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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

 لعهل آ ن الأوان اليوم لتقومي مسرية الصناعةاا الاعلاياا اية ا ما اا

ةعدة النظر يف طرق وآأ عليب تنظمي العمل فهيع مبع ياتا  م ما   واة

فلسفهتع والقعصد الكربى للرشيعا اية  م ا يف جمعل الاعاعما   

 العليا.   

ان العليا الا  م ا ينبغي ان تكاون آأربارب مار جمارد تار اياب 

منتجع  مامتش يا م  متطلبع  الأحاكم الرشعياا الافارعاياا ةا  

ممعر ع  مرصف ا تستند آأص  ومر ح ث اجلوهر ةا  ماناطا  

خمتلف حىت ي نقول متنعقض م  منطلقاعااع ماالاال الا ا اتاديل 

 مبعدي  الفعئدة ومؤرشا  الأ واق العليا يف نشعطهع. 

ومر الأفاكر الطروحا يف هذا السعى اة  نعد معلاياع  اوالاويال 

القعمئا ة  التعجرة يف السل  والنعف  مالال الراحبا والابايا  ال  ال 

والسمل والا  تصنعع و اية عرة اةىل رشاك  جتعريا آأو ا اتايرياا 

متخصصا مملوربا للمرصف تقدم تسهي   دف  للمتععملني ويتوىل 

هذا الأخري متويل هذه الؤ سع  التعبعا بصيغ الشعرربا مبختلاف 

آأنواعهع وآأشاكلهع فض  عر مواصةل تقدمي بق ا اخلدمع  الرصفا اا 

الععديا ربفتح احلسعاب  اجلعريا و الا تيرياا و تاوفاري و اعئال 

ادلف  التقليديا آأو ايةلكرتونياا و خادماع  الاتاجاعرة ادلولاياا و 

الو عطا يف الأ واق العليا ل  تير يف الأ اهاو و الصاكاو  

 اللزتما بضوابط الرشيعا اية  م ا. 

فتفري  نشعطع  اولويل ابلداينا ة  مؤ سع  ماتاخاصاصاا يف 

السل  آأو النعف  تتاوىل رشا هاع وباياعاهاع ياباعاد عار الصاعرف 

اية  م ا ش هبا الصوريا والا رتابح مر تكل العاعما   دون 

حتمل تبعا متكل الأصول اليت تتاعجار فاهياع آأهن  اقااع ماقاعبال 

خراهجع. وعودة الصعرف اية  م ا لللويال بصاياغ الشاعررباا و 

الضعربا للرشاك  التجعريا التعبعا لهع   يعزز مر ارتبعطهع مبباعد  

الرشيعا اية  م ا القعمئا ةا  تاقاعخمل اراعطار و الالازتاماع  

 التععقديا. 

ان تر  يخ وتعزيز القعربا والفلسافاا اجلاديادة الايت  اع    اع 

ر ع  نظعم معيل  ديد  الصنعةا العليا اية  م ا  يسهو فع  يف اة

يسعى ل بتععد عر الأ لوب الالك  ييك الربوهن الققرهن والعاودة 

 اةىل الاقتصعد احلق قي مكرربز اهامتم وملتقى لك النشعطع  العليا.

فقد آأثبتت الأزمع  التكررة اليت تعصف ابيقتصعد الععلي مادى 

الرضر النعجت عر الرشا  الاوا ا  باني ادلااارة الاعلاياا وادلااارة 

الاقتصعديا احلق ق ا بفعل انف   عقد التعاعما   يف الأ اواق 

العليا عر آأيا رقعبا فععةل حتول دون اجنرافهع اةىل مضعراب  مقعرياا 

ي تستند اةىل آأيا آأصول حق ق ا ولع تنفجر تكل الفقعةع  الاعلاياا 

تصيب بشظعايهع مدخرا  النعس البسطع  و منعصب معالاهاو و 

 مسعربهنو ومس تقبل آأويدمه.

ماكن الصنعةا العليا اية  م اا  حصيح ليس بو عنع آأن نزمع آأن ابة

يف الوقت الراهر آأن حتل حمل الصنعةا العليا التقالايادياا آأو آأن 

حتل لك الشالك العقدة اليت جراع هذه الأخارية ةا  الاناظاعم 

الاقتصعدهن الععلي. ولكر همق اكنت حدودهاع و ناقاعئصاهاع فاعن 

العليا اية  م ا جنحت يف بلورة نظرة  ديدة لالاناشاعا الاعيل 

ليكون يف خدما ايةنسعن و اجملل  وياعاياد الاعاتاباعر لالاعانارص 

 الأخ يق و قسطعس العدل يف لععم   العليا.

ولنئ اكن ي يسعنع القول آأن التطبي  العميل لهذه الاباعد  خاعل 

مر النقعئص و العيوب وحىت التجعوزا  يف بعض الأح اعن فاعن 

جنعح هذه الؤ سع  يف تقدمي منوذج  دياد و مالال لالاعامال 

الرصيف و الا تير العيل يقوم ة  قعةدة الاعاودة ابلاعاعما   

العليا اىل داارة الاقتصعد احلق قي مر هجاا و الاتاوزيا  الاعاعدل 

للمخعطر و الالزتامع  التععقديا و الا تيريا مار هجاا آأخارى 

بانا    –اجنعز  بري حيسب لهذه الؤ سع  و ي   امي آأن آأقدهمع  

مل مير ة  تاأ يسه مخسون   نا بعد  يف حاني  -ديب اية  يم

 آأن الرصف ا التقليديا الربويا جتعوز  امخلسقئا   نا مر معرهع.

وحيرضين يف هذا الشاأن مقعل ربتبه يف افتتعح ا ةدد  بلرب 

رئيس حتريرهع فعنسون   "challenges"للمجةل الشهرية  8002

بوفيس مبنع  با زايرة البعاب بونوا  السعدس لبعريس  ع  ف ه: " 

ليغذرين بونوا  السعدس ولكننع وحنر منر باأزما معليا  عصفت 

جبمي  مؤرشا  اومنو يف طريقهع آأحوج منع لقرا ة القرآ ن وليس 

النصوص البعبويا. لو احرتم مرصف وان ال هثون ورا  العوائد ة  

رؤوس الأموال القليل مر آأحاكم الرشيعا لع وصلنع اةىل مع حنر 

 ف ه" 

ن حفظ العل آأحد مقعصد الرشيعا اية  م ا امخلسا. وحفظ  اة

العل مبفهوم الاقتصعد اولكي يقتيض احملعفظا ة  ا  تقرار النظعم 

الاقتصعدهن واحلد مر عوامل الاخت ل والانف   ويه مع 

تتسبب ف ه الععم   الربويا و مش تقعاع مالالق حدث يف آأزما 

و مع قبلهع ومع بعدهع. مفع دام الاقتصعد الععلي مرهوان  8002

 ذه الأ واق العليا اليت مل تعد حتمكهع آأخ ق وي قوانني  يبقى 

 عر ا لثل هذه الطبع  والهزا  التتعليا والتفعمقا.

ولتسعمه الصنعةا العليا اية  م ا يف تصحيح مع اعوج مر هذا 

النظعم ي بد آأن تندرج مععم اع مضر حدود القعصد اولكيا 

للرشيعا اية  م ا وتبتعد عر ايةفراا يف جمعراة الععم   العليا 

التقليديا ةرب هيلكا منتجع  قد تتواف  م  الأحاكم الرشعيا 

 اجلزئيا وتتععرض مر ح ث ما ياع وآ اثرهع م  مقعصدهع اولكيا. 

آأدر  آأن القضيا ليست بس يطا وآأن التنظري يف هذا الو وع 

آأيرس مر التطبي  يف ظل بيئا هيمير ةلهيع النط  الربوهن الغررهن 

الرآأ قيل. ولكر مع ي يدر  لكه ي يرت   هل وةلينع آأن نواصل 

بذل اجلهد يةح ع  الأبععد القعصديا لهذه الصنعةا العليا الفتيا 

بقعهئع مضر داارة الاقتصعد احلق قي خعدما هل مرتبطا به.       واة

1ص   
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إن مفهوم حرية الرأي في املجتمع الغربي يختلف عنه في املجتمع اإلسالمي, وذلك 

ر للحرية على أنها 
َ
راجع لالختالف في املنطلقات الفكرية عند املجتمعين, فالغرب ُينظ

إلى جانب قيمتي العدل واملساواة كما هو  تهمن أعلى القيم التي تأسست عليها حضار 

لدى  وراسخ   واسع   معلوم ومشهور من شعارات الثورة الفرنسية, ويسود اعتقاد  

، املثقفين الغربيين أن حرية الرأي في حضارتهم ال تضاهيها فيها أية حضارة أخرى 

 ما يلجؤون ملقارنتها بحرية الرأي في اإلسالم, ليخلصوا إلى نتيجة يقررون فيها ف
ً
كثيرا

 , في هذا الباب.  تفوق حضارتهم على ما جاء به اإلسالم

ومن خالل تأملنا في تاريخ فكرة الحرية في الحضارة الغربية وعلى رأسها  

 حرية الرأي, نجد أن الفكر اليوناني كان مثقال بالعبودية لآللهة املصنوعة واملزعومة,

لة في التشريع 
ّ
وهو األمر الذي كان له أثر في رسوخ فكرة العبودية االجتماعية املتمث

للرّق على سبيل استحسانه ضرورة من ضرورات الحياة الجماعية، فاالسترقاق الذي 

 ثابتا من عناصر الفلسفة السياسية 
ً
هو النقيض األكبر للحرية كان جزءا

واالجتماعية في الفكر اليوناني، بل قد كان محّل استدالل على حتميته وصالحه من 

 
ً
 طبيعيا

ً
ِقبل كبار الفالسفة مثل أفالطون وأرسطو، فقد اعتبر كّل منهما الرّق نظاما

ها أنه في حياة املجتمع، إذ
ّ
تقابل بين األعلى واألدنى، وأّن  هناك في مشاهد الطبيعة كل

 على اإلنسان في تنظيمه 
ً
ر لخدمة األعلى، وهو ما ينبغي أن يصبح  ساريا

ّ
األدنى مسخ

 للعبيد تخدم طبقة األحرار، وهما طبقتان محّددتان على 
 
االجتماعي، فتكون طبقة

 سبيل الطبع الذي ال يتغّير.   

ومما ال يخفى على أحد أن الشعوب األوربية في فترة القرون الوسطى كانت  

ال تترددان  ,تعاني من استبداد رهيب, وسيف مسلط على رقاب أهلها من قبل جهتين

في قهر الشعوب, وسلب حريتها وهما: الكنيسة بقهرها, والحكام بسلبهم الحريات 

العامة السياسية واالجتماعية, وتحت هذا الضغط الشديد بدأت الشعوب 

تتنّسم طالئع األنوار القادمة إليها من الحضارة اإلسالمية، كان ذلك   األوروبية

 لها كي تنهض مطالبة بحريتها، فكان عليها أن تواجه هذين املصدرين من 
ً
مستفّزا

مصادر االستبداد بثورات متتالية وصراعات متعاقبة كي تنال حريتها، وكان الصراع 

صته العبارة الشهيرة التي كان الناس 
ّ
 في كثير من مراحله، وهو ما لخ

ً
عنيفا داميا

اشنقوا آخر حاكم بأمعاء آخر  »يتناقلونها في خضّم املواجهة، وهي تنادي الناس بأن 

 .»قسيس

 وبناًء عليه 
ً
فإّن مقولة الحرية في مبدئها وتطّوراتها في ثقافة الغرب كانت مقولة

 ال صلة لها بالدين، وإنما هي من محض التقرير العقلي، ومصدر اإللزام فيها 
ً
وضعية

 
ً
ال عالقة له باملقّدس الديني، وإنما هو مصدر فلسفي اجتماعي، وربما كان أخالقيا

 
ً
  .أحيانا

فمن هذه املنطلقات املتفلتة من قبضة الدين, ولوازم القيم األخالقية, واآلداب  

العامة انبثقت القوانين املنظمة لقواعد الحرية في العالم الغربي, فلذلك نراها 

تسقط كل اعتبار ديني وأخالقي قد يقف في طريق حرية اإلنسان, ولذلك نرى منهم 

اإلساءات املتكررة لإلسالم ومقدساته ورموزه, وكل ما يرتبط بمشاعر املسلمين دون 

رادع لهم وال زاجر, وكل ذلك يحصل تحت حماية القانون وباسم حرية الرأي 

 املكفولة قانونا لكل إنسان. 

 في أقواله وأفعاله 
ً
 طليقا

ً
دون أن فتمام حرية الرأي في الغرب هي أن يترك الفرد حّرا

 من كان ومهما كانت صفته, وسواء كان 
ً
يتدخل في ممارسة هذه الحرية أحد، كائنا

هذا التدخل باسم الدين، أو باسم القيم األخالقية، أو باسم املثل الحضارية, 

 له وملصلحته 
ً
شعارهم في ذلك, هو أن يتمتع الفرد باتخاذ كل قرار يراه مناسبا

الخاصة؛ ألنه كلما قللنا من عناصر التقييد للحرية الشخصية في القول والفعل 

 اتسع مجالها وكبر نطاقها. 

ولكن اختلف دعاة هذه الحرية فيما بينهم حول مدى وسعة املجال الذي يتمتع فيه  

الفرد بهذه الحرية، وذلك ألن الغايات البشرية ونشاطات اإلنسان ال ينسجم بعضها 

. فالُبدَّ أن تكون هناك قيود وحدود ال يتعداها املمارس 
ً
 تلقائيا

ً
مع بعض انسجاما

 في نوعية هذه الحدود وأين 
ً
 كبيرا

ً
لحريته. ثم اختلف أصحاب هذه النظرية اختالفا

هذا مفهوم حرية الرأي في املجتمع   توضع ومن الذي يضعها وعلى أي أساس يضعها.

 الغرب في قول وجيز، ليس على الفهم بعزيز. 

 وهللا املوفق ملا فيه الخير والصواب



 

    

 توفيق   –السيد / محمد بوكريطاوي       
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وسننائننل النندفننع و اعننري عننلننيننكننم الننيننوم  عنننننصننر مننن تننننناولننت فنني الننعنندد السننابننق 

عناصر التسويق  الخمسة و املتضمن " العنصر البشري  "، حيث ُيمكن أن تفشنل النعنمنلنّينة 

التسويقّية عند وجود أشنخناغ رنينر قنادرينن عنلنى تنننفنينذهنا بنالشنكنل ال نحنينح حنتن  لنو كنان 

هناك استراتيجّية جيدة للتسويق؛ من هنا ندرك اهمية عالقة النتنسنوينق والنعنننصنر النبنشنري  

و ال يمكن لعملية التسويق تحقيق املستهدفات لجذب عمنالء جندد و النتنوسنع فني السنوق  و 

املساهمة في تحقيق  األهداف التجارية  و على املدى النطنوينل  اذا كناننت  قنرارات  النتنو نينف 

رير سليمة من البداية ، واألمانة تقتض ي بأن نصطفي األحسن  ، فإذا ملنا لهوى أو رشنوة أو 

قرابة  فقد ارتنكنبنننا  بنتنننحنينة النقنادر، وتنولنينة النعناجنز و قند ُروينت أحنادينث تنحنذر منن تنولنينة 

من استعمل رجال على املناصب لغير األكفاء فقد روي عن الننيني عنلنينه السنالم أننه قنال :   

(( رواه الننحنناكننم ، عصابة وفيهم من هو أرض ى هلل منه،  فه هد خهاو س ورسهوله، وا ه مهنه هو

مت ملن هم ليسوا بأهل لها فمن شأن ذلنك أن 
ّ
وهذا قائم على كل الو ائف واملناصب إن ُسل

يؤدي إلى استشراء الفساد و اإلفالس وذلك ما نبه إليه النيي  في الحديث الذي رواه البنخناري 

(( إذا ُضيعت األمانة فانتظر الساعة   رض ي هللا عنننه قنال :قنال رسنول هللا : عن أبي هريرة

سهند األمهر إ هى   هل أهله، فهانتهظهر ، قننال :   ”    كههيهها إضههاعههسهههها  هها رسههول س  “ قنال:  ،
ُ
إذا أ

َمن هذا املعن  قوُل عمر بن الخطاب رض ي هللا عنه أيًضنا، ولنفنظنه: " في و  ُروَي    الساعة((

   
َ
هنه هو  وا ه مم

ه،ُ
َ
 َوَرُسول

َ  َّللاَّ
َ
 لذلك؛ ف د خاو

َّ
، إال

ُ
ل راَبٍة  ال يستعمم

َ
ة أو لم 

َودَّ
َ
  م
ً
اْستعمَل رجال

نيا  كما في   مسند الفاروق ( ، وعلق الشيخ بن تيمنينة 635/ 2البن كثير   " رواه ابن أبي الدُّ

  أو  صهداقهةأو  قهرابهة بهيه هههمها  فإو عدل عن األحق األصلح إ ى   له ألجهل  :في هذا الباب 

اف ة في بلد   أو منفهعهةأو  مال أخذها من، من  لرشوة  أو جنسأو  طري ةأو  مذهبأو  مو

بهيه هههمها  فه هد خهاو س  عهداوةفهي قهلهبه، عهلهى األحهق  أو  لضهنهن  ل ذلك من األسباب   أو 

  ورسول، وا  من و  ودخل فيما نهي عن، في قول، تعا ى)
َ هوا َّللاَّ

ُ
هون
ُ
هن
َ
 ت
َ
هوا ال

ُ
َمهن
َ
ذم َن آ

َّ
َها ال يُّ

َ
َ ا أ

 
َ
ُموو

َ
ْعل
َ
ْم ت

ُ
ت
ْ
ن
َ
أ ْم َو

ُ
ك اتم

َ
َمان

َ
وا أ

ُ
ون
ُ
ن
َ
ُسوَل َوت  . 22( األنفال: َوالرَّ

كنمننا أن الننحنفنناا عننلننى سنعننادة املننو نفننيننن هنني منن إحنندى اهننم  الننقنواعنند إلنننجننا  

عملية التسويق و إذا أخفقنا في تحقيقها سينجر عنها انهيار النثنقنة والنوالء و رو  االننتنمناء و 

بذلك تنهار الهمة و العزيمة و يخفق فريق العمل في بنلنوا املسنتنهندفنات النتنجنارينة و قند يصنل 

األمر الى اإلفالس  و من اهم اسباب تحطيم ذهنية الفرينق و عندم خنلنق بنين نة عنمنل جنيندة و 

أكنل أمنوالنهنم بنالنبناطنل النتني نن ن  تحطيم معنوينات املنو نفنينن  النوعنود النكناذبنة لنلنمنو نفنينن و 

م عن ذلك بنقنولنه:
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
)من اقتطع حقَّ امرئ مسلم بيمين، ف د رسول هللا  صل

هة( 
َّ
 يننا رسننول هللا  أوجب س ل، النار وحهرَّ  عهلهيه، اةه هن

ً
  سننيننرا

ً
فننقننال رجننل: وإن كننان شننينن ننا

 مهن أرا (فنقننال:
ً
و قننال   212أخنرجننه مسنلننم فني كننتناب اإليننمنان/ رقننم النحننديننث: )وإو قضيهبا

م : قال هللا  عزَّ وجل :
َّ
ى هللا عليه وسل

َّ
ثالثة أنا خصمهم  و  ال يامة ومن كنت رسول هللا صل

 فأكل ثمن،   ،  خصم، خصمت،  و  ال يامة
ً
ا ورجهل رجل أعطى بي ثمَّ  در   ورجل باع حرَّ

، أجره م
 
 فاستوفى من، ولم  وف

ً
( منن 2222أخنرجنه النبنخناري فني كنتناب النبنينوع  ( استأجر أج لا

النعنننصنر النبنشنري فني عننناصنر خالل ما أشرنا اليه ندرك جليا موقف علماء التسويق فني دمن  

التسويق  ألي مؤسسة تررب في ريادة السوق ، ألنَّ املو فين و العمال هم العنصر الرئين ن ني 

في تحقيق األهداف ، و بالتالي فالعنصر البشنري هنو منركنز تنحنقنينق النننجنا  املسنتنمنر، و هنو 

ميزة تحقيق التنافسية و النجا  و هو املحرك األساس ي لجميع عنوامنل النتنفنوق و السنؤدد و 

الرينادة و اسنقنطنت هنذا بناملنرجنعنينة الشنرعنينة لننندرك جنلنينا أن النخنينر كنل النخنينر فني النتنمنسنك  

بقواعد شريعة هللا السمحاء و أن الفال  كل الفال  في أن نشد عليها بالنواجد و أنها املنجنجنة 

 البيضاء و أنه ال يزيغ عنها إال هالك .  

هدفنا واحد نبلن، معا تح ي ا ال تعلي ا  سويا نمض ي   نتم كاتب العمود     

 ونرفع التحدي ال نبتغي إال الريادة.        

 

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 

 رئيس خلية التسويق واالتصال  

0ص   



 

 

 

7ص   

 مدير فرع حسين داي لمصرف السالم، السيد : محمد بونيل :

 وكالة الجديدةلمن مدير الفرع ل رسالة تحفيز 

 السال  عليكم و رحمة س؛

تننكننتنن نن نني الننتننحننديننات والننرهننانننات فنني السننوق املصننرفننيننة الننجننزائننريننة طننابننعننا 

إلنى   خاصا خالل السنوات األخيرة، وهو ما دفع مصرف السالم الجنزائنر

 رفع سقف التحدي من أجل تقديم األفضل للزبائن.

ال يننخننفننى عننلننيننكننم زمننالئنني أن مسننيننرة مصننرف السننالم فنني الننجننزائننر كننانننت 

حافلة باإلنجازات، والتحديات من أجنل تنقندينم أرقنى النخندمنات لنلنزبنائنن 

 وفقا ملعايير الجودة في اآلداء.

ولننعننل أكننبننر تننحنندي ملصننرف السننالم كننان فنني تننقننديننم خنندمننات ومنننننتننجننات 

مبتكرة وفقا ملبادئ الشريعنة االسنالمنينة طنينلنة تنواجنده فني النجنزائنر ومنن 

خننالل وكنناالتننه الننبنننننكننيننة الننتنني كسننبننت الننتننحنندي وثننقننة الننعننمننالء مننن خننالل 

 االقبال املسجل على الخدمات والعروي املقدمة.

لننوكننالننة الننعننننناصننر  الننيننوم وأنننا أتشننرف بننالننتننرقننيننة إلننى منننننصننب مننديننر فننرع 

بالجزائر العاصمة، وهذا في إطار السياسنة النتنوسنعنينة لنلنمنصنرف النذي 

عننلننى مسننتننوى الننوطننن، فننال  23افننتننتننح وكننالننتننه السننابننعننة فنني الننعنناصننمننة و 

 سعني إال أن أشكر اإلدارة العامة لوضنعنهنا النثنقنة النكنامنلنة فني شنخن ن ني 

املسنينرة بنتنحندينات جنديندة وطنمنو  كنبنينر، والنتني لنن تنكنتنمنل إال   ملواصلنة

بالتعاون الكامل بين املو فين ضنمنن رو  النفنرينق النواحند ملنننح األفضنل 

 للزبائن.



 

 

1ص   

 السالم عليكم

أهنئ نف  ي واخواني باملصرف على هذا املولود الجديد وهو الفرع النثنانني 

والنعنشننرون عننلنى املسننتنوى النوطنننني والننذي  ننعنكنس الننننظنرة االسنتنشننرافنيننة 

الثاقبة والسياسة الحكيمة التي ينننتنانجنهنا النقنائنمنون عنلنى املصنرف وعنلنى 

رأسننهننم السننينند املننديننر الننعننام مننن خننالل الننتننوسننع الننرهننيننب الننذي شننهنندتننه 

شبكة املصرف في السنوات األخيرة مما منكنن أطنيناف كنبنينرة منن الشنعنب 

الننجننزائننري مننن االسننتننفننادة مننن منننننتننجننات تننتننمننا نن نن  مننع مننبننادئ الشننريننعننة 

 اإلسالمية.

كنننيننننف ال أكننننون فنننخننننورا وأنننننا الننننذي شنننهنننند انننننطننننالقنننة املصننننرف بننننتنننناريننننخ 

مع افتتا  أول فرع له وهو الفرع التاريخي لدالني إبنراهنينم،  82/18/2882

بنعندهننا حصننل لنني الشنرف منرة أخنرى بنافننتنتنا  النفننرع الننثنانني لنبنناب الننزوار 

والننلننذان  ننعنندان مننن أكننبننر فننروع الشننبننكننة حننالننيننا مننن حننيننث اسننتننقننطنناب 

 العمالء والنات  الصافي املحقق.

وقنند شنناءت األقنندار هنناتننه املننرة أن أكننون ضننمننن طنناقننم فننرع الننعننننناصننر 

الننجنندينند والننذي أتننمننننن  مننن كننل قننلننينني أن يننحننذو حننذو الننفننروع الننرائنندة فنني 

الشبكة وأنني لن أتوانى على تنقندينم يند املسناعندة لنزمنالئني ووضنع خنبنرتني 

 املكتسبة في خدمتهم لتمكينهم من بلوا هذا الهدف النبيل.

 وفقنا هللا ملا فيه خير البالد والعباد  

السيد : سمير ايغرب نائب مدير فرع 

 حسين داي

 السالم عليكم

أنننا جنند سننعننينند بننالننتننحنناقنني بننفننرع الننعننننناصننر بننعنند تننجننربننة أولننيننة 

 كصراف بفرع باب الزوار ملدة أربع سنوات.

وهننا أنننا ذا عننلننى أتننم االسننتننعننداد لننوضننع لننبنننننة فنني هننذا الصننر  

اإلسالمي الجديد وتمنثنينل املصنرف أحسنن تنمنثنينل منن خنالل 

تقديم خدمة منتنمنينزة لنلنعنمنالء بنكنل أمناننة وصندق ومسناعندة 

 زمالئي لبلوا هاته الغاية.

 نسأل هللا السداد والتوفيق

 السيد : سراج عبد الرحيم صراف رئيسي



 

 

 باسم هللا الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللّا؛

ننروف 
 
ننروعف جننديندةف َررنم النظ

ُ
منواصنلننة مصننرف الّسننالم الننجنزائننر اِلفننتنتنناِ  ف

االقتصادية الّصعبة التي تنعنينشنهنا النجنزائنر ِطنوال ثنالثنِة سنننواتف وأكن نر؛ 

ننبننعننات الننحننراك فننيننفننري 
َ
 2828وتننفننونن نني وبنناء كننورونننا مننارس  2812مننن ت

 عنلنى 
ً
والذي ال تزال تأثيراتها بادية إلى راينة ينوم النّنناس هنذا،  نعنتنبنر دلنينال

نجا  السياسة التوسعية للمصرف وتعزيز الشمول املالي للنمو وتجاوز 

الصعاب ورفع تحدي النجا  ررم حالنة النركنود االقنتنصنادي، فني النوقنت 

عنة عنلنى  الذي شهدت فيه بعض املصارف إرالق بعضف من فنروعنهنا املنَوزَّ

الحات. راب الوطني، فالحمد هلل الذي بنعمته تتم  الصَّ
 
 الت

فنرع النعنننناصننر النفننرع الننثنالننث والنعننشنرون عننلنى مسنتننوى النوطننن والسننابننع 

بنالنجننزائنر النعناصننمنة ينؤطننره مسنؤولننينن ينتننمنتنعننون بننخنبننرة كنبننينرة منع طناقننم 

نا  شاب مفعم بالحيوية يقوم على تلبية مختلف حناجنينات منتنعنامنلنينننا كنم 

نبناب هنننا تنحنضنرنني كنلنمنة 
ّ
نلنقنى عنلنى عناتنق الش

ُ
، وفي أهمية النّدور امل

ً
وكيفا

باب لإلمام حسن البنا عليه رحمنة هللا فني الشنبناب ينقنول فنينهنا: "
 
ها الش أي 

َخههال  فههي سهبههيهلههههها  ههر ا
 
َ همههاو صهههها وتههَوف َي ا هوم

َ
همهها تههنهفههُح الهفههكهرة إذا ق

 
إن

ه هحهيهة 
 
هل عهلهى الهت ي َ هحهمم

 
َد االستعداُد الذ وازدادت اةحماسة لها وُوجم

َ ههمههاو  هاد تههكههوو هههذه الههعههنههاصههر األربههعههة؛ ا والههعههمههل لههتههحهه ههيهه ههههها  وتههأله

َخال  واةحماسة والعمل من خصائص الشهبهاب "، وهننذا الننتننزاو  وا

باب  ساعد على توفير النجنّوِ املنالئنِم لنلنعنمنل وتنعنزينز رو  
ّ
بين الخبرة والش

الننفننرينننق والنننعننمننل الننجنننمنناعنني لننلنننرقنني بنننالننفنننرع ونننتنننائننجنننه ملننجنننابننهنننة مننخنننتننلنننف 

الننتننطننلننعننات واألهننداف املسننطننرة لننلننفننرع بصننفننة خنناصننة واملصننرف بصننفننة 

 مسرورف لتواجدي ضمن طاقم هنذا النفنرع سنائنال هللا عنزَّ 
عامة، وأنا ِجد 

جا  للجميع. وفيق والنَّ  وجلَّ التَّ

انية من نوعها بالعنمنل فني فنرعف جنديند 
ّ
خصية هي الث

ّ
سبة لتجربتي الش

ّ
بالن

رير معروفف بعُد في الّساحة وال ينتنوفنر فني حنوزتنه عنلنى زبنائنن األمنر النذي 

 الستقطاب الّزبنائنن واخنتنراق الّسنوق الكنتنسناب 
ً
 مضاعفا

ً
 ستدعي جهدا

حّصننة مننعننتننبننرةف منننننه مننراعننيننن فنني ذلننك الننّنننوعننيننة؛ بنناسننتننقننطنناب مننتننعننامننلننيننن 

يننتننمننّتننعنننون بنناملننالءة املنننالننيننة واألدبننينننة لننلننمنننحننافننظننة عنننلننى مننكنناننننة مصننرفننننننا 

، ومن جهة ثاننينة؛ النعنمنل  والّصورة املرموقة التي يتمّتع بها، هذا من جهةف

ننُدًمننا فنني املسننار امِلننَ ننّيِ وتننحننقننيننق 
ُ
نني ق ّ ضنن ِ

ُ
ننرقننيننة وامل

ّ
ات لننلننت

ّ
عننلننى تننطننويننر الننذ

خصية وكذلك املهنية.
ّ
 األهداِف على مستوى الحياة الش

 وهللا ولي التوفيق.

9ص   

 السيد : عبد الكريم غالب

مستشار الزبائن 

 للمؤسسات



 

لم يترك الدين اإلسالمي أي موقف إنساني إال وتكلنم عنننه. واألمنل 

والطمو  من األشياء النتني تنحنلنى بنهنا النننيني منحنمند صنلنى هللا عنلنينه 

وسلم ولكنه األمل في هللا الذي ال ينخنسنر أبنًدا. فنقند حنث اإلسنالم 

على أن يكون لدى اإلنسان النطنمنو  واألمنل فني املسنتنقنبنل. وينجنب 

عليهم عدم اليأس مهما حدث. لنذلنك عنلنى اإلنسنان أن  نعنرف أن 

 كل ما يقوم به هو من محض قدر هللا تعالى

قننل الننلنهننم مننالنك املنلننك : “ 25قنال تننعنالننى فنني سننورة ال عنمننران اآلينة 

تؤتي امللك من تشاء وتنزع امللك منمنن تشناء وتنعنز منن تشناء وتنذل 

 "من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل   يء قدير.

ووراء كل تطور ينحنصنل فني املنجنتنمنعنات طنمنو  فنمنا أروع اإلنسنان 

 بالطمو  لنكني ينحنقنق هندفنه 
ً
حينما  عيش على هذه الحياة مفعما

وما ينرينده فني  نل خنطنط واسنتنراتنينجنينة مندروسنة ومنحنكنمنة وعنلنى 

أسس منظمة وثابتة حت  يصل إلى الهدف واملبنتنغنى وال ينأتني ذلنك 

اال من خالل الحنافنز، والنحنافنز هنو النقنوة النننفنسنينة لنالمنتنالك او 

السلطة او السيطرة ، فالطمو  هو هبة من هللا تنعنالنى لنإلنسنان، 

 فاإلنسان الذي لديه طمو  هو ثروة حقيقية.

وطموحي كفرد من افراد مصرف السالم ان يكون النتنطنور النعنمنل 

فننني منننجنننال تنننكنننننننولنننوجنننينننا النننبنننننننوك و  النننذاتننني و ابنننتنننكنننارات أخنننرى 

االنضباط و االهتمام اك ر وال سيما في مجنالنينننا منجنال الندقنة وال 

مننجننال لننلننخننطننأ و نننررننب خننلننق رو  الننعننمننل و الننتننعنناون بننيننن افننراد 

 كلما كان تبادل األفكار كان الجديد , مصرف السالم ألنه 

كما قال " ديكارت "   ال جديد اال بالتناقض، و با الختالف نجتنهند 

 .  و نطور العمل (

نننطننمننح لننتننوصننيننل مصننرف السننالم لننلننوطنننننيننة و لننلننعنناملننيننة لننتننسننهننيننل 

و مننن طننمننوحنني ان اصننل الننى  املننعننامننالت ملنننننتننسننينني مصننرف السننالم 

و ان يننتننحننصننل مصننرف السننالم عننلننى امننتننيننازات و   ارقننى املننننناصننب

 أوسمة استحقاق نتيجة اجتهاداتنا. 

وفي األخير امل ان تتحقق طموحاتي و اجد من  سنهنل لني طنمنوحني 

حت  يصبح مصرف السالم في الريادة وطننينا و عناملنينا بنمنعننن  اخنر 

   ان نسعى جميعا لتحقيق اهداف مسؤولينا.

45ص   

 السيد : نبيل عتروش 

 مستشار زبائن أفراد



 

 

 

 كلمة مدير فرع برج بوعريريج لمصرف السالم، السيد : نور الدين مباركي  :

النذي  22نبارك ألنفسنا ولكل إطارات وعمال مصرف السنالم النجنزائنر النفنرع 

تميز افتتاحه بحضور السلطات الوالئية واملحلية لوالية بر  بنوعنرينرين  وعنلنى 

راسهم السيد الوالي وكذا املدير العام للمنصنرف وننائنب املندينر النعنام املنكنلنف 

بتطوير النشاط التجاري ورئينس النهنين نة الشنرعنينة ومندراء وإطنارات املصنرف 

 باإلضافة الى عدد من العمالء الذين تمت دعوتم وشرفونا بحضورهم. 

كما شهد الحفل حضور قنوي لنوسنائنل االعنالم النوطنننينة منننهنا واملنحنلنينة والنتني 

 ساهمت بشكل كبير في التعريف بالفرع وتاريخ افتتاحه.

ان اهداف الفرع للثالثي األخير من السنة الجارية والسنوات النقنادمنة تنرتنكنز 

عنلنى النعنمنل عننلنى بننناء منحنفننظنة منتنننوعنة وذلنك لضنمنان اسنتندامننتنهنا النتنجناريننة 

والربحية املرجوة منها في سوق تنافسية وبنين نة منتنغنينرة ولنتنحنقنينق ذلنك نسنعنى 

 الى العمل على:

 استقطاب حجم ودائع يليي متطلبات نشاط التمويل للفرع-

 تحقيق حجم تمويالت  سمح برفع مستوى املداخيل-

-تنحنقنينق حنجنم عننمنلنينات تنجنارة خنارجننينة وخنطنابنات الضنمننان تسنمنح لنلنفنرع -

 تحصيل عموالت مهمة

 العمل على إرضاء العمالء والعمل برو  الفريق الواحد-

في األخير نطلب املرافقة والدعم منن جنمنينع اإلدارات املنركنزينة لنلنحنصنول عنلنى 

أفضل النتائ  وتحقيق األهداف من اجل تعزيز مكاننة املصنرف لنلنوصنول النى 

44ص   



 

 

بفضل هللا و توفيقه التحقت بمصرف السالم فرع بر  بوعنرينرين  و 

الذي فتح لي بابا من أجل تحقيق األهداف النبنينلنة النتني  سنعنى النينهنا 

 املصرف لطاملا انتظرتها .

كمستشار الزبائن لألفراد أعمنل جناهندا إلرضناء املنتنعنامنلنينن النلنذينن 

أهنداف  استقبلهم يوميا و أو ف خبرتي املهنية منن أجنل تنحنقنينق منبنتنغناهنم  ، 

 الفرع خصوصا و أهداف املصرف عموما .

العنمنل املنتنواصنل و ب هدفي األن أن امنح اإلضافة اإليجابية ملصرفنا 

 الطمو  بالتعلم واالجتهاد ومشاركة فريق العمل.

منازال الننطنمننو  لننه امننتنداد ال يننننتنن ني واكنتنشننفنت بنأننننني كنلننمنا تنعننلنمننت 

 بجهلي مما يدفعني ألن اتعلم اك ر واك ر.
ً
 ازددت علما

و  نننعنننتنننبنننر مصنننرف السنننالم بنننوابننننة لنننلنننمنننعنننارف منننن خنننالل اننننفننننراده 

 بمنتوجات متميزة عن باقي البنوك .

و فنني األخننيننر أتننمننننن  مننن هللا عننز و جننل أن يننوفننقنننننا ألداء مننهننامنننننا و 

  أهدافنا و مزيدا من النجاحات لنا و لكم .

47ص   

 مصلحة مستشاري الزبائن

 السيد : مالك حمزة زكريا مستشار الزبائن لألفراد



 

 

بسم هللا وكفى والصالة والسالم على النيي املصطفى وعنلنى آلنه وصنحنبنه 

 أهل الوفاء والتابعين ومن بننهداهم اقتفى أما بعد:

 

ان التميز يأتي دائما بااللتزام ووضنو  النرةينة والنهندف ,كنمنا أن اإلضنافنة 

الحقيقية تكون بتبني الواقع وتحويله الى حقيقة ملموسة , فقد النتنزمنت 

أن أكون إضافة حقيقية في واقنع منلنمنوس ينتنرجنم النخنطنة االسنتنراتنينجنينة 

الننتنني سننطننرهننا السننينند مننديننر الننفننرع وتننحننويننل األهننداف الننى رننايننات يننمننكننن 

 بلورها.

 

ان تجربتي في القطاع املصرفي وعملي لدى البنننوك النزمنينلنة وبنالنررنم منن 

حننداثننة تننجننربننتنني لنندى مصننرف السننالم الننجننزائننر , اال انننننني لننلننوهننلننة األولننى 

تيقنت من أوجه االختالف بينه وبين بقية البنوك األخرى , السنينمنا فنينمنا 

ينتننعننلننق بناحننتننكننامننه فني الننتننعننامنالت بننالشننريننعننة اإلسننالمننيننة السننمنحننة وتننمننيننزه 

بنننالنننجنننودة فننني أداء املنننهنننام وتنننركنننينننزه عنننلنننى تنننحنننقنننينننق اهنننداف املنننتنننعنننامنننلنننينننن 

واملساهمين, كذلك تميز املصرف بنتنقندينم النعنروي لنلنزبنائنن منعنتنمندا فني 

ذلك على عامل التواصنل وحسنن املنعنامنلنة وعندم افشناء أسنرار النعنمنالء 

والننتننقننينند بننةداب األمننانننة لننكنني يننخننر  الننعننمننيننل مننن املصننرف 

وهنننو راي عنننن خننندمننناتنننننننا, وهنننذا منننا ننننجنننده فننني مصنننلنننحنننة 

 الصندوق التي أنا على رأسها بفرع بر  بوعريري .

 

ومناطق نشاط هامة أعطتها   تتميز والية بر  بوعريري  بمناطق صناعية

صبغة اقتصادية ومكانة على املستوى اإلقنلنينوني وحنتن  النوطننني وخناصنة 

بلدية بر  بوعريري  التي تمثل مقر الوالية وتحتوي على منطقة صناعية 

هامة ومنطقة نشاط بها عدة منؤسنسنات صنغنينرة ومنتنوسنطنة أحندثنت فني 

اطار سياسة تشجيع االستثمار التي يتطلع مصرف السنالم بنفنرعنه لندى 

 الوالية باحتواء أكبر عدد من العمالء واملستثمرين .

 

فنني األخننيننر أود أن أشننكننر كننافننة الننزمننالء والننزمننيننالت بننفننرع بننر  بننوعننريننرينن  

وخناصنة منو ننفني مصننلنحننة الصنننندوق مننع الننتنمننننينات بنالنتننوفنيننق والسننداد 

  للفرع واملصرف ككل.

41ص   

 السيد : مهدي العافي 

 رئيس مصلحة الصندوق
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 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي

41ص   
41ص   

 
41ص   

الننعننالننم تننحننوالت سنننريننعننة، نننتننيننجننة االبننتنننكننارات الننتننكنننننولننوجننينننا  عننرف

الحديثة، ما مكن العمالء من تسوية املعامنالت عنن بنعند بناسنتنخندام 

 ،عنبنر االننتنرننتالبطاقات البنكية، أجهزة النحناسنوب والنهناتنف النذكني 

فني اإلسنراع فني رقنمنننة النعنمنلنينات وتنقنبنل  12أزمة كوفيد كما ساهمت 

 أوسع للتحول الرقوي.

ويسننرننني أن ألننتننقنني بننكننم مننن خننالل هننذا املننقننال إللننقنناء الضننوء عننلننى 

نشاط خلية النقدية والرقمنة خالل شهر أوت، حيث نسعى لتطنوينر 

الننخنندمننات النننننقننديننة والننرقننمننيننة واالرتننقنناء بننهننا إلننى مسننتننوى تننطننلننعننات 

ويشمل نشناط النخنلنينة تنطنوينر خندمنات جنديندة واسنتنغنالل عمالءنا، 

 الخدمات املتوفرة.

الننتننجننارب الننعننمننلننيننة قننمنننننا بننمننواصننلننة فننيننمننا يننتننعننلننق بننتننطننويننر الننخنندمننات 

، حنينث سنتنسنمنح خاصية الدفنع النالتنالم ن نيمع  CIBللبطاقة املحلية 

لندى النتنجنار دون  CIBالخاصية الجديدة بالدفع باستخدام البطاقة 

د ،  1688منالمسنة جننهناز الندفننع، بنالننننسنبنة لننلنمنبنالننغ النتني ال تنتننعندى 

وسيتنم تنعنمنينم النخندمنة بنعند اسنتنكنمنال جنمنينع النتنجنارب، وسنتنسنمنح 

 البطاقة أيضا بالدفع لدى وسائل النقل والطريق السريع.

 

 السيد : زواتني رضوان 

 رئيس خلية النقدية و الرقمنة 
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 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي
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كما قمنا بمواصلة تجارب عمليات االطالع على الرصيد بالبطاقة 

على الصرافات االلية للبنوك الزميلة وبريد الجزائر،  CIBاملحلية 

والتنسيق مع ساتيم وخلية التطوير و إدارة البرام  املعلوماتية الدرا  

، لتدخل الخدمة حيز التطبيق في شهر 22العمليات الجديدة في تي 

 سبتمبر الجاري. 

وقمنا أيضا بتوسيع نطاق شبكة أجهزة الصراف االلي بتفعيل الصراف 

االلي الخاغ بكل من فرع بر  بوعريري  وفرع محمد بلوزداد، ليبلغ عدد 

 ، وتوسيع نطاق شبكة أجهزة الدفع اإللكتروني22الصرافات االلية 

 .جهازا 162بتثبيت أربع أجهزة جديدة ليبلغ عدد األجهزة املفعلة 

الخدمات النقدية والرقمية، فنقوم يوميا أما فيما يتعلق باستغالل 

بمتابعة نشاط الصرافات االلية و أجهزة الدفع، والبطاقات والسالم 

مباشر والتنسيق مع الفروع وساتيم والشركاء ملعالجة أي خلل. ونقوم 

بمعالجة طلبات العمالء املتعلقة بالبطاقات املحلية والدولية ابتداء من 

طلب البطاقة إلى راية الغائها، ومعالجة انشغاالت العمالء عبر 

 التواصل مع الفروع.

 
 السيدة : شمارخ صبل نة 

 مشرفة على خلية الن د  اآل ي 

 السيد : بوعالق فتحي شرف الد ن  

 مأللا بدراسات الن د ة

 السيد : ت مون و رضا محمد  

 مأللا بدراسات الن د ة

 السيدة : توا  صفاء 

 مأللفة بالعمليات الن د ة

 السيدة : شمارخ صبل نة 

 مشرفة على خلفية الن د  اآل ي 
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 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي

41ص   
41ص   

 

 18222بطاقة منها  12126وقد بلغ عدد البطاقات املحلية لألفراد 

انشاء خالل  حيث تمبطاقة حساب توفير،  5553بطاقة حساب شيك و

 بطاقة حساب توفير. 126بطاقة حساب شيك و 126شهر اوت 

 12بطاقة بعد انشاء  162وبلغ عدد البطاقات املحلية للمؤسسات 

 بطاقة في شهر أوت.

بطاقة حيث تم خالل شهر أوت انشاء  2332وبلغ عدد بطاقات فيزا 

 .بطاقة 128

حسابا، حيث تم في شهر أوت  2225وبلغ عدد حسابات السالم مباشر 

حساب للشركات،  25حساب لألفراد و 222حساب للزمالء، و 22انشاء 

 تحويال خالل هته الفترة. 12182وتم اجراء 

وفي األخير نشكر زمالءنا في الفروع واإلدارات على جهودهم الدةوبة في 

تنفيذ وإنجاز أعمال املصرف لتحقيق تطلعات عمالئنا الكرام، ونتطلع 

 إلى املزيد من النجاحات.
ً
 معا

40ص   
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 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي

41ص   
41ص   

 

 الس م ةليمك ورمحا هللا،

آأوي وقبل لك يش  اود ان اشكر الوىل عز و ل ة  لك اخلريا  ونعو اليت آ اتان 

ايهاع يف ماناصاد اجلادياد  ايهع وان اشكر ايةدارة الععما يف الثقا اليت منحاتاإ اة اة

مكسؤول مقرا  الفروع التحويطيا والاص ح ا عر اشغعل الصيعناا الأ اع ا اياا 

 واوهتيئع  الثعنويا للمقرا  والفروع.

مار ا ال ازدهاعر وريق  8002لقد قَدمت الكالاري منذ التحعيق ابلرصف يف   نا 

هذا الرصف وامحلد هلل حنر حعليع يف فرعنع الثعلث والعرشير ولنع مسعا يف  اوق 

 الصريفا اية  م ا يف اجلزاار.

ان وظيفتنع تتطلب منع السهر والثعبرة ادلامئا ة  خدما الرصف والوظفاني فاقاد 

برام ةد  اتفعق ع  م  رشاك  خمتصا وذا  خربة يف جمعل الصيعناا، حا ات  مقنع ابة

اننع نقوم بدوراي  تفقديا مجلي  معدا  الرصف التعبعا خلليتنع كصيعناا الاكا افاع  

 الهوائيا، العدا  الكهرابئيا، الس بعربا والنظعفا.

فقد مقنع بتغيري الك فع  الهوائيا الرربزيا لمك مر ايةدارة الععماا، فارع ابب الازوار 

وفرع  طعوايل وحنر بصدد حتضري دفرت الرشوا ي تبدال الك فع  بفرعياناع يف 

  طيف والقبا حبول هللا.

ربق نقوم اب تبدال الأ وا  التعلفا ولك مع يتعل  ابلاتاياعر الاكاهارابا حا اث ان 

الرشاك  التععقدة تقوم بصيعنا شهريا للسهر ة    ماا الاعادا  الاكاهارابئاياا 

ومدى فععليهتع وقعبليا ل   تعقل الا طرارهن اكلودل الكهرابا، العع س الكهارابا 

 واحملول الكهرابا ابعتبعرمه معدا  حسع ا وآأ ع  يا ي  لراريا النشعا البنيك.

ربق اننع نسعى ينشغعي  الدرا  الرربزيني ومدرا  الفروع لطعواهباو والساهار ادلا  

ة  نظعفا الفروع واللحقع  والق عم بزايرا  تفقديا م  الادرا  لاتادويار حماع  

دارة الععما مر ا ل الععجلا والق عم بتاأديهتع لاتاحاقا ا   الصيعنا ينشغعياو ونقلهع ل ة

 جو م   للعمل.

لالاوقاوف  عبد الغعين اوابرةربق نشري اىل اجملهود اجلبعر اذلهن يقوم به زم لنع الس يد 

 ة  خدما الوظفني والتكفل مبتطلبعاو. 

يف الأخري ي يسعإ الا ان اشكر مجي  الوظفني وخعصا زما ا لالاياا ايةجناعز 

 ة  اجملهودا  البذوةل لوصول الرصف اىل مع هو ةليه اليوم.

47ص   

 السيد : مصطفى عمارني 

َنجاز  مس ول الصيانة  لدى خلية السهيئة و ا

 

 السيد : عبد الناني أوبارة 

 مأللا بأعمال الصيانة
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 التغطية اإلعالمية
 تظاهرات -صالونات  -معارض 

 مشاركة مصرف السالم يف اليوم الدراسي حول الدفع اإللكرتوني
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مشاركة مصرف السالم اجلزائر يف الطبعة األوىل من صالون التجارة و اخلدمات 

  -اجلزائر -الصنوبر البحري-الرقمية بقصر املعارض 
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تجدون مرفقا حوصلة مصاريف لجنة الخدمات االجتمناعنينة لشنهنر اوت،  

والننتنني تننمننيننز بننارتننفنناع فنني مننخننرجننات املنننننحننة السننينناحننيننة لننهننذا الننعننام وهننذا بننعنند تننحننسننن 

الوضعية ال حية مع استمرار النننفنقنات بصنفنة عنادينة لنبناقني النننشناطنات األخنرى النى 

جانب ذلك كان الحدث األبرز هو تكريم أبناء املو فين وكذا الزمالء املتحصنلنينن عنلنى 

 شهادات عليا وكذا التحضير للدخول االجتماعي الجديد.

 مع التحية. 

 

 

 السيد : محمد حسين نقاز 

 عضو مكلف بالنشاطات السياحية و الحموية

.2222إليكم جدول البيانات للحصيلة ا الية لشهر اوت   

 المبلغ المنح المقدمة

050 000 منحة الزواج  

  00 000  منحة الوفاة

منحة رياض 
 األطفال

- 

080 000 منحة االزدياد  

00 050 منحة الرياضة  

0 090 001 منحة السياحة  

000 000 منحة الختان  

القروض 
 الحسنة

000 050 0  
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أهم نشاط لخلية نشاط املسؤولية االجتماعية للمصرف، 

إضافة لنشاطاتها االعتيادية من تغطية صحية للمو فين 

وذويهم، تجسد في املساهمة في تنظيم مع مدير فرع عنابة 

السيد فاروق باباس، قافلة تضامنية مع عائالت املتضررين 

من الحرائق التي شهدتها والية الطارف وما جاورها خالل 

واملقررة من  2822أوت  22هاته الصائفة، يوم اإلثنين 

طرف اإلدارة العامة، وهذا بالتنسيق مع الكشافة 

 اإلسالمية الجزائرية محافظة عنابة.

القافلة متكونة من ثالث شاحنات من الججم الكبير تحمل 

مواد رذائية ذات االستهالك الواسع، أرطية و أفرشة و 

وسادات، حيث انطلقت القافلة من امام فرع عنابة لتصل 

الى والية الطارف حيث كان في االستقبال على مستوى 

مديرية الحماية املدنية األمين العام لوالية الطارف و بعض 

املدراء الوالئيين و خاللها تم القيام بمعية شباب الكشافة 

اإلسالمية بتفريغ الشاحنات في املكان املخصص لجمع 

التبرعات على مستوى مركز الحماية املدنية ، و في األخير 

تقدم جميع الحاضرين و على رأسهم السلطات 

بجزيل الشكر ملصرف السالم على هذه املبادرة  الوالئية 

الطيبة سائلين هللا عز وجل أن يجعلها في ميزان حسنات 

القائمين عليها خاصين بالذكر السيد املدير العام 

للمصرف، و تمت التغطية اإلعالمية للمبادرة من طرف 

 قناة األنيس و ال حافة املحلية.

74ص   

مشاركة خلية المسؤولية االجتماعية في تنظيم قافلة تضامنية لفائدة العائالت 

المتضررة من الحرائق التي شهدتها والية الطارف وما جاورها خالل هاته 

 الصائفة

 السيد : سليم سلواني 

 مسؤول خلية المسؤولية االجتماعية
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يه ر عةل للش بعب القبلني ة  احليعة، قد ختاتارصا ةالاهياو مشاوارا  

طوي   مر البحث عر طري  النجعح وآأرسار النعحجني اذلير آأصباحاوا 

 مل  السم  والبرص وآأفعدوا جملععاو وآأممهو خ ل مسرية ح عاو.

ومه ممر اكن جنعهحو حق ق ع  حققوه باأيادهياو دون آأن ياتاساولاوه بال 

حفروا باأيدهيو خصر احليعة وةعنوا لأوا هع ومشاقاهتاع وةاعناوا الأماريار 

ليه ة  عكس ربثري مر الشعهري اذلير يصدرون للش اباعب  للوصول اة

ة  آأاو انحجني بيامن لو دققت يف جنعحعاو لو داع آأش به بث عب زور 

 ي تقي حرا وي بردا.

وهذه العنعرص الشرتربا بني النعحجني مس تفعدة مار خاربا  حا اعااو 

ولعهل مر  ععدة حظي آأين منذ عرفت نفيسا وآأان آأحاب الاطا ع 

ة   ري النعحجني، وآأربرث مع اكن يس هتويإ منذ الصغر اجلالاوس اةىل 

 بعر السر و قع قصصهو وخربااو ي   اامي وادلهن رمحاه هللا اذلهن 

اكن عصعم ع  وبّز ربثريا  مر آأقرانه رمغ وفعته شعاّب ، فلق ربرب  وتعالاقات 

ابلقرا ة ربنت آأم ل آأح عان ربثرية للقرا ة يف السري اذلاتاياا واذل اراي  

ذا وقاعات ةا   وربتب الرتامج والتعرخي، ويف مععرض الكتعب ربنت اة

 رية ذاتيا لأحد العظق  اشرتيهتع دون تصفح آأو تدق   يف حماتاوايااع 

ة  خ ف الو وةع  الأخرى الايت آأحارص ةا  الاتادقا ا  يف 

 حمتواياع قبل رشاهئع.

وربثريا  مع ربنت آأ عمر ابر خلاكن وآأطرب لتعليقاع  اذلهاد وآأتا ذ 

ابلس يعحا م  الطنطعوهن يف ذ رايته الرائقا وآأحل  ما  ةاا الانادوهن 

الععليا وآأجعب لذ را  معكل بر ند؛ وغريمه ربثاري ممار رباتاب عار 

لاباعين  نفسه آأو ربتب عنه خعصته مالال الفق ه ابر عثميني واحملادث الأ

والأديب محمود شع ر وايةمعم ابر ابز ةلهيو مجيعع  رحق  هللا وباراكتاه 

 وة  وادلينع.

وقد ربنت م  لك آأولئ  العظق  مر العرب والسلمني وغري السلماني 

آأحلظ تشع ع يف بعض اخلطوا الععما اليت تشلك خط  ري ح عااو، 

ىل آأربعا آأرسار لنجعهحو ويه القواةد  فوصلت بعد طول تاأمل وحبث اة

العظميا الشرتربا يف ح عة لك العظق  حبسب ماع ا ا اتاناتاجاه، ويه 

 اكلتعيل:

 وجاااااااود هااااااادف وا  لاااااااالاااااااحاااااااايااااااااعة:

ليه الر  ليحققه، وقد ياكاون دلياه  وجود هدف وا  للحيعة يسعى اة

آأربرث مر هدف لكهنع متسقا وغري متععر ا، وي مين  مر ذكل ظهاور 

آأهداف آأخرى خ ل ح عته ليضمهنع هدفه الأصيل، ويوا  باياهناع مباع 

يتف  م  هدفه الأ عس. ة  خ ف غري العظق  اذلير ي جتد دلهياو 

هدفع  واحضع  بل مه آأبنع  حلظهتو ويوهمو، وقد يتخلون عار آأهادافاهاو 

ذا عرض هلو مع يرون آأناه آأفضال آأو آأ اهال. آأماع  السعبقا بسهوةل اة

العظق  فعةاو يف الغعلب حيعفظون ة  آأهدافهو لكهنع تاناضاع ماعاهاو 

بنضجهو، ح ث تعترب جز ا  ي يانافاصال عار مصاياعااو وجتادمه 

يطوعون مسعر ح عاو خلدما آأهدافهو السعم اا بالك ماع آأوتاوا مار 

عزميا وةا و دل، وقد يعدلون يف باعاض جازئاياع  مار آأهادافاهاو 

 حبسب الس تجدا .

 الداوما والصرب: 

فتجد دلى هؤي  العظق   دلا  وصربا  جعيبع  وماداوماا ةا  حتاقا ا  

ن اكنوا وحدمه، وي ياأ ون ينفضعض  آأهدافهو همق اكنت الصعواب  واة

ال خرير عهنو فلر ة  آأحدمه بعد   نوا  طوال لتجاده اثباتاع ةا  

صربه مش تغ   بعمهل اذلهن زهد ف ه مر بدآأه معاه، لاكاهناو ما  ذكل 

يتوا مون م  التغريا  مر حوهلو حبيث ي تثنهيو عر حتق   آأهدافهو، 

 والصرب مسا لك العظق  تراه  ليع  يف  ريمه.

تاااااااااااقاااااااااااعن يف الاااااااااااعااااااااااامااااااااااال:  اية

تاقاعن معالاهاو مماع ياعاإ  والعظق  م  صربمه و دلمه حيرصون ة  اة

حتسينه، ومراجعا مع يقومون به ويطورون خططهو م  ثاباعااو ةا  

آأصل معلهو، لكهنو يس تف دون مار مسا اتاجادا  الازماعن وظاهاور 

آأهداف آأخرى يضمنوهع معلهو اذلهن حيرصون ة  جتويده وحتساياناه 

تقعاو لعملهو يعار اوناه ةا  مار  مرة بعد آأخرى. ربق آأاو يف  ب ل اة

يثقون يف نصحه وصدقه ولو اكن مر تا ما اذمه، وياعامالاون مبابادآأ 

الشورى وي ينرشون شيئع  حىت يثقوا بنفعه وميحصوه متحيصع  وتدق قع  

 ومه ي يس تعجلون النتعجئ.

 :الأخاااا ق احلساااا اااانااااا وحااااب اخلااااري لاااا  خاااارياااار

مث م  لك ذكل يحظت مكوان  آ خر خللطا النجعح اليت يلل  اع لك 

عظمي مر العظق  ويه اكوهبعر اذلهن ميل خلطا آأحادمه عار ال خار، 

فتجد بعضهو يرعى ح  وادليه ويربهق برا  جعيبع  جيعكل تعرف آأن هاذا 

مع جعهل يرتف  عر آ خرير مشع ني هل تقدم ةلهيو م  مسعواااو هل يف 

مجي  شؤونه. وجتد آ خر تقدم مر حوهل حبسر خلاقاه وباذل نافاساه 

للنعس وخلدمهتو، وآ خر بس ما صدره، وآ خر ببذل معهل وو اعهاتاه، 

ي حب اخلري ل  خرير وتاوا اعاه.  وبعضهو ي جتد يف صفعته مع ميله اة

وهكذا يف خلطا جعيبا ومتعيز فامي بني العظق  يف هذا الكون الرّساهن 

 اذلهن جيعلهو يتقدمون ة  آأقرااو اذلير يشعر واو زمعاو واهامتمعاو.

 آأعاااااااظاااااااو الاااااااناااااااجاااااااعح يف احلاااااااياااااااعة:

وهذه هديا لش بعبنع لأقول لر يريد النجعح مهنو، ةليمك  ذه العناعرص 

تقاعن  اليت آأرجو آأن ينفعمك هللا  ع: و وح الهدف، الداوما والصرب، اة

 العمل.

وي تنسوا بعد ذكل آأن تعتنوا ابجلعنب غري الرا مر آأ  بعب النجاعح 

وهو   ما الصدر وحب اخلري ل  خرير، وةليمك آأن تبدؤوا بوادليمك 

وآأهليمك مث الأقرب فعلأقرب، ولكق هياأ ايةنسعن نفسه لا ةخا ص هلل 

 وبذل اخلري ونف  النعس لكق آأةعنه هللا و دده، واكن جنعحه آأقرب.

ذا غابات عاهناو  لي  ال خرون ويفتقدون  اة وآأعظو النجعح آأن حيتعج اة

ويشعرون بنقص يف احليعة آأثنع  غيعب  ح اث يصاعاب ةا  غاري  

 تعويضهو عر فقد .

يِل َمجراُه َمرتَعع *** فىَت  ةيَش يف َمعروِفِه بَعَد َموتِهِ   رَبق اكَن بَعَد الس َ

ىل اوهنعاي  لكربهع  ذا نظر اة وقد جيد الشعب يف نفسه فتورا  آأو  عفع  اة

وخضعمهتع، لكنه قد ينىس آأن مجي  العظق  اكنت بدااياو صغرية آأربارث 

ممع تتخيل لكهنو حرصوا ة  تمنيهتع ورةعيهتع واذيهبع حاىت آأصاباحات 

بعد آأمد بعيد عظع  الأعقل اليت نراهع بعدمع رحلوا، لهذا فعةين آأنصاح 

ي مر قبيل التحافال لأنافاساهاو  ىل اوهنعاي  اة الش بعب باأن ي ينظروا اة

ذن ر او؛  ولبعث الأمل يف نفو هو ح امن يرقباون الافاجار الاباعخمل ابة

وليعلموا آأن لك معل عظمي همق بلغ مر العظما اكن ذا  ياوم صاغاريا  

آأربرث ممع تتخيلون، وقد ربنت آأ ب مالاعي  لبعاض الشا اباعب بااأمجال 

 القصور اليت نراهع هل و د  هكذا جفاأة آأم بدآأ  لبنع  صغرية ؟

لكر اذلهن جعلهع خضما ومجيةل ربق نراهع ح امن تعجبنع بعد انهتعهئاع هاو 

متعبعا العمل يف بنعهئع وزخرفهتع وحتسيهنع وهكذا مجي  آأعقلنع   تصبح 

ربقلنع لهع والعمل ة  حتساياهناع والاعاربة  مجيةل ومعجبا لر يراهع بعد اة

 ابخلواتمي.

ومر آأمجل مع قرآأته يف عارض جناعحاع  الاعاظاق  يف رسد مشاوق 

للش بعب، ربتعب " يف آأصبحاوا عاظاق " لادلرباتاور  اعاد  اعاود 

الكريبعين، وف ه حتفل للقعر  للحعق ابلعظق ، فدونمك آأهياع الشا اباعب 

آأرسار جنعح الاعاظاق  ويش  مار عاطار ربادمه وربادهحاو وآأخاذمه 

 للمكرمع  غ اب .
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تصوروا ان سحرة معبد امون قد اجتمعوا ليقابلوا الشحرور في 

جمع عظيم وفي بث مباشر على التلفاز امام املال وألقوا السحرة ما 

لديهم من سحر وخدعوا الناس بسحرهم العظيم املحلى بالذهب 

فأوجس الشحرور في قلبه خيفة لبرهة فأمده هللا بقوة والقى 

الشحرور ما بيده من حق فضرب به سحر السحرة فسجدوا 

السحرة لرب الشحرور فاستشاطت السحرة فامروا بقتل السحرة 

الرتدادهم عن دينهم االن تخيل معي هذه السحرة اجرت منا رة 

امام املال مع الشحرور فغلبهم الشحرور بالحق فسجدوا لرب 

الشحرور فماذا سيحل باملال الذي علقت امال على هذه الحشود 

والسحرة سيسجدون معهم كذلك حصل مع سحرة موس   عندما 

سجدوا لرب موس   وعاقبهم فرعون فحين سجدت سحرة فرعون 

أيضا سجد القوم معهم فكانت رلطة فرعون انه قبل تحدي 

موس   لذلك من النادر ان تقام هذه املنا رة امام املال ويشاهد 

عليه العالم وتهرب هذه السحرة من الحق سنينا ضوئية تخفي فيها 

سحرها ودجلها على الناس ف ي تعيش على جهالة الناس ورفلتهم 

وسذاجتهم واك ر هذه السحرة  علمون الحق لكن الكفر قتلهم 

والجاه ومنصب االله الزائف الذي هم فيه اياكم ان تصدقوهم 

فهم سحرة معبد امون والالت وهبل تخيل ان يخر  سحرة معبد 

امون وكهنته في لقاء مع شحرور وفي نهاية اللقاء يقول سحرة معبد 

امون كنا على كفر وضالل وامنت برب الشحرور ماذا سيجري 

 بالناس لك ان تتخيل االحداث.    

  

 : عصا  تا يالسيد 

 مستشار الزبائن والتوجي، فرع: باب الزوار 
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 غلب علينا الغضب عندما يصادر حقنا في ابداء رأينا او وجهة نظرنا، 

لكننا في نفس الوقت نرتكب نفس الخطأ مع االخرين، فما ان قام أحد 

بمخالفة رأينا تجدنا ننتفض عليه ونسفه رايه. فإشكالية تبادل الرةى 

في مجتمعاتنا اصبحت سي ة، وكثيرا ما نخسر أناس فقط ألنهم 

خالفون الراي او يؤمنون بعكس ما نؤمن به، بالررم ان مشي ة هللا 

اقتضت ان عقول الناس ومداركهم مختلفة الى جانب اختالف السنتهم 

والوانهم، والتي ينت  عنها اختالفا في اآلراء واالحكام. فإعمار الكون 

واستمرار الحياة ال يتحققان لو كان البشر كلهم سواسية في كل   يء، 

ولو شاء ربك ة عل الناس امة فكل ميسر ملا خلق له. قال هللا تعالى * 

. فاملشرع الحكيم 111واحدة وال  زالوو منتلف و* سورة هود اآل ة 

اقر فينا االختالف وجعله مساير لنا الى يوم الدين ولم ينهنا عن 

يتولدان من قد االختالف في الراي بل نهانا عن الخالف والقطيعة اللتان 

االختالف في الراي بسبب نزواتنا النفسية وعدم قبولنا للراي االخر. 

ورسول س كاو اشد الناس حرصا على او  بدي ا سلم را ، بل كاو 

فالذي يثير  ابداء رأيهم ر م ان، ا  يد بالوحي.   حث أصحاب، على

النزاع والشقاق هو اتباع الهوى الذي يجعل صاحبه مصرا على رايه 

 * مهما تبين له ان وجه الحق في ريره.

 من هذا كل،  مكن او افيد نفس ي اوال و 
ً
 من خطوات زمالئي وانطالقا

َخال  في ال ول و العمل.االدب في    اةحوار  سائال س تعا ى ا

 

ن وهي لب  إخال  النية هلل هتعا ى -1

األمر وأساسه، وأن يكون الهدف هو 

الوصول إلى الحقيقة التي شرعها هللا 

سبحانه وتعالى، متبعا في ذلك قاعدة ما 

-قاله امامنا الشافعي رحمة هللا عليه 

قو ي صواب  حتمل اةخطأ وقول   لي 

 .-خطأ  حتمل الصواب

حسن الظن باملحاور او املحاورين -2

وا ا  او تحت ر انسانا او ت يم، وفق 

مظهره اةخارجي الذي تراه او الذي صورت، في ذاكرتك على ان، 

 .ا  ياس لتزو ب، الرجل السوي 

النصيحة على انفراد و ليس اما  ا ال حتي ال تتحول النصيحة ا ى  3

 .فضيحة

، وقدراته  فهم نفسية الطرف اآلخر   ومعرفة مستواه العلمي-4

 الفكرية سواء كان فردا أو مجموعة ؛ ليخاطبهم بحسب ما يفهمون.

 ..عد  استفزاز وازدراء الن ل-5

، وتفهمها فهما صحيحا ،  حسن االستماع ألقوال الطرف اآلخر -6

 .وعدم مقاطعة املتكلم ، أو االعتراي عليه أثناء حديثه.

 .، فالرجوع إلى الحق فضيلة. التلاجع عن اةخطأ واالعتلاف ب،-7

، وعدم الدخول في  أو  كوو الكال  في حدود ا وضوع ا طروح-1

 .موضوعات أخرى.

   وعدم استعمال الكالم الجار  ملشاعر املحاور.عد  رفع الصوت -9

 .، وحب الظهور ولفت أنظار اآلخرين. اَع اب بالنفسعن البعد -12

، وعدم الكالم إال بعد التفكر والتأمل  التلوي وعد  االستع ال-11

 .في مضمونه ، وما يترتب عليه.

َ جابي هو ذلك اةحوار ا تألافئ الذي يعطى لكال   إذا فاةحوار ا

و ويحترم الرأي اآلخر ويعرف حتمية و وآداب  الطرف و فرصة التعب ل 

 .وتقبل الخالف بين البشر

 ...و س و ي التوفيق

: أحمد بوحاجب السيد   

 مندوب متعدد المهام

 خلية التسويق و االتصال
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 : 4السؤال

  ما الفرق بين البيع بالتقسيط عن طريق المصرف والقرض المصرفي؟

 :4الجواب

البيع بالتقسيط الذي تجريه المصارف اإلسالمية هو عملية تمويل بصيغةغة 

سغلغعغا  -بناء على طلب من زبونه–البيع المؤّجل؛ حيث يشتري المصرف 

من الموّرد؛ يتملّكها وتدخل في ضمانه، ثّم يبيعها بهامش ربح معلغو  للغى 

 من يطلبها مؤّجلة على أقساط.

أّما القرض البنكي التقليدي فهو عملية لقراض مباشر للزبون ليشتغري مغا 

 يريده من سلع، ثّم يردّ ذلك المبلغ للى البنك مع فائدة لضافية.

وقد منعت جميع المجامع الفقهية المعاصرة اإلقراض المصغرفغي بغفغائغدة، 

وعدّته من ربا الجاهلية المحّر ، بينما أجازت البيع بالتقسيط؛ لذا استغوفغى 

شرائط البيع الشرعية، ومنها: أال يبيع المصغرف السغلغع حغتغى يغتغمغلّغكغهغا 

 وتدخل في ضمانه ولو بقبض حكمي.

وبالنسبة لهذه العملية، فإّن المصرف ال يبيع األجهزة للزبغون لالّ بغعغد أن 

يتملّكها من المغوّرد ببغمغوجغب فغواتغيغر شغراء األجغهغزة صغادرة لصغالغح 

المصرف(، وحتّى يقبضها قبضا حكميا ناقال للضمان ببموجب وصوالت 

 تسليم األجهزة صادرة لصالح المصرف(.

 :  7السؤال

المصرف يقتني االجهزة بعد طلبها من العميل و ال يشتريها من قبل .  -

 هل هذا يخدش عملية المرابحة

 : 7الجواب

محّددة بربح معيّن بعدما يشتريها المصرف من الغمغوّرديغن وتغدخغل فغي أ

ع  ضمانه، بشرط أالّ يتّم ذلك بغنغاءع عغلغى مغواعغدة مغلغزمغة لغلغطغرفغيغن مغعغا

بالمصرف والزبون( فذلك غير جائز، ولنّما الجائز أن يكون بوعغد مغلغز  

 ألحد الطرفين فقط، أو غير ملز  ألّي منهما.

فعد  شراء المصرف لألجهزة قبل أن يطلبغهغا الغزبغون ال يضغّر عغمغلغيغة 

 المرابحة، ما دا  الطلب غير مقترن بمواعدة ملزمة من الطرفين.

وبالنسبة لهذه العملية، فال يوجد أّي وعد مسبق مغن الغزبغون بشغراء هغذه 

األجهزة، كما أّن المصرف ال يبيع األجهزة للزبون لالّ بعد أن يتملّكها مغن 

الموّرد ببموجب فواتير شراء األجهزة صادرة لصالح المصرف(، وحتّى 

يقبضها قبضا حكميا ناقال للضمان ببمغوجغب وصغوالت تسغلغيغم األجغهغزة 

 صادرة لصالح المصرف(.

جاز كثير من الفقهاء المعاصرين وعلى رأسهم مغجغمغع الغفغقغه اإلسغالمغي 

( في عملية البيع بالمرابحة المصرفية أن يسغبغقغهغا 00-00الدولي بالقرار 

 طلب ووعد من الزبون بأن يشتري سلعا 

 :1السؤال

  هل من الضروري ان تكون السلع ملك للمصرف قبل ان يطلبها العميل

 :1الجواب

نعم، ال يجوز للمصرف أن يبيع أّي شيء حتى يتملّكه لنهي الغنغبغي صغلغى 

هللا عليه وسلّم عن بيع ما ال يملك، ثّم حتّى يقبضها بولو قغبغضغا حغكغمغيغا( 

 وتدخل في ضمانه؛ لنهي النبي صلى هللا عليه وسلّم عن بيع ما لم يقبض.

ويتحقّق التملّك بكّل ما يفيد انتقال مغلغكغيغة السغلغع للغى الغمغصغرف؛ سغواء 

بالتلفّظ أو الكتابة أو أي وسيلة تفيد اقتران اإليجاب بغالغقغبغول، ومغن ذلغك: 

 صدور فواتير شراء نهائية لفائدة المصرف.

كما يتحقّق القبض الحكمي المفيد النتقال الضمان للى المصغرف بغكغّل مغا 

يفيد عرفا التخلية بين السلع وبين المتري على وجه يتمّكن من تسلّمغه مغن 

 غير مانع، ولو لم يحصل النقل والتحويل.

وبالنسبة لهذه العملية، فإّن المصرف ال يبيع األجهزة للزبغون لالّ بغعغد أن 

يتملّكها من المغوّرد ببغمغوجغب فغواتغيغر شغراء األجغهغزة صغادرة لصغالغح 

المصرف(، وحتّى يقبضها قبضا حكميا ناقال للضمان ببموجب وصوالت 

 تسليم األجهزة صادرة لصالح المصرف(.

17ص   

  ( : ا تاجرة بالعمالت1ا عيار رقم )

يطبق هذا املعيار على قضايا القبض الحقيقي والقبض الحكوي في العمالت، واسنتنخندام :  نطاق ا عيار

وسائل االتصال الحديثة في التعامل بالعمالت، وصنرف منا فني النذمنة، والنتنعنامنل فني النعنمنالت فني األسنواق 

املالية، واملواعدة في بيع العمالت، واشتراط األجل أو إرجاء تسنلنينم أحند النبندلنينن فني النتنعنامنل بنالنعنمنالت، 

 .وبعض الحاالت املطبقة في املؤسسات

وال يطبق هذا املعيار على رير املتاجرة في العمالت، وال علنى تنأثنينر الصنينارنة فني بنينع النذهنب والنفنضنة، وال 

 .على الحواالت املجردة عن عمليات الصرف، وال على حسم الكمبياالت

 :تجوز ا تاجرة في العمالت شريطة مراعاة األحألا  والضوابط الشرعية اآلتية

  أن يتم التقابض قبل تفرق 
ً
 أم حكميا

ً
 .العاقدين، سواء أكان القبض حقيقيا

   أن يتم التماثل في البدلين اللذين هما من جنس واحد  

  أن ال  شتمل العقد على عقد شرط

  أن ال يكون سبب املتاجرة االحتكار أو اإلضرار باملجتمع

أن اليكون التعامل بالعمالت في السوق اآلجلة سواء أتم بتبادل حواالت آجلنة أم بنإبننرام عنقنود  أهم نقطة

 ولنو كنان لنتنوقني اننخنفناي ربنح 
ً
مؤجلة ال يتحقق فيها قبض البدلينن كنلنينهنمنا , وينحنرم الصنرف اآلجنل أيضنا

 . العملية

 : ال بض في بيع العمالت

 بالتخلية مع التمنكنينن منن
ً
 وحكما

ً
  النتنصنرف ولنو لنم ينوجند النقنبنض يتحقق القبض الحكوي اعتبارا

ً
 حسنا

  ومن,
ً
 وعرفا

ً
  : صور القبض الحكوي املعتبرة شرعا

 : القيد املصرفي ملبغ من املال في حساب العميل -أ  

ودع في حساب العميل مبلغ من املال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
ُ
 إذ أ

 .إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين املؤسسة في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل

 من حسناب لنه لنتنضنمنه إلنى حسناب آخنر بنعنمنلنة أخنرى فني  – بأمر العميل – إذا اقتطعت املؤسسة
ً
مبلغا

املؤسسة نفسها أو ريرها لصالح العميل أو ملستفيد آخر، وعلنى املنؤسنسنة منراعناة قنواعند عنقند الصنرف 

 .في الشريعة اإلسالمية

تسنلننم الشننينك إذا كننان لننه رصنينند قننابنل لننلنسننحنب بنالننعنمننلنة املننكنتننوب بننهنا عنننند اسنتننينفننائنه، وتننم حنجننز  - ب

 - املؤسسج

تسلم البائع قسيمة الدفع املوقعة من حامنل بنطناقنة االئنتنمنان  املشنتنري( فني النحنالنة النتني ينمنكنن فنينهنا  -  

 .بدوو أجل للمؤسسة املصدرة للبطاقة أن تدفع املبلغ إلى قابل البطاقة

 : التوكيل في ا تاجرة بالعمالت

  جوز توكيل الن ل بإبرا  ع د بيع عمالت  مع توكيل، بال بض والتسليم.

 استندا  وسائل االتصال اةحد ثة في ا تاجرة بالعمالت :

التعاقد بوسائل االتصال اةحد ثة ب و طرف و في مألان و متباعد ن تنشأ عن، نفس اآلثار ا تلتبة عهلهى 

 إجراء الع د في مألاو واحد.

  هن أصهدره خهالل تهلهك 
ً
َ جهاب )املهحهدد ا هدة( الصهادر بهإحهدى الهوسهائهل ا شهار إلهيههها  هظهل مهلهزمها و ا

 ا دة.

 اةح ي ي أو اةحكمي. والت ابض وال  تم الع د إال عند ال بول 

 ا واعدة في ا تاجرة بالعمالت :

نان ذلننك ملننعننالننجننة مننخنناطننر  نانننت مننلننزمننة لننلننطننرفننيننن ولننو كن تننحننرم املننواعنندة فنني املننتنناجننرة فنني الننعننمننالت إذا كن

 العملة. هبوط

. أما
ً
 الوعد من طرف واحد فيجوز ولو كان ملزما

 Parallel Purchase and Sale للعمالت( والبيع املوازي  ال يجوز ما  سو  في املجاالت املصرفية  الشراء  

of Currencies  وذلنك لنوجنود أسنبناب النفننسناد : عندم تسنلنينم وتسنلنم النعننمنلنتنينن وذلنك ينكنون بنينع اآلجننل

  وفسادها جهه اشتراط عقد صرف بعقد صرف آخر واملواعدة االزمة لطرفي العقد .

 لنلنطنرف اآلخنر بنحنمناينتنه منن منخناطنر املنتناجنرة 
ً
ال يجوز أن يقدم أحد طرفني املشناركنة أو املضناربنة النتنزامنا

 العمالت، في

 يجوز أن يتبرع طرف ثالث بذلك من رير أن ينص في عقدهما على ذلك الضمان ولكن

 

  الشراء والبيع ا وازي للعمالت

هننو إجننراء عننمننلننيننات مننبننادلننة مننؤقننتننة بننيننن عننمننلننتننيننن فنني السننوق الننحنناضننرة، وإجننراء عننمننلننيننات مننتننزامنننننة فنني 

 نفسه الوقت

 اآلن، السوق اآلجلة لبيع العملة التي سبق شراةها بسعر يتفق عليه في

 العاجلة شراء العملة التي سبق بيعها في السوق الحاضرة مع تحديد السعر للعملة أو

 
ً
 لنظنروف  – فني النتنطنبنينق النتنقنلنيندي – للسعر النقدي السائد فيما يحدد سعر النعنمنلنينة اآلجنلنة وفقا

ً
وفنقنا

 املقايضة، سعر الفائدة بين العملتين موضوع

 موعد االستحقاق  سترد كل فريق عملته بالسعر املحدد عند إجراء العملية. وعند

 ا بادلة في العمالت الثابتة د نا في الذمة :

 فني النذمنة إذا أدت إلنى النوفناء بسننقنوط النديننننينن مننحنل املصنارفننة  ت نح
ً
املنبنادلنة فني النعننمنالت النثننابنتنة ديننننا

 منهما. وتفريغ الذمتين

 صورها ما يأتي: ومن

تطار   إطفاء( الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير آلخر، ولآلخر فني ذمنة األول دراهنم، فنينتنفنقنان  أ . 

  املقاصة(.
ً
 للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضا

ً
 على سعر املبادلة إلطفاء الدين كله أو بعضه تبعا

 بسنعنر صنرفنهنا ينوم  ب .
ً
استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة منا بنعنمنلنة أخنرى، عنلنى أن ينتنم النوفناء فنورا

 السداد .

 إجتماع الصرف واةحوالة ا صرفية :

إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ املقدم منن طنالنب النحنوالنة، وتنتنكنون تنلنك النعنمنلنينة منن  يجوز 

صنرف بننقنبنض حنقنيننقني أو حنكننوني بنتنسنلننينم املنبنلننغ إلثنبنناتنه بنالنقننيند املصننرفني، ثننم حننوالنة  تننحنوينل( لنلننمنبنلننغ 

 الحوالنة. من طالب املشتراة بالعملة

  التحويل.  للمؤسسة أن تتقاض   من العميل أجرة ويجوز 

 الصور ا تاجرة بالعمالت املحرمة في ا  سسات :

متاجرة العميل بالعمنالت بنمنبنالنغ بنأكن نر منمنا ينمنلنكنه وذلنك منن خنالل منننح املنؤسنسنة النتني تندينر املنتناجنرة 

 تسهيالت مالية للعميل ليتاجر بأك ر من املبلغ املقدم منه .

واليجوز للمؤسسة مبالغ تشترط عليه فيها التعامل باملتاجرة بالعمالت معها دون رنينرهنا فنإن لنم تشنتنرط 

 
ً
  ذلك فال مانع منه شرعا

 

المتاجرة في 

 العمالت  

70ص   
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 جرير والفرزدق ة  انقا واحدة اةىل هشعم بر عبد الكل

ني اةىل اخلليفا الأموهن هشاعم بار   خرج جرير م  الفرزدق ذا  يوم ة  انقا واحدة متوهِجّ

عبد الكل، واكن اخلليفا يف ذكل الوقت يف الرصعفا، ويف الطري  نزل جرير لقضع  حع اا، 

:  فصعر  النعقا تُكرِث مر التلفت، فرض ع الفرزدق عند ذكل وآأنشد قعئ  

يم تلفَّتني وآأنِت حتيت وخرُي النعس لِكّهو آأمعيم                         اة

 مىت تردهن الرصعفَا تسرتحيي مر اوهتجري وادلبِر ادلوايم                     

ذا  ع  جرير  اُنشده هذير البيتني، و ريدُّ ةيلًّ بقوهل:    مثَّ قعل بينه وبني نفسه، اة

ع حتت ابر قنٍي اةىل الكرييِر والفعس الكهعِم   تلفَّت آأاَّ

 مىت ترِد الرصعفا ختَز فهيع كِخزي  يف الواخمل لكَّ ةعم

فعندمع رجَ  جرير و َد الفرزدق يضح ، فساأهل: مع اذلهن يُضحك  اي آأاب فاراس؟ فاقارآأ  

ةليه الفرزدق البيتني الأولني، فاأ عبه جرير ابلبيتني ال خرير نفساهاق، فاقاعل هل الافارزدق: 

ع ةلمَت آأنَّ ش يطعننع واحد اي آأاب فراس.  وهللا لقد قلُت هذا، فاأ عبه جرير: آأمَّ

ي آأنه اكن بني الر لني  م  آأنه اكن بني جرير و الفرزدق ةداوة  برية  مر النعح ا الأدبيا اة

 حمبا و احرتام متبعدل وهذا مع اكن يرسانه و ي يبداينه .

 رابط قصيدة جرير يف راث  الفرزدق 

ةديصق ير قيرد  قثر   ًة يقم ت قَ قشأيْقَرَ  يِقمقررلرد  دقررلر  

يقمقَرل ه قََهةوق(alarabyalasil.com)ق بر ا ي  لربر

وقف آأعرايب معوج الفو آأمعم آأحد الوية فاألقى ةليه قصيدة يف الثاناع  ةالاياه 

: مع ابل مفا  ماعاو اع , فارد  الامت ع  لاكفاأة, ولكر الوايل مل يعطه شيئع  و اأهل

 : لعهل عقوبا مر هللا لكرثة الثنع  ابلبعطل ة  بعض النعس . الشععر

 

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

معم يطيل يف القرا ة, فهنره الأمري آأمعم النعس,  اكن آأحد الأمرا  يصيل خلف اة

ي با يا واحدة . فص   و الغرب, وبعاد  وقعل هل : ي تقرآأ يف الركعا الواحدة اة

ان آأطعنع  عدتنع وربربا ان فااأ الاوان  آأن قرآأ الفعحتا قرآأ قوهل تععىل ) وقعلوا ربنع اة

السب   (, وبعد آأن قرآأ الفعحتا يف الركعا الثعنيا قرآأ قوهل تععىل ) رباناع  اااو 

: طاول ماع   عفني مر العذاب والعهنو لعنع   بريا ( , فقعل هل الأمري اي هاذا

 شااااااااات واقاااارآأ مااااع شااااااااات, غااااري هااااعتااااني ال يااااتااااني .

https://www.alarabyalasil.com/2021/08/27/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82-%D9%84%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%85%D8%B1%D9%90%D9%8A-%D9%84%D9%8E/
https://www.alarabyalasil.com/2021/08/27/%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AB%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%B2%D8%AF%D9%82-%D9%84%D9%8E%D8%B9%D9%8E%D9%85%D8%B1%D9%90%D9%8A-%D9%84%D9%8E/
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