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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

عن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلى هللا عليه وسلم  ام: " إ    

  ،ٍ العبد ليتكل  ب:لكلمة من رضوا  هللا ال يُلقي له: ب:الا يرفعه هللا به: درجم:

و   العبد ليتكل  ب:لكلمة ِمن سَخط هللا ال يُلقي له: ب:الا يهوي به: في جهن  إ 

 رواه البخ:ري.

م: أكثر م: يسببه اللس:  من مع:ص بم  ممن مموبمقم:ٍ ومم: أعمدم  مم: امد 

يفضي  ليه الكالم من مف:سد ومس:وئ تمنم مر الضم م:قمن وتمقممم  ا ر م:م 

وتهتك ا عراض وتذهب الوق:م وتخرب المبميموٍ بم  ممنمهم:  متمى مم: امد 

ينقض عرى اإلسالم ورك:قز اإليم: . أليس هو منملق المكمذب و الم ميمبمة 

والنميمة وال مز واللمز والسخرية واالستهزاء واذف المحصمنم:ٍ ونمو  

ا م:ن:ٍ و  ف :ء ا سرار و المعن في دين هللا أو االنتق:ص ممن عمعم:قمره 

جدا أو هزال مم: اد ينقض  يم:  المرء من القواعد؟ أال نسمم  فمي بمعمض 

مج:لسن: من يقص على سبي  التندر والفك:هة اصص: تمس ببعض عمعم:قمر 

الدين أو المتدينين ون ف  كيف  ك  هللا بمكمفمر اموم اسمتمهمزءوا بصمحم:بمة 

رسو  هللا صلى هللا عليه وسل  كم: ج:ء في كتب التفسير عن سبب نمزو  

َولَئِن َسأَۡلتتَتۡهتۡم لَتيَتقۡتولۡتَن إِنَتَمتا ۡكتنَتا نَتۡختوُۚۡ َونَتۡلتعَتۡ   قۡتۡل قول هللا تعالى "

تِ  أَبِٱّلَلِ  ت  َوَرۡسوِله ۡكنتۡۡم تَۡستَۡهِزۡءونَ  هَوَءايََٰ تنِتۡكتۡم  اَل تَۡعتَِذۡرواْ قَۡد َكفَۡرتۡم بَۡعتَد إِيتَمَٰ

تِرِمتيتَن" ۡۡ  بِأَنَۡهۡم َكانۡواْ ۡمت
ۡب َطآئِفَةََۢ نۡكۡم نۡعَذ ِ أ  رجمالا    إِن نَۡعۡف َعن َطآئِفَٖة م ِ

من المن:فقين ا:  لعوف بن م:لك فى غزوة تبوك " م: أرى امراءنم: هم الء 

ا وأكذبن: ألسنة وأجبنن: عند اللق:ء فق:  لمه عموف " كمذبم    ال أرغبن: بمون:

ولكنك من:فق  نبر  رسو  هللا  صلى هللا عليه وسل   فذهمب عموف  لمى 

ام:  ييمد " . رسو  هللا  صلى هللا عليه وسل  ليخبره  فوجد القرآ  اد سبقه

ا بمحمقمب نم:امة  ا:  عبد هللا بن عمر " فندرٍ  ليه  أي  لى المن:فق  متمعملمقم:

رسو  هللا  صلى هللا عليه وسل   تنكبه الحج:رة يقو  "  نمم: كمنم: نمخموض 

ونلعب فيقو  له الرسو   صلى هللا عليه وسلم  "إ أبم:و وآيم:تمه ورسمولمه 

   إكنت  تستهزقو 

نع  أيه: اإلنوة م: أسه  أ  تستز  ألسنتن: بم: يسخط هللا تع:لى دو  وعمي 

أو اصد من: من فرط ال فلة واستص م:ر ا ممور وهمي عمنمد هللا عمدميمممة 

ن:صة  ذا تعلق  ب ع:قر اإلسالم أو أعراض المسلمميمن أو بممم: امد يمثميمر 

روى الترمذي عن سمفميم:  بمن عمبمد هللا الفتنة والض ينة والب ض:ء بينه . 

ثْني بأمر، أعتصم  بمه   الثقفي رضي هللا عنه  ا: " إال " ي: رسو  هللا   د ِ

؟  ا: " ا " ربي هللا ث  استق   ال " ي: رسو  هللا  م: أنوف م: تخ:ف عملمي 

 فأنذ بلس:  نفسه  ث  ا: " هذاإ صححه ا لب:ني.

ومم: يوا  اإلنس:  في يالٍ اللس:  أ  يحدث بك  م: سم  كممم: جم:ء فمي 

 ديث أبي هريرة في صحيح مسل  وأ  يخوض فيم: ليس له به عل  لقمولمه 

َوال تَْقُف َم: لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌ   ِ   الس ْمَ  َواْلبََصَر تع:لى في سورة اإلسراء "إ 

إ وأ  يتدن  فيم: ال يعنيه لقوله صملمى  َواْلفَُ ادَ ُك ُّ أُْولَئَِك َك:َ  َعْنهُ َمْسئُوالا 

ِممْن هللا عليه وسل  فيم: رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي هللا عنمه "إ  

ُ ْسِن  ِْساَلِم اْلَمْرِء  تَْرُكهُ َم: اَل يَْعنِيهإ وتمرديمد ا نمبم:ر وال م:قمعم:ٍ دو  

التثب  منه: أو ف:قدة تجنى منه: ولو صح  ب  مم: ين ر المبملمبملمة والمجمد  

ي: والخصومة في ا مة كم: ج:ء في او  هللا تع:لى في سورة الحجراٍ "إ 

أيه: الذين آمنوا    ج:ءك  ف:سق بنبأ فتمبميمنموا أ  تصميمبموا امومم: بمجمهم:لمة 

   فتصبحوا على م: فعلت  ن:دمين إ 

لقد ج:ء النهي الصريح عن القي  والق:  والحث على اال تراس من فلتم:ٍ 

اللس:  وعثراته و لج  جمو ه لحفظ ا مة من همذه المممسم:لمك المممفمضميمة 

للمه:لك ومن ل  يسعفه الورع أو المزاج فمي المتمحمكم  فمي همذه المجم:ر مة 

الن:عزة فليلزم الصم  م: استم:ع ففي ك  من: من العيوب والمث:لب وعليه 

من الذنوب و الخم:ي: م: لو تفكر فيه و :سب نفسه عليه واست فر ربه منه 

م: ي نيه عن تتب  عوراٍ المسلمين والخوض في أعراضه  وع   أوا:ته 

ب: نذ والرد في أنب:ره  و ن:صة ع ونه  مم: صح ول  يصح فكم  ذلمك 

مورد للزل  واالنزالق فيم: ي ضب هللا تع:لى ويجلب على ص: بمه السموء 

 في الدني: واآلنرة سواء. 

عن عقبة بن ع:مر، رضي هللا عنه  ا: " إ ال " ي: رسو  هللا  م: المنمجم:ةُ؟ 

ا: " أمِسْك عليك لس:نك  وليَسْعك بميمتمك  وابمِك عملمى نممميمئمتمك إ رواه 

 الترمذي وصححه ا لب:ني.

وا:   عبد هللا ابن عب:س رضي هللا عنه كم: ج:ء في   ميم:ء عملموم المديمن 

الموافة" ال تتكل   نمس لهن أ بُّ  لي  من الدُّه إلإلم:م أبي  :مد ال زالي  

فيم: ال يعنيك؛ فإنه فضٌ   وال آمن عليك الوير  وال تتمكملم  فميممم: يمعمنميمك 

 تى تجد له موضعا:؛ فإنه ُرب  متكل ِ ، في أمر يعنيه امد وضمعمه فمي غميمر 

:؛ فإ  الحلي  يقليك  و   السفميمه  : وال سفيها موضعه  فيعن   وال تم:ِر  ليما

ي ذيك  واذكر أن:ك  ذا غ:ب عنك بم: تحبُّ أ  يمذكمرك بمه  وأَعمِفمه مممم: 

تحب أ  يُعفيَك منه  وع:م  أن:ك بم: تحب أ  يع:ملك بمه  واعممم  عممم  

ى ب:إل س:   مأنوذٌ ب:إلجرامإ  رج ، يعل  أنه مج:يا

ربن: ال ت انذن:    نسين: أو أنمأن: وال تحم  علين:  صرا كم:  ملته عملمى 

الذين من ابلن: ربن: وال تحملن: م: ال ط:اة لنم: بمه واعمف عمنم: واغمفمر لمنم: 

 وار من: أن  موالن: ف:نصرن: على القوم الك:فرين. 
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 فضيلة الدكتوربقلم 

 : عزالدين بن زغيبة السيد

 رئيس هيئة الفتوى

إن من أعظم األسس التي بني عليها 

نظام التصرفات المالية: رعايةَ حق التملك، 

وصيانةَ األمالك عن كل يد ظالمة تعمد إلى إلغاء 

هذا الحق, أو الحد منه من دون مسوغ شرعي, 

ويحصل هذا عندما يختص كل مالك بما يملكه, 

ويتصرف فيه بوجوه التصرف المختلفة, المعبر 

عنها بحرية التصرف, وهي أصل طبيعي 

وشرعي, ودليله قوله صلى هللا عليه وسلم: 

ً ميتة، فهي له، وليس لعرق " من أحيا أرضا

ظالم فيها حق", وقال مالك: )والعرق الظالم كل 

ما احتقر أو أخذ أو غرس بغير حق(, وعن 

سالم بن عبد هللا عن أبيه أن عمر بن الخطاب 

قال: "من أحيا أرضاً ميتة، فهي له" قال مالك: 

 )وعلى ذلك األمر عندنا (.

وهذا إقرار من الشريعة بأن المال  

حق للذي اكتسبه بطريق من الطرق الصحيحة 

شرعاً؛ ألن حق االكتساب للمال يخول المرء 

حيازته واالستبداد به عن الغير, فال يباح إال 

بإباحته, ويمنع بمنعه, وال يتصرف في جزء 

منه إال بإذنه, فأصبحت له سلطة على ما 

اكتسبه, صار معها حق هللا تابعًا لحقه, قال ابن 

عبد السالم: )... أما األموال فحق هللا تعالى فيها 

تابع لحقوق العباد, بدليل أنها تباح بإباحتهم, 

ويتصرف فيها بإذنهم(، ومن ثم استحق مكتس  

المال صفة المالك تمييًزا لسلطته على ما 

اكتس  عن غيره من الخلق, قال صلى هللا عليه 

وسلم: "كل ذي مال أحق بماله، وكل ذي حق 

 أحق بحقه، وكل ذي ملك أحق بملكه". 

واعتباراً لمعنى حرية التصرفات 

المالية, جاء عن مالك أنه بلغه أن عامالً لعمر 

بن عبد العزيز على آيلة كت  إليه: أن قومي 

يمترون القمح منها إلى غيرها, وأنه بلغني أن 

 أمير المؤمنين منع طعاًما أن ينتقل.

فكت  إليه عمر بن عبد العزيز: ما  

ظننت أن أحد أبه لهذا, وأن هللا تعالى أحل البيع 

وحرم الربا, فخل بين الناس، وبين البيع 

واالبتياع, قال مالك: ) كان من العي  الذي يعاب 

 به من مضى, ويرونه ظلًما عظيًما منع التۡر(.

ولوال اعتبار حرية التصرف في 

األقوال واألعمال، لما كانت اإلقرارات, والعقود, 

وااللتزامات, وصيغ الوصايا, والوقف, مؤثرة 

آثارها؛ ولذلك ال يلتفت إليها متى تحقق أنها 

صدرت في حالة إكراه، وبناًء على هذا ذه  

الحنفية إلى أنه لو تعاقد اثنان على عدم 

االشتغال في التۡارة يكون ذلك العقد غير مفيد؛ 

ألن حرية اإلنسان في اختيار الوسيلة 

المشروعة الكتسابه من النظام العام في اإلسالم 

 .فال ينبغي تقييدها

واستناًدا إلى هذه المعاني اتفق 

العلماء على اشتراط االختيار, وإطالق التصرف 

في الشخص الذي يباشر عقد البيع، وإال فإن 

 البيع ال يصح.

ومما يندرج تحت هذا المعنى قول 

الثنايا ما دام البائع   المالكية بفسخ بيوع

متمسًكا بشرطه؛ وهي أن يبيع الرجل السلعة؛ 

على أن المشتري لها ال يبيعها وال يهبها, أو إن 

باعها المشتري فالبائع أحق بها بالثمن الذي 

اشتريت به منه, أو على أنه فيها بالخيار إلى 

أجل بعيد ال يۡوز الخيار إليه, أو ما يشبه ذلك 

من الشروط التي تقتضي التحۡير على 

المشتري وتقيد حرية تصرفه في السلعة التي 

 اشتراها.

وحتى يكون لزوم العقد لزوًما 

صحيًحا وذا أثر في الواقع اشترط في وجوده 

حصول صيغ العقود، وهي األقوال الدالة على 

التراضي بين المتعاقدين، أو ما يحل محلها 

ويأخذ حكمها، كاألفعال واإلشارة في بعض 

التصرفات؛ ألن المقصود من العقود هو الرضا 

 .فما دل عليه كفى

ومن أجل هذا قال الفقهاء في حكمة 

مشروعية البيع، وهي الوصول لما في يد الغير 

على وجه الرضا، وجعلوا أول أركانه الصيغة، 

وقالوا في تفسيرها: هي اإليۡاب والقبول، أو 

ما يشاركهما في الداللة على الرضا الباطن من 

 .قول أو فعل قصد به ذلك

والذي يبدو لي من هذا الكالم أن 

التراضي أساس االلتزام؛ أي إنه إذا تعاقد 

شخصان على تصرف معين، وتراضيا به، 

 . وج  عليهما االلتزام بمقتضياته

ولهذا جعل الفقهاء ظهور ما يدل 

على الرضا بالعي  من المبتاع مانعاً من الخيار 

ً سواء كان ذلك بالقول أو  ومبطالً للرد مطلقا

 بالسكوت أو بالفعل.

وال يفهم من هذا الكالم أن كل ما 

رضى به العاقدان أو أحدهما من التصرفات 

وااللتزامات ملزم له كيفما كان، وإنما يلزمهما 

مما رضيا به من التصرفات ما كان وقوعه 

موافقًا للشريعة، أما ما كان مخالفًا لها فهما 

ممنوعان منه، وال عبرة لرضاهما به، قال ابن 

حارث: )انظر فكل صفة انعقدت على ظاهر 

الصحة والسالمة ثم تبين فيها وجه، لو تعامال 

عليه لم يۡز البيع فال يۡوز أن يتراضيا بتنفيذ 

 ذلك الوجه الذي ال يحل التعامل فيه(. 

ولما كان التراضي والطواعية شرط 

في كل عقد، كان اإلكراه على البيع مانعًا من 

لزومه للمكره عليه؛ وذلك الفتقاده أهلية 

المعاوضة المبنية على الرشد، وعدم اإلكراه، 

ولهذا المعنى قال الفقهاء في بيع المضغوط: إن 

البيع الزم من جهة غير المضغوط، وال خيار 

 .فيه إال للمضغوط وحده

هذا نزر قليل من فيض الشريعة في 

مۡال المعامالت المالية التي وضعتها للمكلفين 

الداخلين تحت سلطانها، أردت من خالله أن 

غير المنتمين   ألفت عناية أخواني

االختصاصات الشرعية أن يطالعوا حكمة   إلى

الشريعة وفلسفتها في هذا النظام المحكم 

للمعامالت المالية؛ فإنهم سيستمتعون بما يسبح 

بهم في عالم المثال اإللهي الذي بسلطانه يصقل 

ويعرج بالتفكير إلى  ،النفس، ويهذب الطبائع

مدارج النماذج المنتخبة لقيادة األمة واإلشراف 

على سلوكها ليكون مطابقا للسلوك النبوي ومن 

  .ثم مطابثته لسلوك الشريعة

 وهللا الموفق لما فيه الخير والصالح لهذه األمة
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يجوب بك  ص: ب العمود ممن نمال  ممقم:التمه كم  عمهمر المفميم:فمي 

والقف:ر والمحيم:ٍ والبح:ر وا نه:ر  فت:رة ي وص بك  في غي:بم:ٍ 

مقوم:ٍ النهضة والصراع الوجودي وتم:رة أنمرى يمحمط بمكم  فمي 

 مين:ء ا ن :م لنعزف سوي: سنفونية أن ودة الري:دة والنج:ح. 

سي: ة عدد هذا ال هر ستكو  عبر الم:قرة نحملمق بمهم: سمويم: لمنملم  

سح:ب فن اتخ:ذ المقمرار  عملم  ام:قم  بمذاتمه يمنمفمرد بمه أولمي المعملم  

وا  الم  ال ين:له  ال ا:قد ذو عمزم هممم:م  ر وف ذو ود وممحمبمة 

ووق:م   زم ذكي م من مستقي  ذو صم:رم بمتم:ر  اموي عمزيمز عم  

 ا نف من طراي نير ا ن:م.

   اتخ:ذ القرار يتواف في المق:م ا و  عملمى امدرة وكمفم:ءة وفمهم   

 يثي:ٍ الموضوع مح  اتخ:ذ القرار وأس:ليب اتخ:ذه ومآ  نمتم:قمجمه 

ويتملب ندرة است رافية وفراسة فمرية ونبرة مكتسمبمة مصمقمولمة 

 بمف:هي  الحوكمة الراعدة.

كم: أ  تحقيق القرار الراعد وتمجمسميمد فم:عملميمتمه فمي ارض المواام  

 يتملب وضوح مع:ل  مستهدف:ته وانتي:ر وا  تحقيقه.

   اتخ:ذ القرار هو محور عملية فن القي:دة الراعدة  يتملب المنمدمرة 

ال :ملة بإلم:م وعلو الكعب المعرفي في مح:  وض  االستراتيجيم:ٍ 

 والتخميط العملي:تي والتموير المستدام.

فن اتخ:ذ القرار هو دستور الق:قد الن:جح الذي يسخمر كم  المفمرص   

والوس:ق  الب رية والم:دية لبلوغ ا هداف بممنمهم  تمفمكميمر ممنمممقمي 

ومبدع ابتك:ري  يرتكز على التصور والتوام  وا فمكم:ر فمي  طم:ر 

تنديمي مهيك  بسي:سة ت :ركية م  مر وسيه بأسلوب تحفيزي لمهم  

 م:دي: ومعنوي: لتحقيق أفض  وأ سن أداء. 

فن اتخ:ذ القرار يقتضي التحك  في مع:يير اي:س النت:ق  والتحك  فمي 

وا  التدن  للتعدي  والتصحيح بعد التعرف على طبيمعمة الممم م:كم  

التي تعرا  تنفيذه وفهمه: فهم: تفصيليم: بمتمفمحمص ممدامق لملمبميم:نم:ٍ 

 والم عراٍ و صر درجة أهميته: وااتراح البداق  المن:سبة لحله:.

كم: أ  فن اتخ:ذ القراراٍ ال ينحصر في انتيم:ر الموام  المممنم:سمب 

إلعالنه: واالكتف:ء ب:ستيف:ء نت:قجه: بم  يمقمتمضمي تمقمويمممهم: واميم:س 

 درجة ف:عليته: ومقدار نج: ه: وتحقيق مستهدف:ته:.

انيرا ينهي ص: ب العممود ممقم:لمه فمن اتمخم:ذ المقمرار يمنمممي روح 

المس ولية للمر وسين بمس:هممتمهم  فمي اتمخم:ذ المقمراراٍ ويمحمسمن 

نوعيته: وي رس الثقة في نفس المر وسين ويرف  روح معمنمويم:تمهم  

وي ب   :جة اال ترام وتأكيد الذاٍ وتموير روح القي:دة فيه  ونلق 

منم:  ممتمنم:غم  يسموده الصمدق والمممحمبمة واإلنمالص والصمرا مة 

 والتف:ه  واالستئن:س ويعزي فيه  روح االنتم:ء والوالء.
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 توفيق   –بقلم السيد :  محمد بوكريطاوي 

 رئيس خلية التسويق واالتصال 

سويا نحقق الريادة تحقيقا ال تعليقا، هكذا كونوا او ال 

 تكونوا يا شباب المصرف.
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 التعريف بالفرع و المنطقة:

لقد ت رف  منمقة عين وس:رة ب:فتت:ح فرع مصرف السمالم بمتم:ريم  

و اد ك:  هذا الحدث بمممثم:بمة ايديم:د ممولمود جمديمد   9129121/91

لسك:  المنمقة الميبين المعروفين بتمسكه  لتق:ليد و ع:داٍ أجدادهم  

اإلسالمية و ندرا للخدم:ٍ و المنتج:ٍ اإلسالمية المقدمة له  ن:هيمك 

عن السمعة الجيدة المكتسبة لمصرف السالم بصفة ع:مة ممن نمال  

فتح 

عدة فروع في مختلف الوالي:ٍ و المقميم:م بمعممملميمة المتمرويم  لمنم م:ط 

المصرف عبر مختلف انواٍ اإلعه:ر التي ك:  له: صدى ابلي لمدى 

سك:  المنمقة و  تى سك:  المن:طمق و المواليم:ٍ المممجم:ورة عملمى 

 غرار الجلفة  ا غواط  تيسمسيل   تي:رٍ و المدية.

انملق ن :ط الفرع بثم:نية موظفين كله  على عزم وطموح كبميمريمن 

من أج  ت ريف الفرع ب:لمنمقة بصفة نم:صمة والمممصمرف بصمفمة 

ع:مة من نال  تقدي  ندم:ٍ تربو لرض: العمممالء وتمرتمقمي بمنم م:ط 

 الفرع اصد تحقيق ا هداف المسمرة.

لقد ك:ن  هذه االنمالاة مقبولة  لى  د بعيد وذلك م  تزامنه: لدهور 

وب:ء كورون: الذي ك:  له أثر سلبي على المدورة االامتمصم:ديمة عملمى 

 غرار جمي  البلدا .

لقد تموا  الفرع بقلب مدينمة عميمن وسم:رة و بموجمود أربمعمة بمنموك 

أنرى من:فسة اديمة التموا  لكن الفرع ك:  امد فمرض تمواجمده فمي 

 فترة وجيزة.

تتميز منمقة عين وس:رة بم:بعه: السهبي الصحراوي و المممعمروفمة 

بإنت:جه: للمواعي بأراضيه: الفال ية ) منمقة السرسو المفمال ميمة  و 

بوجود و داٍ صن:عية منتجة في صمنم:عم:ٍ ممتمنموعمة نم:صمة فمي 

مج:  صن:عة الحليب و م متمقم:تمه و كمذا الممم مروبم:ٍ الم م:ييمة و 

الصن:ع:ٍ الزج:جية ب:إلض:فة الى ن :ط:ٍ تج:رية أنرى. يمتمراوح 

 ألف نسمة. /95عدد سك:نه: بحوالي 

 نشاط الفرع

لقد ك:  الهدف من افتت:ح الفمرع همو ممن أجم  اسمتمقممم:ب المزبم:قمن 

بمختلف ال راقح أفراد و م سس:ٍ و ذلك من نال  تمقمديم  ممخمتملمف 

 المنتج:ٍ المصرفية المتميزة بإسالميته: المحضة.

اب  البدء ب:ل رح و التعري  على أه  المنتج:ٍ المقمدممة ممن طمرف 

الفرع لل ريحتين الس:لف ذكرهم:  ن ير  لى أ  الفرع كم:  لمه دور 

 ه:م و مه  في توفير السيولة النقدية لسك:  المنمقة و  تى من:طق 

 

 صورة جماعية لفرع عين وسارة

 السيد : حسان سماري مدير فرع عين وسارة
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الوالي:ٍ المج:ورة عبر الصراف اآللي المعبئ بصورة داقممة 

و ذلك من نال  العملي:ٍ اله:قلة المسجلة نصوص: في فمتمرة 

أوج انت :ر فيروس كورون: و التي عرف  أيمة سيولة  قيقية 

في المنمقة  و هذا م: انعكس  يجم:بم: عملمى صمورة المفمرع و 

 كسب ا ترام و ود المواطنين.

فب:لنسبة لألفراد ندرا ال تي:ج:ته  الممبميمعميمة ممن" المتموفميمر  

طلب:ٍ عراء  بن:ء  توسي   ترمي  سكمن  عمراء سميم:راٍ أو 

دراج:ٍ ن:رية  فقد وفر المصرف لفم:قمدة همذه ال مريمحمة فمي 

ج:نبه الخدم:تي منت   س:ب التوفير بعواقد  سالمية أو دونمهم: 

وبمختلف أنواعه ب:إلض:فة الى  س:ب:ٍ االيداع االستثمم:ريمة  

أم: بخصوص الجم:نمب المتمممويملمي فمقمد انصمب جمهمد المفمرع 

لمنتج:ٍ التموي  العق:ري دار السمالم بم:إلضم:فمة  لمى المبميم  

ب:لتقسيط للدراج:ٍ الن:رية الذي عرف نت:ق  جد ممقمبمولمة فمي 

 ظ  ندرة السي:راٍ في السوق الوطنية.

أم: ب:لنسبة للزب:قن م سس:ٍ وكم: أعير  لميمه سم:بمقم:  لمى أ  

المصرف يقدم منتج:ٍ تمويلية  سالمية ب:متي:ي غير ممتموفمرة 

في البنوك المن:فسة في المنمقة يي:دة على السرعة في التنفميمذ 

ونوعية الخدم:ٍ المقدمة  عوام  كلمهم: أدٍ  لمى اسمتمقممم:ب 

عدد ال بأس به من المتع:مملميمن ممن همذا المنموع سمواء كم:نموا 

 موطنين في البنوك ا نرى أو غير ذلك.

أم: بخصوص مج:  استقم:ب الوداق  فقد عم  الفرع ممجمنمدا 

بك:م  موظمفميمه  لمى المتمرويم  لمممنمتمجم:ٍ  سم:بم:ٍ اإليمداع 

واالستثم:ر عن طريق تنديم  أبمواب ممفمتمو مة دانم  المفمرع 

ون:رجه و تى التنمقم  لمدى المخمواص  المتمجم:ر  وأصمحم:ب 

المهن الحرة لتحسيسه  بفحوى هذه المنتج:ٍ  كم: ال يفموتمنمي 

في هذه الفرصة أ  أعير  لى الدور الفع:  لملممموظمفميمن عملمى 

مستوى مصلحة الصندوق الذي ك:  ويزا  له  دور هم:م فمي 

 هذا الصدد.

 



 

 

9ص   

لقد ك:  لثمرة الخرج:ٍ الميدانية أكله: على طو  الفمتمرة ممنمذ 

بداية ن :ط الفرع بحيث تم  اسمتمقممم:ب عمدد ال بمأس بمه ممن 

الزب:قن نصوص: تلك المممتمعملمقمة بم:لممم سمسم:ٍ ذاٍ المممالءة 

ا دبية الجيمدة والمعم:مملمة فمي المممجم:  الصمنم:عمي  المفمال مي 

 والخدم:تي.

 91أم: بخصوص ل ة ا را:م المحصلة فقد تمجم:ويٍ الـمـمـمـم 

ب:لم:قة من ا هداف المسمرة  لى غ:ية عهر أكتوبمر ممن همذه 

 السنة فقد ك:ن  على النحو الت:لي" 

بداية ب:لتمويالٍ في فرعيه: لف:قدة الم سس:ٍ وا فمراد  ميمث 

مملميمو  ديمنم:ر  879بلغ  ج  تموي  الم سس:ٍ اميمممة فم:ام  

ب:لم:قة من المستهدف  فمبمهمذا المممال مظ  99محقق: بذلك نسبة 

نقو  أ  مداني  الفرع تركزٍ بنسبة كبيرة علمى همذا المنموع 

 من التموي .

وفيم: يتعلق ب:لفرع المثم:نمي لمفم:قمدة ا فمراد فمقمد وصم   مجم  

ب:لم:قة  /97مليو  دين:ر محقق: لنسبة ادره:  938التموي   لى 

من المستهدف سج  من نالله علو  ج  التمويالٍ المعمقم:ريمة 

   وتربعه: العرش في هذا المص:ف.

كذلك بخصموص المعممموالٍ المممحمصملمة فمي  طم:ر المتمجم:رة 

بم:لممم:قمة ممن  919الخ:رجية فقد  مقمق المفمرع نسمبمة امدرهم: 

المستهدف  نسبة نعتبره: نتيجة جيدة وهذا بم:لمرغم  ممن عمدم 

 صو  الفرع على ترنيص في هذا المج:  و لعبه فمقمط دور 

 الوسيط.

من جهة الوداق  و كم: هو متع:رف عليه فإنه: تعتبر الضم:ممن 

مملميمو   816أو مصدر للتمويالٍ فقد بل   ايمة تقدر بـمـمـمـم 

ب:لم:قة من المستهدف  نسبة نعتبمرهم: ال  99دين:ر ممثلة نسبة 

بأس به: و لكنه: تبقى غير ك:فية لضم:  على ا ام  المتمواي  

بين طرفي المع:دلة و التي تحت:ج بك  تأكيد  لى التعديم  المذي 

   سيكو  له نصيب أكبر في اهتم:م:تن: المستقبلية.

وفي األخير في كلمة ختتامتيتة أشتيتر بتالتذكتر أنتنتا ستنتكتمتل 

الطريق في السنة المقبلة بحول هللا بعزيتمتة أكتبتر متن أجتل 

تحقيق نتائج أحسن وأفضل لرفع رايتة التفترع والتمتشتاركتة 

بتشريف المصرف في الساحة المصرفية وبتتوفتيتق متن هللا 

      تعالى.

 

السيدة : قيبش عائشة مندوبة 

 التمويالت

السيد : مبروك باسين مندوب 

 العمليات
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 بس  هللا والصالة والسالم على رسو  هللا و آله وصحبه ومن واله 

يميب لي في هذا المق:م الرفي  أ  أتقدم ب:سمي وب:س  ك:فة موظمفمي 

مصرف السالم فرع عين وس:رة بأس  الته:ني والتبريك:ٍ لمجممميم  

موظفي مصرف السالم  وعلى رأسه  السيد المممديمر المعم:م  عملمى 

المرتبة ا ولى لمصرف السالم كمأفضم  مصمرف  سمالممي لسمنمة 

في الجزاقر  والتي ستكو  دفعة اوية بمإذ  هللا فمي عمجملمة  1/19

 االاتص:د اإلسالمي.

فبرغ  ا وض:ع الراهنة التي ت هده: الم سس:ٍ الم:لية وممخمتملمف 

القم:ع:ٍ في جمي  أنح:ء الع:ل  ندير تبع:ٍ الج:قحمة المممسمتمممرة  

 قق بنك السمالم  نمجم:ياٍ ممتمعمددة وعمهمد 

ا فمي ر ملمتمه نمحمو االامتمصم:د  : متميزا نج: ا

المصرفي اإلسالمي مم: س:ه  في  صمولمه 

 على هذه الج:قزة المرمواة.

 

وك:نم  همذه نمتميمجمة السميم:سمة المتمسمويمقميمة 

ممن  ممن جمهمة  لمصرف السمالم المجمزاقمر

نال  استمقممم:ب المممتمعم:مملميمن ذو المممالءة 

ا دبية والممم:لميمة سمواء كم:نموا عمركم:ٍ أو 

أفراد عن طريق طرح العديد من المنتمجم:ٍ 

المصرفية المموافمقمة  سم:سميم:ٍ الصميمرفمة 

االسالمميمة سمواء فمي ممجم:  االدنم:ر ممن 

 س:ب:ٍ ادن:رية واستثم:رية  وفق صميم مة 

المض:ربة وتوفير وس:ق  المدفم  كمبممم:ام:ٍ 

  ” أمممنميممتمي” و”  آمممنمة“ المدفمم  اإللممكمتممرونميممة 

وبم:اة المدفم  المخم:صمة بم:ل مركم:ٍ  وكمذا 

المدولميمة وتمممبميمقم:ٍ السمالم ”  فيزا “ بم:اة 

مب:عر  لتنفيذ المعممملميم:ٍ عمبمر اإلنمتمرنم   

وكذلك في مج:  التموي  المصرفي لألفمراد 

 والم سس:ٍ.

و من جهة أنرى  مرص مصمرف السمالم 

على االهتم:م ب:لج:نب اإلعالمي واالعه:ري للتعريف بم:لمممصمرف 

والمس:همة في مختلف ا ي:م المتمحمسميمسميمة  ميمث سم:هم  مصمرف 

السالم الجزاقر طيلة عهر أفري  المنقضي في تندي  أيم:م  عمالمميمة 

 و  ال ممو  الممم:لمي  ويمهمدف همذا المحمدث  لمى المتمواصم  مم  

الجمهور  ب أ  المم:رس:ٍ المصمرفميمة والمممنمتمجم:ٍ المممصمرفميمة 

كممم: سم:هم  المت: ة لتلبية ك:فة ا تي:جته  في المج:  الممصمرفمي   

مصرف السالم في فعم:لميم:ٍ الميموم اإلعمالممي المذي تم  تمنمدميمممه 

أكتوبر ممن كم  سمنمة  39بمن:سبة اليوم الع:لمي لالدن:ر الموافق   

 .اله:دفة  لى ترسي  ثق:فة التوفير واالدن:ر في أوس:ط المجتم 

في الخت:م  كلن: ثقة وأم  على أ  نستمر في هذا المنه   من نمال  

مض:عفة الجهود والمث:برة والعممم   لمنمرتمقمي المى مسمتموى المثمقمة 

 الموضوعة فين:. 
 السيد : محمد رضا كديد

 مست :ر يب:قن رقيسي
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 السالم عليكم

الحمد هلل رب العالمين و الصالة و السالالم عاللالش ا الر  

الخلق سيدنا محمد بن عبدهللا النبي الكريم و عاللالش الال  و 

 صحب  اجمعين .

لقد كان من عظيم فضل هللا تبارك و تعالش علش ان هيالا  

 األسباب لنا ألكون من موظفي مصر  السالم.

فالقطاع المصرفي لدى فرعنا هو هوية حيوية تسالمالم فالي 

توفير خدمات ممتازة و ذات جودة عالية للزبائالن .ف المالد 

نسالقالا  9102فرعنا بعيالن وسالارة مالنالذ انالطالالةالتال  سالنالة 

تصاعديا في ن اطال  و اولاليالنالا اهالتالمالامالا بالالال الا لالوظاليالفالة 

استقطاب الودائع ال سيما المستقرة منما و ذلك لالقالنالاعالتالنالا 

بالدور الحيوي فمؤسستنا يتعلق مالنالمالجالمالا عاللالش ربالحاليالة 

العملية في نماية المطا  فالعميل المربح هو ال خص او 

ال ركة التي تحقق بمرور الوةت تدفقا لاللالعالائالدات مالبالالال  

مقبولة. فالتسويق هو فالن جالذب الالعالمالال  الالمالربالحاليالن و 

االحتفاظ بمم و هذا هو الالمالبالتال الش فالقالد كالان مالن دواعالي 

سرورنا و من جوهر واجبنا . في األخير ما يسالعالنالي ان 

أةول للسيد المدير العام جعل هللا في صحالتالكالم نالورو فالي 

عافيتكم نور و اتم  فا كم و ةبل دعوتي لكم بالالالعالافاليالة و 

الصحة .نسال هللا سبحان  و تعالش بالسسالمالائال  الالحالسالنالش و 

صفات  العليا ان يوفقنا و اياكم لما يالحالبال  و يالرضالا  وان 

يتقبل منا و منكم صالح االعمال و ان يجعل خير اعمالنالا 

 خواتيمما و خير اعمالنا يوم نلقا 

 السيدة : قيبش عائشة مندوبة التمويالت

 صورة جماعية الحتفال الفرع بعامه الثاني
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بقلم: السيدة بن يحي فايزة 

الزبائن / أفراد  فرع مستشارة 

 عين وسارة

نتقدم إليكم بكل فخر وعرفان على ما قتمتتتم بتتتقتديتمته إلتيتنتا 

خالل العامين هذه من إنۡازات عظيمة في مسيرة العتمتل، و 

نحن نقدر كافة الۡهود المبذولة التي لم تبخلوا يوما بتهتا، و 

التي تشهد على تفوقكم و جدارتكم بتولي هذا المنص  التذي 

كبر بكم و بإنۡازاتكم دون انتظار ثناء أو شكر عليها في أي 

 يوم من أليام، لذا فإنه من دواعي سرورنا أن نتقدم  

وهذا االمر إن دل عتلتى شتيء فتإنته يتدل عتلتى إختالتصتكتم 

ووفائكم وعملكم الحاد و جهودكم المستمرة التي قدمتتمتوهتا 

دون انتظار ثناء أو شكر عليها في أي يتوم متن األيتام، لتذا 

فإنه من دواعي سرورنا أنت نتقدم إليكم بۡزيل الشكر التذي 

 تستحقونه 

فنحن في هذا الفرع نشعر بالفخر ألننا نعمل يتدا واحتدة متن 

أجل يسير العمل على أفضل وجه ممكن، ولم  يتن هتذا لتوال 

 أنكم لم تتركوا مۡال ألي جهد يفوتكم إال و قمتم بتقديمه 

نحن نؤمن بأن اإلخالص في العمل هو جتوهتر التتتطتور فتي 

شتى المۡاالت و نحن حريصين كل الحرص على بذل  كل ما 

لدينا  من طاقة  و جهد  من أجل تحقيتق التتتقتدم  فتي األيتام 

 القادمة 

و إننا نعلم جيدا أن الموظف الذي أؤتتمتن عتلتى وظتيتفتتته و 

مؤسسته ال يكون  بحاجة إلى شكر أو ثناء و لتكتن التواجت  

 يحتم علينا أن نتقدم نحن بالشكر و الثناء لمن يستحقه 

 

فالعمل ليس مۡرد تشريف و ال منص  لتلتتتفتاختر ، بتل إنته 

تكليف و أمانة  و أنتم قد أتتبتتتم أنتكتم قتادريتن عتلتى تتحتمتل 

المسؤولية  و األمانة ، فقد كنتم  خير من تولى التمتنتصت  ، 

فشكرا لكم على جهودكم الرائعة و على عمتلتكتم و تتعتاونتكتم 

من أجل رفتعتة هتذا التمتصترف  التذي لتوالكتم لتمتا تتقتدم و 

 ازدهار . 

بداية نحمد هللا على م: أنع  علمى السميمد 
المدير الع:م من ال ف:ء والرا ة ونمدعمو 

أ  يتم  عليه نعمته بموفور الصحة   هللا
والع:فية ونهنئه ب:لعودة الميمونة الموفقة ا  ع:ء هللا ونسأ  هللا 
أ  يثبته على طريمق المعممم:ء ويموفمقمه المى ممواطمن المنمجم:ح 
وتحصيم  اإلنمجم:ي تملمو االنمر وأ  يمتمقملمد أعملمى المدرجم:ٍ 
والمراتب .كم: ال يفوتني أ  نعزي أنفسن: ونعزيك  فمي فمقميمدنم: 

  يمتمجم:وي أندعوا له ب:لر ممة و المر وم عبدالكري  تيقمونين
 عنه ويرياه الجنة.

نفسن: ومدينتن: ب:فتت:ح فرع عين وس:رة الذي ت مرفمنم: أث  نهنئ 
ب:لعم  فيه ونفتخر بسمعته الميبة ومك:نته الممرمموامة ونمعممم  

كم  وا فضم  فيه سواعدا كثيرة متع:ونة ونفس: وا دة تن د ا 
في الميدا  داقم:  يث نولي أهمية ب:ل ة لمع:مالٍ الزب:قن ممن 
 يث االتق:  و سن المع:ملة فم:ذا كم:  المقمسم  المتمجم:ري همو 
ركيزة أس:سية  ي فرع في استقم:ب المزبم:قمن فم:  مصملمحمة 
الصندوق ومصلحة التج:رة المخم:رجميمة همو المتمنمفميمذ المفمعملمي 
للسي:سة التج:رية للمصرف .يعتبر المصرف م سسة ندم:تميمة 

فض  للزب:قن .لمذا أتعتمد في ا س:س على تقدي  ندم:ٍ جيدة و
نموة واالنضمبم:ط فمي نركز عملمى المتمأهميم  المجميمد وروح ا 

   مصلحة الصندوق بفرعن:

 وفقن: هللا الى الخير وسدد نم:ن: وجعلن: ذنرا للمصرف .

 السيد سوداني حسين 

 امين صندوق رئيسي 
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عملمى تعد نلية ا ن مة العق:رية من بين الخالي: اله:مة و ا سم:سميمة 

مستوى مصرف السالم الجزاقر و التي تمث  القلب الن:بض لمصمرف 

السالم بحيث يعد المتمممويم  المممصمرفمي ممن بميمن أبمجمديم:ٍ المعممم  

المصرفي و البنكي   و يتميز هذا العنصمر ا سم:سمي كمونمه ممرآة و 

واجهة أس:سية لسمعة المصرف على مستوى الس: ة الم:لية و النقدية 

   يث ي م  هذا الدور لدى مصرف السالم  سب الهيك  التندميمممي 

و المتمي يمتمرأسمه الممم مرف عملمى ا ن مة العمقم:ريمة م: يسمى نلية 

ا ن مممة التمويالٍ العق:رية السيد ينداح الب ير بصفته رقيس نلميمة 

 .لدى المصرف  العق:رية 

 

بحيث وص  ايمة التمويالٍ المعبئة منذ ان :ء و ا داث نلية النم م:ط 

  لى يومن: هذا بم:يلي"   1/99العق:ري سنة 

مملمف ممعمبمأ بممم: يمعم:د   9/33ملف منه:  9.689دراسة م: يق:رب 

 دج من التمويالٍ المعبأة. ///.7.663.751تقريب: 

اتف:اية م  عدة عرك:ٍ   ج:مع:ٍ و هميمئم:ٍ   انمرهم:  66ت  تواي  

امض:ء اتف:اية م  النق:بة الجزاقرية لعم:  التربية و أنرى م  النقم:بمة 

  المستقلة لبيولوجيي الصحة العمومية. 

  من ضمنه: رامنه المتمممويمالٍ   كم: أنه هن:ك عدة م :ري  مستقبلية

 في مج:  المصرفي .  العق:رية لألفراد مواكبة للعصرنة

 

 1/19سممنممة المممم:لمميممة لمكمممم: وصملمم  امميممممة الممتممممويممالٍ الممممعممبممئمة لمم

دج   بحيث عمرف ن م:ط المتمممويمالٍ /65 9   /./// ///   بمبلغ"

لألفراد هذه السنة انتع:عم: كمبميمرا فمي المتمممويمالٍ ممقم:رنمة   العق:رية

الس:قدة التي تعي مهم:   ب:لسنة الم:ضية ب:لرغ  من ا وض:ع االستثن:قية

    و  COVD-91)     الممبممالد بسممبممب تممفمم ممي وبمم:ء كممورونمم:

المذي أثمر   الذي عمهمده سموق المعمقم:ر فمي صمفمقم:ٍ المبميم   التراج 

المممحمكمممة   على الن :ط العق:ري   و همذا راجم  لملمسميم:سمة  عموم:

للخلية من نال  السهر المستمدام و السمرعمة فمي ممعم:لمجمة   المنتهجة

الممممملممبمم:ٍ و تممفممعمميمم  اممرار الممممموافممقممة فممي 

تعبئة التمممويمالٍ     كم: عرف    وجيزة  اج: 

بمختلف الصيغ المعتمممدة ممن طمرف   العق:رية

لمجم  الملبي:ٍ المقدمة من طمرف   المصرف

 ا فراد.

 

كم: عمدٍ ايض: نلية الن :ط العق:ري المى      

مواصلة االن مة و الوظم:قمف المممنم:طمة الميمهم: 

ال سيم: مت:بعة استيمفم:ء تمحمصميم    بدو  هوادة

الضم:ن:ٍ العق:رية و تجيير و تجديد بموالميمص 

االعمراف ممن نمال   التمأمميمن عمن السمكمن   

من الخلية على عملية الدف  المممبم:عمر   المب:عر

بواليص الت:مين عملمى السمكمن   لتجيير و تجديد

المت:بعمة المدوريمة و   لف:قدة عركة التأمين   م 

التمأنميمراٍ   و الذي من نالله ت  تدارك ك           لتجديده:  الحثيثة

كممم: ن مرف أيضم: عملمى ممتم:بمعمة و     الكبيرة التي ك:ن  مسمجملمة 

للمتع:ملين الذيمن    التك:فلي عن الحي:ة  التأمين  الملف:ٍ الع:لقة  تسوية

 استف:دوا من تمويالٍ .

 

التخميمنم:ٍ المعمقم:ريمة بم:عمتممم:د   تقوم الخلية بإجراء  فضال على ذلك

و مممحمم  ثممقممة و   عمملممى نممبممراء عممقمم:ريمميممن ذو كممفمم:ءة عمم:لمميممة

أعد المحمرص عملمى مصملمحمة المممصمرف بم:لمدرجمة   تحرص  أم:نة

التي له: كم:  دور فمعم:    و التي تعد من العن:صر االس:سية   االولى

طلب:ٍ التمممويمالٍ المعمقم:ريمة و اتمخم:ذ المقمراراٍ   من ج:نب دراسة

المنم: ميمة االقمتممم:نميمة   و ممن  الص:قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـمة

لملممتمممممويممالٍ الممممممممنممو مة مممن طممرف المممممصممرف سمواء لممألفممراد أو 

فميممم: يمخمص   الم سس:ٍ ال سيم: مت:بعة الم :ري  التي ت  تمويالتهم:

 التمويالٍ االستثم:رية و االست اللية.

 

المه:م ا س:سيمة لمرقميمس المخملميمة  يجدر ب:إلع:رة أنه من بين  كم:    

لسيرورة التمويمالٍ المعمقم:ريمة   المت:بعة الحثيثة لك  ص يرة و كبيرة

الموجهة لألفراد بمختلف الصيغ ب:لتنسيق م  الممموثمقميمن و المخمبمراء 

العق:ريين المعتمدين لدى المصرف  ب:لتمنمسميمق مم  ر سم:ء المدواقمر 

 " داقرتين أس:سيتينبحيث تنقس  هذه المديرية  لى   

 

دائرة إدارة التمويالت العقارية الممثلة متن طترف الستيتد آيتت  1– 

و التي يدن  نممم:ق   الحسين محمد و السيد ياسر عبد العزيز حۡاز:

ن :طه: في الج:نب التنديمي و االقتم:ني و التي تحرص على مت:بعمة 

استيف:ء الضم:ن:ٍ بك:فة أنواعه:   و يتمث  ن :طهم: بم:نمتمصم:ر فميممم: 

 يلي " 

 السيد : بشير زنداح 

 مسؤول خلية األنشطة العقارية
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   :التدايق و ابداء الرأي الق:نوني و الموضوعي من نال  استقب

المتع:ملين و القي:م ب:لتروي  للمنتج:ٍ الموجهة نصيص: لألفراد 

الخ:صة ب:لن :ط العق:ري من مختلف صيغ التموي  المعتمدة لدى 

   المصرف 

  مت:بعة تحصي  استيف:ء الضم:ن:ٍ الخ:صة للتمويالٍ العق:رية

و الموثقين المعتمدين لدى   التي ت  تعبئته: ب:لتنسيق م  الفروع

   المصرف 

  ب:الست :راٍ الق:نونية و   و الفروع  و تزويد المديري:ٍ  تقدي

الرد على استفس:راته  فيم: يخص التموي  العق:ري لألفراد و 

د على ان  :الته   فيم: يخص التموي  العق:ري    توجيهه  للر 

  تدايق و المص:داة على م :ري  عقود البيوع و الرهو  المختلفة و

المحررة من طرف الموثقين المعتمدين لدى المصرف اب  

 امض:ءه: 

 ٍ:الق:نونية   التأعير على رنصة التموي  بعد استيف:ء الضم:ن

 المملوبة  

 ب:الست :راٍ   و الفروع  و المرافقة بتزويد المديري:ٍ  التأطير

الق:نونية و الرد على استفس:راته  فيم: يخص التموي  العق:ري 

د على ان  :الته  فيم: يخص التموي    لألفراد و توجيهه  للر 

 العق:ري.

 بواليص   االعراف على عملية الدف  المب:عر لتجيير و تجديد

نال  المص:داة   الت:مين على السكن لف:قدة عركة التأمين   م 

المت:بعة الدورية و   على عملي:ٍ الدف  م 

بعد تحوي  المت:بعة لك:فة    كم: أنه         لتجديده:  الحثيثة

التأمين:ٍ على مستوى االدارة المركزية ) نلية الن :ط العق:ري   

     التأنيراٍ الكبيرة المسجلة.  تم  تدارك ك 

 مع:لجة العديد من الملف:ٍ   االعراف على عملية

وااتراح الحلو  المن:سبة   ن:صة   القديمة  المتعثرة

 الع:لقة.  ملف:ٍ التأمين:ٍ على السكن   تصفية

دائرة إدارة التحليالت العقارية الممثلة من  –4 

مع )السيدة وفاء ليهم و السيدة  السيدة مريم نوي  الرئيسية  طرف 

  : ايمان مرميوي ( 

ملف:ٍ الدراسة   االعراف على  يدن  نم:ق ن :طه: فيو التي 

التحليلية لملف:ٍ التمويالٍ العق:رية سواء أفراد بأنواعه: )عراء 

أو  مسكن  بن:ء مسكن او توسعته   تهيئة مسكن و ايج:ر مسكن  

اب  عرضه: على لجنة   العق:رية  م سس:ٍ في اط:ر التراية

التسهيالٍ للموافقة على التموي  الى دراسة تموي  التراي:ٍ العق:رية  

م  ضم:  االمتث:  لسي:سة التموي  التي يحدده: المصرف و دراسة 

 المخ:طر الخ:صة ب:لتموي  العق:ري   و نلخص ن :طه: فيم: يلي "

ملف:ٍ الدراسة التحليلية لملف:ٍ التمويالٍ    االعراف على تسيير

من نال   العق:رية   العق:رية سواء أفراد أو م سس:ٍ في اط:ر التراية

 القي:م بم:يلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي"

   تويي    مت:بعة   تقيي  و دراسة المخ:طر الخ:صة ب:لتموي

 ؛ العق:ري و اعداد المح:ضر الخ:صة ب:لدراسة لك  ملف 

   ضم:  مت:بعة مع:لجة طلب:ٍ التموي  العق:ري لألفراد أو تموي

 التراي:ٍ العق:رية الواردة من الفروع ؛

  ٍ:التأكد من تحقيق ا هداف المنوطة ب:لداقرة فيم: يتعلق بدراس

 ملف:ٍ التموي  العق:ري؛

  ٍ:تقدي  ملف:ٍ التموي  العق:ري لألفراد و 2 أو تموي  التراي

 العق:رية  لى لجنة التسهيالٍ المعتمدة. للفحص واتخ:ذ القرار ؛

  تبليغ الفروع بقرار لجنة التسهيالٍ و مت:بعة استف:ء ال روط

 المسبقة للتموي  ؛ 

  لمت:بعة ن :ط ملف:ٍ التموي  العق:ري. تقدي  تق:رير 

 في تجسيد   المس:همة و بإعراف م  رقيس الخلية

عراكة الخ:صة ب:لتمويالٍ العق:رية م  م سس:ٍ   اتف:اي:ٍ  عدة

على     م  نال  الحرص  ذاٍ ط:ب  ااتص:دي  عرك:ٍ مهمةو 

تفعيله:   االتص:  و مراسلة الم سس:ٍ و الهيئ:ٍ العمومية   اصد

و نلق نموذج تسويقي لمنتج:ٍ المصرف  فضال    الستقم:به 

على ذلك ت رف على اعداد م :ري  
60ص   

 السيد : ياسر حۡاز

 مكلف بتسيير التمويالت العقارية

 السيد :  محمد ايت الحسين

 مسؤول دائرة إدارة التمويالت العقارية 
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علمى رنصمة المتمممويم  بمعمد اسمتميمفم:ء جممميم  الضممم:نم:ٍ   التأعير

 التسهيالٍ.  لجنة  الم ترطة طبق: لقرار

التأمين:ٍ الخ:صة بم:لمتمأمميمن المتمكم:فملمي عملمى   االعراف على ملف:ٍ

 للمتع:ملين .  الحي:ة

المعممم  السمنموي واالهمداف   م روع مخمممط  وض   المس:همة في

 المسمرة للخلية .

هذا هو و باختصار الدور المنوط  لدى خلتيتة التنتشتاط التعتقتاري و 

التي تعد القل  النابض للمصرف من خالل االعتمتاد عتلتى متعتايتيتر 

المرونة من خالل منح التمويالت العقارية مع األخذ بعين االعتتتبتار 

 الۡان  التحوطي حماية لحقوق المصرف .

 

كلمـــــتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتـتة ختاصتة بتمتوظتفتي ختلتيتة التنتشتاط 

 العــــــــــــــــقاري:

 رئيس خلية األنشطة العقــــــــــــــــارية:

المكمبميمر لمجممميم  مموظمفمي   و أممتمنم:نمي  أود عن أعرب عن عكري

نمدميمرا       الص:برين   المرابممميمن  المج:هدين  المث:برين    الخلية

في أداء مه:مك  بك  تف:ني و ببسم:لمة و صمدق    الجب:رة  للمجهوداٍ

النت:ق  المجمد    و جدية منقمة الندير   مم: اثمر و ترتب عليه تحقيق

المممممرضمميممة و تممجمم:وي ا هممداف المممممسمممممرة مممن طممرف اإلدارة 

للمصرف   ب:لرغ  من نقص في تمعمداد المعمنم:صمر و ييم:دة   الع:مة

عمبم:بميمك   ب:لخلية تزامن مم  فمتمح المعمديمد ممن   ج  المه:م المن:طة

كم    في انح:ء التراب الوطنمي   بمحميمث امممنم: بم:سمتم مال   الفروع

الوس:ق  الممتم: مة لمنم: بم:لمخملميمة و بمذلمنم: كم  مم: بموسمعمنم: لضممم:  

و مت:بعة الملف:ٍ الى غم:يمة   الخدمة المتعلقة بدأ ب:لدراسة  استمرارية

  بمحميمث تم     و تحصي  جمي  الضممم:نم:ٍ  تفعي  اراراٍ الموافقة

ممهم:م فمي نمفمس   للمقميم:م بمعمدة  تكليف ك  موظف تقريب: فوق ط:اته

 .  الوا 

بجزي  ال مكمر المى كم    كم: ال يفوتن: من نال  هذه ا لمق:  أ  أتقدم

و الدع  المب:عر و ال ميمر ممبم:عمر ممن   وادم لن: يد العو   من س:ندن:

الى وصلم    س:ه  في وصو  الخلية  جمي  موظفي مصرف السالم

رقيسة نلية التعبئة   رقيس نلية المتمممويمر     اليه   و أنص ب:لذكر

فريق عم  ند  المعلوم:ٍ   فريمق نملميمة المتمسمويمق   كممم: أنمص 

ممن    ب:لذكر رقيس القم:ع التج:ري و سي:دة المدير الع:م الذي نتمنى

    هللا سبح:نه و تع:لى أ  ي فيه و يمده ب:لصحة و الع:فية .

 رئيسة دائرة دراسات التمويالت العقارية:

لي ال رف ا  أتقدم من نال  هذا المق:  ب:ل كر الى جمي  مموظمفمي 

مصرف السالم الذين س:هموا من اريمب او ممن بمعميمد المى وصمو  

نلية الن :ط العق:ري الى م:هي عليه اليوم  و انص ب:ل كر موظفمي 

ايم:  مرميوي و وف:ء ليه  إ و علمى رأسمهم   الخلية إ ي:سر  ج:ي  

المذيمن لم  يمبمخملموا  مدير الخلية و رقميمس داقمرة  دارة المتمممويمالٍ 

  و ذلك من اج  تمحمقميمق ا همداف  بمجهوداته  و تف:نيه  في عمله  

المسمرة من طرف المديرية الع:مة و الترويم  ا ممثم  لمممنمتموجم:ٍ 

 التمويالٍ العق:رية بأنواعه:.

 

 المسؤول المكلف بتسيير التمويالت العقارية : 

و الصالة و السالم على من ال نبي بمعمده     الحمد و و ده           

بجزي  ال كر  لى مدير نملميمة المنم م:ط المعمقم:ري   ام: بعد أود التقدم

الب ير ينداح المحترم و الذي ك:  سبب: رقيسي: في م: وصملم    السيد

و تمحمفميمزنم: عملمى  اليه اليوم من تعل  فن و تقني:ٍ التموي  العقم:ري 

و  لممى مسمم ولممي المممممبمم:عممر السمميممد مممحمممممد ايمم    اتممقمم:  الممعممممم   

على تمويري فمي ممجم:    و  ريص داق   الذي هو سند لي  الحسين

و  لمى مسم ولمتمي السميمدة ممريم    االدارة المصرفية و الضم:ن:ٍ  

في مج:  االقتم:  المصرفي و   التي تعلم  بفض  امك:ني:ته:  النوي

المزمميملمة السميمدة   الكثير ...  و من هذا المنبر اعمكمر  التحلي  الم:لي

مجهود مبمذو    اآلنسة ايم:  مرميوي على ك   و الزميلة  وف:ء ليه 

كم: اتمنى النج:ح و المتموفميمق   من طرفه  لتحسين سمعة المصرف  

و   يميلي محمد نزار المحترم و  لى جمي  موظفي المممصمرف   لى

  و ان م:ء    فوق بعضه: البعض لنراى في المستوى  ا  نض  ايدين:

هللا ربي ييسر أمور الق:قمين على مصرف السالم المجمزاقمر و عملمى 

  لى م: يحبه و يرض:ه .... أمين   االسالمية و يوفقه   الم:لية

    المجمزاقمر -  أ  نمهمنمئ أسمرة مصمرف السمالم  كم: ال يفوتن:     

متمنين ممن هللا عمز   1/11بمن:سبة  لو  هذا الع:م الميالدي الجديد 

  و النج:ح و التوفميمق فمي جممميم     أ  يجعله: ف:تحة لك  نير  وج 

      عليمنم: اجمممعميمن  ك  بالء و داء  مس:عيك  و يبعد علين: و عليك 

الراي و االيده:ر للمصرف الى مص:ف المبمنموك    م  تمني:تن: القلبية

و أ  يوفق الق:قمين عليه المى مم: يمحمبمه    الكبرى الوطنية و الع:لمية

 هللا و يرض:ه و يسدد نم:ه  لك  نير  .

 



 

61ص   

توقيع اتفاقية شراكة بين مصرف السالم الۡزائر و النقابة المستقلة لبيولوجي الصحة 

 العمومية , تدخل في إطار التمويالت العقارية لألفراد دار السالم



 

60ص   



 

68ص   

 الم :ركة في المعرض الوطني ا و  للتج:رة الحدودية في والية وادي سوف
 واد مث  المصرف السيد محي الدين بن هال  مدير فرع ورالة
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 مشاركة مصرف السالم الۡزائر في يوم دراسي حول عصرنة قطاع البنوك و التأمينات , تحديات وآفاق 

 من تنظيم جمعية خريۡي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي

 السيد : سفيان جبايلي

نائ  المدير العام   



 

 

46ص   

جلسة عمل للسيد محمد توفيق بوكريطاوي مسؤول خلية التسويق و االتصال  مع المورد السيد 

 شكي  حفيظ مدير شركة أورتيالبن حول أعمال نهاية السنة و مختلف المشاريع المستقبلية



 

 

 

46ص   

 عالمات الشخصية القوية

يمكن لبعض النم:س المتمكميمف والمتم ملمب عملمى ال مداقمد 

 بسهو . ه  أن  وا د منه 

اكت ف م:هي المممواامف المتمي تمحمدد ال مخمص المممر  دو 

 ال خصية القوية.

 التفاؤل )التفاؤل والشخصية القوية(.

المي  لمممواجمهمة الصمعموبم:ٍ بمروح طميمبمة  التف:   هو

ومث:برة وأم   نهم  يسمممح لمنم: بمإيمجم:د  ملمو  أو 

 فرص في مواجهة الصعوب:ٍ.

التس:مح عند اإل ب:ط يمحمسمن  التس:مح لتج:وي اإل ب:ط"

االستقرار الع:طفي.  نه: عمالممة عملمى ال مخمصميمة 

القوية. من المه  أ  تكو  متس:مح: عندمم: يمرتمكمب 

عخص م: نمأ في  قك أو تخمئ أن  وتتذكر أنمه 

 ال يوجد عخص مث:لي وأ  الجمي  يرتكبو  أنم:ء.

الذك:ء الع:طفي عمالممة عملمى المنمضم   الذك:ء الع:طفي"

والذك:ء تسمح لك بتعل  تندي  االستج:ب:ٍ الع:طفية. 

يمكن أ  ي دي هدا  لى القدرة على المتمعمرف عملمى 

م :عر المرء و دارتمهم: وم م:عمر ا نمريمن. مممم: 

يسه  السلموك ال مخمصمي. أثمبمتم  بمحموث كمثميمرة 

 ارتب:ط الذك:ء الع:طفي ب:لنج:ح.

عندم: نمر بفترة  رجة  من الصعب أ  نبقمى  المرونة"

مح:يدين  وم  دلك  فإ  ابو  الدروف والمممرونمة 

سيسمح:  لن: ب:لتركيز على م: يمكنن: ت ييره وكذلك 

 لنرى الت ييراٍ كفرص جديدة للنمو.

ب مكم  عم:م  يمتمعملم  المبم مر ممن نمال   جمراء  التعل "

التج:رب وارتك:ب ا نم:ء. لمذلمك  ال يمممكمنمنم: أ  

نفع  بنج:ح م:ل  نتعلمه. وم  ذلمك  تمعمد المتمجم:رب 

 مصدرا راقع: للمعرفة ال خصية.

االلممتممزام ضممرورة  يممحممدث ذلممك عممنممدممم: يمم مممن  اإللممتممزام"

ال خص بم: يفعله  وأيض: من نال  اال تف:ظ بسلوك ث:بم  

  وتمويره. لذلك  ال يتواف الفرد  تى تتحقق جمي  أهدافه.

44ص   



41ص    

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

 

كتبوا وراة للحج:ج يوسف الثقفى وك:  على المنبر؛ فلم: فمرغ ممن  

الخمبة نز  فرأى الوراة فقرأ فيه: }ا  تمت  بكفِرَك اليمالا  نمك ممن 

 أصمممممممممممممممممممممممممحممممممممممممممممممممممممم:ب المممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممم:ر .

  فتبس  وكتب تحته: }ا  موتوا ب يدك  .

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

 سم  الحج:ج أ  الن:س يقولو   نه من بقية ثمود  فق:  في نمبته "

صدق هللا ” وثَُمودَ فََم: أبقَى“أتزعمو  أني من بقية ثمود وهللا يقو " 
 وكذبت  أنت .

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

ك:  ابن هرمة )ع:عُر غز ، من أه  المدينة  , من أبخ  الن:س 
 على اد ع:قه الكرَم في ععره

ا جم:عة فق:  "م: ج:ء بك  ؟  فأت:ه يوم:

 ا:لوا " ععرك  يث تقو  "

 أغ ى المريق بقبتي وُروااِـه: *** وأ  ُّ في ابب الربى وأاي ُ 

ا وأنــكـر  ــق ه للئــي    ني امرٌ  جعَ  المريَق لبيتِه *** طنــب:

 فندر  لين: وا:  " م:على ا رض ُعصبة أسخف منك  عقوالا !

 أم: سمعت  او  هللا سبح:نه

وتع:لى " }ال عراُء يتبعه  ال :وو   أل  تر أنه  في ك  ِ واد، 
 يهيمو ؛ وأنه  يقولو  م: ال يفعلو   ؟

وهللا  ني  اوُ  م: ال أفع . وأنت  تريدو  أ  أفعَ  م: أاو  , 

 وهللا ال عصيُ  رب ي في رض:ك  

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

ا:  ن:لد بن صفوا  للفريدق" ي: أب: فراس  لو رأتْـك 

 ُصْويحب:ٍ يوسف لم: أكبَـْرنَـك وال ام عن أيديَـهن؟

فرد عليه الفريدق ا:قال" وأن  ي: ن:لد  لو رأتك ص: بةُ 

موسى لم: ا:ل   بيه:" ي: أبِ  استأجرهُ    نيَر من استأجرٍ 

  القويُّ ا مين.

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

ذهب أ د البخالء  لى ب:ق  ف:كهة لي تري تمراا  فق:  له" ه  

 عندك تمر ص ير النواة  عدي  اللح   كثير الحالوة ؟

 ا:  الب:ق " نع .

ا:  البخي " ف:ضبط ميزانك  واعص عيم:نك  وي  لي منه 

 برب  ارش.

ا ؟! ا" ال بد أ  عندك اليوم ضيوف:  ا:  الب:ق  ض: ك:

 ا:  البخي " ال  ولكني أريد أ  أمت  نفسي وعي:لي !!.

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

ق  م:َر سيبويه وك:د يخنقه   رأى ن:دُم سيبويه  بالا اد طو 

فذهب ُمسرع: ليخبر سيدَه ا:قال " ي: سيدي  تلفلف الحب  في 

 رابة الحم:ر 

 لُف  الحبُ   و  رابة الحم:ر” فق:  سيبويه " ي: بليد ا  

 فق:  الخ:دم " لكن ي: سيدي  أدرك الحم:ر اب  أ  يموٍ  

ٍُ الحم:ِر نيٌر من موٍ الل ة العربية.  فق:  سيبويه" لمو
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