
 



 



 

 الفهــرسالفهــرسالفهــرس

الكلمــة االفتتاحيــةالكلمــة االفتتاحيــة الكلمــة االفتتاحيــةالكلمــة االفتتاحيــةالكلمــة االفتتاحيــةالكلمــة االفتتاحيــةالكلمــة االفتتاحيــةالكلمــة االفتتاحيــة

 بقلم المدير العام السيد : حيدر ناصر   

81ص ص   

60ص   

60ص   

 81ص 

عمود السالم عمود السالم  عمود السالم عمود السالم عمود السالم عمود السالم عمود السالم عمود السالم 

 بقلم السيد :

 السيد / محمد بوكريطاوي توفيق   

  60ص ص 

  1ص 1ص ص 

  81ص ص 

  06ص ص 

شبكة فروع المصرفشبكة فروع المصرف شبكة فروع المصرفشبكة فروع المصرفشبكة فروع المصرفشبكة فروع المصرفشبكة فروع المصرفشبكة فروع المصرف

منبـر هيئـة الفتـوىمنبـر هيئـة الفتـوى منبـر هيئـة الفتـوىمنبـر هيئـة الفتـوىمنبـر هيئـة الفتـوىمنبـر هيئـة الفتـوىمنبـر هيئـة الفتـوىمنبـر هيئـة الفتـوى

 بقلم فضيلة الدكتور : عزالدين بن زغيبة

88ص ص   

التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية

صالونات معارض معارض معارض معارض معارض معارض  معارض معارض معارض معارض معارض معارض -معارض معارض معارض معارض معارض معارض معارض  تظاهراتصالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات  صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات -صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات صالونات -- تظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهرات تظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهراتتظاهرات--

  01ص ص 

 

 

نشاط فروع المصرف نشاط فروع المصرف  نشاط فروع المصرف نشاط فروع المصرف نشاط فروع المصرف نشاط فروع المصرف نشاط فروع المصرف 

 فرع  حسيبة بن بوعليفرع  حسيبة بن بوعليفرع  حسيبة بن بوعلي

ركن األبحاث العلميةركن األبحاث العلمية ركن األبحاث العلميةركن األبحاث العلميةركن األبحاث العلميةركن األبحاث العلميةركن األبحاث العلميةركن األبحاث العلمية
   المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف   المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف

 

المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  

مساهمات  إطارات المصرف  

المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  

مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  

المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  

 مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  
المشاركات العلمية للمصرف  المشاركات العلمية للمصرف  

مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  

 

مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و 

مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  مساهمات  إطارات المصرف  

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و 

الهيئة الشرعية

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و 

الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية

مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و 

 الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية
مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و مساهمات أعضاء مجلس اإلدارة و 

الهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعيةالهيئة الشرعية

المنوعات المنوعات  المنوعات المنوعات المنوعات المنوعات المنوعات المنوعات المنوعات المنوعات المنوعات   المنوعات   

 وعقــدوا العــزم أن
 تحيــا الجزائــر 

اين هؤالء الرجال  اين هؤالء الرجال اين هؤالء الرجال 
أيها الزمان

اين هؤالء الرجال اين هؤالء الرجال اين هؤالء الرجال اين هؤالء الرجال 

 أيها الزمانأيها الزمان

حوصلة عن نشاط خلية حوصلة عن نشاط خلية  حوصلة عن نشاط خلية حوصلة عن نشاط خلية حوصلة عن نشاط خلية حوصلة عن نشاط خلية حوصلة عن نشاط خلية حوصلة عن نشاط خلية 

اإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجاري اإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجارياإلعتماد اإليجاري

نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات 

االجتماعية 

نشاط  لجنة الخدمات 

االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية 

نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات 

 االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية 
نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات نشاط  لجنة الخدمات 

االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية االجتماعية 



 

 

0ص  0ص    

 المدير العامبقلم 
 : حيـدر ناصـر السيد

 

محمد بوضياف وديدوش مراد والعربي  بيا اييييييد  

ورابح بطاط ومصطفى با بولعيد ثم كريم بيقيسيا يم 

 يي ييين تييياييا  حيييرايييوا اييين ة  ييا  ا ييي يييركييين اليييو ييي ييييييين 

وتشاعوا بالروح ال حررين التي لم يس يطيق نير  وربيق 

نر  ما اال  عمار اال تيطان  اليايضيييم دهيمياد يا  

 يييا  يييم ميييا وحيييقييير دلييييييي   يييركييي ييي يييم وريييي ييين    ييي   

الشعب ا ج ائر   ميا اقيسيسيان وحي يا ا رياية اليريياد  

بي   ريميييا الي ياريياين مصياوين  يا  و يجي ي ي يا اييركي يين 

الييييا ديسيدوا بيوحيقين اليأيفياح ميا ة ي  اال ي يسي   

وغرنوا ان د  ن داهقين ال  يائي  مي ي يا دال د يالين ةميد 

 رد امل ي ي  اليفيرنايغيي اليضياتيم وا ياية ياا السييياد  

 ايسقوان  

واييين بييياييير مييي يييواضيييق بييياييين اييييدقييييييين الشيييعييي يييي رحيييايييوا 

ا ييي يييمييياريييا  ثييي ييييييي  ورشيييرييييا مييي ييياضييي  ميييا نيييدميييا  

اي ظمن ا ياياحين ةو يقير ليييم ميييمين ارريداد ليقي يور  

 ال حريرين الأبةى 

  اك  قمات حطقق ان مر قن  ا من ما حاريي  ةمين 

حاسى هياليد  ةبيد اليد ير ييايةدد حيدا يا ريبية ا  يييا  

 ن ا تعبة رما يخ يجيف اين ةريمياج اليو يدا  ا يجيميا ين 

لألمن بميا ييحيميقي  ميا ةميدياد حيقيييد  و  ميا   يدييد   

حقأم هن مسولن الشييد العرب  بيا اييييييد  ردا رياية 

ايشأأي  اين  يدوى رديق السي ح اين و ي  املي ي ي     

ةلسيوا الي يور  اين الشيارا ييقي يسيطيييا الشيعيب   وكييلي  

ليعيقيق اليرحيا   4591 ا   ان غر  قودمبية ميا ريان 

ونرنق اليايارود وييعير الياي يود ا ياياديسيات اين ا يجيايا  

 الشا سات الشامخات معق ن لقعايي  

 نحن جند في سبيل الحق ثرنا                       

 و إلى استقاللنا بالحرب قمنا

لم يكن يصغى لنا ملا نطقنا                                                

 فاتخذنا رنة البارود وزنا

و عزفنا نغمة الرشاش لحنا                                              

  وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر

 اق   وات ما الطراد وامليجياليد  ميق ميا ييرايو رياية 

مقيون    د  درناغي  شدت م ديرنسيا رهيمياد ثيور  

تييعييب مييعيي ييسييد  ةنيي ييا ال حييخيي ييقيي  رييا االقيي ييفيياضييات 

اي   سن التي اقدلعر   ا و  اك بيعيد حير ي  ا مييية 

رياييد الييسيادر رييا حييييو  ا ييجييييياد ميي يي ييا يييين ةقيي   مييا 

غية ذاك ال ما وراليم غييية ذلي  اليعياليم و ييي  غييية 

 ذل  ا جي   

مسيي ييخييقييصييييي  الييدرو  مييا دشيي   يير ييات ايييسيياوميين 

الشعاين حق  بسبب تشرذميا وميحيقييي ي يا وغيييا  ة  

حدى دوون ليا د   را  يييا ين ا رمل املي يرونين 

الييتييي اقيي ييتييجيييييا ايسيي ييعييميير لييسييمييعيييييا  يير  مييفييدييرو 

ياديين ةر ييا  الييو ييا  اليي ييور  ايييايياركيين ة  يييعييم ةوار ييا  ي

و   ترائح ا من  وا   يدوا ريصيا  حيوت الشيعيب 

ا ييجيي ائيير  اليي ييائيير لييليي  امليي يياديي  الييدولييييين وة ييسييوا 

لي ييظيان  ييييياتيغييي و ا ي ييمييا ين و انيي يصيياد  و نياقييونيي  

موا  اقخر ر دي     دئات املج مق ايسقم 
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ان ارت ا جميورين الفرنسين الرابعين ميا حيداريييات 

ا  ر  ان ا يجي ائير و هيقيفي ي يا هيامسين دييسيولييين ليم 

حيأيا ةنيي  بيطييشيا وو شيييين مييا  يابيسيي ي يا دي  يا يير 

الييياييي د بسييييييييا  مييييا  يييسييييو  ا لييييضيييان و ا  يييي ك 

الأيراائين و شرت  ليا  ا ريياف اين ميحيتيشيدات 

لسطق الدرم وايؤوقن را املجا دييا  يتيا ضيانير 

ب ؤال  ا رمل بما ر ار و بقضر اليسيقيو  ا ي ي يا ير 

و يياو  ديييسييو  ا يي ييميياليين بييعييم ميي يي ييم يييا  ييمييا    

 يقيم العيجيعييا   وليأييا  ي يي يات  يي ي يات ميا ديير  يي  

ذلي  اين ر يد تييعيب ةراد ا ي يييا  ديليا  وال بيد ة  

يسيي ييديييييب ليي  الييسييدر واضييطييرت دييرنسييا ايين ا هييييية 

لق فاومل مق ما  ياقير تيعي يبية يم در يابييييي  وحييريا 

ييا  ييمييقييوا مييا ة يقيي  السيي ح ونييدمييوا ريايية ميييبييحيي  

مئات اآلالف ما الشيدا   بعث اليدولين ا يجي ائيريين 

الديمونرا يين اال ي يميارييين ذات السييياد  اين د يار 

 اياادئ ار  مين  

ا اة عر ب دقا  ييادتي يا وا ي يسي ليييا بي ي ي يييات 

ةولييئيي  ا بييطييا  ودمييا  ةولييئيي  الشيييييدا  دييحييمييقييوقييا 

قحا  ي  اال  س   امل ادظن راية  يي  اليودييعين 

ةمييياقييين اييين ةرييي يييانييي يييا وليييا قيييؤد   يييسيييييييا  يييتيييا نيييعييي   

ا  س ل ا بإ يا  مسومات شاصا  ا الو  ين ميا 

دييييا وليييضييين واييي يييا  ميييؤ يييسيييات  يييديييي ييين نيييويييين  ييير  

وقيييظيييان انييي يييصييياد  ةحييييييي  رييياد  ومسييي يييدان  وميييا 

الص ارن ايالين ار  مين دال ة د حدقييات  ير  

ةم  ا رياية د يييا  ميا اقيطيميل ميا تيعياليييم تير يعي ي يا 

ار  مين ان معام ت ا ال دارين وايالين بما ييحيسيق 

 روا  ا موا  وقما  ا ورا ن ال مائر وا مئ ان ا  

وما مس  يات  فظ  ي  ا ماقن ةي يا ا ي يعياد  

القضن العراين ملان ا الطايعين اين ميؤ يسيات الياي د 

لييضيين حييواحيي  وتييعييقييم ولدار  وتسيييييييية لييقييشيي   الييعييان 

دييسيييد    ا وا  لييي يييحيييريييير اليييعيييسيييو  والييي يييفيييو  ميييا 

 يم ن لضن ايس عمر الي يقن  ل     ما لضن ال ياد 

ما الأ و  ما ال تعطي  ةين لضن ما اليقيضيات وكييي  

ال و هيين الييقييضيين الييتييي و ييعيير  ييقييمييات   تييعيياويية ايين 

كي يابي  اليعي ييي   هير ر ياالحي   يايقيسي  حييقي  اليليقيمييات 

التي ليو يا  اليايحير ميدادا ليييا لي يفيي اليايحير نياي  ة  

حيي ييفييي ديي تييأييجيي  بييعييدئييي ة   تسييق مييا دو  ذليي  مييا 

 ك ن البشر و ا ات م 
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الييفيياحييح قييودييمييبيية ديياحييحيين رييود  ةميين ملييجييرى اليي ييارييي  

وم يمييار الييفييعي  واليي يفيياري  ا يي ي ييار  واليسييطييييعيين 

مق    رسد الي يايعييين واليدقييين وا ياي يوا لي ي هيي ميا 

الضر  ةحجح ما لدي  وتعطي  ة سا ما ليدهي يا وليم 

ميييا  ةغيييفيييقييي يييا يييي يييفيييوج ريييقييييييي يييا اليييضييير  دال بيييسيييدر ميييا

مسومات ال   ن التي ان   ارح ا دق  فم اليضيايار 

ر  ا ل عود ايشلا  كما  اقر  يي يوقين ال تيرنييين وال 

 غراين يلاد  ي  ا ي يئ ولو لم حمسس  قار 

لسد ةقار قودمبة السبي  لأل يا   تيا ال حيفيرج بي يم 

السييياييي  ريييا السيييراط السيييو  و ييياييياييييسيييى حييييكيييير  

لقم عظيي  و غصين اين  يقيق ايسي يأيبيةييا و ديي يا اين 

 رنا  ا وديا  املاقصي  

 قودمبة      ل  دي ييييا          

 السر الي  بث دي ا اليسي ا                                      

  اح ا راة  جف ما دماقا     

 ولق صر ر  ا نسوج السفي ا                                     

 وثرقا قفدر قيارا وقيييييورا      

 وقص ق ما حقا ا ال ائري ا                                         

 وققيم ثورح يييا ما ضاقييييا          

 د قيم ثورح يييا العايي ييا                                                

 وتسار  ب   ا بالا يييا        

 دسسار بالظقم والظايي ا                                         

 وتعقو السيا ن  ورا وكر ا      

 لشعب اراد د راة ا جاا ييييا                                         

 رحم هللا شهداءنا.
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 ييرج هيي ييود  درا رييايين بييا ةبيي   ييالييب رعييغييي   ريي يي  وذ ييب يييبيييييعيييييا ايين 

السيوج دييدييا  ةميييية ايييؤميي يييي  ييي ييفيسييد السييوج دييو يد اليي يي ييود  ييبيييييق الييدرا 

دسا  ل   ي  در ن دسا  ال  ود  ب  هن در ن  وهن ان  و ت  ةن اق  حرييد 

ةهي ا مني  ق  ةمية ايؤم ي  وةقا ذم  بسيط ديسيا  رياين رعيغيي   ري ي  

قي ب  ويا دوة الساعغي ليحأم بيس ا  دي اا دوة الساعغي و قسا ر د  ان 

مدقل الس ا  و ا  السياعيغيي ييو ا قيظيراحي  بييي  ةمييية اييؤمي ييي  والي ي يود  

بالتساو  و يا ما ة لان الس ا  ان ديس ا ال بد لقسياعيغيي ة  ييعيد   يتيا 

 ان قظراح  لجاصمي  

دس   الساعغي ال  ود     هن درر  وما هن حج   دسيا  الي ي يود  نيعيم 

در ن وهن ان  و ت  ولم  هي ا ما ة د دسا  راين رعيغيي   ري ي  بي  هين 

در يين ةرييطييانيي  ةهيي ييا ر ييو    حييايية   رييقييييي  و ييقييم بييعييد غيي و  هيييييبيية 

ودسدح  بعد ذل  دسيا  اليسياعيغيي وميا هين حيجي ي     رياية اييد ين الياياي ين 

دالدرا ان  و ح  دي  ل  تيود نا  ران رعغي   ر   نعم ابني ا  يسيا 

وهادمي  ديسيا  اليسياعيغيي دشييياد  ابي ي  وهيادمي  ال حي يفيعي   ني يم ة يقي  

نا  ران رعغي   ر   لقساعغي ةو حأيبني نا  الساعيغيي ميعياذ   وليأي ي  

الس ا  يا امية ايؤم ييي  ثيم نيا  لي   ي  لي  ميا دلييي   هير دسيأير ةمييية 

ايؤم ي  دسا  اليسياعيغيي ليقيأي ياين ة يأيميوا بياليدرا ليقي ي يود  ديسيا  الي ي يود  

يعني ةقصرف ما املجقل والدرا ون نا  الساعغي نعيم اليدرا لي  ونيا  لي  

رييايين رعييغييي   ريي يي  اماييغييي هيين ليي  دييسييا  اليي يي ييود  ةمييدد يييدك يييا ةمييييية 

ايؤم ي   دميد ييد  قيحيو الي ي يود  ديسيا  الي ي يود  ةتيييد ة  ال د  دال   

وة  محمد ر و    وةتيد ة  الديا الي  يدعق  حدقل  يا املجقيل 

ليو الديا ا  ق وبعد اقصيراف الي ي يود  الي يفير اليسياعيغيي  مييية اييؤمي ييي  

رقيا ونا     رةير مني تائا ه ف العد  يا ةمية ايؤم ي  نا  نعم لسيد 

كي يير حيي يياديي  بيا ييميي  وكيي ير حيي ياديييا بي ميييية ايييؤمي يييي  وةقييا ايين  ييا امليجييقييل 

 هصم ولسر ةمية ايؤم ي  

راار يار و    بديا ةقر  امق  ر اال دلاقوا تمو  الدقيا وةنمار يا  

 ب   اقوا  ال دم الح ل اظر راة حفحات ايا  و و رديق  

ولأا يا يد  يا ر و    لدي ا اليون ر اال  الدها  يعقوا ب فس  ان 

  اسات ا جو و و وضيق 

ربنا هب لنا رجاا  ااادقايان يا باذون باياد الاباالد والاعابااد إلاى بار ا  اان 

 والعدل واحترام اإلنسان.
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كنت قد قررت التوقف عن تحرير المقاالت إلدراكي بحجم 

مسؤولية القلم وشاءت األقدار أن أكلف بخلية التسويق واالتصال 

بالمصرف وكأني احمل الجبال فهي مسؤولية تقتضي التخطيط 

التسويقي الذكي وضرورة المساهمة الفعالة والمشاركة في النتائج 

النهائية لنشاط المصرف بما يوافق المستهدفات المسطرة سواء في 

استقطاب االدخار وتوظيفه عن طريق مختلف صيغ التمويل وكذلك 

توظيف مختلف وسائل الدفع والخدمات وبيعها لمتعاملي المصرف 

وكل هذا عن طريق خطة وبرنامج اتصال براجماتي تسخر فيها كل 

 وسائل االتصال لتحقيق المستهدفات. 

كما أنه شاءت الصدف ان يكون هذا بشهر نوفمبر وأنى من مواليد 

شهر نوفمبر وعقد قراني تم في شهر نوفمبر وابني البكر مولود 

بشهر نوفمبر وارتبط هذا بأكبر ثورة عرفها العالم في التاريخ 

المعاصر وهي ثورة نوفمبر والتي اعبر عنها من خالل هذه 

النفحات انها امتداد لسلوك محمدي رباني تحت مرجعية ذروة 

السنام ارتضاه وحباه هللا لشعب جسد محبة هللا بأقوى أسلوب وهي 

التضحية في سبيله فنال مرتبة العارفين وكبار السالكين في روضة 

 المحبة. 

عجيب أمرك يا كاتب العمود تجوب بنا من ديار الصيرفة والتسويق 

وتأخذنا الى ريحان الفداء في سبيل هللا وما عالقة هذا بذاك ؟؟؟؟؟ 

لقد اردت أن أؤكد من خالله ان نوفمبر تاريخ مبارك أنجب جبلة 

فطر عليها شعب لم يهدأ له بال وال سكون مدة قرن وثالثين سنة 

جيل بعد جيل قدمت أنهار من الدماء ارتوت بها ارضه الطاهرة ال 

لشيء إال لتكون الجزائر محمدية، بربكم هل يوجد حب أعظم من 

هذا، هل توجد عزيمة أعظم من هاته العزيمة هل يوجد برهان 

 لالنتماء الحضاري لهذا الشعب األبي أكثر من هذا. 

إذا الذهنية الثورية ملكة غرست في فطرتنا جميعا ما علينا إال 

اشعالها فيكون العز والتمكين واالنتصار، وتشاء األقدار ان أكون 

حامل هاته الشعلة فيكم زميالتي وزمالئي في المصرف لنمضي 

سويا بهذه الذهنية لمعركة البناء وثغر من ثغور الصراع الحضاري 

لكن من اجل ان نعيش لالنتصار والريادة وأال نرضى إال بالمركز 

األول لمصرفنا في الساحة البنكية سواء في الخدمات او التمويالت 

او استقطاب الودائع إنها رسالتي أزفها لكم جميعا و لن نرضى 

مركزا غير المركز األول لمصرفنا و عليه البد ان نتجند جميعا 

 على كلمة سواء لنحقق هذا الهدف االستراتيجي .

لكم مني أخلص التهاني بمناسبة ذكرى الفاتح من نوفمبر عيد اندالع 

ثورة التحرير الخالدة، وبذهنية شهدائنا نواكب معركة البناء معا 

بعزيمة و ثقة و صبر و مثابرة لنصل الى الريادة و ال نرضى إال 

  بالريادة .           

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 

 رئيس خلية التسويق واالتصال  
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حااقاااق فااارب حسااايااابااة باان بااائعاااباااي ملصااار  الساااالم الااجااازائااار أربااااحاااا  ااائال 

السنئات ا ربع املاضية التي زاول نشا ه باللاهاار ر ام الا ارو  الصاعاباة 

ا   ااعاار  وهائ تااماائ اال  الاتااي واجااهاهااا وأهااماهااا تاائقا  نشاااع أهاام  اانااتاائ  بااناا ا

اقاتااناااء السااياااراتر شا ن تااحااد  عاانااه بااالاتااتااصااياال  ااديار الااتاارب أحاامااد  ياا  

 يئنس في حئار ملجلة "السالم"  

ر  اا هائ تاقاياياماكام لاه باالل فاتار  8102تم افتتاح الترب في  اناتاصا  ساناة 

 تجاوزت أربع سنئات؟

،  يو 8142ميا   5 ا  اليدف الرئااغي لقو الن ان الاداين التي  ياقير اين حياريي  

ا  سطا  ا دراد ربة حموي ت ال د ئن  ونيد  يا   ييا اليسيشياط واريدا  يييث 

حقسي ا  قاات ل موي  مخ ق  ايي ي يديات اييعيروضين ورياية رة يييا حيميويي  تيرا  

السيييييارات  لييأييا الييظييروف دييرضيير ميي ييطييسيييييا  دييا  ييدا  السيييييا ييييين ايسييجييقيين 

  ا  ليا ةثر راة الوضق االن صاد  ان الفاة  التي حق  ا   8145بداين   ن 

يية حييميوييي  السييييارات اليي   يا  اليسييا ير  اييعيي يمييد  ريياية مسي ييوى اليفييرا 
ّ
د  تييعي 

ل حري  حموي ت ال د ئن ةووة ال  ائج السقاين ليي  الظروف الصيعياين  وحيايعيا 

لييليي   يياولي ييا حييوديييية ميي يي ييديات بيي ييأيييين ةهييرى ميي ي  حييمييوييي ت اليعييسييارات وةي ييا 

الدرا يات الي ياريين دضيادين دوية اليعيمي  رياية اليايحيث ريا  ايائيا ميا اييؤ يسيات 

 وا  سطاب م 

 هل كان لهذه ال رو  املعرقلة أثر سلبي عبى نتائج الترب؟ 

مي يي السي ين ا ووية ميا ادي ي يا ي  دوية غيايين اليييون، ييحيسيق اليفيرا ةرايا يا وقي يائييج 

ديدابييين  ليسيد ريميقي يا رياية الي ي نيقيم ميق ا  يدا  اليتيي تيييدتي يا الياي د  يييا يييا 

وانيي ييصيياديييا و ييتييا ايين ا  ميين الييي ييييين الييعييايييييين الييتييي ةثييرت هيين ا هييرى رييايية 

السشاط االن صاد  رميوميا والياي يلي  هصيوحيا  ونيد  يسيسي يا ميردوديين  يييد  

مييا هيي   حييمييوييي ت اليي ييديي ئيين وميي يي ييا الييدرا ييات اليي ييارييين وحييمييوييي  تييرا  وتيي يييييئيين 

العسارات وليدار ا دضادن دوة ررمل اي  دات الا أيين ا يجيدييد  اليتيي ة يقيسيييا 

الا   وراة رة يا ا ادمات ربة االقاةقر التي حتيح تسيي ت كاية  لق ايائيا اين 

يي يي ييا مييا 
ّ
ياليين  كييمييا حييمييأ دحييمييان رييمييقييييياتيي ييم الييايي ييأييييين بيي ييديي ييب االقيي ييسييا  دويية الييو ي

ييفيي  
ّ
ا يي ييسييطييا  ايييؤ ييسييات كييعييميي    ييا ييمييوا ايين تييعييويييم اليي ييسيي  الييي  هييق

 حون  حموي  ترا  السيارات  

النتائج اإليجااباياة املاحاقاقاة الاتاي أشارتام إلالا اار هال تائااالا  باالل الساناة 

 الجار ة؟
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بياييائين ميميا  يو مسي ي يدف بيقيوغي   411ان ن اين تير  ب ميبية ايياعيغيي  يسيسي يا 

يا اليفيرا ميا  41  رااح حادين ربة ححسيق ميا ييفيوج 
ّ
مي يييي  ديي يار  ونيد حيميأ

ميقيييار ديي يار و يو  8 4حموي  مدموا العم  ، ةدراد ومؤ سات، بماقغ يفوج 

  نرابن 
ّ
بايائن ما اليدف الس و  ايطقو   و سيب ايي يونيق ورياية  59ما يم 

ضو  هطوط السرومل ايف و ن يمأا السو  د  اليدف الس و  بيخيصيو  

 ال موي ت م ونق حداو   

بيايييائيين مييمييا  يا  مييحييددا  419ةميا بييخيصييو  الييودائيق دييسيد بييقييغ امليي ييّسييق ميي يي يا 

كييييدف  يي ييو ،  يييييث حيديياو  مييدييمييوريييييا اين نيي يياييين تييييير  ييبي ييمييبيية مييا السيي يين 

 مقيار دي ار   18 4ا جارين 

ورغم الظروف االن صادين الصعان اي م قن ان ارحفاا نسان ال ي يايم دال ة  

 سيب  211الفرا ا  طاا ة  يس سطب رم    يدد ميا ا ديراد  يوقي  دي يح 

بيي ييليي   ييديييد ميي ييي بييداييين السيي يين ا يي ييالييييين  رييقييمييا ة  نسييايين اليي يي يياييم وحييرا ييق 

 السدر  الشرائين ةمر ي فر ا دراد را االّدهار 

بعض املؤشرات تئحي إلى أن النشاع البن   سينتعش عباى إثار اإلجاراءات 

الحكئ ية املعلنة و ن بين ا الترباياب بااساتاياراد الساياارات. هال  اعاتا ارون 

 أن القادم أفضل عبى أساس  ا تم إعالنه؟ 

ما ايؤكد ة  درياد  دي يح امليجيا  ال ي يييةاد السيييارات  ياي يعي  نشياط اليفيرا 

ةك ة  وقحا قس ظر دحدار ال صيو  اليسياقيوقييين اييرحيايطين بيأيييفيييات الي يميويي  

الا ل  لشرا  السيارات    الطيقيايات اييايةاكيمين ريقي ي يا كي ييية   يدا وريقييي  ديإ  

 ارناا  راة  يا اي  و   يلو  كايةا 

د  اِيييؤتييرات ارييدييابيييين ال حيي يونيي  ريي يد ديير  حيمييوييي  اني يي ييا  السييييارات بيي  

ي عدا  دوية مي ي يو   هير حيحيصي  اليفيرا رياية االري يمياد ليعيرضي ، و يو حيرهييي  

ب   ا ج ائر لقفرا بالسيان بعمقيات ال دار  ا اار ين اقط ج ميا تييير اوت 

اييياعييغييي   و ييا  الييفييرا يييسييدن  ييد  ا يياييدميين لييفييائييد   اييائيي يي  رييبيية دييروا ةهييرى 

يصيرف السيي ن ا يجيي ائيير  ديا يي ييصيو  رييايية االري ييميياد  يعييقيي  ييحييسييق اين تسييعيين 

بيياييائين مييسيارقين بييميا حيحييسيق  ييوا   131ةتييير ا وويية ميا السيي ين، قيمييوا نسيبي يي  

بييايييائيين بيياليي ييظيير دويية ميا  ييا  مسيي يي ييددييا حييحييسييييسيي  هيي    451السي يين اييياضيييين و

 الس ن ا جارين 

اع أن الاناتاائاج فاي السانااة الاقااد ااة 
ي
عاباى ضائء  اا سابااق يمارهر أيااماكان الااتائق

 ستكئن أفضل؟

مق ار را ات ايعق ن وا ادمات الا أين اليتيي حيم درياد  ريرضيييا بيعيد حيونيفيييا 

دثر ة من  وروقا، م   م  و  رمرتي ، دضيادين دوية ريميقيييات الي يديار  ا يايار ييين 

 دإ  الفرا ي ودر راة  ظوظ ل حسيق ا د   ه   الس ن السادمن  

لييأييا حييدييدر ارتييار  دويية ة  اييي يي ييو  الييايي ييليي  الييرئييايياييغييي الييي  ييياييةنييايي  اليي اييائييا 

ليقيسيييارات  ييي هيي وني يا ليايل بياليسيصييية  ا دراد، واي م   ان حموي  اني ي يا ي يم

لدهول   ّيز ال  فيي  دار يرا ات والي يصيو  اليسياقيوقييين اييرحيايطين بياليعيميقييين 

تس  ق  داة  ة و  رحدار ا واحماميا مما ي ونع  رامن ال يا   دي  ةظيا ة  

 ي م ررمل  ي  ا ادمن ان ا تير ا ووة ما الس ن السادمن 

 في بتام الحئار  ا الذي يمكن إضافته؟

كييايياليين الييفييروا ا هييرى اليي ييابييعيين يصييرف السيي ن ا ييجيي ائيير، دييإقيي ييا قصيياييو دويية 

الفعالين ان ا  سطا   اائا  دد مق العم  راة اال  فاظ بميا  يم ريمي  قيا 

ربة حسديم هدمات حتسم با جود   وال يمأا بقوغ  يا اليدف دو  اال ي يميان 

 بعما  وموظف  الو الن  ون م ا حجر ا  ا  رقدا يا 



 

 

ا  مد   ر  العيايييي  وحيايّة   رياية قياياي يا ميحيميد ورياية  لي  و ي ياي  

 ة معي  

 قييسييار  السيي يين ا يياييامسيين ميي ييي اديي يي يياح دييرا  سيياييايين بييا بييورييايين ايين      

  اليي   يا  ميبيةميج كيفيرا مي يخيصي  اين ميعيامي ت 8142مايو   ين تير 

ا دراد، ليأيا تيا ت اليظيروف االني يصياديين ة  حي يضييية اليو ييين، هياحين 

بييعييد حييونييي  نييطيياا حصيييسيييييق السييييييارات بييا ييجييي ائيير، اويية هيييومل مييعييركييين 

وم ادسن كاية  مق الا وك ال ميقن، د وا يد الياي يوك اليعيامين وا ياياحين 

ان و ط ا ج ائر العاحمن  اد ما  د   ي  اي ادسن وايي   يييد ةكيبية 

 ما  رف الفرا لج فاظ راة ايلاقن التي يسعة ل حسيسيا دائما 

مصييرف السيي ن بييحيي ييأيين مسيييييةييي  ا يي ييطييعيي ييا حييخييطيي   ييي  الييظييروف       

االن صادين الصعان و ائحن  وروقا معا، داالسسان لفرر ا ا  طيعي يا، 

بي ييظيياديير  يييييود  يي  ايييوظييفييييي ، ا يي ييسييطييا  رييميي   ايييؤ ييسييات والسييعيين 

بيييليي  الحييايياا ا يياييطيين ايسييطيير  مييا  ييرف ايييديييرييين الييعيياميين ليي ييحييسيييييق 

 ا  داف وا رااح والعوائد ا  س ن لقمصرف كل  والفرا هاحن 

ما ة داد  ان ةواهر  ب ميبية /°   51ان  ي  الس ن  سق الفرا ةك ة ما 

و يع بة ما ا وائ  مصيرف السي ن اين مي ي يو يات الي يدي ئين  يالي يميويي ت 

اين /°     51العسارين والسيييارات واليدرا يات الي ياريين  اذ  يسيسي يا ةكي ية ميا 

حييمييوييي  االدييراد مييا ا  ييداف ايسييطيير  و اليي ييحييد  ايين ظيي  رييدن وديير   

 السيارات ان السوج ا ج ائرين  

واييياالرييي يييمييياد رييياييية الييي يييو ييي  اليييي  ةنيييّرحييي  ميييدييييريييين اليييفيييرا قيييحيييو حيييميييويييي  

ايؤ سات لي يدياو  ايير يقين ا ي يالييين، ديسيد نيمي يا بيا ي يسيطيا  ريدد ميا 

 ايؤ سات، هاحن اي عقسن بعمقيات ال دار  ا اار ين وال موي ت، 

 اليا قحا نسعة  ا ديا اين  ييا ا يجياقيب بيلي  االميلياقيييات واييؤ ي ت 

التي ساّرت ا اردار  العامن ل حسيق اليدف الي  قصاو دلي  بحو    

وحوديسي  نياي   ي  ،يغيي ، وايالي يعياو  ميق الي مي   و  ميا ورا   اليسيصيد 

  و و  سب ا ونعم الوكي    

86ص   

 السيد : أحمد أيت يونس
 مدير فرع حسيبة بن بوعلي



 

 ا  مد   وكفى والص   والس ن راة ايصطفى و بعد 

العم  ان ار  ن نيمن ان ذاح  وند  ي ي يا دييسي يا ا ي ي ييي  رياية اليعيمي  ديسيا  

تعاوة ) ون  ارمقوا دسيةى   رمقأم ور ول ( و و مدار ال يسيييييم وا ي يأيم 

رياية االنسيا  اين اليدقيييا و يتيا ديييميا يي يعيقيق بيدر ين الي يدييا ليسيولي  حياية   

 رقي  و قم } االيما  ما ونر ان السقب وحّدن  العم  {

ديييييي  قييظيير  ار يي ن دويية الييعييميي  حيياييةك اييير  دائييمييا يييؤمييا بييمييا يييسييون بيي  ايين     

  ياح  اليومين ما ا رما  اي وط ب  وال طقق دوة ا  سا 

دّ    تعاوة يحب دذا رم  ة دكم رم  ة  ي س   دما ة ب ا ريميا  دوية     

 .  دحسا  العم  واره   دي  

وقحا كموظفي  ان مصيجي ين الصي يدوج ميا حيّرادييي  ومي يدوبي  اليعيميقيييات    

 ايالين  عق ا  تعارا ودخرا ل ا  

دي ييحييا نسييعيية دائيمييا ليتييشييريي  مصييجيي ين الصيي يدوج الييتييي نييعيي يبيية ييا اليوا ييييين   

ا  ا ين لقا وك وهن ايسؤولن ريا  يميييق اليعيميقيييات الي يسيديين اليتيي حي يم اين 

ايصييرف   ييوا  ميي يي ييا ايييسيياييوضييات ةو ايييددييورييات الييتييي حييسييشيي  رييا رييمييقيييييات 

 مصردين هاحن بعد  صو  درر ا راة ار ماد ال دار  ا اار ين

ا مر الي   ا م بشل  واضح ان ردق حجم العيميقيييات اييالييين اين مصيجي ين   

 الص دوج ما  يث اريدارات   

وان ا هية قدرو   ة  قلو  راة ندر  ي  ايسؤولين  جع  مصرد يا دائيميا 

ان الرياد  واي يد ما الي يدياح والي يسيدن  دي يسيايقيوا مي يا ة يريا ريايارات الشيأير 

 وال سدير والعردا   

 ك ا  رئال مصج ن الص دوج 

 محمد  ايد   

88ص   

محمد زايديبقلم السيد :   

  رئيس مصلحة الصندوق

 مصلحة الصندوق



 

 

 

88ص   

اال ي ييمييرارييين ميياييدة مييا ايياييادئ اليرئيياييسييييين ليي ييحييسيييييق ة  قييديياح ةو  ييدف 

  وي  ايدى     

اال  ميراريين اين حيودييية ا يايدميات واي يفيل اال يايةادييين تيرط ة ياتيغيي اين  

 ال وا   دوان وقداح ة  مشروا، دما ال ي طور ييليو  مصييية  

ديييا ييي يييميييراريييين اليييسيييشييياط اييين مييي يييا  انييي يييصييياد  حيييعيييب 

و ييامييد يشييليي  رييسيياييات وحييحييديييات رييديييد  حييوا ييييييييا 

اييؤ يسيات االني ييصياديين هياحين  ميا هيقيفيي ي   يائيحيين 

 يوروقيا اين اليعيياليم اليتيي  ياقيير لييييا ةثيار  يقيياييين ريايية  ييمييييق 

 ا حعد   

داف     واال اةاحيدين التي ارحي ت دلي ي يا  

اردار  الييعيياميين بييخييقييق هييدمييات  ييديييد  حييواكييب 

 ي  ال ضييةات واليطيوارئ اين السيا ين، هياحين بيعيد حيوني  نشياط اقي يا  

السيارات والي  حم تعوي   بعرومل  ديد  ك موي  الدرا ات ال ارين 

وا  ي   الأيرو منزلين وا ثا    ا م   يا السرار ان ا  ميرار اليسيشياط 

الييرئييايياييغييي لييقييفييراو و يييا بييميي ييح اليي ييمييوييي ت لييألدييراد ليي ييحييسيييييق ا  ييداف 

ايسييطيير  و ييياد  رييايية  يييا، بييادر الييفييرا ايين ا يي ييسييطييا  الشيير ييات  يياييقييق 

 حوا   ما بي  ال موي ت والودائق   

كما يدب ة  ق و  بيحيصيو  ديرري يا رياية االري يمياد اين الي يديار  ا يايار ييين 

و ييو الييي   ييفيي قييا رييايية حييحييسيييييق ا  ييداف ايسييطيير  مييا  ييرف ايييديييرييين 

  العامن لقمصرف 

80ص   

 بقلم : السيد خليل عادل بلقائد

 المكلف الرئيسي بالزبائن افراد

نينانيننانانينن غيغتغيغيتيغتغتغيغيييغييييغيغيييي ايا اياي يا ا اياا ة ريرتريريتيرترتريرطرطرط يييدييييدييديدييينينينينييينينينينن اةاةا يايةاةا ي ي اياي ا ال ال اواو ي ا ي ياي ا ا ي فيف فيفي يف ف فيفليلفليليفيلفلفليلل ايامايايمياماماياات

يييةيةي ة ة  يصيصيييي صمصم ويولويويليولولويو و و  ييييليلي رورور وطوط ط ط  ال ي ي اواوا  ا و و  ا ل ل

ييييييبيبيبيبيييبيبب يييحييييحيحييييييييييعيعيعيعيييعيعيييعييييعيعيييي ايايييايااد  اياي ييينيييينينيييييييييي ي ي ي ييي ي ييي يييي ي ييييييييييصيصيصيصيييصيصيييصييييصيصيييييييييي ا اياييياياا  اياي ييي يييي ي يييييييييي

و ييامييد يشييليي  رييسيياييات وحييحييديييات رييديييد  حييوا ييييييييا 

اييؤ يسيات االني ييصياديين هياحين  ميا هيقيفيي ي   يائيحيين 

ييي يييي ي ميميميميييميميييمييييمييميميييقيقيقيقيقيقيقيققيقيقيقيييقيقيقيقيقيققيقق ةيةيةيةاةيةيةيةةيةاةيةةاةاةيةيةيةةيةة يريراياي قيق قيقي يق ق قيقيييقييييقيقاياياياييياياييياييييايياياييينينينينييينينينينن اياثايايثياثاثاياار ة يييلييييليلييييييييييييياياياياييياياياياا

د ي ل ي يلي ل ل ي  ي   ي ي ي     ي ايا اياي يا ا اياا حرحر ي ح ي يحي ح ح ي  ت ا يتيتي تلتل

يييكييييكيكبيبيبيبيييبيبب يييحييييحيحويويويويييويواواوا يييييييييييديديديديييديدد  ييي يييي ي ديديديديييديدد ت

ا ي ق ي يقي ق ق ي ايا اياي يا ا اياا  اياشايايشياشاشايااط شنشن ويوحويويحيوحوحويونونو ي ن ي يني ن ن ي   عيعبعيعيبيعبعبعيعديدعديديعيدعدعديدد نينحنينيحينحنحنينن اياهايايهياهاهاياا نين نيني ين ن نينن، اياسايايسياساساياا سلسل

نينين يرير ا ا ا ا ل ل ا ا ات ارارا دلدلد ا يويو ي ي  وموم م م  ديديد  ك ك د د د ملوملومل ورور رعرع عبعب

اياشايايشياشاشايااط يسيسشيشي يليلسيسي ا ريرمريريميرمرمريرارارار م م  ا     نانان ارارار رسرس سلسل ا ي ي يا م م م ا ا ا  

ق

ييي يييي يي ي يييي ايا اياا ا ايااياااياياياااااياا ر ر ا ايادايايدياداداياا ر ر  ا ي ل ي يلي ل ل ي ي ي ديدي نينانيننانانينن ايامايايميامامايااد رالرال ي ر ي يري ر ر ي ي ي ميمي ا ةيةاةيةةاةاةيةة يريراياي ريردريريديردردريررررر ي ر ي يري ر ر ي ايا اياي يا ا اياا صيصحصيصيحيصحصحصيصويوصويويصيوصوصويو و و  يبيبحيحي و و  و و  ة  ق ق بدبدب ديدي اماما مكمك

و ييو الييي   ييفيي قييا رييايية حييحييسيييييق ا  ييداف ايسييطيير  مييا  ييرف ايييديييرييين 

العامن لقمصرف 



 

 
م بي يا ارنسيا  هين ميا نيعيم       

ّ
دّ   ّ  لضن حلق

ريييقييييييي  وهييين  ييي   ميييا دنسييياقييياييي ييي  ديييإ  اليييقيييسيييا  

قصي  ارنسيا    وميا  ا  ة ي  ا ي يدود والي يظيير 

ي ّنيي ييم ال ييظييوا  يييسييولييو  ايين  ييّد ارنسييا   ييو ا يي يييييوا  اليي ييا ييق ة  بييالييسييّو    و ي

ال ا سّين درنا رظيما يحاة و  ب  ان  يّد ارنسيا  ديليا  ذلي  ميا ريظيييم  ال  

   راة  دن وذّري    

وكم يعيظيم  ييا اليفي ي  رياية ارنسيا   ييي يميا ييديعيقي    تيعياوين قيا يسيا بيقيضين   

 العر  و ذل   مريا  

  كون ا لضين اليسير   وبي يا قيطيق الي ي يي حياية  أحدهما

  رييقييييي  و ييقييم ورييقيي يي ييا بيي ييايير قصييو  الشيير ييعيين ، 

ن وهطا  الشرا  
ّ
 دقضن العر  هن لسا  ايق

  و  سا حراكيب ا واديق ة اليب ا  وح يا يق  ثانل ما

ةلفاظيا و ع  ا  بض ار  مياّدتي يا وكي ية  ميايةاددياتي يا دي يي 

نيد و يعيير  ييّ  ميعيينيا ييسييون بيارنسييا  دييإذا ة ييأيميييييا 

مييا  ييقييم  يياييعيي  حصييّرف ديي يي ييا بييمييا يسيي يير ا ليياييا  

ية بي  اييعياني  رياية ةحيّم و يو يييا 
ّ
وي  ر السقو   د  دا

ة السمر ليقن ال مان   دي يليو  بييلي  ةونيق اين 
ّ
كما ي دا

 -ال فو  وةدّ  راة ايطقو    ولسد وحي    تيعياوية

لضن العر  ب بقغ ما وحي  بي  اليأي ن ديسيا   } لي يليو  ميا   –و و هالق القضات 

ايي يييريييا بييقيسييا  رييربيي  مياييييي {  وحيي مي  نييوليي  تييعياويية} لسييا  الييي  ييجيي ييدو  دلييييي  

 ةعجري و يا لسا  رربّ  ماي {

كي  وح  لسا  العير  بياربياقين دو  اليقيسيا  ا عيجيريّي وقيحيا نيعيقيم ةّ   يّ  

ا  ا  لسا  العر  بييياقيا ا ي يحيّق ة  ييفيرد بي ييا 
ّ
م لقم ماي  يا ان قفس  ولأا ي

 الوح    وما ةدما ال ظر ان ك ن العر  رايا ما  ا ت ب  ا هاار 

مر العر  ت   القسا   تا نا  تارر م 
ّ
 ولسد رظ

 لسا  الفتا قص  وقص  دؤاد 

 م والّدن                                                                                
ّ
 حور  الج

ّ
 دقم ياق دال

وريظييم ري ييد ييم ةمير الييفيييي ييا  والشيعييرا  واحيخيييت  ييّ  نيياييييقيين هييطيييياييا ييياييعييث 

 مميا وتاررا ييّ  ليا را ةمداد ا ويتشّدج لييا بيميفياهير يا، بي  يصيطي يق ليييا 

 ما الفخار ما لال ليا 

يميي يا ييا و يرييي يا ريايية ة ييالييييبي ييم  ال حيفييعي  ذليي  
ّ
ييمي ييا لييضين الييعير  ةو رييق

ّ
 دذا تييعيق

ّ
دقيا

يم اليقيضيات ا هير   
ّ
ل مدح ةق  اييي  وال ل تيجيّو ةقي  ا تيّم وال لي يصيّد ريا تيعيق

ما نسعة بيل  دوة ،غي   ا  نطعن ما مددقا  و الرلّن بقيسيا  حيد ير ير بي  
ّ
ولق

الر اقن والأجمن دوة  و  العّن والفيا ن دانعسدت رسد  وقف ر د  ا ال يفياثيات 

دي عيجي   ة  ييفيييح بيقيسيا  ريربيّ  مياييي  ريا  ان العسيد بيقييي  تسيرميدت ظيقيميا  

يَ  بيعيييد يا   وليايل ديييميا نسيعية دلييي  وينل ليقيسيا  ةعيجيريي دوية غييية 
ْ
نريب ايعان  َبق

يميا  يو حييكييية  لسي ين وردت مي يا ي  
ّ
لض   ةو حلقي  ل  بما يأج  ر    ون  ولق

ميا ديي يا   الفصا ن التي دّدر ريون ا ب رض ا ب و      وا و  قييم وغييية يم

يا  مييا  ييخيييوا مييا بيي دقييا ةو يياقييا ليييييم   ثييّم غييييي يير ايييوارد و ي
ّ
الييعيير  الييييييا اح

 بسايا م ما حسر و  

ةّه ا السارئ القااب دّ  دح ح اليقيسيا  ميا دحي ح  

 نقب ولسا   
ّ
 ارنسا    دما ارنسا  دال
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 بسم   الر ما الر يم والص   والس ن راة ةترف اير قي 

ةرطى لقمرة  ا  ق ان العم  دو  االه   بدور ا ان بي يا  ا  ير  ار  ن 

واليياييةبييييين ار يي مييييين الصييا يي يين رييايية ا  يييلييو  رييمييقيييييا ضييمييا ال ييوابييط 

واليو ييائي  اليتييي  يددتيي يا الشيير يعيين ار يي ميييين، يسيعيية ايصييرف ليتييعيجيييييق 

دور يا  ولبيرا ايرة  ومسا م  ا ان ال  ومل بايصرف اوة ال طيور واال د يار 

الييتييي ةدحيي  وحييؤدييي  رييايية ةكييميي  و يي  بيي ييوديييييق ود يي  مييا   ريي  و يي  

 واف   تسيي ت وتعجيعات االدار  العامن راة رة يم السيد ايدير،

حدد ا   محاولن اثاات ملياقي ي يا بيدياقيب الير ي  اين  يميييق اليفيروا ولدارات 

ايصرف حاد  رةه ا بل  ةريحين وح ان  وححق  وحساةح وحسرر وتشارك ان 

 مؤحمرات وا  مارات تعود بالفائد  لقمصرف رامن ولقمرة  هاحن 

  ن إيجابيات عمل املرأ 

اييرة  اليعياميقين نيادر  ريايية حيحيمي  ايسيؤولييين داهيي  وهيار  بييي ي يا وررياييين *

تؤو  اال ر  وحقاين  ا ات يم داهي  الياياير اال ير  ميا ةريميا  مينيزلييين 

 )غسي  وح ظي  و ا  وحدر ل لألوالد   ( 

 مسارد  ال و  ان االقفاج راة ا  ر  وردق مس وى ايعاشن *

 تض  ون  ا وح ويد مخ ون ا ال ساان واال  ما ن  *

 ايسا من ان ارق ا  اياد  والفأر  والصان ان  ميق املجاالت *

ولع  ة م  ي  ال حديات حسق راة راحق ايرة  العياميقين  يو الي يوديييق بييي  

 ي  اييان اال ريين ميا  ييين وايييي ييين ميا  ييين ةهيرى،  ي ح ذو  يدييا 

وةولوياتي يا او كما يسا ، وغالاا ما يلو  ةثر  راة  سا      ا و يد ا 

  تا را   ا الادقين وال فسين 

رييمييقيير اردار  الييعيياميين لييقييمييصييرف رييايية تعييجيييييق  ييميييييق ايييوظييفييييي  وايييرة  

هيياحيين بييالييلييقييميين الييطيييييايين وهييقييق روح اييي ييادسيين كييمييا ال قييسيياييغييا اليييييدايييا 

واليي ييأييريييمييات الييتييي يييميي ييحيييييا ايصييرف ايين اييي ييا يياييات الييديييسييييين والييو يي ييييين 

 والعائقين 

ال يسع ا ان ا هية اال الدريا  ميا    يايحياقي  وتيعياوية بيالي يوديييق  يجيميييق 

  موظفات ايصرف 
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 مكلفة باالستقبال والتوجيه
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 ا جار  في التقه اإلسال  :
يعرف رسد اال ار  ب ق  رسد يراد بي  حيميقييي  مي يفيعين مشيرورين ميعيقيومين بيعيومل 

تييعيي ييبيية اليييييون مييا ة ييم الصيييييغ اليي ييمييويييقييييين اال ييتيي ييمييارييين لييدى و   مشييروا مييعييقييون،

  ايؤ سات ايالين ار  مين 
االري ييميياد االييدييار  رييايار  رييا رييميقييييين حيدييارييين و ميالييييين ييي يم حييحييسييييسيييييا مييا نييايي  

الا وك و ايؤ سات ايالين كما تعد رمقيات االر ماد االيدار  ريميقيييات نيرمل 

للون ا تشل   ريسن حمويي  دني ي يا  ا حيو  و نيد ةنير يا ايشيرا ا يجي ائير   ي ين 

ميطيقيق بصاياغاة ا جاار  املانااا اياة باالاتامالايا   ، و ند باتر ايصرف السشاط 4551

  و دسا ياادئ الشر عن ار  مين  8148  ن 
يسون ما ه ليا ايصيرف بشيرا  ةحيو  مي يسيولين ةو غييية مي يسيولين حيضن  اال ار 

معي ن ةو موحودن ان اليمن ب ا  راة  قب اي يعيامي  ثيم ييؤ ير يا لي  د يار  رييي  

ةو ميوحيودين اين الييميين مي ي ي ييين بياليي يميقييي   يييث يييسياية  بي يا وريد بي يميقييي  اليعيييي  

ايييؤ يير  لييقييمييسيي يي  يير ايين نيي يياييين مييد  ار ييار ، و حيي ييم الييعييمييقييييين  مييا هيي   رييسييود 

ميي ييفييصييقيين مسيي ييسييقيين رييا بييعيي يييييا اليياييعييم ديي ييعييسييد اال ييار  ةوال مييا هيي   رييسييد 

مخصو  ب ا لي م بيق العي  ر د  قيب ايي يعيامي  ميا هي   ريسيد بيييق مسي يسي  

 بونق ر د الايق  ولال ناق  
 مما يمكن تصني   التمئ ل  بصيغة ا جار  الى  ا يبي :

 إجار  أائل  نقئلة:
بي يمييويي  ا حييو  ايي ييسيولين ميا مييركيايات ، تيا يي يات و ميعييدات   وهين الييتيي حيي يعيقييق

 ...   اق ا ين ايو ين ل   عما  اينهي، ال دار  ةو الص ا ن
 إجار  أائل  ير  نقئلة:  

ح عقق با حو  العسارين التي ي يم ا ي يضي ليييا كيميحي ت حيدياريين ،ميلياحيب، مياياني  

 ح ارين، مسرات ا  ماا، مس ودرات حخ يا،    
 إجار  بد ات:  

حيي ييعييقييق بيي ييمييوييي  هييدمييات اليي ييلييويييا ،الييدرا ييات الييعييقيييييا ، اليير يي ت ايييييي ييييين و 

 اااع تااائمااايااال املاااتاااعاااا ااال بااا عااااد  السيييييييا ييييييين و اليييطييياييييييين  اييييميييولييين ليييقيييميييؤ يييسيييات 

  لفائد  موظف  ا ةو  اائ  ا  بيعها .
 إجار   ن البا ن :  

بيييييي ييييييمييييييوييييييي  مصييييييارييييييي  ا ييييييتييييييئييييييدييييييار اييييييياييييييانيييييي   غييييييرامل مييييييييييييي ييييييييييييين    حيييييي ييييييعييييييقييييييق

يياييييلييياحيييب،ايسييي يييودريييات و املييي ييي ت الييي يييدييياريييين،دذ ييييسيييون ايصيييرف بيييا يييتيييئيييديييار   ي

 العسارات ايي ور  ليعيد ح  ية ا اوة اي عامقي   بموادن حا ب ا ح  
، يييييث سييجيي  الييسييشيياط  8145و نييد حييم دنشييا  هييقييييين االريي ييميياد االيييدييار   يي يين 

ال دار  قدا ا و قموا مازايدا و  سيق قي يائيج   يد مشيردين  و الدي ين ليقي يظير رياية 

السا ن ايصردين الو  ين و دذ حمأا ايصرف ما حصدر الرياد  ضميا حيرحيايب 

وحصيسييييي   ييمييعييييين الييايي ييوك و ايييؤ ييسييات ايييالييييين لييسييشيياط اريييدييار اييياويين  دييعييايية 

 وايفصقن   اآلت   8184 بي  اي ا  قيكر ا رنان امل سسن   ن 
ميقيييو   481مقيار د  او ما يعاد  )  2قا    8184د ماون ايقفات ايعائن   ن -

ر صيائيييات نشياط اال يار  رياية  دوالر( ، و  و اقدا  كيفييي    حصيدر ايصيرف

 السا ن الو  ين  اآلت  
 ايرك  االو    ما  يث نيمن ال موي ت ايم و ن بصيضن االر ماد اريدار  

 (Autorisations   )  
 ايرك  ال ان    ما  يث نيمن ال موي ت ايفعقن بصيضن االر ماد اريدار  

(Mobilisation  ) 
 (En cours   ايرك  الرابق   ما  يث رحيد حموي ت االر ماد اريدار  )

ال الين   8145ةما ديما يخ  حطور السشاط م ي     د جاص  ربة ا رنان
 التمئ الت املمنئحة:

 مقيو  دوالر(  481مقيار د    )ما يسار   41نيمن  8184  ن 
 مقيو  دوالر (  15مقيار د   )ما يسار   5نيمن  8181  ن 
 مقيو  دوالر( 19مقيار د   )ما يسار    1نيمن  8145  ن 
 مقيو  دوالر(   448مقيار د  )ما يسار  49نيمن  8142  ن 
 (مقيو  دوالر  41مقيار د  )ما يسار  1 4نيمن  8145  ن 
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 التمئ الت املعبئة: 

 بصيضن اال ار  ا رنان ال الين بقضر نيمن التسيي ت ايعائن 

 مقيو  دوالر(  11مقيار د   )ما يسار   2نيمن  8184  ن 

 مقيو  دوالر(   49مقيار د  )ما يسار  8نيمن  8181  ن 

 مقيو  دوالر( 15مقيار د  )ما يسار  1 1نيمن  8145  ن 

 مقيو  دوالر( 98مقيار د   )ما يسار   5نيمن  8142  ن 

  مقيو  دوالر( 2مقيار د  )ما يسار   4 4نيمن  8145  ن 

 عئد إلى ا ز ة الصحية  8181إي يجدر اإلشار  ب ن الرمئد املسجل سنة 

COVID09 .و أثارها عبى ا قتصاد العامل  و الئ ني 

و عود الف   ان  ي  ا رنان ا جد ديدابين اوة حظادر ا جيود وكيا التسيية ا  سا 

وال  ظيم امل أم راة مس وى ا اقين ما  ين واوة كفا   وحمأا ةر ا  الفريق    

 ديما يخ  ا جاقب الي  يشرف رقي  ما ي  و  

وح لو  ا اقين ما ةربق دوائر حسون بتسيية م  و  اال ار  ان تل   مؤ سن حموي  

دائر  النشاع التجارير دائر  ديدار  مصضر  و هن م ظمن راة ال حو ال اون   

 ا ئتمان ر صلحة التسيير اإلداري و  صلحة املكتب الخلت .

  هام بلية ا عتماد ا يجاري: 

ما بي  اييان الرئاسين لجاقين ايشاركن ان وضق السيا ن ال دارين لقمصرف ودسا 

اردار  العامن و مدقل اردار   كما حسون ب و ي  ومرادسن   التي حسر ا ل  اةاحيدين

 الفروا ان    ما يخ  نشاط اال ار  ان مخ ق  مرا   حدسيد ايقفات و حطايسيا 

لإل را  ات ا جار  و السير راة ال طايق ا م   لق صو  الساقوقين و ال  ظيمين و 

مو رن و مسسمن  راة  مخ ق  الدوائر و ايصا ح   قا ي  را  ميان ةهرى   العم  ب ا 

 كما يان   

 دائر  النشاع التجاري :

ي م   دور دائر  السشاط ال دار  ان حدسيد هطن العم  ال يدارين والسير راة 

ححسيق ا  داف ايسطر  بما ي ما،غا مق حو   ات اردار  العامن  د عم  راة حطوير 

وححسي  محفظن العم   كما و قورا با  سطا  ال اائا و ب و ي  مستشار  ال اائا 

راة مس وى الفروا  وحسون باناةاح وحصميم د را ات لق سشيط ال دار  ان د ار 

 هطن رم  ا اقين وايصرف 

و ما بي  اييان الرئاسين اي و ن لدائر  السشاط ال دار  حو ي  الفروا  ان ا ار 

حلويا مقفات ال موي  االر ماد االيدار  و ح ويد ا بايعقومات اللادين و ال  من   و 

درا ن ححرير حسارير حسون باال  ا راة ايقفات و ال حسق ما الوثائق ايلوقن ليا  و  

التي حده  ضما ح  يات  ج ن التسيي ت ايصضر  و تسير راة   قاات ال موي  

ال طايق ا م   لإل را  ات اي عقسن بمعا جن مقفات حموي  ار ار  و راة ا اةان 

    ا  درا ن مقفات ال موي  

 دائر   الدراسات و التحليل املالي:

حسون دائر  الدرا ات وال حقي  اياون بإرداد الدرا ن االئ ماقين لطقاات ال موي  

بصيضن االر ماد اريدار ، والتي حت وا  سب نشاط اي عامقي  وا  يا ات م 

اال ت مارين و التي بدور ا حخ ق  باه  ف مرا    يا  الشركن وة داديا 

 وا اةاحيديات ا 

ان السيان بدرا ن دي اميأين معمسن لقشر ات التي ح سدن  ي م   دور دائر  الدرا ات

بطقاات ال موي ، تسمح  ي  الدرا ن بتعاي  الوضق االن صاد  واياون لقشر ات 

ب دف ر م حور  واض ن ر  ا ما ه   درا ن بياقات ا ايالين وايؤترات ايالين 

الرئاسين ل سييم ا دا  اياون وايردودين، بارضادن دوة درا ن الاائن االن صادين 

والظروف  والسطارين لسشاط الشركن لق  كد ما ة  ا اةاحيدي  ا ح ما،غا مق السوج

،كما ي م اه اار  سا ين  ي  ايشار ق لق ضيةات املا قفن لق حسق ما  االن صادين

 ندرت ا راة ال  نقم مق  ي  ال ضيةات وا  فامل راة ايردودين اي ونعن

 كما يمأا حجاي  اييان الرئاسين لدائر  الدرا ات وال حقي  اياون  اآلت   

ححقي  ودرا ن  قاات حموي  اال ار  ودسا لسيا ن حموي  ايصرف وم تجين  -

 ال حقي 

 السير راة ا اةان اآل ا  ان معا جن ودرا ن مقفات حموي  ان الونر امل ددو-

اال  ا راة مرك ين املاا ر مؤ سات وةدراد ال ابق يصرف ا ج ائر، وراة السوائم -

 السودا  الو  ين و الدولين )ا مم اي حد ، د خ(، 

 ححرير محاضر وحسارير الدرا ات التي  اة   دوة  ج ن التسيي تو-

االحصا  بالعم   لج صو  راة ة  معقومات وحوضيحات ذات حقن بدرا ن  قاات -

 حموي  ال   ية

وان ا هية يمأ  ا حجاي  الدور ا جو ر  لدائر  الدرا ات ان حسييم م     

اي عامقي  و حسييم ايشار ق ما مخ ق  ا جواقب لق  كد ما ا جدوى وايردودين 

اال ت مارين و صر املاا ر التي ي عرمل ليا ايصرف ما ه   رمقين ال موي  

وحسديم مساة ات ل ضطين  ي  املاا ر وال حوط م  ا لج فاظ راة موارد ايصرف 

ربة حسرير  وحوظيفيا بالطريسن ا م  ، وتعرمل  ي  الدرا ن راة  ج ن التسيي ت

االئ ما  الي  يح و  راة  ميق ايعقومات وال وحيات ما ة   تسيي  احخاذ نرار 

 ال موي  راة مس وى  ج ن التسيي ت 
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 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي
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  صلحة  سيير  لتات ا ئتمان:

يأما دور مصج ن التسيية اردار  يقفات حميويي  االري يمياد االييديار  اين السييير 

راة حطايق نرارات  ج ن التيسييييي ت  يييث حياياتير مييياميييا مياياتير  بيعيد حيدور 

نيرار  ييجي يين اليتييسييييييي ت دي يي ييأيفيي  بيتيياييقييييغ نيرارات الييجيجيي يين ليقييفييروا و الييعيميي   مييق 

السير راة ا يتيييفيا   ي  الشيروط و ال يمياقيات وديسيا ليسيرار  يجي ين اليتيسييييي ت  

 بشل  حارن مق ضما  السيود الساقن مقفات االر ماد االيدار   

 حسون دائر  تسيية مقفات االئ ما  باييان الرئاسين ال الين 

اليدرا ين اليسياقيوقييين ييقيفيات وميقيفيات الي يميويي  )اليسيواقييي  اال يا ييين، حي  ييييات 

 االم ا ،     

السير راة ا تيفا  ال ماقات  اسا ليقيسياقيو  وليإل يرا ات اييعيميو  بي يا وليسيرات 

  ج ن التسيي ت 

 ايصادنن راة ال ماقات ايسدمن ما العم   ودسا ولسرات  ج ن التسيي ت 

 السير راة تسيية وم ابعن ال ماقات الوارد  ولدرا يا ان قظان ايعقومات 

 السير راة ا تيفا ، حرحاب وامل ادظن راة حسارير ا ابة  وال خمي ات العسارين

 ححرير ره  ال موي  مق ال ظر ان مطابسن الفواحية موضوا ال موي ت 

السير راة ا تيفا  ح مي ات ضد  ميق املاا ر وال ي مييي  اليايحير  نياي  حيفيعييي  

 ال موي ت 

 م ابعن ال ضييةات الطارئن ان مقفات ال موي  بصيضن اال ار   وا  مد  ال موي  

السييييير رييايية تسييجييييي  وتييييير رييسييود ار ييار  الييعييسييارييين ايين ايييواريييييد ايييطييقييوايين مييا 

 امل ادظات العسارين وحرحاب  و  فظ العسود الر مين 

  صلحة املكتب الخلت : 

تسير مصج ن ايأ ب ا اقف  راة حدسيد و حفيعييي  ميقيفيات االري يمياد االييديار  

ودسا لإل را ات الساقوقين و ال  ظييمييين اييعيميو  بي يا و تسيعية اين  يبييي  ذلي  دوية 

الي ييسييسيييييق بييييي  ايييورديييا مييا  ييييين، اييي ييعيياميي  و الييفييرا  مييا  ييييين ةهييرى ليي ييفييعييييي  

اليي ييمييوييي  و ا ييتيييييفييا  وثييائييق الييسيياقييوقييييين اليي  ميين  وثيييييسيين حييمييقيي  ايصييرف لييقييعيي يياد 

اييميو ، رييسيد اال ييار ، حيسييريير تسييقيييم اليعي ياد و اكي يي يا  رييسيود اليي ي ميييي  الشياميي  

 يقن مد  ال موي   يااتر اييأي يب ا يايقيفي  ميييامي  ليدى حيدور رهصين الي يميويي  

بال سسيق مق ايورد، الفيرا و ايي يعيامي  ميا ا ي  الشيروا اين د يرا ات ايصيادنين 

 راة  قايات الع اد و دحمان رمقين ان  ا  الع اد ايمو   

 كما يمأ  ا حجاي  اييان ا  ا ين يصج ن ايأ ب ا اقف   اآلت  

م ابعين ريميقييين تيعيايئين ميقيفيات حيميويي  اال يار  و الي يسيسيييق ليقي يحيسيق ميا ميطيابيسين 

 رمقين ال عائن   

الي يسيسييييق مييق اييي يعيامي  ومي ييابيعين ريميقييييات ا ييجيميركين واليعييايور اييي يعيقييسين بييميقيفييات 

راة ا تيفا  وثائق ح بر حمق  ايصرف لقع اد  االر ماد االيدار  و السير

السير راة ا تيفا  رسود االر ماد االيديار  و دم يا ي يا اين اآل يا  اليسياقيوقييين و 

ال حسق ما مطابس  ا وضما  تسجيقيا وتييير يا ليدى مصيا يح السيجي  الي يديار  

 وكيا تعدي ت ا ومج س  ا 

اك  ا  ح مي ات ضيد  يميييق امليايا ير والي ي مييي  اليايحير  والسييير رياية حيديدييد يا 

   ويا ل ضطين  ام  مد  ال موي 

رييايية مسيي ييوى اليي ييدييار   ميي ييابييعيين و تسيييييييية هييطييابييات االريي ييميياد ايييوحييوليين بييار ييار 

 ا اار ين وال سسيق مق هقين لتسيية ال ماقات الدولين و  فظيا  

و السير رياية  سيا F84 دحدار تيادات اررفا  ال ريان راة السيمن اي ادن

 تسيية ا و  ف يا 

/  FGARحر ي  الع نات مق )ح دوج ضما  ايؤ سات الصضية  وايي يو يطين 

( و CGCIح دوج ضما  نرومل اال يتي يميار ليقيميؤ يسيات الصيضييية  وايي يو يطين 

حييي يييدوج  ددييادتييي ييم بيياييييعيييقييوميييات الييي  ميين اييين د يييار درا يين اييييقيي  ريياييية مسيي يييوى

 ال ما    

وميي ييابييعيين ورحييد تسييديييد  FGAR    /CGCIا ييتيييييفييا  ضييميياقييات حيي ييدوج ال ييمييا  

 دواحية رموالت ةنساط ال ماقات  

و الي يصيرييح بي يعي يةات   FGAR    /CGCIم ابعن ميقيفيات الي يميويي  اييضيطيا  ب يميا  

العم   لدى ح اديق ال ميا  وديسيا ر يرا ات االحيفيانييين و اين اآل يا  ايي يعيا يد 

 رق  ا

 

 ال  مي    م ابعن ا تيفا  ال عوي ات ما الص اديق السيادين وتر ات
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نستهدف من خالل هذا التدخل الى تسليط الضوء وتوضيييح وشير  

مهام وطريقة عمل أعضاء اللجنة وذليك قصيد اليتيقيرب أكيثير مين 

 الزمالء ووضع الجميع في الصورة.

و كما يعلم الجميع ان كل أعضاء )ل.خ.ا.ج( لديهيم قيبيل كيل شييء 

مسؤوليات كموظفين في المصيرف كيل حسيب وظيييفيتيه وميهياميه 

المنوطة به والمخولة اليه في منصبيه. وليتيجينيب كيل تيقيصييير فيي 

المسؤوليات ارتأينا وضع أسس ومواعيد نسير وفقها ليبيليوف افضيل 

 النتائج.

 ما تستدعيه هذه المهمة النبيلة من جهد وتفاني.

أول األشياء التي قمنا بها هي توزيع المهام عيليى األعضياء حسيب 

 طبيعتها وحسب ميول االفراد الى هاته الواجبات. وهي كما يلي،  

 

بيييعيييد تشيييكيييييييل ليييجييينييية اليييخيييدميييات االجيييتيييمييياعييييييية ارتيييأى 

المهام مين اجيل اليتيكيفيل الصيحيييح بيانشيغياالت  تقسيم  األعضاء  

 الموظفين و المهام التي أسندت الينا و التي يمكن عدها فيما يأتي 

  ألبينياء  تكاليف دور اليحيضيانية  متابعة تعويضات جزء من

 الموظفين.

 . متابعة دفع منحة الزواج 

 .متابعة دفع منحة االزدياد و الختان 

 .متابعة دفع منحة الوفاة 

  القروض االجتماعية متابعة و تسيير . 

مع العلم اننا نحرص على دفع التعويضات و المنح في اجال مقبولية 

 للتخفيف على الموظفين في المصاريف الكبيرة التي تثقل كاهلهم. 

 نقدم لكم أعضاء اللجنة كل حسب مهامه.

 

ُ)   بسم هللا الرحمن الرحيم :قال هللا تعالى َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

َهاَدِة  َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُوَن ۖ َوَستَُردُّوَن إلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشه

 فَيُنَب ِئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُوَن(.

روى ابن ماجة، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )إن هذا 

الخير خزائن، ولهذه الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله هللا مفتاحاً 

للخير، مغالقاً للشر، وويل لعبد جعله هللا مفتاحاً للشر مغالقاً 

 .للخير(
النوايا الطيبةُ مفتا  الخير في هذه الحياة، بوابةُ التوفيق والرزق، 

وهي من العبادات الخفية، فكلما كانت سريرة اإلنسان نقية ابتسمت 

له الدروب، والنت له الخطوب، ومالت إليه القلوب ابدأ يومك دائما 

 بمفتاحين:

األول النية الطيبة فهي مفتا  الرزق، والثاني الكلمة الطيبة فهي 

مفتا  القلوب وعلينا بصدق نوايانا وإصال  مقاصدنا، وهذه هي 

البداية؛ ألن صفاء النية ونقاء السريرة وحسن الظن مفتا  لكثير من 

 .كنوز الدنيا واآلخرة

 فاللهم اجعلنا من السباقين لفعل الخير و الخيرات.

 فيما يخص لجنة الخدمات االجتماعية: 

بعد تشكيل لجنة الخدمات االجتماعية، أسندت إلي المهام التي 

أتشرف بها لتقديم ما هو أحسن و أفضل لعمال مصرف السالم و 

 الممثلة فيما يلي:

مكلف بالتعويضات و المنح الحموية و التي تبدأ فترتها من تاريخ 

 بداية شهر أكتوبر إلى غاية شهر ماي .

مكلف ببرمجة نشاطات الرحالت السياحية خاصة بمواسم  -

االصطياف و التي تبدأ من فترة موسم الصيف إلي نهاية شهر 

 من كل سنة. سبتمبر 

 مع خالص التحية.

 السيد : زهير غولي 

رئيس لجنة الخدمات 

 االجتماعية
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السيد : محمد حسين  

 نقاز

عضو مكلف بالنشاطات 

 السياحية و الحموية

 المبلغ المنح المقدمة

 000,00 300 منحة الزواج

 000,00 40 منحة الوفاة

 000.00 240 منحة رياض األطفال

 000,00 220 منحة االزدياد

 500,00 63 منحة الرياضة

 604,08 285 2 منحة السياحة

 000,00 80 منحة الختان

 000,00 735 القروض الحسنة

.2222إليكم جدول البيانات للحصيلة المالية لشهر أكتوبر   
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التغطية اإلعالمية التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية
معارض 

التغطية اإلعالمية
-معارض 

التغطية اإلعالمية
 معارض 

التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية
صالونات -معارض 

التغطية اإلعالمية
-صالونات 

التغطية اإلعالمية
 صالونات 

التغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالميةالتغطية اإلعالمية
تظاهرات-صالونات 

التغطية اإلعالمية
 تظاهرات

باملركز التجاري  KIABI ملصرف السالم اجلزائر باملساحة التجارية اجلديدة   TPEأجهزة للدفع اإللكرتوني  02تثبيت 

 رتاج مول قسنطينة  
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مشاركة مصرف السالم اجلزائر يف رعاية املؤمتر الدولي اخلامس حتت عنوان : اإلقليم , الرقمنة و التنمية احمللية تكامل و  

 آفاق مستقبلية وهذا باملدرسة الوطنية لإلدارة 



 

 التجمع الفصلي للثالثي الثالث للمدراء المركزيين و الفروع

00ص   



 

 يك مصرف السالم الجزائر في البيع بالتقسيطلديار دزاير شر مقر جديد تدشين 

01ص   



 

 مشاركة مصرف السالم الجزائر في صالون الرقمنة  و التكنولوجيا  ديجيتاك

00ص   



 

 مشاركة المصرف في القمة البنكية المغاربية

00ص   



 

 ركن األبحاث العلمية

01ص   



 

 الجزء األول
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 يتبع يف العدد القادم إن شاء اهلل
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نا  ق ي   محمد حاة   رقي  و يقيم ) ةربيقن ميا 

، وايسأُا 
ُ
 الصا  ن

ُ
 السعادِ   ايرة 

 الوا ُق، وا جاُر الصا ُح، وايركُب النهيُ (،

ديييي ييا يييوضييح ليي ييا ر ييو    حييايية   رييقييييي  و ييقييم 

 ب   السعاد  لاسر دسط ان  مق ايا  والايوت

الفاهير  والشير يات اليأياييية  وامي ي ك ةديخيم ةقيواا 

 السيارات وتعدد ال و ات، ال ب  السعاد 

هن دسط ان ب عن ةمور ند حظ  ا حضيية  وبسيييطين 

،
ً
 ولأ  ا ذات معنا كاية  دا

   دال و ن الصيا ي ين حيحي يا  دوية  يييد كياييية ليلي

حييدييد ييا وايسييأييا الييوا ييق و ييو ايسييأييا الييي  

حيييايييسييييييي  ةو تشيييايييةيييي  بيييديييييييدك وتيييعييياييي  واييياييييا  

 را الض  والازوير،
ً
 ا     بعيدا

  وا ييجييار الصييا ييح ومييا ادراك مييا ا ييجييار الصييا ييح

 و ذاك ا جيار اليي  تسي يطيييق ة  حي حيمي ي  رياية 

مال  واا   اين غيييابي  وكيم ةحيايح ذلي  نيقييي  

 وقادر ان ون  ا ا  اون 

   وايييركييب اليينهييي  و ييو  ييريييسيين ريياييشيي   يي ييييياحيي

دأما نعقم دإ  ا ي يييا  ريايار  ريا ر يقين ريقييي يا 

ا  يييا  يا دي قير ميا حيخي يار اييركيب اليي  حيرييد 

 ليا حيأيمي  
ً
ا  يا  الر قن بي  ديإ  اهيايةحي   شيا

ر ييقيي يي  و يي ييسييق ايين ميي يي ييصيي  الييطييريييق ةمييا دذا 

 دسيي ييديي ييا  اليير ييقيين 
ً
 حييقيياييا

ً
 نييويييا

ً
اهيياييةحيي  مييركيياييا

 بخية و  من و  ص  لبة ا ما  

ميا الي ييا ييييين الييفييقييسييفييييين قيي  ييظ ةقيي  ميي ييي ارغييريييق 

و ييتييا ونيي يي ييا ا يي يياويين  يي يياك اهيي يي ف بييييي  اييييا ييب 

 الفقسفين والفأرين ما  يث تعريفيم لقسعاد ،

دييميي يي ييم مييا يييرى ة  السييعيياد  مييو ييود  ايين الييقيييات 

ا يي ييسييييين وميي يي ييم مييا يييرى ةنيي ييا مييو ييود  ايين الييو يين 

 الفأر  والعسان لإلنسا ،

ونيقيين نيقيييييقين و ييدت بي   السييعياد  مييو ييود  ايين  يي  

 ما الفأر وا  ل ان قفل الونر،

ي يييفييين ة  السيييعيياد  حييرحيييايييط بيييمييسييياريييد   نييا  الييفييي ي

 ةر يطيو و يد بي   السيعياد  
ً
 ما ديمي ي 

ً
ا هريا قورا

 ما هن دال  د ل ضرات وقوان  ان  يا  ارنسا ،

دارنسا  الفسية يدد  عادح  ر دما يحصي  رياية 

ايا  وايريم يشعير بيالسيعياد  ري يدميا يي يعيااية ميا 

 مرض  و أيا،

دييديد ا  السيعياد  هين اليفي يييقين  KANT ةما  اقر

با ما الفاراب  و د ة  السعاد  ال يدد يا ارنسيا  

 دال ر دما يادة ان ال فأية وال  م  

 : تاتيح السعاد  في الدنيا وا بر  

 :املتتاح ا ول هئ الص ر وحمد هللا عز وجل 

 يث يسو    ر  و   ب   ا  يييا  ميديميورين ميا 

 
ً
ايصييياريييب واليييطيييرج اليييتيييي بيييعييي يييييييا  يييييييليييو  وريييرا

 وة  ا ي ييييا  لييا حيلييو  
ً
وبيعي ييييا  يييلييو  مسي ييسيييميا

 حيييعييياييين ةو  يييييييقييين بييي  هييين اييين  يييالييين حيييسيييقيييب 
ً
دائيييميييا

 مس مر،

وليل  يدب راة ارنسا  الصبة راة ما يي حييي  ميا 

 مصارب ومشا   ان  ياح   ق  ميما ات دت

 حق  ايشا     فر  رقي  ان ن اين ايطاف،

وما رقي   وى ال ميسي  بيا  ري  و ي  واليتيسيبيييح 

 و مد  ان    يون وان    ح  ،

دما ال ا ين الديسين ييديد اليعيقيميا  ايسيقيميو  بي   

 ارنسا  يحص  راة السعاد  ر دما

يي ييسير  ميا   اين حي حيي  وحيييييامي  ولنياميين اليي  ييا  

 ودع  ا اية ومسارد  االهريا 

 املتتاح الثان  هئ الرضا  

 

والي  ييعي يبية ميا ةرياية در يات السيعياد   يييث ة  

 ارنسا  الي  يرعغا بما ةحا   

واييمييا ر نيي  واييمييا اميي ييحيي يي   يييييصيي  ايين اليي يي يياييين دويية 

 السعاد  ا  سيسين التي ال ر وا

 ر  ا والتي ال يمأا    ،غي  دبعاد ا ر  ،

 
ً
 حياميا
ً
 يث د  ارنسا  ايؤما با  ر  و   دييمياقيا

  يعقم ة     ما ي حي 

مييا هييييية ةو تيير  يييييزو  ورييقييييي  اليي يي كييد مييا ذليي  

 بما ةحا  ما هية ةو تر 
ً
 ورقي  ة  يلو  راضيا

 :املتتاح الثالث هئ العتئ واملسا حة 

 

دييإ  الييعييفييو ومسييامييحيين ا هييريييا تييعيي ييبيية مييا ا مييور 

 التي ال يس طيق ارنسا 

العاد  دعقيا بي  حيحي يا  دوية دنسيا  ذو نيو  ريالييين 

واليييسيييو   ييي يييا ال تيييعييينيييي اليييسيييو  اليييايييدقييييييين بييي  اليييسيييو  

 العسقين،
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 ميييا ميييعيييانييياييين 
ً
ديييايسييياميييح كيييرييييم كيييميييا ييييسيييا  وايييدال

 ا هريا نم ب دا قيم ودا ةمر ايعانان

 لقدقيا د ي كما يسا  دوار ،

وال تشييضيي  قييفييسيي  ورييسييقيي  بييمييعييانييايين ا هييريييا بيي  

 حدا قيم وةكم   ريس 

 ديم ةن  ما ة  تشض  بال  ب م،

 راة ردد كاييية ميا ا بيحيا  اين ريقيم الي يفيل 
ً
وا ا ا

 حاي  ة  ا شاا  الييا يسامحو  

 ا ك ة  عاد ،
ً
 وي دا قو   م دع 

  يح ةق  ان بدايين ا مير  يتيشيعير بي قي  حصيردير 

 و  ق  را   وياذا ران ذل 

وياذا لم ةرانب م ولأا مق مرور الونر   سيو  اين 

 قفس  ما ا جيد ةن  لم ةرانب م وةن  حدا ق  م 

:املتتاح الرابع للسعاد  هئ العمل الصالح 

 

 يييييييييث د  نيييييييييان ارنسييييا  بيييي دييييعييييا   سيييي يييين مييييا 

مسييياريييد  االهيييرييييا وحيييقييياييييييين  يييا يييات املييي ييي يييا ييييييي  

والسيان باييان ال طورين ليا ةثر كاييية رياية الي يفيل 

 البشرين،

واليييتيييي تسييياريييد اييين د الييين  يييميييون ارنسيييا  وتشيييعييير  

بييالسييعيياد  والييرضييا واال ييمييئيي ييا  والسيي ن الييداهييايين 

و ييو ةميير ايين غيياييين ا  ييمييييين و يي يي  ييظ ذليي  ريي ييد 

 
ً
 نيام  ب   رم  دنسان  ميما  ا  بسيطا

:املتتاح الخا س هئ ا بتعاد عن الغضب 

 

 يييييث ييي يييييح ا  يياييا  اليي ييفييسيييييو  بيياالبيي ييعيياد رييا 

الييضيي ييب نييدر ارمييلييا  والييي   يييييلييو  ايين اليياييداييين 

 ةمر ان غاين الصعوان،

وليييأيييا  يييرريييا  مييييا  ييي يييعييي ييياد رييييقييييييي  ا مييير الييييي  

 اشعرك بسو  كاية  والي  يعود ريقييي  بيالشيعيور 

 بالسعاد  والفرح

 ميا غياضيب وحيديد  
ً
وهاحن ر دميا حيوا ي  شيايصيا

يييحيياو  دغيياظيي يي  بييضييييين هييقييق  ييدا  ديي يياييادليي  اقيير 

بييابييتييسيياميين دييييي ييا حيي كييد بيياقيي  و ييييير ليي  ةكيي يية مييا 

 حفعن ددعن وا د  

:املتتاح السادس هئ عدم ا بتالع بالناس 

 

وييسيصيد  ي يا بيعيدن االهي ي ط بيالي يا  بشيلي  كيايييية 

ومسييي يييمييير بييي   ييياو  االبييي يييعييياد ريييا الييي يييا  نيييدر 

 ارملا ،

وقسصد   ا ميا  يييث ا يجيقيو  والي يليقيم ميعيييم اين 

ة  ،غي  د  ي يح ب   ي لقم ارنسا  مق ةك ة ميا 

شا  ةو شيايصييي  اين ميخي يقي  ا ميور بي   ياو  

 دبسا  بعم ا جدين ان ر ن   مق ا هريا،
ً
 دائما

وال قييسييصييد  يي ييا اليي ييو ييد ةو اليي يي   بيياليي ييفييل ولييأييا 

بييالييسييسييايين لييألييشيياييا  الييقييييييا يييدييدو  حييعييوايين ايين 

اهيييي يييييييييار ييييم  حييييدنييييا يييي ييييم دييييا د يييي  ليييييييييم رييييدن 

 االه  ط الأاية بال ا  

والنا إلاى ها ااياة  اقاالاناا والاذي تاحادثاناا فاياه عان 

 ااتاااتاايااح السااعاااد  فااي الاادناايااا وا باار ر نساا ل هللا 

  عالى أن يجعلنا  ن السعداء في الدار ن.

 املصدر :  ئقع متاب 
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 ايأ وان مدر ن وما لم يمر ب ا لا يلو  در ميا  ام   يسا  ا  الي ادن

 يانيم  يرييد   ضيميا نررت االل حاج بميسيابيسين ميا ا ي  مي يصيب كيميييحيح 

وايين تييسيييييا الييرييياعييغييي حييمييييي  بصييفيين   ييييياتييغييي،   –ييومييييين اهيي ييصيياحيييييا رييياعييغييي 

أير  اليسيدن  و  ا ي يميد قيقير تيرف االلي يحياج بياييؤ يسين ارري مييين هاحن لي

ايييي ييور  و الييتييي  ييقييفيير ديي يي ييا بيياليي ييييي يييييح يسييودات الصييفييحييات الييتييي يييأيي ييبيي ييا 

 ي ييفييييو  ايين تيتييا املييجياالت و كيييا اهي يييييار اليعيي يياوييا اييي ييا يايين لييقيصييفييحييات 

االووة  حيرا ين مي يي اليو يقين ا ووية ليم ةكيا ذا ميييو  ليقي ييي يييح الي يحيو  ال  

ا  ا ن هن التي  اقر الضالان راة اه يار ، لأا بمرور ا  ابيق واي يو ي ي يات 

ما  ا  ييرة  نسيم الي ييي يييح، تيعيرت بيتي ياغيم وارحييياح بيميا ةنيون بي   ادني  

رغيايين ايين ايييواحيقيين واالييان بيليي  الييو ييائي  اليتييي تسيي يدييوبي ييا ميييي ين الي يييي يييييح، 

وةوليييييا ا  يييلييو  لييقييميييييحييح مييعييقييومييات و لييو بسيييييطيين رييمييا يييدور ايين  ييواليياييل 

ياقيير و يي ييييين او دولييييين، و بيياييعييم االهيي ييصيياحييات الييرييياضييييين و  السيييييا يين ا ي

با اصو  كر  اليسيدن اليتيي هين ميرايط اليفير  بياليسيسياين ليجيجي   اليريياعيغيي اين 

رمان ا جديد و اي ا ال حأم ان نوارد القضن ميا قيحيو و حيرف، و ديوج  ي  

 يا، ا  يلو  اييحح ل  دنن ال ظر و ميز  ان فا  االهيطيا  الي يحيويين، و يميا 

ايعيار التي يو   ب ا      ف  ميحح   سيا ييين اليعيمي  ايي يوط بي ، ديلي  

   هطا قحو  او هرو  را ال   يمأا ان  يشو  حور  اليوميين اييسيرو  ، 

دي يفييسيد بي ييا نسيايين مييا نييرا ي يا  دي ييخيييي  ةقيي  لييم حي ييسيايي   ييايطيا قيحييو  لييعي ييوا  

الصييفييحيين االوويية او اقيي  غيييييةت  يييييوا دييحييوى دييأيير  مييسييا  مييا وحييميير  ييايياريين 

وقيظيرتي يم قيحيوك    دأي   ي يليو  رد  ديعي  مسيؤولييي   ا جريد  وةحدرت، 

 وكي    صاح قفسا   اقر هصيصا   

 يايارين ا يجيرييد ، ال بيد ا  يي يحيسيق اليسيارئ ايييحيح نياي   داار السصيد اقي 

ميا د يرا   يميييق الي ييي يييحيات و ييا بيإرياد  نيرا   ثياقييين وثيالي ين ليلي  ميسيا  

يس ظر ال ي يح، ديمأ   ة ياًقا دراد  ك ابن مسطق  ام  ةو تيضييييية ة يقيواي ، 

دذا ليي ن ا ميير، مييق ا يياييةان ا يياييط اليي ييحييرييير  لييدار الييسييشيير ةو الييي يياديين الييتييي 

حوظف  واربسا  رياية ديأيرحي  اليرئيايسييين  و ةهيييةا و ليايل اهيرا، ميا اردت نيولي  

مدم ، اق  يمأ   اكتشياف ميييولي  وميو ياي ي  بياليسيييان بيا  ريمي  تيريي  و 

لوان  ا م سدمن، د  حيسيييم  يأيميا مسيايسيا رياية ة  مييي ين او  يردين دو  ا  

  ف ل عمل شر   ا  الحرامحمار يا وال حح سر ا  رم ، 

: أحمد بوحاجب السيد   
 مندوب متعدد المهام

 خلية التسويق و االتصال
 ˇ
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د  اال   ادات بشرين ديو د د  ا ا اية ويو د د  ا ميا  يوذ ذلي  واليأيميا         

  تعاوة وال حيو يد ة   يميارين   ميعيصيومين ميا ا يايطي  ديإ  ة سيسير ا يجيميارين 

ة سيا مييعييييم ول  ة ييا وا دي ييديي يبيي ييم، ومييا ميسيي يي ييييات  ييا ا ميير ة    يييؤيييد 

 وي صر  مارن ايسقمي  ويمد م

بييعييوقيي  و د ييقيي  دذا ة ييمييعييوا رييايية ةميير، و لييييييا ةنييو  تييعيياوقييوا مييق دهييواقييأييم و 

 ة س وا الظا ب م ، و ال فا م بي  ةر ا  املجمورن و 

التعجيق  و ال حفيز ديما بي  يم و اال ي يمياا رياير ا ياييية و الي يعيا ي  و الير يمين 

بيييييي  ايسيييقييمييييييي   ميييؤيييد مييا    و ييو مييسيييصييد ميييا ميييسييياحييد الشيير يييعييين ، ةوليييم 

" اثال املاؤ اانايان فاي تائادهام وتاراحامااهام و اعاا اتاهام  اثاال    :ملسو هيلع هللا ىلص   رسائل هللا ييسي  

ونيا     "   الجسد إيا اشت ى  نه عضئ تداعى له سائر الجسد باالساهار والاحا ا 

االااباااناايااان  شااد بااعااضاااه       ) ااالاائات رباا  و سااال ااه عاالااياااه املااؤ ااان لاالااامااؤ اان كا

، نعم  أيا يساغن ا  ييأيو  ايسيقيمييي   ييا  رياياد وشب  بين أاابعه   ( بعًضا

   ، كم   ا جسد الوا د  و  الاسيا  الي  يشد بع   بع ا  

و  اك درا ن رقمين ة يريير رياية قيوا ميا اليطيييور اييييا ير  ،  يو  نيطيعيييا       

يسادات كاية  ، دو دوا ة  السبب ير ق دوة  ييةاني يا بشيلي   يميا ين و بيتي يظيييم 

، و  يييا ليي يخييفييييي  اال يي ييليياك اليييييوائي  ميمييا يييدييعييقيييييا حييسييطييق  Vريايية تييليي   ييرف 

، و السيبيب اآلهير را يق دوية الصيوت اليي  حصيدر  ةثي يا   %   54مسادات ح عدى 

الطيةا  دو د الاا  و  ةن ا ةحوات ححفيزين و تعيجيييعييين ، وو يدوا ةي يا ة  

نائد املجمورن ي ضية ما مر   هرى و  يا ال يايةا ي ي  و رريطيا  دير  اليسييياد  

 ر ا  املجمورين ، وهيطين الي يدياح  يي  حيطيايق ةي يا رياية اليسييياد  ارداريين اين 

رسائل ايؤ سات ، و ان العم  السياتغي و اال ي يميا ين  ، دي ييكيروا  يييدا نيو  

"إن هللا   يجمع أ تي"ر أو قال: "أ اة  احاماد ااباى هللا عالاياه وسالام   :ملسو هيلع هللا ىلص   هللا

،  و ةكرر و ةنوليا مر  ةهرى     ًييُد   ميق  عبى ضاللةر و د هللا  ع الجماعة"

       ا ًجمارن

و ايين ا هييييية قييدرييوا    يياييحيياقيي  و تييعيياويية و قييسييو    الييقيييييم و ييد حييفييوف        

وا يد ييم  ياي  السيي ن  وةلي  بييي  نيقيوبي يم وا يمييق  يقيمي ي ييم رياية ا ي ييق ايسيقيمييي 

واقصر م راة ما رادا م وةرِ  ب م راين الديا       ميييييا        و  هير دريواقيا ة  

 ا  مد   ر  العايي  واارك   ديأم  
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يحكى عن رجل في مكة يدعى عبد هللا القرشي كان له زوجة مؤذية 

 .اصطبر على أذاها أكثر من أربعين عاما

فلما أشتد أذاها وفاض به الكيل خرج من مكة فإذا هو بالبادية. فوجد 

عابدين يتعبدان ويتدارسان العلم فجلس معهما يتعبد و يقرأ القرآن و 

وكان من شيمة العرب آنذاك أن ال يسألوا ضيفهم عن  -يتقرب الى هللا 

واذا بوقت العشاء قد حان، فقال أحد  -هويته أو غايته إالا بعد ثالثة أيام 

العابدين لصاحبه: "ادُع لنا هللا أن يرزقنا بعشاء"، فأخذ أحد العابدين 

بالدعاء فما هو إالا وقت قصير و إذا بطارق يطرق الباب ويحمل إناء من 

 .الطعام

وجاء اليوم التالي وأخذ العابد اآلخر يدعو هللا أن يرزقهم بعشاء فاذا 

 . بالباب يطرق ويحمل أحدهم إناء من العشاء

واذا باليوم الثالث فقال العابدان لعبد هللا القرشي: "اليوم عليك أن تدعو أن 

يرزقنا هللا بعشاء" فأخذ الرجل يحدث نفسه أنه رجل عاٍص كثير الذنب، 

كيف يستجيب هللا له و هو الٍه غافٌل. فأخذ يدعو ويقول : "اللهم بعمل 

 "هذين العابدين وصالحهما وإيمانهما أن ترزقنا العشاء الليلة

فإذا بالباب يطرق ويحمل أحدهم إناءين من الطعام فتعجب العابدان وأخذا 

 يسأالن الرجل: "بما كنت تدعو يا أبا عبد هللا؟!"

 فقال الرجل وهللا ما دعوت إالا بحق تقواكما وإيمانكما ليس إالا 

ثم سألهما: "بما كنتما تدعوان؟" قالوا: "حدثنا أحدهم عن رجل في مكة 

يدعى عبد هللا القرشي كانت له زوجة صبر على أذاها فكنا ندعو هللا بحق 

 "صبر القرشي على زوجته: "ارزقنا بالعشاء

 

*****************************************ذكر 

 األديب الكبير المنفلوطي في أحد كتبه قصة طريفة بهذا العنوان

وهي أن أحد السالطين كان محباً للغة العربية وكان فيه شيء من 

 الحماقة، 

فبينما هو يقرأ في كتب النحو لفت انتباهه عبارة ضرب زيد عمرو فرا  

 يبحث في كتب النحو فوجد العبارة حيث ما وردت ترد بهذه الصيغة.

 فقال هذا شيء عجيب وعمل مقصود، 

فأرسل إلى أحد علماء النحو وسأله عن ذلك فقال يا موالنا إنما هي مجرد 

 أمثلة وضعها علماء النحو توضيحا للدارسين.

فقال السلطان لو كان األمر كما تقول مجرد أمثلة لقالوا مرة ضرب زيد 

 عمرو ومرة أخرى ضرب عمٌرو زيدا 

أما أن يجعلوا عمرو هو المضروب دائما فهذه جناية وظلم ال بد من 

 إيقافه، 

وحينما لم يستطع أن يقنع السلطان زج به في السجن ثم أرسل إلى آخر 

وآخر وهلم جره حتى مأل السجن بأهل النحو وحصلت أزمة ومشكلة 

 كبيره،

 وكان في مصر آنذاك عالٌم داهية فطن .

 فأرسلوا إليه الخبر فشد الرحال إلى السلطان.

 وعندما وصل إليه أخبره أنه جاء شافعا في علماء النحو .

فقال السلطان: وهللا ال يخرجون حتى يأتوني بحجة مقنعة على ضرب 

 زيد لعمرو .

فقال العالم: أصلح هللا موالنا السلطان إن عمرو متطفل وقليل أدب 

 ويستحق أكثر من ذلك، فقال السلطان :كيف؟ 

 قال: أليس اسم موالنا السلطان داود ينطق بواوين ويكتب بواو واحدة؟

 قال: بلى. 

 قال: فأين ذهبت الواو الثانية؟ 

 قال السلطان :أين ذهبت؟ 

قال :سرقها الخبيث عمرو وألحقها باسمه دونما حاجة إليها فسلط عليه 

 علماء النحو زيدا يضربه أبد اآلبدين.

 قال: فضحك السلطان وقهقه.

أمثلة وضعها علماء النحو توضيحا للدارسين.
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