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ونحن نكرم أبناءنا وبناتنا الذين تفوقوا في  

امتحانات أطوار التعليم الثالثة تبادرت إلي  

ذهن  قصص أعالم األمة من علماء الحديي  

الذين أفنوا حياتهم ف  تحصيل سنة النيبي  

عليه الصالة والسالم وتمحيصها ليتيبييين 

الصحيح من الضعيف من الموضوع منها وقد 

حدثتكم عن بعض أحوالهم ف  مقالة سابقة 

وأحببت أن أسرد عليكم اليوم قصة عجييبية 

ألحد هؤالء األفذاذ من الرحالة في  طيلي  

الحدي  أال وهو أبو حاتم محمد بن إدريي  

الرازي. إن ف  قصص هؤالء األفذاذ ما يستح  

أن يروى ألبنائنا وبناتنا لشحذ هممهم وتقوية 

عزائمهم لما هم مقبلين عليه من التحصييل 

العلم  مع ما بين زماننا وزمانهم من فيرو  

 ف  الوسائل واإلمكانات. 

لقد بدأ أبو حاتم أسفاره ف  طل  العلم وهيو 

حدي  عهد بالزواج تاركا امرأته حامال ولم يعد 

إليها إال بعد سنين فوجد ابنه عبد الرحميان 

قد ناهز األربعة عشر سنة من عمره ثم ليم 

يلب  أن استأذن زوجه ليأخذ ابنه ف  رحيلية 

أخرى للحج واالستماع لعلماء األمصار فأذنيت 

له شأن الصالحات من نساء هذه األمة الالئي  

يدركن فضل العلم و مثوبة السع  الكتسابه. 

فصاح  عبد الرحمان أباه حت  بلغ من الشأو 

العلم  مقاما عليا وصار أبو حاتم وابنه ابين 

أب  حاتم ف  علوم الرواية والدراية صنوان ال 

يذكر أحدهما إال ثن  باآلخر وأبلغ من وصيف 

هذا التالزم بين األب وابنه قول اإلميام أبي  

 زرعة شيخهما معا " من شابه أباه فما ظلم"

أب  بكر روى ابن عساكر ف  تاريخ دمشق عن 

كان مين "  قال:  محمد بن عبداهلل البغدادي

ِمنة اهلل عل  عبدالرحمن أنه وِلد بين َقماطر 

العلم والروايات، وتربَّ  بالمذاكرات مع أبيييه 

وأب  زرعة، فكانا يزقانه كما ييز  اليفير  

الصغير، وُيعنيان به، فاجتمع له مع جوهير 

نفسه كثرُة عنايتهما، ثم َتمَّت الينيعيمية 

برحلته مع أبيه، فأدرك اإلسينياد وثيقيات 

الشيو  بالحجاز والعرا  والشام واليثيغيور، 

وسمع بانتخابه حين عَرف الصحيييح مين 

السقيم، فترعرع ف  ذلك، ثم كانت رحليتيه 

الثانية بنفسه بعد تمكُّن معرفته، ُيعرف له 

ذلك، وتقدَّم بُحسن َفهمه وديانته، وقيدييم 

 "سلفه

ولنعد اآلن لمغامرة اإلمام أب  حاتم البحيريية 

ف  رحلته األول  ف  طل  العلم ولنترك اإلمام 

يحدثنا بنفسه عما قاساه فيها كما جاء في  

 كتاب سير أعالم النبالء لإلمام الذهب :

داود  ، مين عينيد المدينية " خرجنا من  

وركبنا اليبيحير ،  الجار ، وصرنا إل  الجعفري

فكانت الريح ف  وجوهنا ، فبقينا ف  البيحير 

ثالثة أشهر ، وضاقت صدورنا ، وفن  ما كيان 

معنا وخرجنا إل  البر نمش  أياما ، حت  فن  ما 

تبق  معنا من الزاد والماء ، فمشينا يوما ليم 

نأكل ولم نشرب ، ويوم الثان  كمثل ، وييوم 

الثال  ، فلما كان يكون المساء صلينا ، وكينيا 

نلق  بأنفسنا حي  كنا ، فلما أصبحنيا في  

اليوم الثال  ، جعلنا نمش  عل  قدر طاقتنا ، 

وأبيو  وكنا ثالثة أنف  : شيخ نيسابيوري ،

، فسقط الشيخ مغشيا عليه  زهير المروروذي

، فجئنا نحركه وهو ال يعقل ، فتيركينياه ، 

ومشينا قدر فرسخ ، فضعفت ، وسيقي يت 

مغشيا عل  ، ومض  صاحب  يمش  ، فبيصير 

من بعد قوما ، قربوا سفينتهم من اليبير ، 

، فلما عاينهم ، ليو   بئر موس  ونزلوا عل 

بثوبه إليهم ، فجاءوه معهم ماء ف  إداوة . 

فسقوه وأخذوا بيده ، فقال لهم : اليحيقيوا 

رفيقين ل  ، فما شعرت إال برجل يص  المياء 

عل  وجهه ، ففتحت عين  ، فقلت : اسقن  ، 

فص  من الماء ف  مشربة قليال ، فشربت ، 

ورجعت إل  نفس  ، ثم سقان  قليال ، وأخيذ 

بيدي ، فقلت : ورائ  شيخ ملق  ، فيذهي  

أمشي  وأجير  جماعة إليه ، وأخذ بيدي ، وأنا

 رجل  ، حت  إذا بلغت إل  عند سفينتهم ، 

0ص   
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وأتوا بالشيخ ، وأحسنوا إلينا ، فبقينا أياما حت  رجعت إليينيا 

إل  واليهم  راية : أنفسنا ، ثم كتبوا لنا كتابا إل  مدينة يقال لها

، وزودونا من الكعك والسويق والماء . فلم نزل نمش  حت  نفد 

ما كان معنا من الماء والقوت ، فجعلنا نمش  جياعا عل  شيط 

البحر ، حت  دفعنا إل  سلحفاة مثل الترس ، فعمدنا إل  حجير 

كبير ، فضربنا عل  ظهرها ، فانفلق ، فإذا فيها مثل صيفيرة 

البيض ، فتحسيناه حت  سكن عنا الجوع ، ثم وصيلينيا إلي  

، وأوصلنا الكتاب إل  عاملها ، فأنزلنا في  داره ،  الراية مدينة

فكان يقدم لنا كل يوم القرع ، ويقول لخادمه : هاتي  ليهيم 

اليق ين المبارك . فيقدمه مع الخبز أياما ، فقال واحد منا : أال 

تدعو باللحم المشئوم ؟ ! فسمع صاح  الدار ، فقال : أنا أحسن 

بالفارسية ، فإن جدت  كانت هروية ، وأتانا بعد ذلك باللحم ، 

 مصر" ثم زودنا إل 

ومما يرويه ابن أب  حاتم من تكري  األب و ابنه حياتهما للعلم 

ربَّما كان يأُكُل وأقَرُأ عليه، ويمشي  وأقيَرُأ دون سواه قوله : " 

عليه، ويدُخُل الخالَء وأقَرُأ عليه، ويدُخُل البيَت ف  طل  شي ء  

 ه"وأقَرُأ علي

حضرت أب  رحمه اهلل تيعيالي  »وأعج  من هذا وذاك قوله: 

، وأنا ال أعلم، فسألته عن عقبة بن -أي الموت-وكان ف  الَنْزِع 

عبد الغافر يروي عن النب  صل  اهلل عليه وسلم: له صحبية؟ 

فقال برأسه: ال، فلم اقنع منه، فقلت: فهمت عن : له صحبية؟ 

قال: هو تابع . قال ابنه: فكان سيد عمله معرفة الحيديي  

وناقلة اآلثار فكان ف  عمره يقتب  منه ذلك فأراد اهلل أن 

 يظهر عند وفاته ما كان عليه ف  حياته."

 

رحم اهلل أبا حاتم وابنه عبد الرحمان وعلماء هذه األمة األفذاذ 

وإن ف  قصصهم لعبرة ألول  األلباب وذوي الهمم الشياميخية 

 والعزائم العالية من اآلباء و األبناء.
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ليس المقصود من هذا العنوان ضبط حدّ الثقافة اإلسالمية من خالل 

السنَّة، وال وضع تعريف لها، وال تحديد مفهومها، وإنما قصدنا 

البحث في المعاني السنّية الكليّة التي من خاللها تأّصلت في 

المسلمين روح الفكرة اإلسالمية، وانطبع عنهم ذلك المنهج من 

 مناهج المعرفة، الذي هو مفهوم الثقافة اإلسالمية.

وقد سلكت السنّة في بناء هذا المفهوم، وتشكيل صورته في نفوس 

 المسلمين؛ لتكون الصورة عينها الواردة في التنزيل، ثالثة مسالك:

ونعني به التعليم؛ تعليمه صلى هللا عليه البيان :  -أوال

وسلم ألمته عناصر عقيدتها وسلوكها وتعاملها، وبناء أفكارها 

وتفكيرها، من خالل كالمه صلى هللا عليه وسلم ، الذي هو وحٌي 

يوحى، حيث تجّسده أقواله، وأحاديثه، وحكمه وخطبه، ورسائله 

المختلفة، وما بّث فيها من المعاني المتنوعة مع ترديدها في صورها 

الجزئية، وربطها دائًما بالمعاني والمدارك الكليّة، التي تنتهي إليها، 

 والتي تكفّل بإيضاحها مسلك البيان.

ونعني به السلوك النبوّي المعصوم؛ ألّن المثال :  -ثانيًا 

سلوكه صلى هللا عليه وسلم ، يعدّ قدوة ومثاالً، فكان السلوك يلقى في 

نفوس المتلقّين له والمراقبين ألفعال مصدره، قصد االقتداء بها، 

معاني جزئية أيًضا ذات شيوعٍ كلّي بين أفراد األمة، الذين يتخذون 

ذلك مثاالً، ويحاولون بالعامل اإليماني أن يطبعوا سلوكهم ما 

استطاعوا على طابع السلوك النبوي المعصوم. فشّكل ذلك السلوك 

بجزئياته المختلفة، ومداركه الكليّة، التي ينبع منها، عمالً متصالً 

وثقافة راسخة مسترسلة، تلقتها األمة جيالً عن جيل من عهده صلى 

 هللا عليه وسلم إلى يوم الناس هذا. 

مراقبته صلى هللا عليه وسلم لسلوك المراقبة :  -ثالثًا

أمته، كما يراقب المربّي سلوك تالميذه، وذلك من خالل نصائحه 

لهم، واإلجابة عن استفساراتهم وتساؤالتهم، وإقرارهم على بعض 

سلوكهم، الذي ينبع من معنى تمكينهم من حرية تصّرفهم في 

 شؤونهم، وما أوكل لنظرهم واجتهادهم.

والهدف من ذلك هو سلوكهم الذي يطابقونه بسلوكه صلى هللا عليه 

 وسلم ، فيكون رشيدًا، أو ينحرفون به عنه، فيكون غير رشيد.

والسلوك الرشيد إنما هو جملة المبادئ القرآنية، التي انطبعت في 

نفوسهم من تردّد تلك المعاني الجزئية التي ردّد القرآن الكريم 

مداركها الكليّة، فكان صلى هللا عليه وسلم ، يراقبهم بما هو مأخوذ 

 به من أنه ال يقّر على منكر.

و من خالل المسالك السالفة تأسست الفكرة اإلسالمية، وانبنى عليها 

مفهوم الثقافة الراجعة إلى تلك المعاني، التي لم تتأّصل في نفوس 

المسلمين بطريق التلقين والتقرير، وإنما بطريق الممارسة والتربية، 

وبتعاون التعليم والمثال والمراقبة، كما يرى ذلك الفاضل ابن 

 عاشور.

إنَّ هذا المنهج الذي أحكمت كلياته، وفصلت جزئياته تفصيالً، نأمل 

من األمة أن تعود إليه وتعتصم به؛ فيعتدل به المغالون، ويتمسك به 

الواقفون، ويرجع إليه السادرون، فهو المالذ للجميع، وللثقافة 

 الحصن المنيع.

 

 وهللا نسأل ألمتنا العّزة والثبات...



 

تطرقت في العدد السابق الى تبيان معالم الصيرفة الكالسيكية وطبيعة نشأتها 

 وفلسفتها ومراحل تطورها الى ان فرضت هيمنتها على السوق املالية العاملية.

موضوعنا اليوم بيان فوارق الصيرفة اإلسالمية عن ضرتها التقليدية بما يحقق 

الخواص وبداية البد ان أوضح خصائص الصيرفة و  مظنة العلم عند العوام

اإلسالمية كما تصورها املؤسسين لينجلي الفارق الفلسفي مقارنة مع البنوك 

أساس نشاط املصرف اإلسالمي في نظر املؤسسين هو استبدال الحالل التقليدية ف

بالحرام في مختلف املعامالت البنكية و تطهيرها من شوائب الربا و الغرر و ذلك 

باستبدال عقود القروض الربوية بعقود البيوع الشرعية ) التمويل بصيغة املرابحة 

و املشاركة و اإلجارة و اإلستصناع ...الخ ( هذا فيما يتعلق باملحور األساس ي لنشاط 

 البنوك و املتعلق بمنح التمويالت.

اما فيما يخص استقطاب الودائع فتم استبدال الودائع الربوية بعقود املضاربة التي  

تخضع الى معايير شرعية حيث توظف أموال املودعين في مشاريع استثمارية تستفيد 

من خاللها على أرباح شائعة ، فالبنك الربوي وظيفته الرئيسية واألساسية واملعتادة 

قبول الودائع وتقديم القروض للغير على أساس الفائدة أما البنك اإلسالمي فهو 

الى  مضارب في مضاربة مطلقة عبر وعائه املالي الجامع لرأسمال البنك باإلضافة

األموال املستقطبة عبر الودائع و التي بدوره يوظفها عبر مختلف صيغ التمويل 

الشرعية   ، ضف اليه فارق فلسفة االدخار في ذاتها وتنمية الوعي االدخاري مختلفة 

تماما بين املشروعين فلدى البنك الربوي فلسفة االدخار تستند  الى نظرية الفائض 

من الدخل بعد االستهالك لذلك يبحث البنك التقليدي عن استقطاب األموال لدى 

األغنياء ويهتم بكبار أصحاب األموال على حساب تنمية الوعي االدخاري لدى األفراد  

اما البنك اإلسالمي ففلسفة االدخار لديه تستند الى معادلة تأجيل إنفاق عاجل إلى 

 آجل فهي عملية سلوكية لجميع  فئات و طبقات املجتمع.

فلسفة املصرف اإلسالمي هو ابتكار هندسة مالية هدفها تطهير املعامالت املالية من 

في النقود لتعظيم الثروة  آفة التكنيز واالحتكار والغرر والربا واجتناب اإلتجار

واملساهمة في أخلقة املنظومة املالية بالرجوع الى أساس قاعدتي الخراج بالضمان 

والغرم بالغنم، واستثمار األموال وفق مقاصد الشريعة وأحكامها التفصيلية على 

 ملبدأ الربح والخسارة.
ً
 أساس القاعدة اإلنتاجية وفقا

فيما يخص فارق الخسارة فإن البنك التقليدي يحمل املقترض لوحده الخسارة ولو 

كانت ألسباب ال دخل له فيها أما البنك اإلسالمي فيتحملها إذا كان هو صاحب رب 

 مال في املضاربة، أما في البيوع األخرى تكون بقدر رأس املال.

فيما يتعلق بفارق طريقة احتساب الفائدة فالبنك التقليدي يحتسب الفائدة لديه 

ضمن عناصر تكلفة رأس املال ومن ثم تؤثر على الربح عكس البنك اإلسالمي فالربح 

أو الخسارة تحتسب بعد خصم املصروفات والنفقات والربح وقاية لرأس املال وجابر 

 له من الخسران.

ضف اليه فارق الرقابة فالبنك التقليدي يخضع الى رقابة مجلس اإلدارة والسلطات  

الوصية اما البنك اإلسالمي فباإلضافة الى رقابة مجلس اإلدارة ولجان التدقيق 

ورقابة محافظي الحسابات فهو يخضع الى رقابة الهيئة الشرعية فلجنة الرقابة 

الشرعية لدى البنك اإلسالمي تسهر على مراجعة كل ما يخدش في شرعية أي 

 معاملة مالية مهما طانت طبيعتها وتوجيهات الهيئة ملزمة التنفيذ. 

كما أنه من املزايا التنافسية القوية للبنك اإلسالمي هي معالجة الديون املتعثرة 

فالبنك التقليدي يقهر عاتق املدين بفوائد تأخير إضافة الى املقاضاة و التنفيذ 

الجبري اما لدى البنك اإلسالمي فيتم الفصل بين املدين املعسر حقيقة و املدين 

املماطل فإذا تبين ان املدين غير مماطل يعطى مهلة سداد )فنظرة إلى ميسرة( وال 

يلتزم بأي زيادة على الدين وقد يعفى من الدين في حالة اإلعسار الكامل وضآلة مبلغه 

أما إذا  تبين أنه موسرا مماطال  فللبنك الحق التنفيذ على الضمانات املقدمة و 

حجزها بعد افراغ جميع السبل لتحقيق حل ودي يرض ي الطرفين بما يحقق استيفاء 

 الدين املتعثر   .

 

أخيرا من اهم الفوارق التي تفصل بين جوهر مشروعي البنك التقليدي والبنك 

اإلسالمي يكمن في مقاصد الشريعة وأولوياتها فالبنك الربوي ليس له أي اعتبار وال 

مكانة ملقاصد الشريعة في ممارسة نشاطه خالفا للبنك اإلسالمي فمقاصد الشريعة 

واولويتها هي محور اهتمام نشاطه واملؤطر آلليات العمل فيه و مصدر تشريعاته 

وبهذا أكون قد انتهيت من تحرير املقال  والذي اردته مكمال للمقاالت السابقة بما 

يمكن القراء الكرام استيعاب املقاالت املقبلة انشاء هللا املخصصة للتعريف 

بمنتجات الصيرفة اإلسالمية  بذلك أكون قد وفقت لتحقيق مظنة العلم للتشبع 

 بالثقافة البنكية في مجال الصيرفة اإلسالمية.   

 سويا نحقق الريادة تحقيقا ال تعليقا.

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 

 رئيس خلية التسويق واالتصال  
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مر فرع عين وسارة ملصرف السالم الجزائر بمرحلة صعبة خالال  الساليال اليالن 

املاضي ين لكنه تمكن تدريجيا من تجاوز آثارها وإيالجالاد مالةالانالة مالرمالو الة لاله 

الاال   فالالظ فالالرف يصالالعالالع الالال الالمالالو الالس فالاليالاله  مالالام املالالنالالافسالالة ال الالديالالدة لالالبالالا الالظ و ال

الالالبالالنالالوى احخالالرا  حسالالع مالالا  سالالدس مالالديالالرس  حسالالان سالالمالالار  فالالظ حالالوار  الالجالاللالالة 

 السالم .

 ما هو وضس فرع عين وسارة ملصرف السالم الجزائر؟

 

موازية ملجموعة من األحداث  9102لقد كانت انطالقة الفرع في أواخر سنة 

السياسية إضافة إلى الوضعية الوبائية التي طال أمدها سنتين اتسمت 

بعدم اتضاح الرؤى من خالل كبح الدائرة أو الحلقة االقتصادية للبالد على 

غرار أغلب دول العالم مما انعكس سلبا على نشاط الفرع شأنه شأن جميع 

 البنوك في البالد.

 هل هذا يعني  ن الفرع فظ وضس س ّيء؟  

حتى ولو كانت هذه االنطالقة غير موفقة إلى حد ما، فإن الفرع قد تمكن من 

فرض مكانته في املنطقة من خالل تقديمه ملختلف املنتجات اإلسالمية 

األصيلة والتي لقيت استحسان واستجابة من طرف املواطنين والشركات 

 وهذا في ظل تواجد منافسة بنكية ال يستهان بها.

إن نشاط الفرع ذو طابع تمويلي موجه لألفراد والشركات. وبهذا فإن 

السياسة التسويقية التي تم انتهاجها في بادئ األمر من أجل تكوين محفظة 

زبائن لم تقتصر على شريحة واحدة معينة فقط وإنما تنويع في استهداف 

 العمالء من أفراد وشركات. 

وتحددت احتياجات األفراد غي توفير ملدخراتهم وطلللب تلملويلالت علقلاريلة. ملع 

هلؤالء، أتلى اللتللرويللج لللللمللنلتللجلات املللوافلقللة لللهلم بللأكلللله مللع اللطللبليللعلة اإلسلالملليللة 

للمنتج أو الخدمة املقدمة في حد ذاتها والتي غلابلت علنلد اللبلنلوك امللنلافسلة فلي 

 املنطقة، من خالل جميع قنوات االتصال التي استغلت 
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 مدير فرع عين وسارة لمصرف السالم، حسان سماري:

 " الفرع يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق األهداف"



 

 

)داخلل اللفلرع، األبلواب املللفلتلوحلة، اللهلاتللف، اللبلريلد االللكلتللرونلي، اللتلواصلل مللع 

 مسيري الشركات لتحسيس موظفيهم....(.

أمللا فلليللمللا يللخللص عللمللللليللة اسللتللقللطللاب الشللركللات، خللاصللة تلللللك املللتللملليللزة بللاملللالءة 

األدبية واملالية، لم يكن باألمر السهل وذللك للكلون اللفلرع فلتلي فلي ملنلطلقلة عليلن 

لانللت مللحللل اهللتللمللام الللبللنللوك  وسللارة وجللملليللع الشللركللات املللتللواجللدة فللي اإلقللللليللم كل

األخرى النشطة في املنطقة. ولكن رغم هذا ومن خالل اللزيلارات املليلدانليلة اللتلي 

قمنا بها حتى خارج املجال الجغرافي للمنطقة تمكنا بتوفيق من علنلد هللا تلعلاللى 

علللللى اقللنللاع مللجللمللوعللة مللن الشللركللات علللللى الللعللمللل مللعللنللا كللتلللللك الللتللي تللنللشللط فللي 

املجال الصناعي، الزراعي، انتاج السلللع، اللبليلع بلاللجلملللة ...، واللعلمللليلة ملازاللت 

 متواصلة. 

 هل يمكن توضيح ما تقدم م بذسرس بلغة احر ام؟

بلللغلة االحصلائلليلات واإلنلجلازات فلللقلد ولجللللنلا قلفلزة نلوعليلة خللالل هلذه السلنللة 

الجارية مقارنة بالسنة الفارطة. فقد بلللغ رصليلد اللتلملويلالت للغلايلة  لهلايلة شلهلر 

باملائة من املستهدف، يلقلابللله  29مليار دينار بنسبة انجاز قدرت بل  0.91جوان 

 10مللليلون ديلنلار أي تلحلقليلق نسلبلة انلجلاز تلقلدر بلل  160رصيد ودائع العمالء بل 

 باملائة من املستهدف. 

وكلللتلللحللللللليلللل للللهنلللجلللازات السلللاللللف ذكلللرهلللا فلللإن رصللليلللد اللللتلللملللويلللالت امللللوجلللهلللة 

بلامللائلة وجلهلت  09بامللائلة ملن اإلجلملاللي واللبلاقليلة  16للمؤسسات احتلت نسبة 

لللتللمللويللل األفللراد. مللن هللنللا يللمللكللن الللقللول إن نسللبللة تللمللويللالت الشللركللات أخللذت 

حصة األسد والتي نعتبرها محصللة للللسليلاسلة امللتلخلذة للللنلهلوض أكلثلر بلنلشلاط 

 الفرع.

هذا ويبقى رصليلد ودائلع اللعلملالء ملقلبلوال إللى حلد بلعليلد فلي انلتلظلار اسلتلقلطلاب  

ودائع أخرى في املستقبل واأليام القادملة بلاللنلظلر للاللسلتلراتليلجليلة امللنلتل لجلة ملن 

خالل التواصل مع مختلف شرائح اللعلملالء خصلوصلا تلللك امللتلعلللقلة بلامللوالليلن 

 املعروفين في الوالية املعروفة بدورها بالطابع الفالحي. 

عالىالم مالا يالالبالدو فالعن الالفالالرع مالقالبالل عالالىالم تالجالاوز املالالرحاللالة الصالعالبالة بالذسالرسالم هالالذس 

 املؤشرا  املب رة؟

أعتقد أننا بحول هللا تلعلاللى سلنلصلل إللى تلحلقليلق األهلداف املسلطلرة ملن طلرف 

اإلدارة العامة إلى غلايلة  لهلايلة السلنلة وهلذا بلاللنلظلر للرصليلد تلبللليلغلات امللوافلقلة 

عللللى اللتللملويللالت واللتللي للم تللعلملل  بلعللد، ملع اهللتلمللامللنلا بللتلوسلليللع وتللنللويلع مللحلفللظللة 

الزبائن، وأؤكد بأننا ملتزمون وعازمون على تقديم الجودة في خلدملاتلنلا تلملاشليلا 

مع متطلبات الساحة املصرفية، وهو نعتبره سر التمليلز وملفلتلاح اللوفلاء اتلجلاه 

املتعاملين، كما نلتلوقلع تلطلور مسلتلملر فلي نشلاط اللفلرع املسلتلقلبلللي بلاعلتلبلار أن 

 املؤشرات واملعطيات الحالية توحي إلى ذلك.

ونشير فقط إلى أن الفرع قد تحصل مؤخرا على اعتماد لتوطين عمليات 

التجارة الخارجية الش يء الذي من شأنه إعطاء دفعة إيجابية لنشاط الفرع، 

وننتهز هذه الفرصة لتقديم تشكراتنا لهدارة العامة على حرصها وسهرها على 

 توسيع منتجات وخدمات الفرع.

 فظ خ ام الحوار  ماذا يمكنكم إضاف ه؟

أشير من هذا املنبر جميع موظفينا أشكرهم على جهودهم ومشاركتهم في 

تطور النشاط وتنوير صورة الفرع وأسأل هللا تعالى التوفيق والسداد 

 واإلخالص في مهنتنا ومهمتنا.  
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منذ أن ظهرت املصارف اإلسالمية وهي تلزداد أهلمليلة حليلث تسلاهلم فلي تلحلريلك 

عللجلللللة الللنللمللو و تللطللويللر االقللتللصللاد الللوطللدللي، ورغللم أن الللعللمللل املصللرفللي يللعللود 

تاريخه إلى  هاية الخمسينات من القرن العلشلريلن، للم تلظلهلر فلي اللجلزائلر اال فلي 

بداية التسعينات بعد تعديل قانون النقد والقرض والسماح للقطاع اللخلاص 

بإنشاء بنوك أو فروع لبنوك اجنبية، حيث اعتمد أول مصرف إسلالملي ململثلال 

فللي مصللرف الللبللركللة فللي بللدايللة الللتللسللعلليللنللات ومللن ثللم مصللرف السللالم مللع بللدايللة 

األلللفلليللة الللثللانلليللة. إال أنلله ورغللم الللتللجللربللة الللقللصلليللرة لللهللا وقلللللة خللبللرتللهللا، حللقللقللت 

نجاحات كثيرة وصمدت أملام امللنلافسلة اللقلويلة ملن قلبلل املصلارف اللتلقللليلديلة 

 وخاصة العمومية

مصرف السالم الجزائر هو ثاني مصرف إسالمي يتأسلس فلي اللجلزائلر وذللك فلي 

، وللقلد 9111، وتم اعتماده من قبل بنك الجزائلر فلي سلبلتلملبلر 9116جوان  11

مللليلار دج، ويلعلملل مصلرف السلالم اللجلزائلر وفلق  91بلغ رأس ماله اللحلاللي اللى 

استراتيجية واضحة تتماش ى ومتطلبات التنمية االقتصاديلة فلي جلمليلع امللرافلق 

اللحلليللويلة فللي الللجلزائللر، مللن خللالل تللقللديلم خللدمللات مصللرفلليللة عصللريللة تلنللبللع مللن 

املبادئ والقيم األصلية الراوخة لدى الشعب الجزائري، بغية تلبيلة حلاجليلات 

السوق واملتعاملين واملستثمرين، وتضبط معامالتله هليلئلة شلرعليلة تلتلكلون ملن 

 كبار العلماء املتخصصين في مجال املعامالت املالية اإلسالمية.

تلتلشللكلل الللهليللئلة الشلرعلليلة ملصلرف السلالم الللجلزائللر مللن كللبلار عللللملاء الشللريلعللة 

اإلسللالملليللة ومللمللن لللهللم املللام بللالللعلللللوم االقللتللصللاديللة، الللقللانللونلليللة، املصللرفلليللة، 

واملللعللامللالت اإلسللالملليللة، يللتللم تللعلليلليللنللهللم بللاقللتللراح مللن مللجلللللس اإلدارة وبللمللوافللقللة 

الجمعية العامة العادية للمساهمين في املصرف، ويترأسها حالليلا اللدكلتلور علز 

الدين بن زغيبة، خلفا للشيخ الدكتور حسين حلاملد حسلان رحلمله هللا وأكلرم 

 مثواه.

الهيئة الشرعية ملصرف السالم الجزائر مستقلة عن اإلدارة العامة للللملصلرف 

كللو للهللا تللقللوم بللمللراقللبللة مللدى شللرعلليللة املللعللامللالت الللتللي يللقللوم بللهللا املصللرف، وهللي 

املسؤولة اللوحليلدة علن اصلدار األحلكلام الشلرعليلة للكلل ملا يلتلم رفلعله الليلهلا ملن 

قضايا ومواضيع متعلقة بالعقود التي يبرملهلا املصلرف ملع ملتلعلامللليله، واللقليلام 

بالرقابة على كافة أعمال اإلدارة والفروع للتأكد من موافقتها ألحلكلام الشلريلعلة 

 اإلسالمية مع إمكانية تجنيب األرباح للمصرف. 

تلكلون تلجلربلة اللبلنلوك اإلسلالمليلة فلي اللجلزائلر قلد  9199مع األشهر األوللى للعلام 

أتمت عامها الثالثيلن، للتلصلل اللتلجلربلة أيضلا اللى اللبلنلوك اللعلملومليلة بلدايلة ملن 

ولتمتد الى بقية البنلوك، وملع اشلتلداد امللنلافسلة  BNAالبنك الوطدي الجزائري 

نلحلن كللللنلا أملل وعلزم علللى رفلع الللتلحلدي للللوصلول بلملصللرفلنلا الللى أعللللى امللراتللب 

 والحفاظ على الصدارة كأفضل مصرف إسالمي في الجزائر.

مصلحة مستشاري الزبائن   
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الصللدق مللن االيللمللان.والصللدق لللنللا عللنللوان. وبلله األيللام تللطلليللب. وبلله 

يسللمللو االنسللان .الصللدق سللبلليللل الللنللور .وعللللليلله املللرء يسلليللر. وللله فللي 

 الجور عبير. يسري في كل مكان

الصدق الصفة التي قال عنها رسول هللا صلللى هللا عللليله وسلللم ا لهلا 

 تهدي الى البر والبر جزاؤه الجنة

الصللدق واإلخللالص. الللبللسللاطللة والللتللواضللع والللكللرم وغلليللاب الللغللرور 

والللقللدرة علللللى خللدمللة االخللريللن هللي صللفللات فللي مللتللنللاول كللل نللفللس هللي 

 األسس الحقيقية لحياتنا الروحية

ان حضارة االنسان وتاريخه ومستقبله رهن كلمة صدق وصلحليلفلة 

 صدق وشعار صدق فبالحق نعيش وليس بالخبز وحده ابدا

ما قرن ش يء الى ش ليء افضلل ملن اإلخلالص اللى تلقلوى وملن حلللم اللى 

 علم ومن صدق الى عمل .فهي زينة االخالق ومنابت الفضائل

قل لجالدي العالم ان السياط ال تلغي اللقليلم وان املشلانلق ال تلقلتلل 

املبادئ وان التعذيب ال يميت الحقوق واقرا في شملو  وصلدق )قلل 

هو هللا احد( كما قراها بالل بن رباح فعاش عليلهلا وملات عللليلهلا وقلد 

بقي صوته ينقل حيا على هواء القلوب علبلر اثليلر الصلدق والصلملود 

 واإلصرار والصالح والصبر

كلل ملوظلف يسلهلى بلهلملا اللى اللر لي بلذاتله  الصدق واألمانة هما كنزا  

 ومؤسسته الى األفضل 

هناك حلكلملة تلقلول ان اللقليلام بلعلملل خليلر اتلجلاه  لخلص خليلر ملن 

الف قول له ومعناها ان األفلعلال اقلوى تلأثليلرا ملن اللكلالم ...فلللو ان 

الللواحللد مللنللا قللام بللمللوقللف أخللال للي مشللرف يللدل علللللى األمللانللة مللثللال 

سيكون تلأثليلره اقلوى بشلدة علللى  اللخلللق و ابلللغ ملن اللف ملحلاضلرة 

 يلقيها انسان عن األمانة.

من هذا املنبر الجميل اقدم تشكراتي للسيد خليلراللديلن شلبله رئليلس 

للجللنلة الللخلدمللات االجلتللملاعلليللة والسلليللد املللديللر الللعلام عللللى االلللتلفللاتللة 

الطيبة تجاه أبنائنا الناجحليلن واللتلي تلجلسلدت فلي حلفلل تلكلريلم للهلم 

مما ادخل على نفوسهم الفرحة والسعادة وحلفلزتلهلم فشلكلرا جلزيلال 

 لهم. 
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علللى مسلتللوى تلعلد خلللليلة األنشلطلة اللعلقلاريلة ملن بليلن اللخلاليلا اللهلاملة و األسلاسليلة  

للللتلملويلالت اللعلقلللللللللللاريلة ملصلرف   مصرف السالم الجزائر و التي تمثل القلب اللنلابلض و امللحلرك

، بحيث يعد التمويل العقاري املصرفي من بين أبجديات العمل املصرفي و البلنلكلي ، و   السالم

يلتللملليللز هللذا الللعللنلصللر األسللاسلل لي كللونلله مللرآة و واجللهللة أسللاسلليللة لسللمللعللة املصللرف عللللى مسللتللوى 

السللاحللة املللاللليللة و الللنللقللديللة ، حلليللث يشللمللل هللذا الللدور لللدى مصللرف السللالم حسللب الللهلليللكللل 

و اللتلي يلتلرأسله املشلرف علللى اللتلملويلالت اللعلقلاريلة األنشطة العلقلاريلة التنظيمي ما يسمى خلية 

 .لدى املصرف  األنشطة العقارية السيد زنداح البشير بصفته رئيس خلية 

قلليللمللة الللتللمللويللالت املللعللبللئللة مللنللذ انشللاء و احللداث خللللليللة الللنللشللاط  تبللحلليللث وصللللل 

 إلى يومنا هذا بمايلي:   9101سنة   العقاري لالفراد

  1.219.1186.111.1ملللف ملعلبلأ بلملا يلعلادل تلقلريلبلا  0961ملف منهلا  0.291دراسة ما يقارب 

 دج من التمويالت املعبأة.  دج

كللمللا 

 9190سلللنلللة امللللالللليلللة للللامللللملللنلللوحلللة للللألفلللراد لللل  امللللعلللبلللئلللة  وصلللللللت قللليلللملللة اللللتلللملللويلللالت اللللعلللقلللاريلللة

 دج ،  9.928.996.091.11   بمبلغ:

قيمة التمويالت املمنوحة في اطار التمويالت اللعلقلاريلة للفلائلدة امللرقليليلن اللعلقلاريليلن   كما قدرت

 النجاز مشاريع إلى يومنا هذا بمايلي:

مللن   دج  9.161.911.911.1ملعللبللأ بللملا يللعللادل تلقللريللبلا ات مللللفلل 12دراسلة و تللعللبلئللة مللا يلقللارب 

  التمويالت املعبأة.

لللألفللراد هللذه   الللتللمللويللالت الللعللقللاريللة  بللحلليللث مللجللمللال نشلليللر أن سلليللرورة الللنللشللاط 

عللرف انللتللعللاشللا كللبلليللرا فللي الللتللمللويللالت مللقللارنللة بللالسللنللة املللاضلليللة بللالللرغللم مللن األوضللاع   السللنللة

، و  ) COVD-02)     السائدة التي كانت تعيشها البلالد بسلبلب تلفلشل لي وبلاء كلورونلا  االستثنائية

على اللنلشلاط اللعلقلاري ،   الذي أثر عموما  الذي شهده سوق العقار في صفقات البيع  التراجع

الللخلللليللة مللن خللالل السللهللر   ملن قلبللل  املللنلتلل للجلة  املللحللكلمللة و اللرشلليللدة  و هلذا راجلع لللللسلليلاسللة

السرعة في معالجة الطلبات و تفعليلل قلرار امللوافلقلة   املستدام على جودة الخدمات من خالل

بمختلف الصيغ امللعلتلملدة ملن طلرف   تعبئة التمويالت العقارية  ، كما عرفت   وجيزة  في اجال

 ملجمل الطلبيات املقدمة من طرف األفراد.  املصرف

اتفاقية مع عدة شركات ، جلاملعلات و هليلئلات ، اخلرهلا  96  كما تم توقيع اكثر من 

امضاء اتفاقية مع النقابة الجزائرية لعمال التلربليلة و أخلرى ملع اللنلقلابلة املسلتلقلللة للبليلوللوجل لي 

الصحة العمومية ، شيالي ايمو لتمويل املكتتبين بمشاريع شالي في اطار البيع على التصاميلم ، 

وتلجلنلدهلم، فلي   بفضل هللا سبحانه و تعالى و تشمير موظفي الخلية علللى سلواعلدهلم  تمكما و 

في مجال املصرفي الى تجسيد أول مشروع في الجزائر برقمنة التمويالت   اطار مواكبة للعصرنة

االلللكللتللرونلليللة لللديللار   بللالشللراكللة عللن طللريللق مللنللصللة  الللعللقللاريللة ي دار االيللجللار ي ويدار االعللمللار ي

  دزاير . 

عدة مشاريع مستقبلية نسهى الى تجسيدها في املسلتلقلبلل اللقلريلب   كما أنه برمجنا 

 .  بحول هللا سبحان وتعالى 
81ص   

 السيد : بشير زنداح  مسؤول خلية التمويالت العقارية
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كلملا عللملدت ايضلا خلللليلة اللنللشلاط اللعللقلاري اللى ملواصللللة االنشلطللة و الللوظلائللف 

ال سيما متابعة استيفاء تحصيل الضمانات اللعلقلاريلة   املناطة اليها بدون هوادة

االشلللراف ملللن خلللالل  و تلللجللليللليلللر و تلللجلللديلللد بلللوالللليلللص اللللتلللأمللليلللن علللن السلللكلللن ، 

بللواللليللص   مللن الللخللللليللة علللللى عللمللللليللة الللدفللع املللبللاشللر لللتللجلليلليللر و تللجللديللد  املللبللاشللر

امللللتلللابلللعلللة اللللدوريلللة و   اللللتلللامللليلللن علللللللى السلللكلللن للللفلللائلللدة شلللركلللة اللللتلللأمللليلللن ، ملللع

اللتلأخليلرات اللكلبليلرة اللتلي   و الذي من خالله تم تدارك كل  ،   لتجديدها  الحثيثة

لللانللللت م للللجلللللللللة، امللللللللللفللللات   كللللمللللا نشللللرف أيضللللا علللللللللى مللللتللللابللللعللللة و تسللللويللللة    كل

للللللمللتللعللامللللليللن الللذيللن اسللتللفللادوا مللن    الللتللكللافلللللي عللن الللحلليللاة  الللتللأملليللن  الللعللالللقللة

 تمويالت .

التخلمليلنلات اللعلقلاريلة بلاعلتلملاد علللى خلبلراء   تقوم الخلية بإجراء  فضال على ذلك

أشللد الللحللرص علللللى   تللحللرص  و مللحللل ثللقللة و أمللانللة  عللقللاريلليللن ذو كللفللاءة عللاللليللة

اللتلي للهلا   و التلي تلعلد ملن اللعلنلاصلر االسلاسليلة   مصلحة املصرف بالدرجة االولى

طلبلات اللتلملويلالت اللعلقلاريلة و اتلخلاذ اللقلرارات   كان دور فعال من جانب دراسة

اللنلاحليلة االئلتلملانليلة للللتلملويلالت امللملنلوحلة ملن طلرف   و ملن  الصائبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة

املصلللرف سلللواء للللألفلللراد أو امللللؤسلللسلللات ال سللليلللملللا ملللتلللابلللعلللة املشلللاريلللع اللللتلللي تلللم 

 فيما يخص التمويالت االستثمارية و االستغاللية.  تمويالتها

املللهللام األسللاسلليللة لللرئلليللس الللخللللليللة املللتللابللعللة  يللجللدر بللاإلشللارة أنلله مللن بلليللن  كللمللا    

لسلليللرورة الللتللمللويللالت الللعللقللاريللة املللوجللهللة لللألفللراد   الللحللثلليللثللة لللكللل صللغلليللرة و كللبلليللرة

بمختلللف الصليلغ بلاللتلنلسليلق ملع امللوثلقليلن و اللخلبلراء اللعلقلاريليلن امللعلتلملديلن للدى 

دائلرتليلن بحيث تنقسم هذه املديلريلة إللى  املصرف، بالتنسيق مع رؤساء الدوائر ،

 : أساسيتين

دائللرة إدارة الللتللمللويللالت الللعللقللاريللة املللمللثلللللة مللن طللرف السلليللد آيللت الللحللسلليللن   –  0

و التي يدخل نطاق نشاطهلا فلي اللجلانلب  محمد و السيد ياسر عبد العزيز حجاز:

اللتلنلظليللملي و االئللتلملانلي و اللتلي تللحلرص علللى ملتلابلعللة اسلتليلفللاء الضلملانللات بلكلافللة 

 أنواعها ، و يتمثل نشاطها باختصار فيما يلي :

التدقيق و ابداء الرأي اللقلانلونلي و امللوضلوعلي ملن خلالل اسلتلقلبلال امللتلعلامللليلن و 

القيام بالترويج للمنتجات املوجهة خصيصا لألفراد الخاصة بالنشاط اللعلقلاري 

   من مختلف صيغ التمويل املعتمدة لدى املصرف،

مللتللابللعللة تللحللصلليللل اسللتلليللفللاء الضللمللانللات الللخللاصللة للللللتللمللويللالت الللعللقللاريللة الللتللي تللم 

   و املوثقين املعتمدين لدى املصرف،  تعبئتها بالتنسيق مع الفروع

بللاالسللتللشللارات الللقللانللونلليللة و الللرد علللللى   و الللفللروع  و تللزويللد املللديللريللات  تللقللديللم

د علللللى  اسللتللفللسللاراتللهللم فلليللمللا يللخللص الللتللمللويللل الللعللقللاري لللألفللراد و تللوجلليللهللهللم للللللر 

 فيما يخص التمويل العقاري،   انشغاالتهم

تدقيق و املصادقة على مشاريع عقود البيوع و اللرهلون امللخلتلللفلة و امللحلررة ملن 

 طرف املوثقين املعتمدين لدى املصرف قبل امضاءها،

 القانونية املطلوبة ،  التأشير على رخصة التمويل بعد استيفاء الضمانات

بلاالسلتلشلارات اللقلانلونليلة و اللرد   و اللفلروع  و املرافقة بتلزويلد امللديلريلات  التأطير

د علللى  على استفساراتهم فيلملا يلخلص اللتلملويلل اللعلقلاري للألفلراد و تلوجليلهلهلم للللر 

 فيما يخص التمويل العقاري.  انشغاالتهم

بلوالليللص الللتلاملليلن عللللى   االشلراف عللللى علملللليللة الللدفلع امللبلاشللر لللتلجلليليللر و تلجللديلد

خللالل املصللادقللة علللللى عللمللللليللات الللدفللع   السللكللن لللفللائللدة شللركللة الللتللأملليللن ، مللع

بلعلد تلحلويلل امللتلابلعلة    كلملا أنله     ،   للتلجلديلدهلا  املتابعة الدورية و اللحلثليلثلة  مع

لكافة التأمينات على مستوى االدارة امللركلزيلة ) خللليلة اللنلشلاط اللعلقلاري ( تلملت 

     التأخيرات الكبيرة امل جلة.  تدارك كل

واقلتلراح   اللقلديلملة  ملعلاللجلة اللعلديلد ملن امللللفلات امللتلعلثلرة  االشراف عللى علمللليلة

 العالقة.  ملفات التأمينات على السكن   الحلول املناسبة ، خاصة تصفية

دائرة التمويالت العقارية الممثلة من طرف السيد آيت الحسين 

 محمد و السيد ياسر عبد العزيز حجاز
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السلليللدة مللريللم  الللرئلليللسلليللة  طللرف دائللرة الللتللحللللليللالت الللعللقللاريللة املللمللثلللللة مللن   –9 

يلدخلل نلطلاق و اللتلي  :  مع )السيدة وفاء ليهم و السيلدة ايلملان ملرمليلوي (  نوي 

ملللللفللات الللدراسللة الللتللحللللليللللليللة مللللللفللات الللتللمللويللالت   االشللراف علللللى  نشللاطللهللا فللي

اللعلقلاريلة سلواء للألفلراد ملثلل )شلراء مسلكلن، بلنلاء مسلكلن او تلوسلعلتله ، تلهليلئلة 

قلبلل علرضلهلا   اللعلقلاريلة  أو مؤسسات في اطار الترقليلة مسكن و ايجار مسكن( 

علللللى لللجللنللة الللتللسللهلليللالت للللللمللوافللقللة علللللى الللتللمللويللل الللى دراسللة تللمللويللل الللتللرقلليللات 

العقارية، مع ضمان االمتثال لسياسة التمويل التي يحددها املصرف و دراسلة 

 املخاطر الخاصة بالتمويل العقاري ، و نلخص نشاطها فيما يلي :

ملفات اللدراسلة اللتلحللليللليلة مللللفلات اللتلملويلالت اللعلقلاريلة    االشراف على تسيير

ملللن خلللالل اللللقللليلللام  اللللعلللقلللاريلللة   سلللواء أفلللراد أو ملللؤسلللسلللات فلللي اطلللار اللللتلللرقللليلللة

 بمايللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي:

  توزيع ، ملتلابلعلة ، تلقليليلم و دراسلة امللخلاطلر اللخلاصلة بلاللتلملويلل اللعلقلاري و

 ؛ اعداد املحاضر الخاصة بالدراسة لكل ملف 

  ضمان متابعة معالجة طلبات التمويل العقاري لألفراد أو تمويل التلرقليلات

 العقارية الواردة من الفروع ؛

  التأكد من تحقيق األهداف املنوطة بالدائرة فيما يتعلق بلدراسلات ملللفلات

 التمويل العقاري؛

  تقديم ملفات التمويل العقاري لألفراد و / أو تمويل الترقيات العلقلاريلة إللى

 لجنة التسهيالت املعتمدة. للفحص واتخاذ القرار ؛

  تبليغ الفروع بقرار لجنة اللتلسلهليلالت و ملتلابلعلة اسلتلفلاء الشلروط املسلبلقلة

 للتمويل ؛ 

 ملتابعة نشاط ملفات التمويل العقاري. تقديم تقارير 

 شلراكلة   اتلفلاقليلات  في تجسليلد علدة  املساهمة و بإشراف من رئيس الخلية

ذات طللابللع   خلاصللة بللاللتللمللويلالت الللعللقللاريلة مللع ملؤسللسللات و شلركللات مللهللملة

علللى االتصلال و ملراسلللة امللؤسلسلات و اللهليلئلات   ، مع  الحلرص  اقتصادي

و خللق نلملوذج تسلويلقلي مللنلتلجلات    تفعيلها الستقطابهم  العمومية ، قصد

 املبرمة .   املصرف، فضال على ذلك تشرف على اعداد مشاريع االتفاقيات

 علللى رخصلة اللتلملويلل بلعلد اسلتليلفلاء جلمليلع الضلملانلات املشلتلرطلة   التأشليلر

 التسهيالت.  لجنة  طبقا لقرار

 اللللتلللأمللليلللنلللات اللللخلللاصلللة بلللاللللتلللأمللليلللن اللللتلللكلللافلللللللي علللللللى   االشلللراف علللللللى ملللللللفلللات

 للمتعاملين .  الحياة

 اللعلملل السلنلوي واالهلداف املسلطلرة   مشلروع ملخلطلط  وضلع  املساهمة في

 للخلية .

السيدة مريم نو  دائرة  ال حليال  العقارية  رئيسة   

 السيدة : فايزة بن يحظ مندوبة م عددة املهام
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تلكم هي و باختصار االدوار املنوطة بخلية النشاط العقاري و اللتلي تلعلد اللقلللب 

الللنللابللض للللللمللصللرف مللن خللالل االعللتللمللاد علللللى مللعللايلليللر املللرونللة مللن خللالل مللنللح 

التمويالت العقارية مع األخذ بعيلن االعلتلبلار اللجلانلب اللتلحلوطلي للحلملايلة حلقلوق 

 املصرف.

 كلملللللللللللللللللللللللللللة خاصة من موظفي خلية النشاط العللللللللللللللللقاري:

 رئيس خلية األنشطة العقللللللللللللللللارية:

امللثلابلريلن   اللكلبليلر للجلمليلع ملوظلفلي اللخللليلة  و أملتلنلانلي  أود عن أعرب عن شكري 

فللي أداء    الللجلبللارة  نلظلليلرا لللللمللجلهللودات    ، الصللابلريللن ، املللرابلطلليلن  املللجلاهللديلن  ،

مهامكم بكل تلفلانلي و بلبلسلاللة و صلدق ،و جلديلة ملنلقلطلة اللنلظليلر ، ململا اثلملر و 

الللنللتللائلج الللجللد املللرضلليللة و تللحلقلليللق األهللداف املسللطللرة مللن   تلرتللب عللللليلله تللحلقلليللق

للللللمللصللرف ، و الللتللي مللن ضللمللن تللجللسلليللد أول مشللروع فللي   طللرف اإلدارة الللعللامللة

بلالشلراكلة   الجزائر برقمنة التمويالت العقارية ي دار االيجلار ي وي دار االعلملار ي

االلكترونية لديار دزاير ، بفضل بفضل هللا سلبلحلانله و تلعلاللى   عن طريق منصة

و بللذل كللل مللا بللوسللعللهللم وخللاصللة رئلليللسللة دائللرة دراسللة الللتللمللويللالت   و تللجللنللدهللم

عللللى مللجلهللوداتللهلا املللبلذولللة مللن   السليللدة ملريللم نلوي الللتلي نشللكلرهللا جللزيلل الشللكلر

من الضغط الرهيب وحلجلم امللهلام   طرفها و وقوفها معنا على انطالقه ، بالرغم

الللكللبللليللر املسللنلللد لللللللخلللللليلللة و نللقلللص فلللي تلللعللداد الللعلللنللاصلللر و زيللادة حلللجللم املللهلللام 

فلي انلحلاء اللتلراب   شلبلابليلك اللفلروع  بالخلية تلزاملن ملع فلتلح اللعلديلد ملن  املناطة

كل الوسائل املتاحة لنا بالخلليلة و بلذللنلا كلل ملا   الوطدي ، بحيث قمنا باستغالل

اللى تلعلبلئلة اللتلملويلل   الخدمة املتعلقة بلدأ بلاللدراسلة  بوسعنا لضمان استمرارية

و تحصليلل الضلملانلات ، ملع حلرصلنلا اللدائلم علللى جلودة اللخلدملات ، ملتلبلنليلن فلي 

علللللى عللدم تللعللطلليللل مصللالللح املللتللعللامللللليللن لللقللضللاء   سلليللاسللتللنللا الللعللمللللليللة بللالللحللرص

ي اجعل من منصب عملك منلبلرا للللنلاس   تحت شعار املثل الشعمي    حوائجهم ،

علللللمللا أن قضللاء حللوائللج الللنللاس واإلحسللان إللليللهللم مللن   ،  للليللدعللون لللك ال عللللليللك

األعللمللال ذات الللنللفللع املللتللعللدي إلللى  أعللظللم أعللمللال الللبللر، فللقللد فضللل أهللل الللعلللللم

 الترغيب في ذلك،  ثبت وقد اآلخرين على النفع الخاص،

وغلليللرهللمللا أن الللنللمللي صلللللى هللا عللللليلله وسلللللم  الللبللخللاري ومسلللللم كللمللا فللي صللحلليللح

املسلم أخو املسلم، ال يلظلللمله وال يسلللمله، وملن كلان فلي حلاجلة أخليله كلان  :قال

هللا في حلاجلتله، وملن فلرج علن مسلللم كلربلة فلرج هللا علنله كلربلة ملن كلربلات يلوم 

اللنلملي   علن مسلللم وفلي صلحليلح.القيامة، ومن ستر مسلما ستره هللا يلوم اللقليلاملة

من نفس عن مؤملن كلربلة ملن كلرب اللدنليلا نلفلس هللا  :صلى هللا عليه وسلم قال

عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر هللا عللليله فلي اللدنليلا 

واآلخرة، وملن سلتلر مسلللملا سلتلره هللا فلي اللدنليلا واآلخلرة، وهللا فلي علون اللعلبلد ملا 

 .كان العبد في عون أخيه

 جلاء إللى اللنلملي صلللى هللا عللليله وسلللم  :لل رضل لي هللا علنلهلملا ابلن علملر وعلن
ً
أن رجلال

فقال يا رسول هللا: أي اللنلاس أحلب إللى هللاي وأي األعلملال أحلب إللى هللاي فلقلال 

رسلول هللا صلللللى هللا عللللليلله وسللللم: أحللب الللنللاس إلللى هللا تللعللالللى أنلفللعللهللم للللللنللاس، 

وأحب األعمال إلى هللا تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف علنله كلربلة، أو 

، وألن أمش ي مع أ  فلي حلاجلة أحلب إللي ملن 
ً
، أو تطرد عنه جوعا

ً
تقض ي عنه دينا

، وملن كلف غضلبله سلتلر 
ً
أن أعتكف في هذا امل جد ل يعدي م جد املدينة لل شلهلرا

هللا عورته، ومن كظم غيظه لل وللو شلاء أن يلملضليله أمضلاه لل ملأل هللا قلللبله رجلاء 

يوم القيامة، ومن مش ى مع أخيه في حاجة ل حتى يثبتلهلا لله لل أثلبلت هللا قلدمله يلوم 

.تللللللللللللزول األقللللللللللللدام فللللللللللللي كللللللللللللتللللللللللللاب: قضلللللللللللللاء  ابلللللللللللللن أ لللللللللللللي اللللللللللللللدنلللللللللللليلللللللللللللا رواه 

 .األلباني وغيرهما، وحسنه والطبراني الحوائج،
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 رئيسة دائرة دراسات التمويالت العقارية:

لللي الشللرف ان أتللقللدم مللن خللالل هللذا املللقللال بللالشللكللر الللى جللملليللع مللوظللفللي 

مصرف السالم اللذيلن سلاهلملوا ملن قلريلب او ملن بلعليلد اللى وصلول خللليلة 

النشاط العقاري الى ماهي عليه اليوم، و اخص بالشكر موظفي الخليلة ي 

ايمان مرميوي و وفاء ليهلم ي و علللى رأسلهلم ملديلر اللخللليلة و  ياسر حجاز، 

الذين لم يبخلللوا بلملجلهلوداتلهلم و تلفلانليلهلم فلي  رئيس دائرة إدارة التمويالت 

، و ذللك ملن اجلل تلحلقليلق األهلداف املسلطلرة ملن طلرف امللديلريلة  عملهم 

 *العامة و الترويج األمثل ملنتوجات التمويالت العقارية بأنواعها.

 رئيسة دائرة التمويالت العقارية:

بسم هللا الرحمان الرحيم و الحمد هلل الذي أصبغ علينا من نعم جلليلة و 

 باطنة فلك الحمد يا رب كما ينبغي لجالل وجهك و عظيم سلطانك، 

أملا بلعلد ، يلطلليلب للي فلي هلاتلله املللنلاسلبللة السلعليللدة و فلي كللللملات ملوجللزة أن 

أتللنللاول بللعللض عللبللقللات دائللرة الللتللمللويللالت الللعللقللاريللة علللللى مسللتللوى خللللليللة 

األنشطة العقارية و التي تعد القلب النابض ملصرف السالم خاصة في ملا 

يخص التمويالت املوجهة للألفلراد، حليلث يلعلد اللتلملويلل املصلرفلي ملن بليلن 

أبجديات العمل املصرفي و البنكي ، و يتميز هذا العنلصلر األسلاسل لي كلونله 

مرآة و واجهة أسلاسليلة لسلملعلة املصلرف علللى مسلتلوى السلاحلة امللالليلة و 

النقدية ، و عليه نسلهلى جلاهلديلن علللى تلرقليلة األداء فلي ملعلاللجلة ملخلتلللف 

طلللللبللات املللتللعللامللللليللن علللللى قللدر مللن الللتللأنللي و ضللبللط امللللللفللات مللن مللخللتلللللف 

الجوانب مع االمتثال إلى الى التشريعات و القوانين املنظمة لهذا الشأن ، 

هذا و مواصلة ملا تقدم، و في إطار عمليلة تلحلسليلن املسلتلملر ، نلعلملل علللى 

مسلتلوى الللتلملويلل اللعلقلاري علللى تلحلسليللن األداء لللبلللوغ األهللداف املسلطللرة 

بلاملصلرف و   كملا اقلدم تلحليلاتلي اللخلالصلة إللى جلمليلع زملالئلي إنشاء هللا ... 

 أتمدى لهم التوفيق....

 املسؤول املكلف بتسيير التمويالت العقارية : 

و الصالة و السالم على من ال نمي بعده ، اما بعلد   الحمد هلل وحده ،         

بلللجلللزيلللل الشلللكلللر إللللى ملللديلللري و زملللالئلللي فلللي خللللللليلللة اللللنلللشلللاط   أود اللللتلللقلللدم

على جميع املجهودات املبذولة ملن طلرفلنلا و علللى األهلداف اللتلي  العقاري 

، كلللملللا اقلللدم تلللحللليلللاتلللي اللللخلللالصلللة إللللى جلللمللليلللع  حلللقلللقلللنلللاهلللا طللليلللللللة امللللوسلللم 

و انشللاء هللا ر للي يلليللسللر أمللور  بللاملصللرف و أتللمللدللى لللهللم الللتللوفلليللق  زمللالئللي 

االسلللالمللليلللة و   اللللقلللائلللمللليلللن علللللللى مصلللرف السلللالم اللللجلللزائلللر و علللللللى امللللالللليلللة

 إلى ما يحبه و يرضاه .... أمين...   يوفقهم
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 :  تمويالت الترقية العقارية  املسؤولة املكلفة بدراسة و متابعة

بسم هللا الرحمان الرحيم في بادئ االمر اود ان أقدم تحياتي لجلمليلع اللزملالء       

 والزميالت في املصرف و شكل خاص زمالئي في خلية النشاط العقاري. 

كنت ما أسمع في حليلاتلي قلبلل اللتلحلا لي ألول ملرة بلاللحليلاة اللعلمللليلة   كما أنه كثيرا

عن روح العمل اللجلملاعلي و اللعلملل ضلملن كلتلللة واحلدة ضلملن اللواحلدة اللواحلد 

كالبنيان املرصوص وغيرها من العبارات الدالة علللى اللتلعلاون واللتلكلاتلف للللقليلام 

باألعمال املسندة لنا وسرعة إنجازها، وهذا ما ملسته في فريقي بالخلية ، بلحليلث 

نشليلر أن هلذا الللنلوع ملن األعلمللال هلو أحلد الللقليلم اللتلي تلعلملل عللليللهلا إدارة خللليللة 

اللواحلد، و هلذا   بمبدأ التكلاتلف بليلن أفلراد اللفلريلق  النشاط العقاري املتجسدة

 ،   أو فشله  نجاح أي وتميزه  هو ما يكمن السر في

،علما أن الى ديننا اإلسالمي الحنيف يدعو ويحلث علللى اللعلملل اللجلملاعلي مللا فليله 

من قوة وبركة، للقلول هللا تلعلاللى : )وتلعلاونلوا علللى اللبلر واللتلقلوى وال تلعلاونلوا علللى 

)املللؤمللن للللللمللؤمللن   اإلثللم والللعللدوان( وقللال نللبلليللنللا مللحللمللد صلللللى هللا عللللليلله وسلللللم

 .كالبنيان يشد بعضه بعًضا، وشبك بين أصابعه(

والعكس بالعكس، فلن يكون هلنلاك فلريلق يلعلملل بلروح اللفلريلق اللواحلد فلي بليلئلة 

، وقائد فاشل وسلمي، وأعضاء تسلودهلم اللقلطليلعلة   عمل سيئة يسوده البغض

بلاللفلرقلة واللفلشلل   والتنافر وغير ذلك من السلبيات التي تنتهي في  هاية امللطلاف

 وعدم تحقيق األهداف املرجوة و املسطرة .

لداد،  لوفليلق، وخليلر الس  علاء، وخليلر اللت  ا نسألك خليلر املسلأللة، وخليلر اللد 
 
فاللهم إن

بات.
 
 وخير الث

 ( :   )املوظفة بن يحي فايزة  كلمة مندوب متعددة املهام

إن الشكر و التقديلر و اللعلرفلان بلاللجلمليلل ملن أهلم املشلاعلر اللتلي تلخلللق اللحلب 

و علرفلان علللى ملا   فلي أي ملؤسلسلة و نلتلقلدم الليلكلم بلكلل فلخلر  بين أفلراد اللعلملل

 قمتم بتقديمه الينا 

فللنللحللن فللي مصللرفللنللا نشللعللر بللالللفللخللر ألنللنللا نللعللمللل يللدا واحللدة مللن أجللل أن يسلليللر 

 العمل على أفضل وجه ممكن 

 و قمتم بتقديمه   مجال ألي جهد يفوتكم إال  و لم يكن هدا لوال أنكم لم تتركوا

بلحلاجلة  ال يلكلون   الدي أوتمن على وظيفته و مؤسسته  و اننا نعلم ان املوظف 

بلالشلكلر و اللثلنلاء مللن   و للكلن اللواجلب يلحلتلم عللليلنلا أن نلتلقلدم  الى شكر أو ثناء

يبرز القدوة الحسنة في العمل لألجيال اللقلادملة حلتلى   يستحقه ، حيث أن األمر

 في اإلنجاز و العمل .  يسيروا على ن جكم و خطاكم

 الصحة و العافية و رعاكم هللا.  و في األخير أدام هللا عليكم

، بمناسبلة افلتلتلاح كلل   الجزائر -  أن ننه  أسرة مصرف السالم  كما ال يفوتنا     

، كللملا نللتلمللدلى أن يلتللم افلتللتللاح   و بلرج بللوعلريللريلج  الللجللديلد   ملن فلرعللي قسلنللطلليلنللة

الللنللجللاح و   مللن هللا عللز وجللل  مللتللمللنلليللن  واليللة  11وتللوسلليللع شللبللكللة فللروعللنللا فللي 

عللللليللنللا   كللل بللالء و داء  الللتللوفلليللق فللي جللملليللع مسللاعلليللكللم و يللبللعللد عللللليللنللا و عللللليللكللم

الر ي و االزدهار للملصلرف اللى مصلاف اللبلنلوك    ، مع تمنياتنا القلبية    اجمعين

و أن يوفق القائمين عليله اللى ملا يلحلبله هللا و يلرضلاه    الكبرى الوطنية و العاملية

 و يسدد خطاهم لكل خير ،.

80ص   



 
81ص   

 التغطية اإلعالمية
 تظاهرات -صالونات  -معارض 

  1611كلمة المدير العام في التجمع الفصلي الثاني 

بسلللم هللا واللللحلللملللد هلل والصلللالة والسلللالم علللللللى 

رسول هللا. بادئ ذي بلدء أعلتلذر ملن حضلراتلكلم 

على عدم تلملكلدلي ملن اللحلضلور  لخلصليلا ملعلكلم 

لللللرجللللوعللللي مللللن السللللفللللر يللللوم أمللللس فللللقللللط وقللللد 

أصابتدي وعكة صحية عابرة إن شلاء هللا ال زللت 

أعلللانلللي ملللنلللهلللا إرهلللاقلللا وكلللحلللة وبلللحلللة فلللآثلللرت علللدم 

إزعلاجللكللم و كلتللبللت لللكللم هللذه الللكللللليلمللات وأنللا فللي 

املطار وطلبت من األ  سفيان أن يقرأها عليكم 

 نيابة عدي. 

أرحلللب بلللاإلخلللوة اللللزملللالء و األخلللوات اللللزمللليلللالت 

املللديللريللن و املللديللرات املللحللتللرملليللن فللي هللذا اللللللقللاء 

اللللفلللصلللللللي امللللتلللجلللدد اللللذي نلللقللليلللم فللليللله إنلللجلللازات 

الثالثي الذي انقض ى و تستشرف الذي سليلقلبلل 

مصلليللحلليللن مللا يللجللب تصللحلليللحلله و مللعللززيللن مللا 

ينبغي تطويره وهو فرصة ملمارسة النلقلد اللذاتلي 

دون جلد للنفس وتثمين اإلنلجلازات دون اغلتلرار 

بللمللا تللحللقللق وال علليللب أن يللكللبللو بللنللا املسللار بلليللن 

الفينة و الفينة إذا اسلتلخلللصلنلا اللعلبلر و ال خليلر 

فللي االعللتللداد بللمللا أنللجللزنللاه إذا لللم نضللمللن لللذلللك 

ديمومة فاملهم هو االستمرار في اتجاه التلطلور و 

الللتللملليللز و االبللتللكللار و الللحللفللاظ علللللى املللكللتللسللبللات 

 وتنميتها والعبرة في األعمال بخواتيمها.

ثلم أود أن أذكللر نلفلليل لي وإيلاكللم بلبللعلض الللنلقللاط 

 التي أحسبها مهمة في هذه املرحلة وهي:

امللللحلللافلللظلللة علللللللى االنضلللبلللاط وحسلللن السلللللللوك 

واملللظللهللر بللمللا يصللون صللورة املصللرف وسللمللعللتلله 

وتلللمللليلللزه وهلللي مسلللؤولللليلللة اللللرؤسلللاء بلللقلللدر ملللا هلللي 

لللاملللللل  واجللللب املللللوظللللفللللليللللن وعلللللللللليللللهللللم مللللملللللارسللللة كل

 صالحياتهم في هذا الشأن.

على إدارات الفروع االهتمام بتحصيل املتعثرات 

واملتأخرات في آجالها ومتلابلعلة زبلائلنلهلم علن كلثلب 

والتواصل معهم لحملهم على الوفاء بالتلزاملاتلهلم 

فلللهلللي قضللليلللتلللهلللم قلللبلللل أن تلللكلللون قضللليلللة خللللللليلللة 

الللتللحللصلليللل وقللد اعللتللمللدنللا تللخللفلليللض املللتللعللثللرات 

مللعلليللارا مللن مللعللايلليللر تللحللديللد املللكللافللآت الللفللصللللليللة 

والسلنلويلة ألهلمليلة امللوضلوع وتلأثليلره اللكلبليللر عللللى 

 أداء املصرف.

االهللتللمللام بللالللتللحللسلليللن الللدائللم لللجللودة الللخللدمللات 

والللتللصللدي لللبللعللض الللتللصللرفللات الللبلليللروقللراطلليللة 

وغلليللر الللتللجللاريللة الللتللي نللعللايللنللهللا أحلليللانللا فللي تللعللامللل 

بلللعلللض اللللفلللروع ملللع زبلللائلللنلللهلللا أو بلللعلللض اإلدارات 

 املركزية مع الفروع.

اللللتلللحلللوط ملللن ملللخلللاطلللر اللللتلللشلللغللليلللل واالملللتلللثلللال 

وخصوصا تلللك امللتلعلللقلة بلاللرقلابلة علللى اللقلوائلم 

السللوداء وملللللفللات الللتللجللارة الللخللارجلليللة وهللي الللتللي 

مللللن شللللأ للللهللللا املسللللاس للللليللللس فللللقللللط بللللمللللردوديللللة 

 املصرف بل بأمن وسالمة موظفيه أيضا.

تللنللبلليلله املللوظللفلليللن لللتللجللنللب كللل الللتللصللرفللات غلليللر 

اللالئللقللة وامللتللنللافلليللة مللع أحللكلام الللنللظلام الللداخلللللي 

 وأخالقيات املصرف. 

أوجه قطاع نظلام امللعلللوملات للهلسلراع فلي أتلملتلة 

بعض العمليات التي اكتست أهمية خاصة على 

ضلللوء اللللتلللطلللورات األخللليلللرة وعلللللللى رأسلللهلللا مسلللأللللة 

استغالل القوائم السوداء و استلدراك ملا تلبلقلي 

 من املالحظات الجوهرية 
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ملراقمي الحسابات على البيانات املستخرجة من 

 النظام.

اللللعلللملللل ملللن قلللبلللل اإلدارات اللللتلللجلللاريلللة امللللعلللنللليلللة 

واإلدارات األخلللللرى ذات الصلللللللللللة بلللللاللللللتلللللطلللللويلللللر 

والتسويق لتفعيل الخدمات الجديدة املصمملة 

ميدانيا فال فائدة من تطوير خدمات ال نحلسلن 

تسويقها و تعبئلة اللطلللب عللليلهلا للتلصلبلح مصلدر 

دخللل للللللمللصللرف وعلللللى اإلدارات املللعللنلليللة إيللجللاد 

الحلول العملية للعراقيل واملشلاكلل اللتلي تلحلول 

 دون ذلك بدل البقاء في موقف العاجز الحائر.

أهلليلللب بلللجلللمللليللع اإلدارات والللفلللروع السلللهلللر علللللللى 

الللتللوفلليللر فللي املصللاريللف بللمللخللتلللللف أنللواعللهللا وقللد 

كلفت السيد رئيس قطاع املسانلدة بلاسلتلقلصلاء 

وحصلللر مصلللادر السلللرف واللللتلللبلللذيلللر فلللي مللللوارد 

املصرف ليتم االستغناء عنهلا أو اسلتلبلداللهلا بلملا 

هلللو أفضلللل اقلللتلللصلللادا 

 منها.

أود الللتللذكلليللر أخلليللرا أن 

اإلدارة الللللللتللللللنللللللفلللللليللللللذيللللللة 

بللللللللالللللللللرغللللللللم مللللللللن رفللللللللع 

مسلللتلللوى األداء اللللعلللام 

املللطلللللوب مللن مللجلللللس 

اإلدارة و صللللللللعللللللللوبللللللللة 

الللظللرف الللتللي تللمللر بللهللا املللنللظللومللة االقللتللصللاديللة 

للبالد انت جت أسلوب امتصاص آثار التلخلخلم 

وارتفاع كلفة املعيشة بزيادات سنوية في األجور 

لجميع املوظفين أما الترقيات وملراجلعلة اللوضلع 

الللوظلليللفللي لللهللم فسللتللكللون حللالللة بللحللالللة حسللب 

األداء و التميلز و احلتليلاجلات اللهليلكلل اللتلنلظليلملي 

الللفللعللللليللة واملللؤكللدة وأرجللو مللن السللادة املللديللريللن 

تعميم ثقافة اإلدارة 

بللللللاألهللللللداف و ربللللللط 

آفللللاق املسللللار املللللنهللللي 

بلللللاألداء اللللللحلللللقللللليلللللقلللللي 

الللقللائللم علللللى الللتللملليللز 

وليس مجرد التكفلل 

 العادي بالواجبات.

عللللللدم الللللللتللللللهللللللاون فللللللي 

الضللللللبللللللط الشللللللرعللللللي 

للعمليلات املصلرفليلة 

وتلللحلللسللليلللن األداء الشلللرعلللي ألن ذللللك مسلللؤولللليلللة 

الجميع ولليلس فلقلط إدارات اللرقلابلة واللتلدقليلق 

الشرعيين فااللتزام بقواعد الشريعة اإلسالمية 

فللي نصللوصللهللا وروحللهللا وجللزئلليللاتللهللا وكللللليللاتللهللا علللللة 

 وجودنا وجوهر رسالتنا.

هلذا وأهللدلل  الللفللروع املللتللملليللزة علللللى أدا للهللا وأشللكللر 

اللفللروع املللجلتللهللدة عللللى جللهلودهللا وأ للجلع الللفللروع 

املتخلللفلة مللزيلد ملن االجلتلهلاد السلتلدراك تلأخلرهلا 

واللللللحللاق بللأخللواتللهللا وإلللى أن ألللقللاكللم فللي الللتللجللمللع 

املقبل بإذن هللا أتملدلى للكلم اللتلوفليلق فلي أشلغلال 

ملللللتللقللاكللم هللذا وإقللامللة طلليللبللة مللريللحللة ملللن وفللد 

عليلنلا ملن زملالئلنلا ملن اللفلروع اللداخللليلة وإجلازة 

صيفية مريحة للمقبليلن عللليلهلا والسلالم عللليلكلم 

 ورحمة هللا.  
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 افتتاح  فرع قسنطينة الثاني رتاج مول



89ص    



16ص    

افتتاح  فرع برج بوعريريج حبضور والي والية الربج السيد حممد بن مالك و  املدير العام 

 السيد ناصر حيدر  و رئيس هيئة الفتوى و الرقابة الشرعية السيد عز الدين بن زغيبة



18ص    



11ص    

تكريم المديرين لزميلهم محمد هشام القاسمي  

نيابة عن فضيلة الشيخ محمد المأمون القاسمي 

شيخ زاوية الهامل ببوسعادة و أسرته الكريمة و 

 القائمين على شؤون الزاوية
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إليكم جدول البيانات للحصيلة المالية لشهر جويلية  
2222.  

 

 

 السيد : محمد حسين نقاز 

عضو مكلف بالنشاطات 

.2222إليكم جدو  البيانا  للحصيلة املالية ل هر جوان  السياحية و الحموية  

 

 

 المبلغ المنح المقدمة

000 000 منحة الزواج  

  00 000  منحة الوفاة

منحة رياض 
 األطفال

000 312  

300 000 منحة االزدياد  

97 050 منحة الرياضة  

933 032 منحة السياحة  

00 000 منحة الختان  

1 080 000 القروض الحسنة  



 
15ص   

يعد االستقرار االجتماع  من اهم األهداف الت  يسع  ال  تحقيقها 

كل موظف و من المعلوم ان الضغوط الت  تواجه االنسان ف  حياته 

اليومية فرضت عليه ال  تأسي  مؤسسات و جمعيات خيرية علي  

غرار لجان الخدمات االجتماعية الت  عل  مد يد العون للموظيف و 

مساعدته عل  تخ   بعض الصعاب و ذلك ألجل غرس بعض القيم 

 السامية ف  الموظف و تحقيق التعاون و التآزر ف  محيط المؤسسة

و اهم مقصد للجنة الخدمات االجتماعية هو مرافقة الموظف في  -

بحياته المهنية و االجتماعية، و العمل علي   كل الجوان  المتعلقة 

 تحفيزه و تخفيف اآلثار عليه و ذلك ب:

األنش ة الرياضية: باست اعة اليميوظيف -1

القيام بالنشاط الرياض  و ذلك بتلق  اليدعيم 

-المال  من طرف لجنة الخدمات االجتمياعييية

 العقل السليم ف  الجسم السليم.

رياض األطفال: بتقديم دعم مال  لتمكييين -2

آباء الموظفين الذين  هم     ف  طور الحضانية 

من االستفادة من المنحة، حت  يضمن الموظف 

 رعاية خاصة ألبنائهم.

المنح العائلية المتعلقة باالزدياد و الختان و -3

الوفاة و الزواج: و الت  لها طابع الدعم   بإقامية 

االفرا  او مساندة الموظف و مواساته ف  حالية 

 الوفاة.

منحة التمدرس: و تمنح مرة كل سنة و هي  -4

لتخفيف ع ء اقتناء األدوات المدرسية و مواجهة الدخول المدرسي  

 بكل اريحية.

       ف منحة رمضان و عيد األضح  والعمرة: المساهمة    -5

 المناسبات الدينية لما تحمله هذه األيام من قدسية لدى المسلمين.

المنحة السياحية: و الت  تهدف للترويح عل  النف ، بيقيضياء -6

 ع لة صيفية تعمل عل  ضخ دماء جديدة عند الدخول المدرس .

منحة الحج: بمنح الموظف قيمة تذكرة السفر ألجل التخفيف من -7

 تكاليف الحج المرتفعة.

التغ ية الصحية: و ه  تلع  دور مهم ف  التكفل الكياميل و  -8

الكبير بصحة الموظف و عائلته، و ذلك حت  نبيني  ميؤسيسية 

 صحيا يسمح لها بأداء أهدافها المس رة.  قوية

و ف  األخير يج  الذكر ان صندو  الخدمات االجتماعية يشارك فييه 

الجميع و يستفيد منه الجميع، لذلك يج  العمل عل  ترقيته الي  

 االحسن

 مع خالص التحية.

 

 السيد : خير الدين شبة 

 كلمة رئيس مكتب مندوبي العمال

 شبة خيرالدينالسيد :  



11ص    



19ص    
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 الالا  عالالنالاله ا الالجالالاهالالد احسالال الالاذ 

واالديالالالالع الالالالالكالالالالبالالالاليالالالال  مالالالالحالالالالمالالالالد 

الصالالالالل الصالديالالق  اناله  الالان 

شغوفا باللغة العربية و الان 

يالالحالالع سالالدالاليالال ا اد  مصالال الالفالال  

افعظ.  الر

ولالالالالد مالالالالولالالالالود  الالالالاسالالالالم نالالالالايالالالال  

 يالالنالالايالالر سالالنالالة 20بالاللالالقالالاسالالم فالالظ 

بقريالة باللالعاليالا  بالباللالديالة  7221

ا الالالالالالبالالالالالالو بالالالالالالبالالالالالالجالالالالالالايالالالالالالة  وتالالالالالالوفالالالالالالظ 

 21بالالالالالجالالزائالالر الالالعالالاصالالمالالة فالالظ 

وهلي  0296، سياس ي ومؤر  وكاتب جزائري. التلحلق بلجلاملعلة اللزيلتلونلة سلنلة 7222او  سنة 

نفس السنة التي التحق فيلهلا بلحلزب الشلعلب. و للقلد ولجلل امللرحلوم ،بلإذن هللا، علدة ملرات 

لنيل شلهلادة اللدكلتلوراه للكلنله تلخلللى علنلهلا طلواعليلة اسلتلجلابلة للنلداءات اللوطلن اللجلزائلر، تلارة 

لنداء اإلضراب الذي دعا إليه اتحاد الطلبة املسلللمليلن، و تلارات أخلرى ملن جلراء مضلايلقلات 

الشرطة الفرنسية مما اضطره إلى مغادرة التراب الفرني ي وتوجه إلى التشيلك، حليلث ولجلل 

مرة أخرى بحثا للدكتوراه لكن الوطن ناداه مرة أخرى فأسرع للتلبية وتلرك بلحلثله واتلجله إللى 

املانيلا فلإذن خلالل اللثلورة اللتلحلريلريلة ضلحلى ملوللود قلاسلم بلطلملوح  لخل ل لي جلاملح تلملثلل فلي 

الحصول على الدكتوراه التي طرق أبوابها أكثر من مرة، لكنه فضل عللليلهلا واجلب اللوطلن. ثلم 

 املفاوض الفرنس ي جوسس طلبه سعد دحلب أثناء مفاوضات إيفيان وكلفه بإعداد رد عللى

الذي كان يصر  عللى أن الصلحلراء ال علالقلة للهلا بلاللجلزائلر. ثلم بلعلد االسلتلقلالل شلغلل ملوللود 

قاسم عدة مناصب أثبت في كل منها والءه للجزائلر وحلقلق فلي كلل ملوقلع نلجلاحلات بلاهلرة وللم 

يللعللرف عللللليلله أنلله اسللتللسلللللم فللي أي مللرحلللللة مللن نضللاللله. فلللللقللد تللقلللللد مللنللصللب مللديللر فللي وزارة 

اللخلارجليلة، فلوزيلًرا للللتلعللليلم األصلللي والشلؤون اللديلنليلة ومسلتلشللاًرا للرئليلس اللجلملهلوريلة، كلمللا 

أسهم من خالل ملتقيات الفكر اإلسالمي، الذي كان يصر على اقامتله كلل علام فلي اللجلزائلر، 

عللللى إبللراز تللاريلخ الللجللزائللر وإسللهلامللهللا فللي الللحلضللارة اإلسللالملليللة، ثللم  علليللن مسللؤوال عللن تللعللملليللم 

فلاللرجلل وهلب نلفلسله   استعمال اللغة الوطنية، فمسؤول على املجلس األعلى للغة العربليلة.

كلها من اجل ان تستعيد اللللغلة اللعلربليلة ملكلانلتلهلا وللم يلكلن سلاعليلا اللى ملجلد او اللى املتليلازات 

اجتماعية. ولعل من بين النقلاط اللفلكلريلة اللقلويلة اللتلي خلاللف فليلهلا ملوللود قلاسلم غليلره، هلو 

تاريخ الجزائر وبلدايلتله. فلفلي اللوقلت اللذي ذهلب اللبلعلض إللى اعلتلبلار اسلتلقلالل اللبلالد بلدايلة 

لقيام الجزائر وقال آخرون إن الفتح اإلسالملي أو وصلول اللعلرب إللى اللجلزائلر هلو بلدايلتلهلا فلي 

تلك األثناء، خرج مولود قاسم على الناس ببحث تاريخي أسماه *  خصية الجلزائلر اللدولليلة 

* عاد فيه إلى األصول القديمة لهذه األمة التي كان لها دوما دور في التلاريلخ، وحليلن 0181قبل 

سللاعللة وصللوللله الللى ملطللار هللواري  جاليسالةار ديسال انقلال الللرئليللس اللفللرنيل للي األسلبللق فلاللليلري 

*، أي *فالرنسالا الال الاريالماليالة تالمالد يالدهالا لاللالجالزائالر الالفال اليالة   :   0211في افريل ملن سلنلة   بومدين

فللرنسللا الللعللريللقللة تللاريللخلليللا تللحلل للي الللجللزائللر الللتللي للليللس لللهللا تللاريللخ عللريللق بللمللا مللعللنللاه ا للهللا جلليللل 

كما قال لويس باستور، فاشتط مولود قاسلم رحلملة هللا  spontaneous generationتلقائي

ملوللود قلاسلم رحلمله   رد  * و!إنه ي  منا عليه غضبا وقال للرئيس الراحل هواري بومدين *

انكم تتناسون ان الجزائر انقذ  فرنسا من ا جاعة هللا على الرئيس الفرني ي قائال له *

افالالكالالم انالال الالم و ذلالال  فالالظ سالالنالالة  حالاليالالن ذهالالع خالاليالال  الالالديالالن عالالىالالم را  االسالال الالو   7451بالالاعالالكالال 

 François 7erالجزائر  م جها الم فرنسا بعد ان طلع منه ملال  فالرنسالا فالرنسالوا احو  

ان ينقذس من تهديد و تحامل شار  الخامس  امب اطور املانيا و النمسا واسبانيا  و هالرال   

الالدو  احوروباليالة   بالحاليالن ان  الل هالذس  ماللال  بالريال الاناليالا و ماللال  هالولالنالدا  Henri 8 الدامن 

سالنالوا   72تجند  لغزو فرنسا  فانقذ خي  الدين فرنسا و طرد منها املع دين عاللالاالهالا. ثالم 

  الالذ  خاللالب ابالاس  بال اللالع الالم Henri 2بعد ذلال   الام ابالن فالرنسالوا احو   هالرال   الالدالانال  

صالل رايس الذ  خلب خاليال  الالديالن لاليالنالقالذ فالرنسالا ثالاناليالة مالن الال الهالديالد بالالالغالزو مالن طالرف 

الم شالواطالف فالرنسالا فالنالنالفالهالا ونالقالاهالا  7441االسبان وبري انيا  فذهع صالل رايس سنة 

وطالالرد مالالنالالهالالا الالالغالالزاة االسالالبالالان والالالبالال يالال الالانالاليالاليالالن الالالم جالالزيالالرة الالالبالاللالاليالالار وشالال الالو  اسالالبالالانالاليالالا   

   الالاليالالابسالالة بالالالالاللالالغالالة الالالعالالربالاليالالة. وفالاليالالمالالا بالالعالالد  ي الالا  طالاللالالع لالالو الالس الالالرابالالس IBIZA ايالالبالاليالال ا 

ان ينالقالذ فالرنسالا مالن جالديالد مالن هالولالنالدا  7082من الدا  شعبان سنة  Louis 75   عاشر 

وبالريال الالاناليالا  وبالالالالفالعالالل تالمالالكالن الالرايالس شالعالالبالان مالن انالالقالاذ فالرنسالالا مالن بال الال  الالالهالولالنالالدياليالالن 

. فدائب مولود قاسم رحمه هللا علللللى والب ي انيين ورد مرة  خرا االع بار لفرنسا اليائسة

مات األمة الجزائرية دينا ولغة ومجدا، وهو اللذي كلان يلتلقلن  للغلات علاملليلة كلان  2إحياء مقو 

حريصا كل اللحلرص علللى أن تسلتلرجلع للغلة اللقلران رونلقلهلا و صلدارتلهلا ملن بليلن جلمليلع للغلات 

الدنيا اعتقادا منه انه بما ا ها لغة اللقلران فلهلي قلادرة علللى اسلتليلعلاب كلل اللعلللوم ألن اللللغلة 

فقلما تجد رجال كاملرحوم مولود قاسم   العربية سبق لها ان قادت العالم من قبل و لقرون.

لملت أوروبلا اللريلاضليلات مدافعا بكل ما يملك علن للغلة اللقلران حليلن 
 
قلال *بلجلايلة اإلسلالم علل

بلاللجلزائلر اللعلاصلملة  0229 أوت 91 يلوم ملوللود بلللقلاسلم نلايلت بلللقلاسلم بلغة اللعلروبلة*. تلوفلي

 ” هو الذ   ا  البي ه التي سماها الجزائر: وُدفن بمقبرة العالية. 
ّ
يا جزائر يا شقية  لالوال  ن

ريحة
ْ
فالتذكيلر بلملثلل هلذه التلخلصليلات اللوطلنليلة هلو اقلل ( “  اسمِ  الجزائر حع ي   )ط

وملا هلو اال اعلتلرافلا ملنلا بلملا قلدمله امللرحلوم ملوللود قلاسلم للللديلن وللللغلة تحقه القليل مما تس

وللذاكرة الوطنية الجماعية بما فيها السياسية، التي يمكن للهلا ان العربية وللوطن الجزائر، 

تسلتللللهلم ملن ملواقلفلله لضللبلط قلراراتلهللا السلليلاسليللة املللعلاصلرة واللالحللقلة وفلق املصلاللح اللعلللليللا 

من املؤمنين رجا  صد وا ما عاهالدوا هللا عاللالياله فالمالنالهالم مالن   ال ال  ”  .  ا  هللا تعالم للبالد

كلملا ال يلفلوتلدلي ان   من سورة األحزاب. 98اآلية     “نحبه و منهم من يي نر و ما بدلوا تبديال.

انلوه بللملا قللاملت بلله إدارة مصللرفللنللا و عللللى راسلله السلليللد املللديللر الللعللام و نللائللبلله بللتللفللضللللهللمللا و 

حضلورهللملا  لخللصليللا للتللكلريللم ابلنللائلنللا اللنللاجلحلليلن فللي االطللوار اللتللعلللليلملليلة الللثلالثللة االملر الللذي 

 سيحفزهم على العمل اكثر لتستفيد منهم البالد و العباد.

: أحمد بوحاجب السيد   

 مندوب متعدد المهام

 خلية التسويق و االتصال

  

06ص   

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/1992
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أحد التفسيرات املدهشة ملعظم مشاكلنا النفسية هو أنلنلا ملن سلنلواتلنلا األوللى بلدانلا بلوضلع 

األقنعة كان علينلا ان نصلبلح زائلفليلن حلتلى قلبلل ان نشلعلر بلدواتلنلا اللحلقليلقليلة علللملونلا كليلف 

نتكلم واجبرونا على املجاملة كيف نكبت مشاعرنا ونتصرف بشكل مخالف لهلا وكليلف نلبلدلي 

عالقتنا مع االخرين ومع من تدخللوا حلتلى فلي احلالملنلا فصلنلفلوهلا اللى جليلدة او غليلر ملنلطلقليلة 

احالمنا جيدة غير منطقية نتيجة لذلك و عد سنوات من الشعور بعدم االتصال مع ذواتلنلا 

الحقيقية اضعنا أنفسنا وبين الحين واالخر عندما يصلملت الخلجليلج نشلعلر بلذللك اللحلنليلن 

ألنفسنا ويصر  الفقد في اعماقنا كثيرون منا يحاولون اسكاته فليلغلرقلون انلفلسلهلم بلاللعلملل 

او الللعلالقلات اللفللاشللللة او اشلكللال مللخلتللللفلة ملن اإلدملان وقلللليلل ملن يسلتللملع للذللك الصللوت  

 ويبحث عن نفسه ويحاول استعادتها من جديد هناك أر عة قواعد لتضمن نجاحها.

ال تتبع عقلية القطيع ما نسميه القيم العاملية ما نلطلللق عللليله اسلم اللحلقليلقلة كلان دائلملا  -0

مجرد تغييرات  خصية ألولئك الذين روجوا لهلا أي انلا مسلللملاتلنلا وقلوانليلنلنلا اراء أل لخلاص 

ثم فرضت على ا خاص اخرين حتى يتلملكلن امللجلتلملع ملن السليلطلرة علللى السلللوك اللبلشلري 

على رغم من ان ذلك يمكن ان يحمينا اال انه يحد أيضا من فرديتنا وابداعنا كما ان الحكلم 

العقائدي الصارم على السلوك البشري يمكن ان يجعل بعض االفراد أكلثلر تلملردا ملا يلؤدي 

الى مواقف متطرفة معادية للمجتمع يتكون القطيع من ا خاص بلتلروا احلالملهلم وتلفلردهلم 

هلؤالء الللنللاس يلخللافللون اللتللغلليليللر ويللخلافللون مللن االعللتلراف ألنللفللسلهللم ان بللعلض امللكللانلاتللهللم لللم 

 تتحقق

تقبلل صلعلوبلة اكلتلشلاف اللذات لليلس هلنلاك ثلملن بلاهل  علللى املتلالك نلفلسلك يلملكلن ان  - 9

يضلعللك فلي صللراع مللع اللكللثلليلر مللن اللنللاس يلعللدلي تللغليلليلر نللملط حلليلاتللك واللتللخللللي علن كللثليللر مللن 

الصداقات واللعلالقلات يلعلدلى اللنلظلر بلعلملق فلي ملخلاوفلك وتلحللليلل أعلملق مشلاعلرك وظلالملك 

واالرتقاء فوقها جلمليلعلا للللتلواصلل ملع علبلقلريلتلك اللداخللليلة يلجلب عللليلك السليلر فلي مسلار للم 

يسلكه أحد من قبل ألنك فريد وال يملكلن الحلد ان يسليلر فلي هلذا املسلار نليلابلة علنلك اللعلثلور 

على نفسك هو العثور على تلك املجموعة الفريدة من القيم واالشياء التي تلحلبلهلا حلقلا واللتلي 

 تمثلك     

قل نعم ملا يعطلي ملعلدلى للحليلاتلك للهيلجلاد ملعلدلى للحليلاتلك عللليلك ان تلحلب حليلاتلك بلغلض  -8 

النظر عما يوجد فيها عليك ان تحب مصيلرك وملا اوصلللك حليلث انلت وان تلعلرف ان كلل ملا 

حدث في حياتك الجيد والس   الجميل والقبيح ساهم في تشكيلك وان احتضان اإلخفاقات 

 جنبا الى جنب مع نجاحاتك يمكن ان يساعد في إعادة اشعال حب الحياة لديك  

ابحث عن قيمك الحقيقية إذا كان لديك مجموعة من القيم الخلاصلة بلك فلللن تسلتلملر  -9 

في عالقات سامة ملجرد انه االمر الصحيح الذي ينبغي عليك فعلله سلتلعلرف أنلك تلحلاول ان 

تكون  خصا جيدا حسب معايير املجتمع وهذا ال يستحق كلل هلذا اللعلنلاء يلعليلش ملعلظلملنلا 

حياته في ال جن الذي فرضه على نفسه زنازين جدرا ها امللعلتلقلدات االجلتلملاعليلة اللتلي تلأسلر 

فردية الروح البشرية وكثير منا يخضع لراحلة هلذا اللقلفلص بلل ويلنليل لى ان هلنلاك احلتلملاالت 

غير محدودة خارجة للهروب من سياج املعتقدات القسرية الى طبيعلتلك وملعلتلقلداتلك يلجلب 

ان تتحلللى بلالتلجلاعلة للكلسلر قليلود امللجلتلملع وربلملا يلتلعليلن عللليلك أيضلا ان تلدل  بلنلفلسلك علن 

العديد من األ لخلاص فلي حليلاتلك لليلس ملن الضلروري ان يلكلون رد فلعلللك علنليلفلا وملفلاجلئلا 

بل ويجب ان يكون ذكيا هادئا ولكن حاسما لتطارد بعدها االحالم التي تعطي معدى   –يمكن 

          لحياتك وانت هل الزلت تبحث عن نفسك ام انك وجدتها     

  

 : عصام تالظالسيد 

 مست ار الزبائن وال وجيه فرع: با  الزوار 
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 : 8السؤال

  ما الفرق بين البيع بالتقسيط عن طريق المصرف والقرض المصرفي؟

 :8الجواب

البيع بالتقسيط الذي تجريه المصارف اإلسالمية هو عملية تمويل بصيغغغة 

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

من الموّرد؛ يتملّكها وتدخل في ضمانه، ثّم يبيعها بهامش ربح معلغوم إلغى 

 من يطلبها مؤّجلة على أقساط.

أّما القرض البنكي التقليدي فهو عملية إقراض مباشر للزبون ليشتغري مغا 

 يريده من سلع، ثّم يردّ ذلك المبلغ إلى البنك مع فائدة إضافية.

وقد منعت جميع المجامع الفقهية المعاصرة اإلقراض المصغرفغي بغفغائغدة، 

وعدّته من ربا الجاهلية المحّرم، بينما أجازت البيع بالتقسيط؛ إذا 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 إالّ 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(.

 :  1السؤال

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

 هل هذا يخدش عملية المرابحة

 : 1الجواب

محّددة بربح معيّن بعدما يشتريها المصرف من الغمغوّرديغن وتغدخغل فغي أ

ضمانه، بشرط أالّ يتّم ذلك بغنغاًء عغلغى مغواعغدة مغلغزمغة لغلغطغرفغيغن مغعغاً 

بالمصرف والزبون( فذلك غير جائز، وإنّما الجائز أن يكون بوعغد مغلغزم 

 ألحد الطرفين فقط، أو غير ملزم ألّي منهما.

فعدم شراء المصرف لألجهزة قبل أن يطلبغهغا الغزبغون ال يضغّر عغمغلغيغة 

 المرابحة، ما دام 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 إالّ 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 01-00الدولي بالقرار 

 طلب ووعد من الزبون بأن يشتري سلعا 

 :0السؤال

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

 :0الجواب

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 إلغى 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 إلى المصغرف بغكغّل مغا 

يفيد عرفا التخلية بين السلع وبين المشتري على وجه يتمغّكغن مغن تسغلّغمغه 

 من غير مانع، ولو لم يحصل النقل والتحويل.

وبالنسبة لهذه العملية، فإّن المصرف ال يبيع األجهزة للزبغون إالّ 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(.
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 من ابداعات فرع سطيف، في كل يوم حكمة و مثل. 

تظهر على هذه اللوحة حكمة اليوم التي يكتبها السيد رؤوف 

. نائب مدير فرع سطيفيحي الشريف   

 كل الشكر و التقدير لفريقنا بعاصمة الهضاب

قصة توكل الرسول وأبو بكر الصديق قغام الغكغفغار بغإعغداد 

الكثير من الحيل، والمكائد، لغرسغول هللا صغلغى هللا عغلغيغه 

وسلم، وذلك حينما أذن لغه هللا، هغو ومغن أسغلغم مغعغه. أن 

يهاجروا من مكة المكرمة، إلغى الغمغديغنغة الغمغنغورة، حغتغى 

يبتعدون عن طغيان الكفار. وقد نفذ الرسول صلى هللا عليه 

وسلم، وأصحابه أوامر هللا عز وجل. ولكن الكفار تربصوا 

لهم، وفعلوا الكثير من المكائد، لقتل رسغول هللا صغلغى هللا 

عليه وسلم. ولكنهم يجهلون أن هللا يحمغيغه، ولغذا بغدأوا فغي 

مراقبته، وقام الرسول صلى هللا عغلغيغه وسغلغم بغاالخغتغبغار، 

ومعه أبو بكر الصديق في غغار ثغور. وعغلغى الغرغغم مغن 

قرب أهل قريش من الغار، إال أنهم لغم يغرونغهغم بغأمغر هللا 

وكان الكفار على مقربة مغن الغغغار، لغدرجغة أنغه لغو كغان 

أحدهم نظر أسفل قدميه. لغرأى الغرسغول صغلغى هللا عغلغيغه 

وسلم، وأبو بغكغر الصغديغق، ولغكغن هللا عغز وجغل أعغمغى 

أبصارهم. وذلك بسبغب تغوكغل الغرسغول صغلغى هللا عغلغيغه 

وسلم، وأبو بكغر الصغديغق عغلغى هللا عغز وجغل، وسغلغمغوا 

 أمرهم هلل مطمئنين به، وبالفعل نجاهم هللا.

قصة توكل يعقوب بعد خيانغة أخغوة يغوسغف عغلغيغه          

السالم، وقاموا ببيعه بثمن زهيد، عادوا إلى أبيهم يغعغقغوب، 

وعلم أبيهم بخيانتهم، صبر، واحتسب. وبعد مرور السنين، 

وكبر يوسف عليه السالم، ذهب أخوة يوسف علغيغه السغالم 

إلى مصر لبيع بضاعتهغم، وحغيغنغمغا دخغلغوا عغلغى يغوسغف 

عرفهم، ولكنهم لم يعرفوه. وحينما طلب منهم أخ لغهغم مغن 

أبيهم عادوا إلى أبيهم يعقوب يطلبون منه أن يرسل أخغاهغم 

وقال لهم لن أعطيه لغكغم بنيامين معهم. فرفض النبي يعقوب، 

لتفعلوا به، مثلما فعلتهم مع يوسف من قبغل. ولغكغن بغعغد إلغحغاح 

شديد منهم، وافق النبي يعقوب، وتوكل على هللا. وقد أوضح لغنغا 

هللا سبحانه وتعالى توكل سيدنا يعقوب عغلغيغه، وذلغك فغي قغولغه 

تعالى على لسان يعقوب: ب قَاَل لَْن أُْرِسلَهُ َمغعَغُكغْم حغتغى تُغْؤتُغوِن 

ِ لَتَأْتُنَّنِي بِِه إِالَّ أَن يَُحاَط بُِكْم، َن َّللاَّ ا آتَْوهُ َمْوثِقَغُهغْم قَغاَل   َمْوثِقًا ّمِ فَلَمَّ

ُ على َما نَقُوُل َوِكيٌل(. وبذلك فغقغد أحسغن الغتغوكغل عغلغى هللا،  َّللاَّ

 وجغغغغغبغغغغغر هللا خغغغغغاطغغغغغره بغغغغغيغغغغغوسغغغغغف مغغغغغرة ثغغغغغانغغغغغيغغغغغة

 

about-https://www.qisassy.com/stories- المصدر :

god/-in-trusting | قصصي  

 توزيع اجلوائز على املشاركني يف مسابقة تاج القرآن

 الفائز السيد : حفص بالل,  سلمه اهلدية مدير فرع حسيبة, السيد أمحد أيت يونس

https://www.qisassy.com/stories-about-trusting-in-god/
https://www.qisassy.com/stories-about-trusting-in-god/
https://www.qisassy.com/


 
10ص  00ص    


