  تكوغ مقوماتها:
 . السرعة و الدقة في العمليات البنكية بكل احترافية 
  حسن استقبال الزبون و االصنننا  النشننناالتنه منن أجنل كسنب

 ثقته .
  تثمين منتجات المصرف و النتنعنرينف بنهنا بشنتنى النوسنائنل و

 الطرق .
 .تقديم االستشارة 

 مثل ايدقاء الزبائن و  سن اخدياررم من أرم ميا ئنا إذ يرى أغ بحنحاء 

مدفظ  الزبائن عملي   قيق  و  ساس  قث تأخذ ب"  الوقت و لحكحنحهحا 

ت"و  للمصرف بمر و    م"ديرص وعلى سييل المثال  مكن تأ يث ذلحك 

بالنظر الى مؤشر الث وغ المد"ثرص الذي  سحجحل يسحيحا 

مننفض  مقاري  بأجمالي الدمو الت الممنو   من 

 طرف و الدنا .
يدن  ر صوغ  ل الدرر على جو ص مدفحظح  

الزبائن و تنوعها بين مندل  ابيشط  الحدحجحار ح  

لدفا ي مناطر السوق, من جه  ,    و محن جحهح  

مسنتنخندمنينه   سمعة المصرف تنبثق منأخرى بغ 

 . و زبائنه
إغ تدقيق االرثاف ووض  النطط ال  حمحكحن أغ 

 دم بثوغ أفرا  , فالح"حامحل الحيحشحري رحو الحروح 

المدر   بعضاء المؤسس  و بالدالي فالددكحم فحي 

رذا ال"نصر  ح"حدحيحر محفحدحاح الحنحجحاح محهحمحا  حايحت 

 المنظوم  و مهما  اغ الهثف.
تححوجححهححنححا فححي رححذا الححمححيححثاغ  ححقححوم  عححلححى تحح"ححث  

االخدصاصات , تشجي   روح الميا رص و االبحثاع و 

إشراو جمي  الموظفين إل راو الحدحدحث حات الحدحي 

تواجهنا و إ حجحا  الحدحلحول الحمحنحاسحيح  محن خحالل 

الدواصل المسدمر,  محا أيحنحا يصحر عحلحى تحكحو حن إطحاراتحنحا و يحقحل 

النيرات بينهم, رذا من الجايب اليشري , اما من الجايب الحدحنحظحيحمحي 

فهو  قوم على تدليل المهام و إ جا  اآلليات المناسي  لديحسحيحطحهحا الحى 

أب"ث  ث ممكن بفرض تسهيل اسدي"ابها ثم م"الجدها و ذلك باسد"محال 

شدى الدلول و اال وات الم"لوماتي  و الدنظيمي  مما  ج"لنحا يحكحدحسحب 

مروي  م"ديرص تمكننا من الدأقلم م  جمي  الدفيرات الدي قث تحفحرضحهحا 

 علينا الييئ  االقدصا    .

-فن الحرب 
إغ  ل اسدراتيجي  تدطلب خططا ميثايي  لددقيق مقاصثرا, فحإذا  حاغ 

تدث ث االسدراتيجي  و االرحثاف الحمحنحشحو ص محن صحال حيحات اال ارص 

ال"ام  , فإغ النطط الميثايي  و الحدحكحدحيحكحات محن أجحل تحدحقحيحق تحلحك 

االرثاف رما من صال ي  الفرع , و فحي رحذا السحيحاق فحإغ ر  حدحنحا 

ترتكز على ثالث  مداور أساسي :

سيناسنة النتنمنينزق االننتنقنا  

المحكم للزبنائننق النتنسنينينر 

تهثف لحنحلحق 

بصم  خحاصح  بحالحمحصحرف 

تميزه عن سائر محنحافسحيحه و 

ذلك  من خالل ثقافحدحه الحدحي 

ماريدها المسارمح  فحي بحنحاء 

االقدصا  الحوطحنحي فحي ضحل محيحا ع الشحر ح"ح  االسحالمحيح  

الدنيف  و من خالل تقث م خثمات يوعي  تكوغ مقوماتها:

السرعة و الدقة في العمليات البنكية بكل احترافية .

حسن استقبال الزبون و االصنننا  النشننناالتنه منن أجنل كسنب 

بالنظر الى مؤشر الث وغ المد"ثرص الذي  سحجحل يسحيحا 

مننفض  مقاري  بأجمالي الدمو الت الممنو   من 

طرف و الدنا .

يدن  ر صوغ  ل الدرر على جو ص مدفحظح  

الزبائن و تنوعها بين مندل  ابيشط  الحدحجحار ح  

لدفا ي مناطر السوق, من جه  ,    و محن جحهح  

أخرى بغ سمعة المصرف تنبثق منأخرى بغ سمعة المصرف تنبثق منأخرى بغ 

. و زبائنه

إغ تدقيق االرثاف ووض  النطط ال  حمحكحن أغ 

 دم بثوغ أفرا  , فالح"حامحل الحيحشحري رحو الحروح 

المدر   بعضاء المؤسس  و بالدالي فالددكحم فحي 

رذا ال"نصر  ح"حدحيحر محفحدحاح الحنحجحاح محهحمحا  حايحت 

المنظوم  و مهما  اغ الهثف.

تححوجححهححنححا فححي رححذا الححمححيححثاغ  ححقححوم  عححلححى تحح"ححث  

االخدصاصات , تشجي   روح الميا رص و االبحثاع و 

إشراو جمي  الموظفين إل راو الحدحدحث حات الحدحي 

تواجهنا و إ حجحا  الحدحلحول الحمحنحاسحيح  محن خحالل 

الدواصل المسدمر,  محا أيحنحا يصحر عحلحى تحكحو حن إطحاراتحنحا و يحقحل 

النيرات بينهم, رذا من الجايب اليشري , اما من الجايب الحدحنحظحيحمحي 

 السيد : يعقوبي سفيان نائب مدير فرع وهران



 

 

 

بثا   اادنم رذه الفرص  ب مث هللا واشكره على  ويي عضحوا محن 

الذي  "دير الرائث في مجالحه عحلحى  3212فر ق مصلد  الصنثوق 

مسدوى سا   ورراغ بشها ص الحيحنحك الحمحر حزي ومح"حظحم الحزبحائحن 

المد"امل م"هم ورذا ليس اال يديج  اال درافيح  وروح الحمحسحؤولحيح  

ال"الي  و ذا االماي  الدي  دميز بها الطاقحم  وغ اغ يحنحسحى شحكحريحا 

النالص إل ارص الفرع الدي تسايثيا ,تض  فينا  ل الثق  و تح"حدحيحريحا 

ا ث يقاط قوتها الدي ت"دمث عحلحيحهحا فحي اسحدحراتحيحجحيحدحهحا الحدحجحار ح  

 للوصول برثافها, 

شكرا إلخواينا في اال ارص ال"ام  على المجهو ات الجيارص الميذولح  

س"يا منهم لدهيئ  مديط عمل مالئم  سر لحلحمحصحلحدح  ا اء محهحامحهحا 

بدفوق مما ج"لنا يدفاءل ويطمح ا ثر لدحجحاوز االرحثاف الحمحسحطحرص 

 من طرف الفرع خاص  والينك عام  اغ شاء هللا .

 3212وفي الحنحدحام تحدحلحنحص ر  ح  مصحلحدح  الصحنحثوق ورحراغ

لمهامها في اغ اقوى النجاح رو ما تف"له بما رحو محدحوفحر لحك ورحو 

 صيل  مجهو ات يكرررا  ل  وم وال  هم من ا ن يدن قا موغ محا 

  هم الى ا ن يدن ذاريوغ
 السيد : هشام بلبوزي رئي، مصلحة الصندوق

1ص   



 

 

44ص   

                            

ال  نفي على الجمي  اغ مصرف السحالم اوقح  ضحجح   حيحيحرص و 

صثى  يير في االوي  االخيرص ما  ميزه عن ايره و ما  حهحثف لحه 

المصرف رو المز ث في الدألق والميا رصي  ما تجحثر اإلشحارص ايحه  

مدور مجهو اته  بدسو حق  مسحدحدحثثحات محنحدحوجحات الصحيحرفحيح   

االسالمي  بأشكال جث ثص ,ميدكرص و محطحابحقح  لحمحا جحاء بحه   حنحنحا 

 الدني .

اليوم بظهور منافس  شث حثص و تحدحث حات  حيحيحرص و ذلحك    

بإعا ص ريكل  الينوو الدجار    وعرضها للمندوج االسالمي و رحذا 

ما اصيح   هث  الدصص السوقي  للمصحرف. فحمحن ارحم اال وات 

الح"حمحالء و   الواجب اخذرا ب"ين االعديار و رو االردمام  بمدفحظح 

ذلك بدشنحيحص الحنحثمح   والحدحرر عحلحى ا ائحهحا عحلحى الحوجحه 

 المطلوا لد"ز ز مر زه الدنافسي بين مندل  الينوو.

 "دير توجيه ال"مالء من المحهحام االسحاسحيح  الحدحي تسحمحح  

للمصرف بفهم و تطو ر االليات المناسي  لحمح"حرفح  ا حدحيحاجحات و 

رايات ال"مالء و  دم ذلك من خالل االتصال و الدفاعل الحمحيحاشحر 

 م"هم و رو االمر الذي  ؤ ي الى بناء عالقات قو   و  ائم . 

ايطالقا من ميثأ ال"ميل رو المصثر الرئيسي لثخل المصرف فحاغ 

خثم  ال"مالء و الد"امل المميحز مح  ايشحفحاالتحهحم  ح"حدحيحر اولحو ح  

اساسي   ي  اغ االفرا   ندلفوغ  سب اخدالف ال"وامل النحفحسحيح  

و االجدماعي  و الحثحقحافحيح  الحدحي تضحيحطحهحم و بحالحدحالحي فحاغ رحذا 

 االخدالف  ؤثر على ايماطهم السلو ي  و شنصياتهم.

ت"دير ال"الق  الجيثص بين مسدشار الزبائن و الح"حمحيحل محن  

ارم مفاتيح النجاح اذ ايها تنلق ثق  مديحا لح   حدحجحسحث محن خحاللحهحا 

 از رار الطرفين و تينى بها السم"  الدسن  للمصرف .

الثخول في عالق   درتب عنه مسؤولي  اتجاه االخر فقيحل  

النوض في فدح الدساا  نيفي فحدحح بحاا الحثحقح  الحذي ال  حكحوغ 

مفدا ه اال الم"امل  الدسن  ي فجمي"نا مفطوروغ عحلحى الحدح"حاطح  

باخدالف  رجاته و رذه الميزص االخالقحيح  والحدحنحافسحيح  ضحرور ح  

ليناء الثق  م  ال"مالء بيهم بداج  الى الش"ور بأيحه  صحفحى لحهحم 

سواء  ايوا  فكروغ في اقدناء محنحدحوج جحث حث او ايحزعحاجحهحم محن 

 خثم  ما .

 ح"حزز عحالقحات الح"حمحل و     Empathyفالد"اط  او  

 سمح بفهم افضل للزبائن مما  ؤ ي لوالئهم واسدقطاا ما  ولحهحم 

 حالنة ذهنننينة ي  ال  جثر اعدياره تقني  تجار   مدض  ي بل رو 

 ال بث من تف"يلها اثناء الديا ل .

الد"اط  رو روح ال"مل على مسحدحوى فحرع ورحراغ و  

ليس فقط بين منثوبي الميي"ات فالجمي   س"ى في تطو ر الحنحشحاط 

 الدجاري و ذلك بزرع ش"ار" الدفاظ على رضا ال"ميل".

 السيد : نور الدين دحدوح مستشار زبائن رئيسي 
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بدكلي  من السيث المث ر ال"ام تمت مشار دنا في 

الملدقى الدي  عي له المصرفي بمثاخل  ب"نواغ 

"عرض تجرب  مصرف السالم في مجال 

الملدقى الوطني الراب  المسؤولي  االجدماعي ي في 

عشر لموسم الشيب موالي الشر   الرقايي 

الدكافل االجدماعي والمجدم  ”والمرسوم ب"نواغ 

” المثيي و وررما في اسدقرار ابم " تدت ش"ار

ي من تنظيم زاو   ” رو  المشكاص المدمث  

موالي الشر   الرقاييي بدمنراست بدضور 

رئيس المجلس اإلسالمي ابعلى الي جايب 

ابمين ال"ام للوال   ومجموع  من مشا ب المنطق  

إضاف  الي أساتذص و  اترص من مندل  وال ات 

 الوطن.
أ ث شيب الزاو   اغ الموضوع آيي و جب م"الج  

خاص  في رذا الظرف الذي  "يشه الوطن من 

وباء  ورويا والوض  االجدماعيي من خالل 

إقرار الدكافل االجدماعي بين أفرا  المجدم  

 وتقو   الجيه  الثاخلي  و عم المجدم  المثيي.

44ص   

 السيد : سليم سلواني 
 مسؤول خلية المسؤولية االجتماعية



 

 

 ايت المثاخل  تدمدور أساسا في عرض صورص شامل  ومفصحلح   حول محا 

تم إيجازه في مجال المسؤولي  االجدماعي ي والدي ت"مل على تقث حم صحورص 

مميزص للنشاط االجدماعي سواء على المسدوى الثاخحلحي محن خحالل السحهحر 

على تنفيذ بريامج النثمات االجدماعي  الممنو   للموظفين تهثف لضحمحاغ 

 بيئ  عمل مدزي  ومسدقرصي أو على مسدوى خثم  المجدم .
ميا رات  عم الد"ليم وابيشط  الر اضي ي و محيحا رات فحي وتنلل ال"رض 

تفطي  صحدحيح  شحامحلح ي ومحكحمحلح  لحنحظحام الحدحفحطحيح  الصحدحيح   الصد  من

مندل  المنح وابيشط  الدي يظمت وميحا رات اإل ارص اتحجحاه الدكومي ي و

 .الموظفين
 ما تم شرح تجرب  المصرف فحي محيحا رات خحثمح  الحمحجحدحمح  محن خحالل 

مندل  الجم"يات النير   والمؤسسات الدطوعي  لدمكينها من خحثمح    عم 

المجدم ي من خالل تقث حم الحثعحم لحجحمح"حيحات وطحنحيح  ذات أثحر  حيحيحر فحي 

المجدم ي منها الهالل اب مر الجزائريي والكشاف  الحجحزائحر ح ي وجحمح"حيح  

 افل اليديم الوطني ي والمثار  القرآيي  والملدقيات ال"لمي ي و ذا الجم"يات 

المدنصص  في تقث م  ث المساعثص وال"وغ لفئات من المجدم  جحث  سحاسح  

 المرأص الجزائر  ي والطفول ي وذوي اال دياجحات الحنحاصح ي  حمحا شحمحلحت 

مسارمات المصرف  ذلك  عم الملدقيات ال"لمي  والمؤتمرات االقدصحا  ح ي 

  ي  رعى المصرف عثص ف"اليات بصف   ور   ومسدمرص.

40ص   
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 تحليل قاعدة البيانات لشهر مارس : 

  أسفر تدليل قاعثص الييايات عن عثص يقاط مشج"  من بينها ما  لى :
  7282بحالحمحائح  بـح  22المكالمات الناص  باالسدفسارات بمؤشر 

عحيحارص  7287مكالم   وميحا  211مكالم  ما  "ا ل الدكفل بم"الج  

عن زبائن ايحر محوطحنح  لحثى الحمحصحرف سحيحدحم محيحاشحرص اجحراء 

عملياتي للدواصل م"هم من جث ث و توجيههم لحدحوطحيحن  سحابحاتحهحم 

 :   لثى المصرف و)عملي  اسدقطاا ( م  اإلشارص الى ما  لي
266    مكالم  تضمنت طلب اسدفسارات  حول الحمحرافحقح  الحمحالحيح

محكحالحمح  تحنحص   26 ول عمليات االسدثمار ) اسدحنحثامحات ( و 

يسدشرف تنصيص عضو من   مندوج اإلجارص على أصول منقول 

فر ق مر ز االتصال  كل  بالدواصل من الجث ث لدوجحيحه الحزبحائحن 

المددمل  لدوجيههم الى اقرا فرع لحلحدحكحفحل بحهحم و عحثم اال حدحفحاء 

باسدقيال المكالمات ما  دقق مر و    لحلحنحفحقحات الحنحاصح  بحمحر حز 

 االتصال و المسارم  بالف"ل الدجاري .
522   مكالم  تضمنت طلب اسدفسارات  ول محنحدحوج  ار السحالم

محنحهحا تحنحص اقحدحنحاء عحقحار لحثى  323) تمو ل عقاري لألفرا  ( 

مكالم   ول مندوج توس"  الحيحنحاء امحا الحدحهحيحئح   25النوار تاله 

مكالم  ليأتي ب"ثرا اقدنحاء مسحكحن  26ال"قار   و بمرتي  ثالث  بلفت 

بـ   LSPمحكحالحمح  و فحي ابخحيحر   2بـ   LPPثم   LPAبصيف  

 مكالم  وا ثص 
يسدنلص منه اغ الطلب على مندوج  ار السحالم محدحوفحر بحإمحكحايحنحا  

تنصيص مدفظ  توظ  لحمحنحدحج  ار السحالم بحمحنحدحلح  صحيحفحه و 

 . بالموازاص يدن بسث  اعثا   مل  تسو ق خاص  بمندوج  ار السالم 
 ما أينا سجلنا من خالل تدليل الم"طيات الناص  بحمحنحدحج الحدحيحسحيحر 

مكالم  و عليه  يقى المندوج محطحلحوا و  2256القدناء سيارص بـ عث  

قث  دصاعث لذلك البث االسد"ثا  و مداب"  تطور رذه الورش  و جمحيح  

الم"لومات الناص  بها بما  مكننا تح"حز حز محوقح"حنحا فحي  حالح  عحو ص 

 السوق . 
القاعثص الييايي  لمر ز االتصحال تحؤ حث أغ محنحدحج تحمحو حل الحثرجحات 

مكالم  ما  حؤ حث امحكحايحيح  تحوظحيح   25النار    ذلك مطلوا بـ عث  

مدفظ  خاص  لهذا المندوج و مداب"  تطور السوق و الحدحمحر حز فحيحه 

 لر ا ته .
مكالم  موزعح  عحلحى  331أما فيما  د"لق باسدقطاا الموار  فسجلنا 

 الندو الدالي : 
 مكالم  تنص الدسابات الجار    722

 مكالم  تنص  ساا االسدثمار  22
 مكالمات تنص  ساا الدوفير  6 

مكالم  تنص بطاق  فحزا يحدحواصحل  73بالنسي  لوسائل الثف  فسجلنا 

م  مسير مر ز االتصال السديفحاء مح"حلحومحات ا حثحر  حول طحيحيح"ح  

المدصلين للدأ ث من مالءص المدصلين و ا حدحمحال اسحدحقحطحابحهحم لحيحيح  

 المندوج . 
أخيرا  ول الدوز   الجفرافي تيقى الحجحزائحر الح"حاصحمح  الحرائحثص بـ 

و الجلحفح  و ورحراغ  216مكالم  راتفي  تليها وال   تيارت بـ  2222

ـح محكحالحمح  فـ  62مكالم  و تيس  بـح  22مكالم  ثم اليليثص بـ   211بـ 

ثم ورقل  ي قسنطين  يتحلحمحسحاغ تحيحيحازص محدحقحاربح    22باتن  و عناب  بـ

 21تجاوزت 
يداب  على  ثب السير الدسن لمر ز االتصال و السهر على تحطحو حر 

الحمح"حلحومحات و الحيحيحايحات  قاعثص بيايده من اجل اسدفالل و تحدحلحيحل 

الوار ص منه مسدهثفين توظيفه ليسارم في الف"ل الدجاري و لحيحصحيحح 

 قوص ميي"ات لمندل  مندجات المصرف .



 

 السيد : زوهير غولي 
 رئي، لجنة الخدمات االجتماعية

41ص   

 السيدة : نسرين أيت را ي 
 عضو لجنة الخدمات االجتماعية
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النجاح رو ثمرص ابماي  واإلخالر في ال"مل ورحو 

أمر إلهيي قال هللا سيدايه وت"الى: }وما أمحروا إال 

لي"يثوا هللا منلصين له الث ن  نفاء و قيموا الصالص 

و ؤتوا الز اص وذلك   ن القيم  ي فحيحثوغ اإلخحالر 

والمراقي  هلل لن تكوغ رحنحاو ثحمحرص ولحن  حقحيحل هللا 

عمال  دى  كحوغ خحالصحا لحوجحهحه الحكحر حم محوافحقحا 

 .لشرعه
فإخالر ال"مل وأ اء أمايده الذي الدزم به اإليسحاغ 

يدو ايره من بنحي الحيحشحر  حوالص ابمحور صحفحارا 

و  و يارا أو مر وسين أو مثراء أمايدهم أغ  قومحوا

 سيروا عملهم  سب ما تقدضيه المصلد  في الث ن 

فححي بحح"حح   يوالححثيححيححاي ومححن الححنححلححل الححذي تححفححشحح

المؤسسات والشر ات ال"ام  و الناصح  رحي عحثم 

اإلخالر في إتقاغ ال"محل الحمحو حل إلحى الحمحوظح  

 . سب القوايين المدي" 
إغ من واجب ابماي  في الوظيف  وما أعظحمحه محن واجحب أغ بح"ح      

النا  قث  دهاوغ في ذلك وري من النياي  في ا اء المهام المنوط    و اذ 

أغ  الواجب على الموظ  أغ  ؤ ي أماي  الوظيف  على الوجه الحمحطحلحوا 

وأغ ال  ـدأخر في أعماله  و  "طل مصالح النا  أو  دشاال بحفحيحررحا إذا 

 ضر مكاغ ال"مل وأغ ال  دثخل في أمر ال  "نيه فحإغ محن  سحن إسحالم 

 .الححححححححححمححححححححححرء تححححححححححر ححححححححححه مححححححححححا ال  حححححححححح"ححححححححححنححححححححححيححححححححححه
وابعجب من ذلك تجث أغ ب"ضهم  ذرب إلى عمله و كوغ أول الدضحور 

ال بجل إيجاز ابعمال المناط  بحه بحل  حمحا قحال بح"حضحهحم لحيحوقح  عحلحى 

الدضور و دصفح مواق  صفدات  الدواصل المدا   أو الحجحر حثصي وتحجحث 

أغ ب"ضهم رثارم هللا  دأخر عن وقت الثوام الرسمي و  فا ر منصيه مح  

ترو ب"  ابعمال الملقاص على مسؤوليده الدي من شأيها ت"طيل مصحالحح 

لقضائها ي ولي"لم بأغ وقحت الحثوام  حأخحذ  تساالنا  الذ ن رم في  اج  م

عليه  الموظ  مرتيا فكل وقت  سدفل محن قحيحل الحمحوظح  خحارجحا عحن 

يطاق ال"مل  االشدفال بالداسب اآللي و راتفه أو إيحجحاز محهحامحه اخحرى 

خارج  عن يطاق المهام  المسنثص اليه من مر وسيهم و  حدحر حهحا مح"حلحقح  

مددججا ب"ثم منده الوقت الكحافحي اليحجحازرحاي فحالسحاعحات الحدحي قضحارحا 

النارج  عن يطاق ال"مل على رأي ب"ح  أرحل الح"حلحم بحأغ راتحيحه الحذي 

 أخذه فيه شيه  من النا ي  الشرعي   و مشحكحوو فحيحه ي ومحن جحمحلح  محا 

 قولويه بأغ رذه ابيظم  ليست أمورا   ني   دى أتمسك بها أو أغ ابجرص 

أو الراتب الذي آخذه رو من المؤسس   ورذه خثع   فدر بها. أما قوله إغ 

رذه ابيظم  ليست أمورا   ني  فإغ النظام إغ  اغ والص ابمور قث يظحمحوه 

ورو ال  نال  الشر "  فإغ الواجب على الرعي  طاعدهم فيما ال  حنحالح  

الشر "  فإيه ال طاع  لمنلوق في م"صي  النالق قال )جحال وعحال(: ) حا 

أ ها الذ ن آمنوا أطي"وا هللا والرسول وأولي ابمحر محنحكحم( وأمحا الحراتحب 

الذي  أخذه من بيت المال  قول  الال لحكحل أ حث فحإغ رحذا الحراتحب الحذي 

 أخذه إيما  سددقه في مقابل عمل قام به وإال فما الذي  دلله لحه و حدحرمحه 

على اآلخر ن الذ ن ليحسحوا فحي وظحيحفح  إيحه أخحذ الحراتحب ورحو ال  حقحوم 

بالوظيف  فهو  من أخذ راتيا ورو احيحر محوظح  و حالرحمحا ال  سحدحدحقي 

والي"   شدكي أغ راتيه ال  وجث به بر   ويسي رذا المسكين أغ الير   

 .ال تحححححأتحححححي إال بحححححابمحححححايححححح  واإلخحححححالر فحححححي الحححححوظحححححيحححححفححححح 
ومن أماي  ال"مل  ذلك قضاء  اج  أخوايه فمن  اغ في  اج  أخيحه  حاغ 

هللا في  اجده و قول المصطفى )صلى هللا علحيحه وسحلحم(:)محن فحرج عحن 

مؤمن  رب  فرج هللا عنه بها  رب  من  را  وم الحقحيحامح (ي و حذلحك محن 

ابماي  اال دفاظ بأسرار ال"مل  ي  أغ  ل وظحيحفح   حكحومحيح  أو تحابح"ح  

للشر ات أو المؤسسحات الحنحاصح  تحدحضحمحن أسحرارا مح"حيحنح ي لحذا عحلحى 

الموظ  أال  فشي سرا من أسرار رذه الوظيف  في مجحالسحه الحنحاصح  أو 

المجالس الدي تجم"ه م  أصثقائه عن تلك ابسرار بغ اإلفشاء بها  ضر 

 .بالمصلد  ال"ام 
فالفقر الدقيقي في ابم  اإلسالمي  الكييرص  رج  إلى رذا الشحلحل الحفحر حب 

في )الهمم والموارب( ورذا الدنل  السديق في مجال )اإليداج واإلجحا ص( 

 دى أغ أ ثرم عنثما  نرج لل"مل  نرجه  السقط  نرج محن بحطحن أمحه 

 .ال  "لم له  ليل  ياص أو عالم  عليه
 
 



 

 

إغ ابماي  شحيء عحظحيحم تصحاغ بحه  حقحوق هللا 

و قوق عيا ه وتدف  بها ابعمال من الحدحفحر حط 

واإلرحمحال إيحهحا قحيحام بحالحمحسحؤولحيح  فحي جحمحيح  

حنَحا  وجورها ي مصثاقا لقوله ت"حالحى:" إِيَّحا َعحَرض 

ِض َوال ِجيَاِل فَحأَبَحي حَن  َر  ََمايَ َ َعلَى السََّماَواِت َواب  اب 

يَسحاُغ  إِيَّحهُ  ِ فَق َن ِمن َها َوَ َملَحَهحا اإل  ِمل نََها َوأَش  أَغ  َد 

َ اَغ َظلُوْما َجُهواْل "  ي وقحولحه  ا ضحا )عحلحيحه 

الصالص والسالم(: ) لحكحم راع و حلحكحم مسحؤول 

عن رعيده( إيها  اخل  في  ل  ق ومحمحدحثص فحي 

 ححل مححرفححق فححي الححراعححي والححرعححيحح  واإل ارص 

والسياس  والدربي  والد"ليم والدجارص والصنحاعح  

والقضاء والحجحنحث ح  فحي شحؤوغ الحدحيحاص  حلحهحاي 

ف"ناصر الو ي تشحيحه عحقحاقحيحر اب و ح  ال  حدحم 

الشفاء بها إال إذا أخذيحارحا  حمحا جحاءتي أمحا إذا 

طر نا عقارا وتناولنا آخر فلن  ذرب لنا سحقحامي 

فمدى  ايت ابم  منلص  في عملحهحا فسحدحرتحفح  

شأيها  دى عنث عثورا  دى أيها تحنحلحق محهحابح  

لها ومدى  حايحت ابمح  احيحر محيحالحيح  بحابمحايح  

ضدكت عليها ابمم فالدل إذا رو )الح"حو ص إلحى 

اإلسالم ظارحرا وبحاطحنحا وتحرسحم خحطحا السحلح  

ابول فحي صححثق اإل حمحاغ و سحن الح"ححمحلي ثححم 

 مسوا بأصحابح"حهحم أي شحيء فحي محدحنحاول الحيحث 

فسوف  ددول إلى أ اص يصر ومحفحدحاح يحجحاص( ي 

فيابماي  واإلخالر تسير ابمح  عحلحى الحر حب 

الميموغ المدفوف ب"نا   هللا ورعا ده الحلحهحم إيحا 

يسألك اإلخالر في القول والح"حمحل والحنحالر 

 .في الثييا واآلخرص
 المسؤولي  تكلي  وليس تشر  

لكل إيساغ طموح مشروع  س"حى إلحيحه؛ وآمحال 

في الدياص  دمنى أغ تددقحقي و حمحث حل رحذا ابمحر 

و الف"لي لحدحيحاتحهحم والحثافح   لفاليي  النا  الُمدر 

الرئيسي لدقثمهم يدو مسدقيل  أفضليوالحدحسحابحق 

لنيل المنى وتحدحقحيحق ابمحل أمحٌر مشحروع بحيحن 

سائر اليشر ما ام  جري وفق شحروط  عحا لح  ي 

اير أغ ماال  ُدمث أبثاْ تلك الطرق الملدو   الدحي 

"  اليشر لددقيق راياته وطمو اتهي ب سلكها 

زاجين بأيفسهم في سياق  مدموم للحوصحول إلحى 

 . رسي وظيف   مرموق ي أو منصب  مسؤول
من رنا يقول أغ المنصب أو الوظيف  أو الح"حمحل 

الذي  ديو ه اإليساغ رو تكلي  له بأمحر   حنحيحفحي 

أغ  قحوم بحه عحلحى أ حمحل وجحهي إيحه مسحؤولحيح  

 ض طل  بها تجاه مجدم"هي و المحسحؤولحيح  شحيء 

عظيم تصاغ به  قوق هللا و قوق عيا ه وتدف  

بها ابعمال من الدفحر حط واإلرحمحال ي مصحثاقحا 

ََمححايَحح َ َعححلَححى  ححنَححا اب  لححقححولححه تحح"ححالححى:" إِيَّححا َعححَرض 

حِمحل حنَحَهحا  ِض َوال ِجيَاِل فَأَبَي َن أَغ  َحد  َر  السََّماَواِت َواب 

يَساُغ  إِيَّحهُ َ حاَغ َظحلُحوْمحا  ِ فَق َن ِمن َها َوَ َملََها اإل  َوأَش 

 َجُهواْل "  
 ما أيه لم  كحن الحمحنحصحب فحي  حقحيحقح  ابمحر   

ْ رحذا  تكر ماْ وتشر فاْ وامديازاْ ب ث  أبحثاْي طحيح"حا

الكالم مؤ ثٌ في سماء الدقيق  وإغ اخحدحلح  فحي 

 ثير من اب ياغ على أرض الواق  يديج  فسحا   

 .ما رنا ورناو
فليس الُمحرا  محن أسحدحاذ الحمحثرسح  أغ  حدح"حالحى 

و زرو ب"لمه على طالبه الذ ن  ددلحمحذوغ عحلحى 

 ث ه؛ بل المرا  به أغ  ُ"لمهم و ندحو بحهحم يحدحو 

سلوو  صالحح  قحو حم. ولحيحس الحمحرا  محن محث حر 

المثرس  أغ  د"الى على الموظفين بل أغ  حث حره 

بدكم  ومدي . وليس المرا  من مث ر م"مل  أو 

شر    أو مث ر    ما أغ  ذل ال"املين أو  حدحصحي حث 

أخطاءرم أو  سد"لي عليهم لمنصيه؛ بل الحمحرا  

به أغ  دقق الدوازغ واإليداج بروح المسحؤولحيح  

ْ  حاغ أغ  ال"ا ل . وليس المحرا  محن الحوز حر أ حا

 فنر بمنصيه على النا  بل أغ  حقحوم بحواجحيحه 

الُمناط به على الندو الصديحي ورحكحذا فحي  حل 

 .منصب  ووظيف  وعمل
وال شك أغ ارتفاع اإليساغ من  رج   وظحيحفحيح    

إلى  رج   أعلى وأ ير مسؤولي   ُ"طي محؤشحراْ 

على قثرص الـُمَكلَّ  بذلك المنحصحب احيحر أيحه ال 

 ُ"طيه الدق بالدحقحاعحس والحدحكحيحر وعحثم الحقحيحام 

بال"ملي وال  ُ"طيحه الحدحق بحاسحدحفحالل محنحصحيحه 

 وسيل   للكسب اير المشروع أو لدمر حر أمحور 

ما  ايت لدمر لوال وجو ه فحي ذلحك الحمحنحصحب. 

ورذا ابمر قحرره الحذي ال  حنحطحق عحن الحهحوى 

رسول هللا صلى هللا علحيحه وسحلحم عحنحثمحا جحاءه 

عامله على جيا   الز اص قائالْ: )رذا لحكحمي ورحذا 

اُرثَي إلحي(  حيح  قحام صحلحى هللا عحلحيحه وسحلحم 

خطيياْي  ُقرر  ثو  الموظفيني أو المسؤولين أو 

ذوي المناصب فقال: ) أما ب"ث فما بحال الح"حامحل 

يسد"مله فيأتيناي فيقول: رحذا لحكحمي ورحذا أرحثي 

إليي أفال ق"ث في بيت أبحيحه وأمحه؟ فحيحنحظحر رحل 

 هثى له أم ال؟ فو الذي يفس مدمث  بيثه ال  حفحلُّ 

إال جاء  وم القحيحامح   -أي  أخذ-أ ث م منها شيئاْ 

 دمله في عنحقحهي إغ  حاغ بح"حيحراْ جحاء بحه ولحه 

رااءي وإغ  ايت بقرص جاء بها ولها خواري وإغ 

 ايت شاص جاء بها تي"ري فقحث بحل حفحت( رواه أبحو 

 . او 
ْ  ضح"حه الحمحسحؤول عحلحى  إغ المنصب ليس تاجا

رأسه وليس عرشاْ  "دلي عليه ليأمر و نهى؛ بل 

رو خثم   لقضاء  وائج النا  ولينثم المجدحمح  

الذي وض"ه في ذلك المنصب. و ذلك ايحدحنحاا 

النا  لشنص  ما  ُ"دير ثق ْ منهم بهذا الشحنحص 

لددقيق مدطلياتهم الُمِدق  ورذا بدث ِ ذاته  حمحنحدحه 

قيم ْ عظيم  احيحر أغ محا  ُحرقحيحه و حجح"حلحه فحي 

مصاف ال"ظماء رو قيامه بواجيه عحلحى الحوجحه 

ابمثل. وتار ب ابم  ال"ربي  واإلسالمي  محلحيء 

بشنصيات قامحوا بحواجحيحهحم عحلحى أ حمحل وجحه 

فكايوا أ ير من مناصيهم واسددقوا بذلك النلو  

 .في تار ننا وابجر ال"ظيم عنث ربنا
وقث ُروي في النير عحن رسحول هللا صحلحى هللا 

ْ خحلحقحهحم لحقحضحاء  عليه وسلم قوله: ) إغ هلل خلحقحا

بهم بالنار (  وائج النا ي آلى على يفسه أال  "ذ ِ

َر عحلحى  ي وور  أ ضاْ في النير )طوبى لمن قُحث ِ

َر عحلحى حث حه شحراْ (   ث ه خيراْ ي وو ل لمن قُحث ِ

رواه ابن ورب في القثر ي فيا أ ها اإليساغ:  حن 

طمو اْ بي رت يح   شحئحت؛ عحلحى أغ تح"حلحم أيحهحا 

ي  تكلحيح  ولحيحسحت تشحر حفحاْ. فحالحمحنحصحب محاض 

جحمحيح"حهحم إلحى  ي والرتي  ماضي ي والجحاهُ محاض 

زوالي وما أب"ث الماضي مهما  اغ قحر حيحاْي ومحا 

أقححرا اآلتححي مححهححمححا  ححاغ بحح"ححيححثاْي  ححل شححيء 

ْ بحكي شحارحثاْ  سيمضي؛ وسييقى عحمحلحك لصحيحقحا

عليكي فاعمل لما رو آت؛ وا ذر الذالتي اف"حل 

النير من موق"ك الحذي أيحت فحيحهي وال تحنحدحظحر 

تكر ماْ من آ ميي فحالحنحالحق الح"حظحيحم رحو الحذي 

سيُكرمك فحي الحثار حني وسحيُحفحشحي بحيحن الحنحا  

ا لحكحل ِ محن  ذ رو الدسحن؛ ورحذا ابمحر محجحر 

 .أ سن ظن ه باهلل ت"الى
أرحالْ  اللهمَّ وف قنا جمي"اْ لل"مل بالدكلي  واج"حلحنحا

  لنيل الدشر  .
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االسدهالو اإلعالمي المفرط لثى ابطفال  يطئ تطور  ال شك  اغ 

اللف  وله صل  باضطراا يقص االيدياه م  فرط النشاطي  ما  قول 

 ابطياء.
و ز ا  رذه النطر خاص  م  ز ا ص عث  ابطفال الصفار الذ ن 

 . ل"يوغ بهوات  آبائهم
في  راس  لها عن  )WHO( منظم  الصد  ال"المي  ورذا ما بي نده

المجاالت الكهرومفناطيسي  والصد  ال"ام  واسدنثام الهوات  

 .7122النق ال  في تشر ن ابول ل"ام 
 ي  بينت أغ اسدنثام الهوات  النقال  من الممكن أغ تسيب 

لليشري وسوف تقوم المنظم  بإجراء تقييم  السرطاغ مرض

المناطر الناجم  عن الد"رض للموجات الالسلكي  للهات  

 .7126المدمول خالل عام 
أ ث ت  )Devra Divas( وفي مداضرص للث دورص   فرا   فيس

تأثير الهوات  المدمول  باإلش"اع الالسلكي سليياْ على صد  

االطفالي  وغ أيها خييرص اإلش"اع الكهرومفناطيسي الناتج عن 

 .الهوات  النقال 
وشفلت   فيس منصب أسداذ في ال"ث ث من الجام"ات ابوروبي  

وابمر كي ي  ما أيها المث ر المؤسس لمر ز االورام في جام"  

ورو المر ز ابول من يوعه في ال"الم الذي  ثر   "بيتسبيرغ"

 .ال"وامل الدي تسارم في االيي   االت السرطاغ
وقث بي نت   فيس أغ اسدنثام الهوات  المدمول  لساعات طو ل  في 

اليوم من الممكن أغ  شك ل خطراْ على  ماغ اإليساغ من خالل 

 .الموجات اإلش"اعي  الدي  طلقها الهات  المدمول
 مما قث  ؤ ي إلى ايدشار ابورام السرطايي . 

فالهوات  المدمول  تي"  طاق  تر  ات را  و   )وري شكل من 

 .أشكال اإلش"اع الكهرومفناطيسي و دم قياسها بو ثص الهرتز(
و مدص  جسم اإليساغ اإلش"اعات الناتج  عن ابجهزص النليو   

وإذا ما زا ت جرع  اإلش"اعات الدي  سدقيلها الثماغ سوف تؤ ي 

 إلى تأثير سليي عليه.
فيثال من تقليب صفدات الكدب المليئ  بالصوري  ز ا  اليوم عث  

ابطفال الصفار الذ ن  نقروغ على شاشات اللمسي ورو تطور 

 ثق ياقو  النطر بين ابطياء. و دذر اآلباء على مثى عقو  

ب"ث مشارثص الدلفاز  "ال"يوغ المرب" "ابطفال من أغ  صابوا بـ

 .لفدرص طو ل 
بالمائ  من ابطفال  21وأشار بد  أجرى في ألماييا إلى أغ يدو 

في سن ما قيل المثرس   ل"يوغ بهوات  آبائهم الذ ي  ب ثر من 

 يص  ساع   وميا. 
الذي ترأ  مؤتمرا سنو ا أقيم " أوفه بوةينغو قول الطييب "

ليس "مؤخرا لرابط  أطياء ابطفال ابلمايي  إغ ابطفال الصفار 

باسدنثام الهات  الذ ي. و ضي  أيه من الم"روف  "لهم أي شأغ

أغ االسدهالو اإلعالمي المفرط  يطئ تطور اللف  وله صل  

 .باضطراا يقص االيدياه م  فرط النشاط
و نصح ابطياء اآلباء الذ ن لث هم أطفال صفار أغ  سدشيروا 

الم"نيين بشأغ مناطر االسدهالو اإلعالمي الرقمي  إجراء 

 ا درازي ضث اإل ماغ اإللكدرويي.
ولهذا السيب  جب على اإلباء فرض قيو  السدنثام الهات  النق ال 

من قيل ابطفال وأخذ الددذ رات والدنييهات والنصائح الالزم  

ب"ين االعديار  دى ال  دسيب امدالو الطفل للهات  المدمول له 

 .بأي أذى سواء أ اغ أذى يفسي أو ما ي
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 :القيود التي يجب فر ها على الطفل في استخدام الهاتف النقّال 
م  ايدشار الهات  المدمول فحي  حل محكحاغ عحلحى يحدحو محزا حث فحي 
جيوا ابطفال والمرارقيني ومح  إتحا ح  الحوصحول إلحى االيحدحريحت 

 .وشيكات الدواصل االجدماعي بشكل بسيط وسهل
أصيح من الضروري اغ  نديه ابرل إلى أرحمحيح  محراقحيح  اسحدحنحثام 
أطفالهم للهات  المدمول بحطحر حقح  احيحر محيحاشحرص  حيح  ال تحلحفحت 

 .االيدياه
وتج"ل الطفل  ش"ر بأيه مراقب وأيه مدط شكوو من قحيحل والحث حه. 

بنعنا األفنكنار النتني تسناعند األهنل عنلنى  نبن   ويسد"رض رنحا
 :استخدام طفلهم للخليوي

 حدد أوقاتا الستخدام الموبايل لألطفال  .4
تدث ث أوقات مدث ص السدنثام الطفل لحلحهحاتح  الحمحدحمحولي  حدحى ال 
 نشفل عن  راسده أو واجياته و دى ال  سيب اسدحنحثامحه لحه شحكحل 

 :من أشكال اإل ماغ. فمثالْ 
من الجيث تنصيص عطل  يها   ابسيوع إلعحطحاء الحطحفحل الحهحاتح  
النق ال سحواء لحلح"حب فحيحه أو التصحالحه بحاإليحدحريحتي أو السحدحمحاعحه 

.للموسيقى

  ع  واب  لطول فترة المحادثة أو المكالمة  .0
تدث ث وضيط مثص المكالمات أو الرسائل النصي   الحمحسحمحوح لحلحطحفحل 
باسدنثامها  دى ال  ضطر ابرل إلى  ف  رسحوم اشحدحراو بحارحظح  
فحي اسحدحنحثام الحهحاتح   وغ  الثمن إذا ما تم  إعطاء الحطحفحل  حر حدحه

 .مراقي 
 ال تبقي الهاتف مع الطفل ليال .1 

عثم السماح لطفلك بإبقاء الهات  المدمول بفرفده ليحالْي فحإذا محا تحم  
اسدنثم الطفل لهاتفه ليالْ سوف  لجأ إلحى السحهحر بوقحات محدحأخحرص 
منشفالْ بهي وبالدالي ال  دصل عحلحى الحوقحت الحكحافحي والضحروري 

 .للنوم
 امنع الموبايل عن الطفل في أوقات الدراسة .1 

من  طفلك من اسدنثام الهات  النق ال أثناء تناوله للوجياتي بغ فحي 
الحطحفحل محن  ذلك تجاوزاْ لميا ع ا درام آ اا الط"امي  ما  جب من 
اسدنثامه عنث االجدماع والدضور في ابما ن ال"ام  والحمحنحاسحيحات 

 .االجدماعي 
بغ ذلك من شأيه تحقحلحيحل ا حدحرام لحلحدحاضحر حن والحمحوجحو  حن فحي 

 .االجدماع
 علم الطفل حول االستخدامات السيئة للهاتف  .0

من المدي ذ تنييه طفلك إلى ضرورص عثم اسحدحنحثام رحاتحفحه  حوسحيحلح  
لنشر الشحائح"حاتي أو إرسحال الصحور احيحر الحالئحقح   وغ إذغ محن 

 .صا يها
 علم الطفل آداب الحديث وآداب استعمال الموبايل  .0

من الجميل تنييه طفلك إلى آ اا الدكلم عير الهات  المدمول بشحكحل 
مهذ اي  "ثم الدكلم بصوت عالي ومزعجي وعحثم إرسحال الحرسحائحل 
النص ي  بطر ق  من شحأيحهحا أغ تح"حك حر صحفحو اآلخحر حن أو ايحدحهحاو 

 .خصوصيدهم
 ا ب  أدوات الرقابة على االنترنت على هاتف الطفل  .0

ضرورص ضيط إعثا ات الهات  النق ال النار بطفلك بحطحر حقح  محن 
شأيها  ظر المواق  اإلبا ي ي فمن الم"روف أغ قابلي  الوصول إلحى 
االيدريت ووسائل الدواصل االجدماعي من الممكن اغ تحدحيحح محجحاالْ 

 .لفدح مواق  منل   باآل اا وابخالق
 :سلبيات امتالك األطفال للهاتف الذكي 

وري مجل  طيي  تصحثر  )JAMA( مجل  الرابط  الطيي  ابمر كي 
مرص في السن  من قيل الجم"ي  الطيي  ابمر حكحيح ي بحهحثف يشحر  28

 .اليدوث الدي تفط ي جوايب ال"لوم الطيي  والديو  
بينت أغ أ ثر من خحمحسح  محلحيحارات شحنحص فحي الح"حالحم  حمحلحكحوغ 

% ممن  ملكوغ الهحاتح  21الهوات  النليو  ي إذ أغ رناو ما  "ا ل 
 .المدمول  سدطي"وغ الوصول إلى االيدريت من خالله

ي بي نت المجل   الهاتف الذكي لكن في مقابل تلك الميزات الدي  قثمها
أغ رناو يدائج سليي  من الممكن أغ  سييها الهات  لمالكيه قث تشحك حل 

 .خطراْ  ييراْ على ابطفال
ف"نث اليد  عن الدأثيرات السليي  الدي من الممكن أغ  سييها الهاتح  

 :المدمول للطفل؛ يجث ب"  السلييات القدنائه
 إدمان األطفال على استخدام الموبايل
 التعرض لمضايقات على االنترنت

 التعرض للحوادث بسبب االنشنال باستخدام الموبايل
 الهاتف قد يزيد من النسيان لدى األطفال

 ارتفاع مستويات القلق عند األطفال
إيجابيات اقتنا  الهاتف النقّال لألطفال وكيفية االستفادة من 

 ً  تقنياته تربوياً وتعليميا

ال شك  أغ اليدشار الهات  النق ال بشكل يير في جمي  ايداء الح"حالحم؛ 
ْ  حدحدحاجحه ابشحنحار خحالل  حا أسياا مد"ث ص ج"لت منه أمحراْ محهحم 

 . ياتهم
وعنث بدثنا عن ابرثاف الدي  فح"حت ابرحل إلحى إعحطحاء أطحفحالحهحم 

والسماح لهم باقدناء الهوات  النلحيحو ح ؛ يحجحث أغ رحنحاو إ حجحابحيحات 

 :مدنوع  تنثرج تدت امدالو ابطفال للهات  المدمول ومنها
 التواصل مع األهل بنرض االطمئنان على الطفل .4
 طلب المساعدة عند الحاجة .0
 يزيد تفاعل الطفل مع مجتمعه المحي  .1
 يحسن القدرة على الكالم والتواصل .1
 توسيع مدارك الطفل .0
 استخدام الموبايل الغراض تعليمية .0

بناءا على ما تقثم  جب على  ل فر  اغ  كوغ مسؤوال و  حفحؤا فحي 
تربي  ابناءه على المنهج الصديح و ال  ثع الهات   دل مدله ي بغ 
أطفال الداضر رم جيل المسدقيل و لهذا  دوجب علينا إيقاذ اطحفحالحنحا 

" لكم راعي و لحكحم مسحؤول عحن ملسو هيلع هللا ىلص:  من ا ماغ الهوات ي قال النيي 
رعيده: اإلمام راع ومسؤول عن رعحيحدحهي والحرجحل راع فحي أرحلحه 
ومسؤول عن رعيدهي والمرأص راعي  في بيت زوجها ومسؤول  عحن 
رعيدهاي والنا م راع في مال سيثه ومسؤول عحن رعحيحدحهي و حلحكحم 

  راع ومسؤول عن رعيده"........
48ص   
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 نطاق المعيار:  1
يتناول هذا المعياار باياان الاماقاصاود باالساياولاة 

 وتوظيفها والطرق المشروعة لتحصيلها
 . تعريف السيولة وإدارة السيولة:2
المقصود بالسيولة هي النقود وما يساهال  1/   2

 تحويله إلى نقود.
إدارة السيولة هي تحقيق الاماالءماة بايان  2/  2

تحصيل السيولة باأقصار وقات وأفضال ساعار، 

 وبين استثمارها وتوظيفها بصورة مجدية.
ويختالاف تاحاقاياق الساياولاة باحاب الاتاطاباياقاات 

الاامااخااتاالاافااةي فااهااي عاالااى ساابااياال الاامااثااال فااي 

المؤسسات: القدرة على تلبية السحاوباات، وفاي 

األسواق المالاياة: اكماكااناياة الافاعالاياة لاتاحاويال 

األوراق المالية إلى نقود في فترة قصيرة، وفاي 

 الصكوك والصناديق االستثمارية:
إتاحة االسترداد أو توافر الرغبة فاي االشاتاراك 

 فيهما.
. الححجححالححة إلححت تححطححبححيححقححا  السححيححولححة  ححي 3

 المؤسسا ؛
تااحااتاااس الاامااؤسااسااات إلااى الساايااولااة فااي عاادة 

 مجاالت، منها:
تااوزياار األربااا ي حاايااى يااتااوقااف عاالااى  1/  3

 التنضيض الحقيقي )السيولة(،
( بشااأن 04وياناظاار الااماعااياار الشارعااي رقاام )

توزير الربح في الحسابات االساتاثاماارياة عالاى 

 أساس المضاربة.
توفية المستحقات عالاى الاماؤساساة بابايار  2/  3

مااوجااودات ساالااعاايااة وتااحااوياالااهااا لااتااقااول لسااداد 

التزاماتها لالامارمااء، أو لاماواجاهاة احاتايااجاات 

طارئة عند تصافاياة األوعاياة االساتاثاماارياة أو 

المؤسسات نفعها، وكذلك لتوسير أنشطاتاهاا، أو 

لتحقيق كفاية رأس المال، أو لاجاودة تصانايافاهاا 

( 03االئتماني. وينظر المعيار الشارعاي رقام )

 شأن اكفالس.
 . تجصيل السيولة وتوظيفها: 4
تحصايال الساياولاة بااالقاتاراض بافاائادة،  1/   0

وتوظيفها باالافاائادة ماحارم شارعااي ساواء كاان 

مااباااشاارا، أم بااالسااحااب عاالااى الاامااكااشااوف، أم 

بالتسهيالت بفائدة أو عمولة. ويجاب عاناد دعام 

الجهات الرقابية اكشرافية للمؤسسات بالساياولاة 

أن يتم بالصيغ المباحة شرعاي مثال الاماضاارباة 

 والوكالة باالستثمار للحصول على السيولة.
مان الصاياغ الاماشاروعاة لاتاحاصاياال  2  /    0 

 السيولة:
 السلم: 0/2/1

باطارياق السالام   وذلك بأن تابايار الاماؤ

ثم تحصل على المواد الامالاتازم وتقبض أثمانها،

حلاول أجال السالام.   بها بالشراء من السوق عند

 ويجوز الحصاول عالاى وعاود باالابايار لاتاقالايال

المخاطرة بين ثمن البير وثمن الشراء. وياناظار 

( بشأن السلم والسالام 14رقم )  المعيار الشرعي

 الموازي.
 االسدصناع: 7/7/ 2

وذلك بأغ تيرم المؤسس  عقث بي  بحاالسحدحصحنحاع 

م  اشدراط ت"جيل الثحمحن مح  أيحه لحيحس واجحب 

االسححدححصححنححاع الححدحح"ححجححيححل وإبححرام عححقححث شححراء 

الموازي بأثمحاغ محؤجحلح  أو محقحسحطح . و حنحظحر 

( بشأغ االسدصنحاع و 22الم"يار الشرعي رقم )

 االسدصناع الموازي.
 بي  أصول ثم اسدئجاررا: 3 /7/ 2

وذلك بي  ب"  أصول المؤسس  بثمن  حال ثحم 

 مكنها اسحدحئحجحاررحا بحأقسحاط محؤجحلح  إغ  حايحت 

مدداج  السد"مالحهحاي مح  محراعحاص محا جحاء فحي 

بشأغ اإلجارص واإلجارص المنحدحهحيح   2الم"يار رقم 

 . 5 /8الدمليك. الينث 
تمحو حل رأ  الحمحال الح"حامحل لحدحوسح   2  /7/  2

 يشاط مؤسس :

وذلك بأغ تطرح محؤسحسح  عحلحى الحمحسحدحثحمحر حن 

االشدراو في تمو ل رأ  الحمحال الح"حامحل عحلحى 

أسا  الحمحضحاربح  أو الحمحشحار ح  لحمحثص محدحث ص 

 سب الداج  لحلحمحيحولح  والحدحمحكحن محن تصحفحيح  

الححمححشححار حح  أو الححمححضححاربحح ؛ وذلححك بححثخححول 

الححمححسححدححثححمححر ححن بححأمححوالححهححم فححي الححمححشححار حح  أو 

المضارب ي و خول المؤسس  بأصولها المدثاولح  

ب"ث تقييمهحا لحدحكحوغ قحيحمحدحهحا رحي  صحدحهحا فحي 

الحمححشححار حح ي أو  صححدححهحا فححي راْ  الححمححال فححي 

الحمححضححاربحح ي وال تححثخححل االصححول الحثححابححدحح  فححي 

المشار   بل ت"ار إليها أو تحؤجحر إلحيحهحا بحأجحرص 

 ت"دير مصروفات على المشار   أو المضارب .
إصثار الصكوو االسدثمار   لحدحوسحيح   5  /7/ 2

 يشاط المؤسس :
وذلك بإصحثار صحكحوو اسحدحثحمحار ح  بحأئحواعحهحا 

( بشحأغ 22المييئ  في الم"حيحار الشحرعحي رقحم )

صححكححوو االسححدححثححمححاري لححجححمحح  ابمححوال مححن 

المسدثمر ن في الصكوو والحقحيحام بحمحشحروعحات 

مطلوب  من المؤسس ي أو بي  المحؤسحسح  بح"ح  

أصولها للمكددييحن بحدحصحكحيحكحهحاي وإ ارتحهحا لحهحا 

وت"هثرا بشراء تلك ابصول بالقيم  السوقي  أو 

بما  دفق عليه. وإذا  ايت الحمحؤسحسح  مسحدحأجحرص 

فقط لما تمثله الصكوو وليست محث حرصي فحيحجحوز 

 ت"هثرا بشرائها بالقيم  االسمي .
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م شارو مصرف السالم الجزائر في رعا   الملدقى الوطني  ول الصيرف  اإلسالمي  وأثررا في  عم قطاع اإليداج والدسو ق والدصث ري الذي أقي

ي من تنظيم النا ي االقدصا ي الجزائري بالشرا   م  مؤسس  سوف 7172مار  78و72بفنثق الفزال الذريي بوال   وا ي سوفي وذلك أ ام 

 فوار لدنظيم الصالويات والم"ارضي
  ي  مثل المصرف المث ر ال"ام ومث ر فرع ورقل ي

   ما  اغ رئيسا للورش  ابولى ب"نواغ الصيرف  اإلسالمي .

شارو مصرف السالم الجزائر فحي 

اليوم الدوعوي لحلحثفح  اإللحكحدحرويحي 

 7172محار   31و  72ي 78أ ام 

بمشحار ح  عحثص بحنحوو عحمحومحيح  و 

خاص  و عثص مؤسسات ياشئ  و قحث 

مثل مصرف السحالم الحجحزائحر  حل 

من السيث رضواغ زواتنحي مسحؤول 

النقث   و  ذا السيث طارق شحرفحاوي 

مكحلح  بحالحنحقحث ح  و قحث زار وز حر 

الدجارص السيث رز ق  مال محنحدحلح  

أجند  الح"حرض محن بحيحنحهحا جحنحاح 

مصرف السالم الجزائر  حمحا أشحا  

السيث الوز حر إلحى  ور الحمحصحرف 

في تطو ر آليات الثف  اإللحكحدحرويحي 

و امحدحصحار الحكحدحلح  الحنحقحث ح  فحي 

  السوق المواز  .
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للمشاهدة الرجاء 
 الضغط هنا

 رواب  إلكترونية لحواراترواب  إلكترونية لحوارات
 السيد المدير العامالسيد المدير العامالسيد المدير العام 

https://www.youtube.com/watch?v=Rft0fNQBKfY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Rft0fNQBKfY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Rft0fNQBKfY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Rft0fNQBKfY&t=2s
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من أروع القصص التي تدل على عظيِم 

 اللنة العربية:
يروي األصمعيُّ مرة   أنه كان يَحضر 

وليمة غدا ، وكان بجانبه أعرابيٌّ يأكل 

بشراهة، نظر إليه األصمعيُّ بتعجب 

 واحتقار وقال له:
كأن؛ أثْلَةٌ فِي أرِض هٍَشّ ****أتاها وابٌل 

 ِمن بعد رٍشّ 
 فنظر إليه ابعرابيي فقال:

  أيك بَ" َرصٌ فِي اس ت  يش  ****** ُمثاَلٌَّت وذاو الكيُش  مِشي
 ففضب ابصم"يُّ وقال لألعرابي؛ أتقول الش"ر ؟
ه وأبُوهي وأيا أمُّ  فقال ابعرابي:  ي  ال أقول الش"ر
 قال ابصم"ي: ففكرت في أص"ب قافي  في الش"ري

 فوجثت أيها الواُو السا ن ُي المفدوُح ما قيلها.
 فقال ابصم"ي إئدني بييت  آخُرهُ واٌو سا ن  مفدوح ما قيلَها

 فقال ابعرابي :
 قوم بنجث  َعِهثتُهم **** سقارم هللا من النو  

 فقال ابصم"ي يَو  ماذا؟
 فقال ابعرابي :

 يَو  تألب في  َُجى **** ليل  مظلم   الكِ  لَو ؟
 ) النو = القمر(

زه(.  ر  ابصم"ي: لَو  ماذا ؟ ) ر ث أغ  "ِج 
 فقال ابعرابي:

 لو سار فيها فارٌ  اليثنى **** على بساط ابرض ُمن َطو  
 )منطو = سر  (

 فقال ابصم"ي : ُمن َطو  ماذا؟
 فقال ابعرابي:

 منطو  شَح رضِم الدشا ****  الياز قث ايقُ  من الجو
 قال ابصم"ي : َجو  ماذا ؟

 فقال ابعرابي:
 جو السما والر ُح ت"لوا **** قث شم ر ح ابرض فاعلَو  

 قال ابصم"ي : فاعلو ماذا ؟
 فقال ابعرابي:

ا ِعيل من صيره **** فصار يدو القوم  ن"َو    فاعلَو  لم 
 قال ابصم"ي :  ن"و ماذا ؟

 فقال ابعرابي:
  ن"و رجاال للثنا **** شرعدا  فيت ما القوا والقَو  

 فقال ابصم"ي: ما ال قو؟
 فقال ابعرابي:

 إغ  نت ال تفهم ما قلده **** فأيت عنثي رجل بَو  
 قال ابصم"ي : ما اليو؟

 فقال ابعرابي:
 اليَوُّ ِسلٌب قث  سى جلثه **** بأل  قرياغ تقوم أو  

 )اليو = أ شاء الثاب  ب"ث سلنها(
 ر  ابصم"ي : أو ماذا  ا أعرابي ؟

 فقال ابعرابي:
 أو  أضرُا الرأ  بصواي  **** تقوُل في ضربدِها قَو  

قال ابصم"ي: فنشيت أغ أقول له )قَو  ماذا( فيضربُني 

 بالصواي ؛ أي )الصدن(.
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