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وأنا في املدينة املنورة الشهر املاض ي, جالت فيي هني يي 

الكثير من املواقف والليايا يف واايريوا ير مين  يييرة 

ر ول هللا وصحابته الكرام من املهاجرين واألنصيار 

وقد شا رتكي  عيهي يهيا  فيي ميفياايي العيتيتيا يي ليليهيد  

السيابيم مين ميي يليتينيا اليهيراك  ومين نيياتي ي  اايحييوا   

ااجديرة بكتابتها بماك الذنب, قصية ها  الحيحيا ي  

املبشر بااجنة  ي يدنيا ايريدالير يمين بين ايو  رضي يي 

هللا انيه ميس  ي يدنيا  يهيد بين اليرمي يس  لي يسيتيميس  لي يه 

يحك  لنا تلكي  اايحيا اية امليهي يرةق م مليا قيدمينيا امليديينية 

آخى ر ول هللا صلى هللا ال ه و ل  ب  ي وميي   يهيد 

بن الرم س، عفال  هد بن اليرمي يسق  أي  أاينير األنصيار 

يي  ليي  نصييف مييااييي، وانيي يير أ   وجيي ييي   قسك
م
، عييِ

 
مييال

ييهييا، قييالق  ، تييكوجييتم ييت 
 
نييويييتم نييكلييتا ليي  اييَّييهييا، عيياها  ييل

عفال له اردالر منق ل  اجية ايي فيي هلي ، ني  مين 

 يو  عي يه تي يارة: قيالق  يو  قي يينيفيا ، قيالق عيهييدا 

 ل ه اردالر من، عِتى بِقط و مين، قيالق اي  تياعيس 

الييهييدو، عييمييا لييرييا أ  جيياك اييرييداليير ييميين اييليي ييه أايير 

صييةييرة، عييفيييال ر ييول هللا صيييلييى هللا اييلييي ييه و ييلييي ق 

 ميين 
 
يين:، قييالق امييرأة :، قييالق أييهيي ، قييالق ومم تييكوجييتم

: قالق  نة نيواة مين هنيب 
تم ف   -األنصار، قالق ا   ا

 مين هنييب 
 
عيفييال لييه اليينييعييي صييلييى هللا اييليي ييه  -أو نيواة

ييي   ولييو عشيياة م روام الييريي ييار  ومسييليي  و  لك
و 
م
و ييليي ق أ

 الترمذ  وأ مد 

لفد تر  املهاجرو  وراكن  في مكة  ورن  و أنيليميهي  

و أمواله   ةاظا الى  يَّه  عيخخيى ر يول هللا بي يَّيهي  

و بي  األنصار ت ةي يةيا ايَّيهي  وميوا ياة ليهي  ووجيدوا 

لدى األنصار مين ايييثيار و امليةا رة و اليتيكيريي  ميا ل 

يمكن وصةه بِ سن مما وصةه هللا تهااى فيي  يورة 
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الييرجيي  ايين   ييدى  وجييتيي ييه وشييايير مييالييه ألخيي ييه فييي 

 ! هللا:

غير أ  مين اليرجيال مين  يريام هللا تيهياايى عيهيكة نيةي  

وقيوة ايكم واييد وجيد ميا ييِ يى ايليي يه الير ييا 

بو س املحسين  لي يه امليتيصيد  ايلي يه  ي ي  

وليييو لييي  ييييكييين فيييي هلييي  مييين ول اهى  مييين 

الييينيييةيييوع ميييا عييياييير ايييليييى الشيييمييي  وايبييياك 

واألنيييةيييية واليييهييييةييية والييييفيييدرة اييييليييى السيييي ييييي 

وال ير  فيي األرط  يليريا ليلير   واليكيسيب 

ييا  خييياو  اليييوعييياط صيييةييير  َي ااييحيييول وليييو 

ال دين ومن   نية نيةلك األبياة امليتيهيةيةييي  

  دنا ارد الر يميا  ابين ايو  رضي يي هللا 

اينيه  رعير ايرط أخي يه  يهيدا وقصيد  يو   يهييو  

ب ي ق نفا  عاشترى بالدين وما  و د  وتياجير عي يميا 

اسب ومار  هللا في ت ارته عاغتي ي  عيهيد  ميو   ي ي  

قييال يصييف  ييالييه فييي مييا يييرويييه اييرييد بيين  ييميي ييد فييي 

ا مسينيدم ق م  يي يي عييهيد هلي  وليو رعيهييت  يجيير 
لييفيد رأييتا

 
 
ا أو ع ية بي  بيلي   م ! !ل ن ت أأ   ِصيب تحته هنر 

بيييه الييينيييراك أ  قيييدميييت قييياعيييلييية ليييه  ايييى امليييديييينييية مييين 

 ييرييهييمييا يية را ييليية مييحييمييليية بييرا و  قيي ييفييا  عييلييمييا  ييمييس 

اائشة أم املةمنيي  تيحيد  أ يهيا  يميهيت الينيعيي صيليى 

هللا ال ه و يلي  ييفيول فيي هلي ق م ايريد الير يميا  بين 

ايييو  ل ييييدخييي  اايييجييينييية  ل  يييريييوام عسيييبيييب ميييا قيييد 

يهر ه ماله الكثير ملساكلة يوم الفي يامية, قيال ق م ييا 

ي ييهييا فييي  ييبيي يي   أمييه أشييهييد  أ ييهييا بييِ ييمييالييهييا و أ ييوي

م نييةلك نيي  صييحييابيية ر ييول هللا اييليي ييه الصييوة  !هللا

والسوم جهلوا الدن ا فيي أييد يهي  وا خيرة فيي قيليوهيهي  

عِااان  هللا من األواى ميا ييتيوو و  بيه ليوخيرى وميا 

 ينةهوا به هو  اارصاصة والةفر من أمته  

 

 الكلمة االفتتاحية
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وتلك  هي علسةة القتصا  في اي ومق م ابيتي  عي يميا 

آتا  هللا الدار ا خرة ول تي ي  نصيييري  مين اليدني يام 

وم في أمواله   م للسا   واملحرومم وم الي يد اليهيلي يا 

خير وأ ب انيد هللا مين الي يد السيةيليىم وم أل  تيتير  

أول   أغيينيي يياك خيييير ميين أ  تييتييراييهي  عييفييراك يسييِلييو  

الييينييياعم  امليييليييكييي ييية فيييي اي يييوم وظييي يييةييية اجيييتيييميييااييي ييية 

وليييسيت  يفيا مييايليفيا أل  امليال مييال هللا و اايجيمياايية 

مسيييتييي يييليييةييية عييي يييه واليييةييير  واييي ييي  اييين اايييجيييميييااييية فيييي 

ا ت دام املال بما يحفم مصياايحيهيا قيري  مصياايحيه 

َا  ل بد مَّهما مها لتية ى تيليكي  اليوظي يةية ايليى  وإ  

أ سن وجه وتةت  امارنا ملا عار هللا تيهياايى الينيةي  

 البشرية من  ب املال وال تئثار به 
وقد ب  ت قصة   دنا ارد الير يميا  ابين ايو  أ  

يا  أ  يييهييميي  فييي مييال هللا بييميييا  َي لييييي  بييمييفييدور أ  

ييييحيييفيييم تيييليييكييي  املصييياايييئ مييي يييتيييميييهييية ولييييييي  بييياميييكيييا  

 ااجمااة أ  تدير موار نا املال ة بنةسها اما 

تيييدايييي الييينييي يييريييياة الشيييتيييرااييي ييية اليييوانيييمييية بييي  تيييليييكييي  

اييييييديييييولييييوجيييي يييية اليييياييييوميييياوييييية أنييييتيييي ييييت  ييييرييييفيييية ميييين 

املنتةهي  النتها يي  ممن َيا  ييةيتيرط عيميهي  خيدمية 

اليييةييي ييية اليييكيييا  ييية عيييانيييفيييليييريييوا  ايييى  يييريييفييية بيييورجيييوا يييية 

بيييييروقييرا يي يية تييهييتيير  ميين مييفييدراة الشييهييب  و  أ  

تيينييمييي يية ليييهييا و يييراييا  مييا انيييكييشييف الييونيي  و ييفيييط 

الييفيينييا  وا ييهييارة تييلييكيي  امليينيي ييوميية اليي ييي  اييمييت أ ييهييا 

جيياكة ي ييفييا  اليييهييدل واملسيياواة فييي تييو  ييس اليينيييروة 

 وتهم   الرخاك والاتةاك الى الكا  ي  

اما تهلمنا هاة الفصة أ  الرأ مال ة املينيةيليتية مين 

اليوا   اليديي يي وال يابيط السيلياياأي  تية   أي يا  ايى 

اختول ميوا  اليهيدالية وا ي يشيراك  يهي يا  أصيحيا  

امليييال والييينيييةيييوه ايييليييى  سيييا  اليييكييينيييرة اليييكييياايييرة مييين 

املجتمس عتتهمم الةوار  وت شِ األ يفيا  واايحيكا اة 

بما  هد  ا تفرار امليجيتيميس ويي يشير اليةيتي  واليفيوقي  

في أو ا ه  ولذا ت د أاينير اليدول رخياك و ا يتيفيرارا 

تيليي  اليي يي تسي ييى  يكييوميايييهيا ليلييتييوعي ييم بيييي  املصينييحيية 

الةر ية ايميحير  ليليتينيمي ية القيتيصيا يية و املصينيحية 

ااجماا ة ال ي ي ب أ  تسيتيةي يد مين تيلي  اايحيراي ية 

الييتيينييمييوييية بييو  ييرر ول  ييرار ونييذا مييا تييداييو  ليي ييه 

شيير ييهييتيينييا السييمييحيياك بيياقييرارنييا جييمييليية ميين الييفييوااييد 

الةفه ة ال ي تكرع أوليويية  يم اايجيميااية ايليى  يم 

الةر  ومَّها قاادة ق م يتيحيمي  ال يرر اايريا  ليدعيس 

ال ييرر الييهييام م وقييااييدة ق م  رك املييةييا ييد أواييى ميين 

جلب املصاائ م وميا تيةير  ايَّيهيميا مين قيواايد عيراي ية 

أعي يي  هيهييا عييفيهيياك األميية نيذايير مييَّيهييا ق جييوا  ا ييتييمييو  

األرط املييجيياورة لييلييميينييجييد جيي ييرا ايين أصييحيياهييهييا  ها 

 ييا  املنيييجيييد بييالييينييياع وجيييوا  ا ييتيييميييو  الييياييير  

الييهيياميية اليي ييي يسييلييكييهييا املسييلييمييو  و جييوا  عييرط واييي 

األمييير أجييير امليييثييي  لييينيييحيييرعييي ييييييي   ها تيييحيييكييي  أصيييحيييا  

األايمييال فيي أجييورني  و جييوا  بيي ييس اليياييهييام املييحييتييكيير 

ج را ان صا ره اند ااحاجة  ل ه وجيوا  الي يسيهييير 

اند اشتدا  الهوك و ت رر املسيليمييي  مينيه و اليني يي 

 ان تلف  الرارا  والن ي ان ب س ااحا ر للرا     

وييينييدرر تييحييرييي  الييرمييا  ييميين نييذا امليينيي ييور الشييراييي 

الذ  يهت رم  اراك بو  بب وا   وك الى ميال اليهييير 

 و  وجه  يم عيو رميي فيي اي يوم  ل بي يهيد وقي يمية 

واملييريييا ييير لييليييميييسييةولييي يياة اييا ل وتيييفييا ييي  م يياعييية

ي  نيذا م لي يو  عااررار بال ما  ول غن   ل عهرم َو

 يكو  املال  ولة بي  األغن اك منك م 

أايياييت شيير ييهييتيينييا لييلييدوليية ااييحييم فييي الييتييدخيي  َييلييمييا 

اخت  التوا   بي  نذم ااحيفيو  واليواجيرياة أل  هللا 

يك  بيالسيليايا  ميا ل ييك  بياليفيرآ  ولييي  َي  الينياع 

ايييريييد الييير يييميييا  بييين ايييو  أو  يييهيييد بييين اليييرمييي يييس أو 

اييثييمييا  ابيين اييةييا  مييميين اقييتييبييسييوا ميين نييور اليينييرييوة 

الكند في الدن ا و  يثيار اليدار ا خيرة بي  أاينير الينياع 

ايليى عيهير ول ييرتيدايو  بيوا   اليور   يرغي عيهي يهي 

وخش ة هللا  ل قل و  نذم  نية هللا فيي خيليفيه وليكين 

يرفى لذل  الوا    ظ فيي نيةيوع األمية ايليى اليدولية 

أ  تسيييي ييييثييييميييير عيييي ييييه أي ييييا ييييييفييييا   وااييييي ااييييرييييييييير 

والييتييهيياو  فييي األميية عييالييفييانييو  و ييدم ل يييكييةيي  ليير   

 جموح النة  وغلرة الهوى و ه ا  املا ة 

رض   هللا اينيه عيهير  -رأى   دنا امر بن ااراا  

الناع فى املنجد عهيد صيوة اايجيميهية عسيِليهي ق مين 

يليو ، قيالق بي  أنيتي  ميتيواَيليو    ل  أنت  : قيالق ميتيَو

يييفييهييد  أ ييدايي  ايين  ييلييب اليير  ، ويييفييولق الييلييهيي  

ييا ول  ار قيي يي ، وقيييد اييلييي  أ  السيييميياك ل تيييمييايير هنيير 

ع ة،  نما ير   هللا الناع عه ه  من عيهير، أميا 

 يييميييهيييتييي  قيييول هللا تيييهييياايييىق م عييياها ق يييييييت الصيييوة 

   عان شروا فى األرط وابتهوا من ع   هللام

مييا أشييد  يياجييية ميينيي ييومييياتيينييا القييتييصيييا ييية فييي بيييو  

املسلمي  لوقتراع من ميريا ش شير يهيتينيا اي يومي ية 

السييمييحيية ميينيياييلييفيياة ا ييتييراتيي يي يي يية تيينييمييوييية جييديييدة 

قييييا ييييميييية اييييلييييى تييييكيييياعيييية الييييةيييير  وت ييييجيييي ييييس املييييرييييا رة 

املفاولت ة الةر ية الن  ةة املجتهيدة فيي ظي  تينياعي  

نييكيييه لييليياييياقيياة وميييراايي يية فييي هاة الييوقييت ملصيياايييئ 

و يفييو  الييةي يياة اليكييا  ية لييليميي يتييميس بييو  عييرا  ول 

 تةريط ول غ   ول تواَ  ول ااالة 
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المتتبّع لفروع الشريعة يالحظ, إن 

أنه قد شرع في كل أحكامها 

ُل مقصود ذلك  وتصّرفاتها ما يحّصِّ

, هالحكم أو التصّرف, ويوفّر مصالح

كما أنّه شرع في كل باب من أبوابها 

, بهالمختلفة ما يقيم مقصده الخاص 

فإذا عّمت تلك المقاصد جميع أبواب 

, وشرع ا  عامّ  ّد ذلك مقصدا  عالفقه, 

في كل حكم وتصّرف صادر عن 

ضي إلى أن عمليّة فالشريعة, وهذا ي

استنباط األحكام ال بّد من أن تكون 

مبنية على المقصد الذي ألجله شرع 

ذلك الحكم أو التصّرف, حتى تكون 

هذه األخيرة مندرجة في المراد 

 اإللهي, ويكون القائم بها ممتثال  

ألوامر الشارع الحكيم ونواهيه, 

الغاية من هذا   -بمجموعها   -حقّق تتف

 الوجود.

ة يولّما كانت جزئيات المقاصد المؤد

بها في الكثير منها,  إلى كلّياتها مظنونا  

علينا في عملية االستنباط  كان لزاما  

؛ الفقهي مراعاة المقصد العام من ذلك

 لبناء   ألنه مقطوع به, وذلك ضمانا  

من أدناه إلى  ومتكامل   متناسق   فقهّي  

أعاله, فاألخذ بهذا المسلك, يجعل 

بعة الشريعة خصبة ثرية ومنتجة, مش

, لحاجات الناس في كل عصر ومصر

ألن الشريعة قد روعي في وضعها 

فمن ثم جاءت الشريعة جهة العبد 

بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل 

المفاسد وتقليلها, كما قال ابن تيمية 

ما  المكلفين باكتساب   وأمرت  

للمصلحة من أسباب, ونهتهم عن 

اكتساب ما للمفسدة من أسباب, 

وطلبت منهم الحيطة والحذر في 

مواقع الشبهات, كما أوكل للمجتهدين 

مقام الترجيح, وحذرتهم من اقتران 

اآلراء باألهواء, والشرعيات 

ألن مجال المصالح  ؛بالشهوات

 هوالمفاسد متشابك ومتداخل والنظر في

دقيق وخطير, والخالف فيه قائم 

وعائم, والخروج من المتعارضات 

لل في تلك فيه ليس باليسير, والز  

 . المواقع وراءه فساد كبير

على ذلك التناسق الفقهي العام  وحفاظا  

لألحكام, طلب من المجتهد أن يلحق 

كل اجتهاد أو مسألة عرضت له 

بمقصدها الخاص بها, وكذا المقصد 

ءا  جزبصفتها العام الذي تنخرط فيه 

من التشريع, ومثل هذا االجتهاد يجعل 

صاحبه حريّا أن يتبوأ منزلة القائم 

 مقام النبوة.
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تارقت فيي األايدا  السيابيفية اايى صي ي  اليتيميويي  اي يومي ية ايليى نيحيو 

ايجييارة املييوصييوعيية فييي الييذميية واملييرابييحيية مييتيي ييفيينييا فييي هنيي ييي أ  ا يي  الييتييمييوييي  

اي ييوميي  أصييرييحييت ميين املييهييلييوم ميين الييدييين بييال ييرورة، لييكيين أ راييت عييهييد هليي  

بييةييفييه املييهييامييوة امليياليي يية وأ يي  الييتييمييوييي  اي ييوميي  أول بييمييا  ييرورة الييتييهييريييف 

يمكن الكميوك ميتياعيهية وعيهي  ميا نيدنيد  عي يه مين خيول ايميو  امليجيلية اليداخيلي ية 

 ملنت اة املصر  تسويف  الذ  ابته ته من ر 

ليييذلييي  عيييا  تيييهيييلييي  األ يييكيييام امليييتيييهيييليييفييية بيييامليييهييياميييوة امليييالييي ييية وميييهيييرعييية 

مفاصدنا واللها ومخخذنا واوقتهيا بيميفياصيد الشير يهية اي يومي ية نيو امليدخي  

 األول لك  من يريد املسانمة في بناك ااحصر القتصا   ألمتنا 

   تشي د أ  بناك يرتكيك ايليى ميدى اليتيحيكي  فيي ا يسيه و اليتيحيكي  فيي 

نند ته و م اااته وعفا لفوااد  الرناك املهيتيميدة ايذلي  ميو يواينيا ييفيتي ي يي 

عفه املهاموة ال ي تنص الى أ  األص  فيي امليهياميوة  داامهرعة خصا ص وقو 

ايبييا يية و بييالييتييااييي ل يييحييم أل  مييتييةييفييه أ  ييياييلييم الييهيينييا  بييالييتييحييرييي  فييي ميي ييال 

املهاموة  ل بموجيب نيص ايابيت اليدللية ايميا ا  قيواايد عيفيه امليهياميوة تيفيوم 

الى أ اع املريا ش اليهيامية و ميري ي ية ايليى ميرااياة اليهيلي  واملصياايئ و تي يميس بييي  

الثراة واملرونة و بتااي ل يحم ألقيوام خيا يوا فيي اليتيحيريي  الشيامي  ليليميهياميوة  

املال ة عِعتوا ان جهالة و اعسدوا الى الناع و   فوا اليميهي  عي يميا نيو ميو يس 

 يورة اليريفيرة “ )  يريد هللا بك  اليسر ول يريد بك  الهسير”قوله تهااىق و تنا وا  

( و في َلمة وجيوة تهريةا بةفه املهاموة نو  الفوااد اليةيفيهي ية الي يي تيني ي  581

اليهيميليي ياة اليتي يياريية الييفيا يميية ايلييى أ ياع اايحي ييا ة و اليتيمييلي  و انيتيفييال املييليكي يية  

 واك تهلم األمر عسلس أو أصول ا   ة أو خدماة ت ي يس جيمي يهيهيا  اايى قياايدة 

جييامييهيية آييية ااييى و بييالييهييرم( بييال ييمييا ( والييهيينيي  مييدارنييا ااييرييرار ايياميية عييفييهيي يية

يييِ ييهييا الييذييين آميينييوا ل تييَِييلييوا ” اييحييميياييية مصييااييئ اليينيياع و  ييفييوقييهيي  قييال تييهييااييى 

و ملييا أخييلييص “   أمييوالييكيي  بييييينييكيي  بييالييرييا يي   ل أ  تييكييو  تيي ييارة ايين تييراط ميينييكيي 

األايوم الوا يي  لييهييذم األميية  لييدييين س عييتييي ايلييمييهيي  ا يتيي ييرييا  ا ييكييام تيي يويييلييه ميين 

الكتا  و السنة عِصلوا بذل  املحور اليثياليا ليديين اايحينيةي ية عيريهيد اليهيفيا يد و 

َا  عفه املهاموة و توم السلو  و التصو       الهرا اة 

اما ق ر هللا لهذم األمة في الهصر ااحديا المياك اياميليو  عيتيي هللا 

عصيميميوا ميا ييحيرر اليبيشيريية  المه  في عفه املهاموة وعفه الواقس وعفه النوا ل

مين  ر  مييا ابيتييكير اييليميياك امليياليي ية وأ يفييايوا عييفيه املييهيامييوة الشييرايي اييليى واقييس 

 املهاموة املال ة ااحديثة عااتمدوا افو  الر و  بديو للتمويوة الكو  ك ة  

أه  اقولها لفد عتي هللا الى الما نا بتوع فه  ي ي ياك مي يتيليف صي ي  

التموي  اي وم ة بديو اي ير تيوظي يف ني يريية الليتيوامياة  اليهيفيو ( فيي اليتيهيامي  

يانيه مين ايي يا  وقيريول الت ار ، عالهفد في شر هتنيا  ها  ا يتي يميس شيرو يه وأَر

ومح  وص هة وتوعرة األنلي ية فيي امليتيهياقيديين وقيدرييهيميا ايليى اليوعياك ميس شير  

اليهيفيد صيحي يحيا وصيحيت امليهياميلية  يواك َيا   انتةاك الرما والهرر واايجيهيالية َيا 

اييفييد مييرابييحيية أو  ييليي  او اجييارة او بيي ييس بييالييتييفييسيي ييط وميين نييذم الييةييفييرة يييمييكيين 

لكموئ  الرجو  اايى امليفيالة امليحيررة بياألايدا  السيابيفية والي يي خصيصيتيهيا لصي ي  

 التموي  بما يمكَّه  ا را  اع   للمفالة السابفة و املفرلة  

أخيرا أرجو ان ي وعفت بياليتيبيسي يط واييي يا  فيي تيحيفي يم مي ينية اليهيلي  

ملدخ  أ   التموي  اي وم  ألواص  مهك  ر لة املفالة املرصيصية لصي ي  

 التموي  اي وم  

 

  سويا نحقق الريادة تحقيقا ال تعليقا .

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 
 رئيس خلية التسويق واالتصال  
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استقطب فرع القبة ملصرف السالم الجزائر مؤسسات كبرى خالل السنة 

بته اآلثار السلبية لألزمة الصحية واالقتصادية التي شهدتها 
ّ
املاضية جن

الجزائر في السنتين املاضيتين شأن تحقق بفضل خطة كانت تحتاج إلى 

ده مديره يوسف عثماني في حوار مع مجلة 
ّ
كفاءة جميع عّماله حسب ما أك

 "السالم "

 

خالل السنتين املاضيتين ساد وضع مـتأزم اقتصاديا بفعل املرض املعدي 

. هل كان لتلك األزمة أثر سلبي على فرع القبة ملصرف السالم 91كوفيد 

 الجزائر؟

اراقي الةرو  التاعهة ملصر  السوم ااجكا ر تمكنا من ت او  األ مة عسوم  

 و هو  الة   في نذا 

 اى ااجهو  اي اع ة ال ي بدلها موظةو الةر  ل تفاا  متهاملي  هو  و   

في السا ة القتصا ية بالرو    ا ا تهدعنا مة ساة ا رى ما  ان  في 

َالة خاصة في  نة    0205تدا    ص لة الو

ما الذي تقصده بالقول إنكم استقطبتم مؤسسات كبرى لها وزن في 

 الساحة االقتصادية الوطنية؟

الك رى في ااجكا ر  نا من جلب ااحساباة الر يس ة للمة ساة
 
اقصد أننا تمك

ه ارتِينا أ  أهتمدم  هاة م  ة تالم وم   م وم يةر م   نه توج  مث  م م 

َا  لها  َِ د ااحلول الذ  يساادنا الى التفل   من أار األ مة الحح ة ال ي 

ترهاة  لر ة الى القتصا  الو  ي  نذا األمر  عس  اى تو  س محة ة 

 امو نا   اعة  اى األعرا  واملة ساة الصهيرة واملتو اة 

بنا     التهام  مس نذا النو  من املة ساة ال ي تهد منت ة ومصنهة جن 

التِار السلعي املن ر ان التراجس الكرير في تموي  امل اة الت ارة اارارج ة 

ال ي شهدة ق و ا ع ما يتهلم با تيرا  السلس املوجهة للر س الى ااحالة في 

السو  الو ن ة  عتموي  امل اة ال تيرا  ال ي ت ر ها نذم املة ساة 

َا  غير مف د بايجراكاة ال ي أصدريها السلااة املهن ة الى ااترار  الك رى 

 أ  وار ايها تتهلم باملوا  األول ة املوجهة لإلنتار ولي  لو تهو  
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نـتـم مـل جـلـب تـلـك املـؤسـسـات لـتـوطـيـن حسـابـاتـهـا الـرئـيـسـيـة فـي 
ّ
كيف تمك

 الفرع؟ 

ي ب التنويه  اى موظة  اليةير   ليفيد بيدليوا جيهيدا   ياعي يا ها نيواي ية خيدمياة 

جيي ييدة وا ييتيييايياايييوا بييةييي يي  ااييرييي ييرة الييريينيييكيي ييية امليييتييرااييمييية ليييد ييهييي  مييين ايييرط 

ااردماة املصرع ة ال يي ييفيدميهيا بيني  السيوم اايجيكا ير عشيكي  ميفينيس ليليهيايية، 

الى ااترار أ  ااردمياة اليرينيكي ية امليايابيفية ليليشير يهية، ايووة ايليى َيو يهيا غييير 

ر مكايا ميتيهيليفية بيتي يةي ير اليتيكيليةية اينيد  تيميام اليهيميلي ياة 
 
محرمة شراا، توع

ين املية يسياة اليكي يرى الي يي ليهيا 
 
َايدا  وسحب الصكو ، ونو ما يميك الرنك ة 

  راة بنك ة أشاة من توعير أموال اريرة 

هل يعني هذا أنكم اكتفيتم بالتعامل مع املؤسـسـات الـكـبـرى خـالل السـنـة 

 املاضية؟

َيياك ميين الييةيي يياة األخييرى قييد تييواصيي   عييهييلييى  ييبيي يي    ييرييهييا ل، أل  تييمييوييي  الشيير

املثال، ومة   مينيي السيكينياة امليني يكة ايميومي يا، اسيكينياة مايدلم والسيكين 

الترقو  الهموم ، تلفى عير  اليفيرية ايدييد اليايليرياة يايا ة ييهي ي يتيهيا مين خيول 

ص هة ال تصنا   نذم الص هة التميوييلي ية امليايابيفية ليليشير  ل تشيتير  رنين 

الهفار ياا ة يه ئته ما جهلها مح   اقرال ارير خول السنة املا  ية  ايميا أ  

عترة ال سديد بالتفس ط املهتمدة فيي نيذم الصي يهية تيميتيد  ايى خيمي   ينيواة 

 مل و   ن     512وقد يص  التموي   اى 

على ضوء الحصيلـة الـاـهـائـيـة املنـجـلـة عـنـد  ـهـايـة السـنـة املـاضـيـة هـل تـم 

 تحقيق األهداف املسطرة؟

   ما تحفم الى مسيتيوى اليةير   َيا  أاي ير بيكيثييير ميميا تي  تيفيدييرم بي يصيو  

ميلي يار  يينيار فيي  ييي  َيا   1 .5  ليفيد بيليهيت تيميوييوة املية يسياة 0205 نة 

بيامليا ية ميميا َيا  مسيتيهيد   مين  002مل ار  ينار ما يميثي   5 1الهد  محد  بي 

َانت تمويوة األعرا  في  دو   مل و   ينار مفيابي  تيفيدييراة  727جهة أخرى 

 باملا ة   508مل و   ينار أ  بكيا ة  115تشير  اى تحف م مرل   0205 نة 

بيامليا ية بيامليفيارنية ميس اليتيفيدييراة األولي ية  522أما ما تحفم عشِ  الو ائس عهو  

ميلي يار  يينيار ونيو رقي   7 50الى أ اع أ  م مو  و ائس قد َيا  فيي مسيتيوى 

 ت  ا تهداعه من بداية السنة  

 ما توقعاتكم بخصوص السنة الجارية؟

أاييتييفييد أ  األرقييام املييحييفييفيية السيينيية املييا يي يية  يييييتيي  تييهييكيييكنييا خييولييهييا السيينيية 

اليةير   ايميا أ  الي يشيا  القيتيصيا    ااجارية بالن ر  اى تنو   محة ية ايميوك

فييي ااييجييكا يير بييدأ ييي ييتييهييم  وييي ييدر الييذايير أ  مصيير  السييوم ااييجييكا يير  ا يي  

النتمام عهرط منت اة بنك ة جديدة شِ  ي ه  جمي يس عيروايه قيا رة ايليى 

 ا تفاا  أا ر اد  من الهموك هو  املوكة 

 في ختام هذا الحوار ما الذي تريدون إضافته؟

وجب التِا د الى أ  النتا ج املحيفيفية ل تيفيتيصير ايليى مي يهيو  املسيةول ايليى 

ياليه   نيه رأ يميال عشير   يسي  هيهيا َياعية ايم 
 
الةر   نما يهيو   ايى اليكيةياكة الي يي يي 

يي  ميين ال ييرور  املييحيياعيي يية اييليي ييه والييهييميي  اييلييى تيياييوييير وتييرقيي يية املسييتييوى  قيي  

يقنا  الهموك بال تمرار في التهام  مهنا وأي يا ا يتيفيايا  آخيريين ليتيهيكييك 

موقهنا في شركة عرو  مصر  السوم ااجكا ر وجه  املصير  ايميوميا ييحيتي  

 موقها أا ر في السا ة املال ة بااجكا ر  
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 مستح   اندما تكو  ايرا ة والهكيمة أقوى لتحف م األع   ل

َاته  م وت   موئ  األعا      السوم ال ك  ور مة هللا ومر

يسهدأ  أ  أقدم لك  منرص ت يرمي يي اليبيسي ياية ايليى ميدار ايفيد مين اليكمين 

هييلييهييا تييكييو   يياعييكا و اعييهييا لييكيي  لييلييميي يي ييي قييدمييا ميين أجيي  تييحييفيي ييم األنييدا  ليي

املييرجييوة ملصيير  السييوم وملسيييييرتييكيي  املييهيينيي يية أي ييا واليي ييي ليين تييكييو   ل بييكيي  

  ومارا تك  الفوية

 م وت ،  موئ  ت رم ي في بيت مصر  السوم تنرص ر لة الن اح وامليثيابيرة 

والس ي من أج  تفدي  األع   للكما ن الذين يهت رو  أوليويية مين أوليويياتينيا 

ي  ايليى هللا و  عبه  ومثفته  نرتف  ونحفم الهد   عمسيرة الن ياح تيريدأ بياليتيَو

بالس ي  ل ه أول، اي  السييير فيي  يرييفيه ليريليو  اليفيمية أل  مسياعية األليف مي ي  

  تردأ ب اوة

 اوأ  أتفا   مهيكي  نيذم اليتي يرمية اليبيسي ياية، عيريدايي يي فيي مصير  السيوم 

لي  أايين وقييتيهييا  يوى مييوظييف جيديييد فييي ميينييصييب  0255َيانييت فيي أواخيير  يينية 

مصرا م وألن ي انت أؤمن بروح الهم  و ط الةريم وتيحيد  الشيريا  وارا ة 

الن اح، تمكنت من التدرر في م تلف املناصب الى مستوى الةير ، وايميليت 

بيمي ييتيليف مصيااييئ الييةير  بييدايية بيميصيينيحيية الصينييدو  ايي  مسيي يشيار اليكمييا ين ، 

عمصنحية اليتيميوييوة، وخيتيميتيهيا بيميصينيحية اليتي يارة اايريارجي ية  ايى أ  تيفيليدة 

 منصب نا ب مدير الةر  

بامليوا اة ميس هلي  أاسيري يي ايميليي بيميكيتيب مينيدو ي  اليهيميال مليدة  يت  ينيواة 

من جانب تس ير شةو  املوظةي  الجتيميااي ية،  ي يا   مهار  وت ار  أخرى 

اجتهدة ارلم روابط الت امن والتكاع  بيي  امليوظيةييي  واليتيكيةي  األميثي  وليو 

 ب كك عس ط من انتمامايه  الجتماا ة 

بة   هللا و منيه أول   و    لفد وصلت  اى نذم املرترة املهمة في مسار  املنهي،

ميا تيوعيي ييفي  ال بياس( ايي  اليثييفية والييداي  الييذ  تييلييفي ييتيه ميين قيريي  املصير  ميين 

خييول ميينييةييي عييرصيية اظييهييار قييدراتيي  و ا ييتييةييا تيي  ميين اييدة  وراة تييكييوييين و 

      بمساادة  موئ  عكنا بحم أ رة وا دة يكم  أ دنا ا خر

أاتو َيوأي  ميوظيةيا فيي نيذم املية يسية الي يي أ يميي  ا يميا    ن ي ال وم ومك  ع ر

 لتاوير مك سرات  عمها و  يا ة مهارفي    

 شكرا لثفتك    وشكرا ألأ  وا د من نذا الةريم

 

 

والس ي من أج  تفدي  األع   للكما ن الذين يهت رو  أوليويية مين أوليويياتينيا 

ي  ايليى هللا و  عبه  ومثفته  نرتف  ونحفم الهد   عمسيرة الن ياح تيريدأ بياليتيَو

بالس ي  ل ه أول، اي  السييير فيي  يرييفيه ليريليو  اليفيمية أل  مسياعية األليف مي ي  

 اوأ  أتفا   مهيكي  نيذم اليتي يرمية اليبيسي ياية، عيريدايي يي فيي مصير  السيوم 

ب

 ة

ت

،

ة

ة

ا

ويولويويليولولويوو

بة   هللا و منيه أول   و 

ميا تيوعيي ييفي  ال بياس( ايي  اليثييفية والييداي  الييذ  تييلييفي ييتيه ميين قيريي  املصير  ميين 

 نائب مدير فرع القبة السيد : محمد بونيل
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مصلحة مستشاري الزبائن   

َا  نواه، ونو بيميثيابية الينيواة  يشك  التصال  جر األ اع في أ  ام  مهمها 

الر يس ة للن اح والتفدم في الهم  املصرفي    ول يةوت ي في نذا املفيام َيوا يد 

مينييكي   مييوئي   مي ييوتيي  فييي مصير  السييوم أ  أنييوم بييِنييمي يية التصييال اليداخييلييي 

  واايييريييارنيييي مليييرونييية اليييهيييمييي  و يييييييرورتيييه ليييتيييفيييديييي  األع ييي  ليييليييهيييميييوك واليييكميييا ييين

ايمينيدو  تي يار   .025ل ي ةى ال ك   موئ  أأ  تدرجت في مهام  منذ  نة 

 اى أ  وصلت لرترة مس شيار  ميا ين ر ييي ي يي و نيايميي ألاينير ا  شياك هللا ، وليول 

روح الييهييميي  ااييجييميياايي يية وآليي يياة التصييال والييتييواصيي   اخيي  مييحيي ييط الييهييميي  ملييا 

   ا يييييتيييييايييييهيييييت تيييييحيييييفييييي يييييم أنيييييدا  املصييييير  وتيييييليييييرييييي ييييية  ييييياجييييي ييييياة اليييييكميييييا ييييين

عييالتصييال السييليي  وامليير  بييييي  مييوظييةيي  مصيير  السييوم الييذ  ييية يي  لييروح 

َا  ول يكال أني  نيد   يمين األنيدا   الهم  ااجمااي  من الةريم الوا د 

فييي ااييجييكا يير، وإيييمييانييا ميينييا بييِنييميي يية   املييرجييوة ميينييذ اعييتييتيياح عييرو  مصيير  السييوم

التصال الداخلي لتفدي  أرقى وأ سين اايريدمياة ليكميا ي ينيا  ياولينيا أ  أسيتيهي  

َ   ر  التواص  الشة ي مَّها أو التكنولوج ة ملمار ة مهامنا والتيهياو   ي ي  

َييييييييييييييييييييييييييييي  وا يييييييييييييييييييييييييييييد مييييييييييييييييييييييييييييينيييييييييييييييييييييييييييييا ا خييييييييييييييييييييييييييييير   ييييييييييييييييييييييييييييييكيييييييييييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييييييييييي  

ول يسييهيي ييي فييي نييذا املييفييام  مييوئيي   ميي ييوتيي  أ  أ يي ييي ميي ييهييو اتييكيي  املييرييذوليية 

و مو ك  للرقي أاينير وأاينير بياملصير  اليذ  نيو  بيييتيا ايي وليكي  وليكي  الشيريا  

املثابر الاموح  علولاي  وليول تيكياايف جيهيو اي  وصي يراي  مليا ا يتيايهينيا تي ياو  

  أ ميييييييييية جييييييييييا ييييييييييحيييييييييية َييييييييييورونييييييييييا وال ييييييييييتييييييييييمييييييييييرار فييييييييييي خييييييييييدميييييييييية الييييييييييكمييييييييييا يييييييييين

َيي  مييوظييةيي  مصيير  السييوم فييي الييهييميي  وإر يياك  وتيي ييدر ايشييارة  اييى أ  نيي يياح 

أ ي  اتصيال  اخيليي مييتييينية َيا  لييه األاير اييليى بيينياك ايوقيياة ايفية واتصيال مييس 

الهموك والكما ن اليذيين ييهيتي يرو   يجير اليكاويية ل يتيميرار املصير  وتيايورم فيي 

  السو  

 التصال نو الرايوة األ ا  ة لتفدي  األع   للهموك
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َاته،  السوم ال ك  و ر مة هللا و بر

املصييير  بصيييةيية ايييامييية وهيييهيييد    تييايييرييي يييفييا لسييي يييا ييية

تي يسي ييد وتيحيفيي يم  يمييو ياة الييةير  بصيةيية خياصيية، 

أسهر في خل ة التمويي  ايةيرييم ايمي  ميتي ياأي  ايليى 

أ اك مهامنيا ايليى أايمي  وجيه،  يرصييي  ايليى الليتيوام 

بال وابط الشيراي ية واليهيميلي ية فيي َياعية ميهياميوتينيا، 

ياعيية  َي و سيين خييدميية و تييوجيي ييه مييتييهييامييليي يينييا بييتييفييدييي  

الشرو اة ال رورية له  من اليوجيهية الشيراي ية أو 

التفن ة، واه نليتيوم بيايجيراكاة امليفيررة عيانينيا ني يتيهيد فيي 

متاعهة اأشهالة املتهاملي  واقتراح  لول تست  ب لتالهايه  من   ا التوامايهي  ميس املصير  

 و سن ارط  لرايه  ومتاعهتها مس ااجهاة املرتصة 

اما  ياني  ا يتيفيايا  ميتيهياميلييي  ايريار ليليةير  ميثي  شيراية  ي ي  واعير  و ي يةي يتيال، فيي ااسيابينيا 

 اةريم ام  خ رة جديدة في التواص  وإ ارة ملةاة املتهاملي  ومتاعهتها 

    رة نحمد هللا وأشكرم الى توع فه، ا  أشكر املسةولي  الى افته  و رصه  الى توعير الري ة والو ا   الو مة في  ب   تحف م األندا  املسا

املصييير  بصيييةيية ايييامييية وهيييهيييد  

تي يسي ييد وتيحيفيي يم  يمييو ياة الييةير  بصيةيية خياصيية، 

أسهر في خل ة التمويي  ايةيرييم ايمي  ميتي ياأي  ايليى 

أ اك مهامنيا ايليى أايمي  وجيه،  يرصييي  ايليى الليتيوام 

بال وابط الشيراي ية واليهيميلي ية فيي َياعية ميهياميوتينيا، 

ياعيية  َي و سيين خييدميية و تييوجيي ييه مييتييهييامييليي يينييا بييتييفييدييي  

أو  ي ا ي ياي ا ا ي ي ي ةيةية

يييفييييفيفيييي هيهتهيهيتيهتهتهيهديدهديديهيدهدهديدد

ريرصريريصيرصرصرير ر ر 

نينبنينيبينبنبنينينينايايا يسيسايايا

ال

تييايييرييي يييفييا لسييي يييا ييية

تي يسي ييد وتيحيفيي يم  يمييو ياة الييةير  بصيةيية خياصيية، 

أسهر في خل ة التمويي  ايةيرييم ايمي  ميتي ياأي  ايليى 

أ اك مهامنيا ايليى أايمي  وجيه،  يرصييي  ايليى الليتيوام 

بال وابط الشيراي ية واليهيميلي ية فيي َياعية ميهياميوتينيا، 

ياعيية  َي و سيين خييدميية و تييوجيي ييه مييتييهييامييليي يينييا بييتييفييدييي  

ال

فتفتف تلتل ا

 السيد : محمد كمال القاسمي
 رئيس خلية التمويالت

 السيدة: مريم باشا مندوبة تمويالت

عسييي  هللا اليييير ييييمييييا  اليييير يييي يييي  والصييييوة 

 والسوم الى أشر  املر لي  

ياعيية  َي فييي بييا ش األميير نييفييدم تييحيي يياتيينييا ااييى 

الكم وة واليكميوك اليهياميلييي  فيي املصير  

 أما عهدق 

عا  مصنحة الت يارة اايريارجي ية تيهيتي ير     

مييين أنييي  األايييميييدة الييي ييييي ييييرتيييكيييك ايييليييميييهييييا 

 املصر  اامة 

والةر  خاصة، ومما أ  ر ا اليهيمي ي  نيو 

الهنصر األ اس ي في مهمتنا عاننا أس يى جيانيديين ايةيرييم ايليى السيهير ليتيحيسييي  خيدمياتينيا 

وتفدي  أع   ما يمكن تفدييميه ليهيميو ينيا مين  سين ال يتيفيريال والنيتيميام بياأشيهيالييهي  

مرااي  في هل  جو ة ااردمة والسراة في األ اك ونذا لكسب افته  ون   ر اني  وجيذ  

اموك جد      نحص  الى  صة  وق ة أا ر مفارنة بكمو ينيا فيي امليهينية و ي ي  نيكيو  فيي 

أع   املرااك في تهاموتنا املصرع ة  خاصة  في ظ  ال رو  الحح ة ال ي مير هيهيا اليهيالي  

 في السنواة األخيرة وال ي أارة 

 ييلييرييا اييلييى الييفيياييا  القييتييصييا   ايياميية ، ولييهييذا عييانيينييا نييحيير  اييلييى تييحييفيي ييم نييذم امليييييوة 

 التناعس ة

 ومهاملة الكمو  مهاملة تل م عسمهة مصرعنا لتحف م التميو والتةو  املستمر  

وفي األخير أسِل هللا تهااى أ  يوعفنا و سد  خاانا أل اك مهمتنا الى أام  وجه واليهيمي     

 الى تحف م أندا  املصر  وا ترات   ته املسارة من  ر  مسةول نا 

 السيدة : ليلي ميقا 
 رئيسة مصلحة التجارة الخارجية

 السيد : سفيان قاسي اعمر 
 مندوب التجارة الخارجية

 السيدة : حماوي أميرة 
 مندوبة التجارة الخارجية

 مصلحة التجارة الخارجية
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يي يب ايلي ينيا  يي الصد  واألميانية مين أع ي  الصيةياة اايحيمي يدة الي

الييتييحييلييي هييهييا واللييتييوام هييهييا نيي ييرا ألنييميي ييتييهييا وع ييلييهييا الييكييرييييير ايينييد هللا 

َاعة األماان عهو غييير  عايأسا  الذ  يتصف بالكذ  في امله في 

محرو  اند هللا وا خيريين ويي يسير ايفية الينياع بيه، عيليذلي  يي يب 

 ال نا ا  نكو  صا قي  في املنا     نةو  ب ير الدن ا وا خرة 

اما ل يمكن ا  نةص  الصد  ان األمانة،   ا تهد األميانية مين 

الصييةيياة ااييحييميي ييدة املييكييمييليية لييلييصييد ، عيي ييي  ييين فييي رقييريية املسييليي  

وي ب ال ه املحاع ة المها وتِ يتها الى اام  وجه ابيتيهياك مير ياة  

 هللا تهااى 

 

وخالصة القول ان الصدق واألمانة همـا زاد كـل مـويـف يـطـمـ  

  الى الرقي بنفسه ومؤسسته الى اعلى املراتب.

مصلحة الصندوق    

السيد فؤاد قبلي    
 رئيس مصلحة الصندوق



 

 

 

12ص   
28ص   

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

20ص   
20ص   

إن مديرية الشؤون القانونية واملنازعات بمصرف السالم الجزائر هي وحدة 

عنى بتقليص الفجوات ذات البعد القانوني والتشريعي 
ُ
تنظيمية مركزية ت

لجميع العمليات واإلجراءات املتعلقة باملتعاملين الداخليين والخارجيين على 

حد سواء، وتعتبر مل أحد الركائز األساسية للمصرف خاصة باعتبار أن 

مصرف السالم الجزائر مل بين أهم البنوك املجتهدة بالسوق املصرفي 

الجزائري في صناعة املنتجات والخدمات املصرفية اإلسالمية الحديثة 

افقة مع تطلعات ورغبات أكبر شريحة سوقية مل املتعاملين والجمهور،  املتو

وال  وكذا في يل املتغيرات الدولية الحديثة ويروف املنافسة الحالية الشديدة

 سيما تبني بنك الجزائر لسياسة الشمول املالي.

وبالتوازي مع اعتماد الخطة االستراتيجية الثالثية العامة للمصرف، الرامية 

إلى تجسيد أبعاد الجودة الشاملة في كل العمليات الداخلية والخارجية، 

والتركيز على القياس املستمر لرضا املتعاملين في تقديم املنتجات والخدمات، 

وااللتزام باألنظمة املرتكزة على منهج الخالي مل الهدر؛ دأبت مديرية الشؤون 

على اسقاط تلك األهداف العامة  2222القانونية واملنازعات منذ بداية سنة 

 مل خالل:

  تحيين بروتوكوالت عمل وزرع النظم التي مل شأ ها تنظيم قنوات عمل

جميع الهياكل األربعة باملديرية )متابعة ملفات املنازعات، تسيير عوارض 

 سير الحسابات، الدراسات واالستشارات القانونية، واملصادقات(،

  وضع األسس العلمية والتطبيقية في تحويل كل العمليات املوكلة إلى

الهياكل التنظيمية باملديرية؛ إلى عمليات قابلة للقياس، وذلك مل أجل 

التمكل مل تحديد األهداف ومؤشرات األداء لكل عنصر مل عناصر فريق 

 العمل،

  تعميم النتائج اإلحصائية الدورية )الشهرية( املنجزة على الجهات اإلدارية

 ذات الصلة، مل أجل املتابعة ومعرفة سيرورة العمل،

  إلى غاية  2291أرشفة جميع ملفات املنازعات املقفلة واملستمرة مل سنة

 تاريخه،

  تحيين وتبسيط جميع اإلجراءات الخاصة بمديرية الشؤون القانونية

واملنازعات، تماشيا مع مستجدات التنظيمات والتشريعات القانونية 

 سارية املفعول،

  افقة كل الهياكل اإلدارية باملصرف وشبكة فروعه، في تقديم املشورة مر

املصرف وحماية ملصالحه،...الخ  والتوجيهات القانونية لضمان حقوق

ىلىلى إ

والتركيز على القياس املستمر لرضا املتعاملين في تقديم املنتجات والخدمات، 

و

ال

مل خالل:





 السيد : محمد الحافظ تيجاني 
 مدير إدارة الشؤون القانونية

20ص   



 

 

 

12ص   
28ص   

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

20ص   
20ص   

 

السيدة دوحيسين حفيظة السيدة دوحيسين حفيظة  السيدة دوحيسين حفيظة السيدة دوحيسين حفيظة 
رئيسة دائرة تسيري و متابعة ملفات رئيسة دائرة تسيري و متابعة ملفات 
املنازعات إبدارة الشؤون القانونية و املنازعات إبدارة الشؤون القانونية و 

املنازعات
املنازعات إبدارة الشؤون القانونية و املنازعات إبدارة الشؤون القانونية و 

 املنازعاتاملنازعات

هذا ومواصلة ملا تقدم؛ وفي إطار عملية التحسين املستمر نعمل بمديرية 

الشؤون القانونية واملنازعات جاهديل إلنشاء مصلحة بدائرة الدراسات 

واالستشارات القانونية تعنى باليقظة القانونية ومتابعة املستجدات 

املتعلقة بالتشريعات والتنظيمات والقوانين الخاصة بجميع العمليات 

املصرفية وذات الصلة، بالتزامل مع التخطيط إلجراء دورات تكوينية 

وتدريبية وورشات عمل للمندوبين القانونيين بالفروع وفرق عمل املديريات 

 املركزية املختصة. 

وتبقى مديرية الشؤون القانونية واملنازعات تذود عل مصالح املصرف 

وحقوقه، وتبذل قصارى جهدها في تقليص فجوة املخاطر، وتحسين 

 مستوى األداء القانوني. 

25ص   



 

 

 

12ص   
28ص   

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

20ص   
20ص   

َاته ،   السوم ال ك  و ر مة هللا ومر
با ش ه  بدك أشكر  مو نا من عريم ال سويم و التصال بما عمه  مديرن  

الى نذم اللتةاتة الا رية ي ارة الشيةو  اليفيانيوني ية و املينيا اياة مين أجي  

 ت ج هه  الى ااجهد املرذول او  سب اختصاصه في اي ارة الفانون ة 
ا يميحيوا ايي قيريي  ايتييابية نيذا امليفيال أ  أايرعيكيي  بصيا ييرية امليفييال، السي ييدة 

و َيا  ايي   0251 ويحس ي  يةي ي ية ، تي  اليتيحياقيي  بيميصير  السيوم   ينية 

الشر  أ  أَو   من عريم ام     ارة الشةو  الفانون ة و املينيا اياة  و 

األ  أشه  منصب ر ييسية  ا يرة تسي ييير و ميتياعيهية ميليةياة املينيا اياة بيا ارة 

 الشةو  الفانون ة و املنا ااة  
 يي ييا تييهييتيي يير  ا ييرة امليينييا ايياة بييا ارة الشييةو  الييفييانييونيي يية ملصيير  السييوم 

ااييجييكا يير ،  الييفييلييب اليينييابيير بيياي ارة، نيي ييرا لييلييدور الييهييام الييذ  تييمييار ييه  فييي 

 ييميياييية  ييفييو  املصيير   أمييام ااييجييهيياة الييفيي ييا يي يية ، ايين  ييريييم الييتييكييةيي  

بمتاعهة ق ايا املنا ااة ال ي تي يشيِ مين خيول أشيا ياة املصير  امليتيهيد ة   

َانت  مس  أأرا  بصرهة  ر ه ة أو مهنوية    واك 
  ا يت   را ة الف  ة املرلهة لإل ارة الفانون ة أو عرو  املصر   

بوا اة املح ر الف ائ  ، الى مستوى  ا رة املنا ااة ،  اناوقا من 

ا   ةاك ملف مو و   بالت س م مس عرو  املصر   لتحرير الرااقة 

التفن ة للف  ة  و تحديد  لراة املصر  ا   تِ ي   املحام  و تكويدم 

بالتوص اة و التوجمهاة ال مة  سب  َ  ق  ة  مرعم  بملف املو و  ، 

ملف  ق د املتاعهة  80اما  يتواجد الى مستوى  ا رة املنا ااة ما يفار  

َالفس  الت ار  ، املدأ  ،  مفس   سب  ر هته  لهدة أقسام 

ال تعجااي ، الجتمااي ، ااجكائ  ، اي ار  ،  الهفار  و اذا الشكاو  

 الى مستوى واوك ااجمهورية و ق اة التحف م ، الشر ة الف ا  ة     ااخ 
اما تفوم  ا رة املنا ااة ب س ير و متاعهة  جم س ملةاة املنا ااة 

ااراصة باملصر  و الةرو  التاعهة له ان  ريم جدول  تةص لي لك  

ق  ة  ، مس  ر ال   تفارير أ روا ة  بصةة  ورية لإل ارة الهاميييييييييييييية 

 لو و  المها   
عل املهام التي أقوم بها على مستوى إدارة الشؤون القانونية و 

 املنازعات :
َاعة    تس ير و متاعهة ملةاة املنا ااة ان  ريم جدول تةص لي يت من 

ق ايا املنا ااة ملصر  السوم ااجكا ر و الةرو  التاعهة له بالت س م مس 

املكلف باملنا ااة الس د مو ا و اما   و محام  املصر  ،  بدكا من ترل   

الف  ة من  ر  املح ر الف ائ   لهاية صدور ااحك  أو الفرار  

 الةاص  في الف  ة 
التكة  بتحرير الر  الى  أوامر ال ت وا  املهفدة ،  املوجهة ملدراك  

الةرو   و  املصا قة الى جم س املرا وة واارااباة الوار ة ي ارة 

الشةو  الفانون ة و املنا ااة  و ااراصة عهوارط  ير ااحساباة بما عمها 

مصاائ الديوا  الو  ي لفمس الةسا   واذا مصاائ الدر  الو  ي لولية 

 ااجكا ر ،   قر  تمريرنا للتوق س من  ر  مدير اي ارة 
 بداك التوص اة ال مة لةرو  املصر  ع ما ي ص الف ايا املتهلفة  

َاع ة من  ر   ب سي   الكةالة الرنك ة ال ي ل تحو  الى  ماناة 

 املتهاملي  
َاة املو نة لدى املصر  ال ي هي مح      ت م د ااحساباة ااراصة بالشر

تحف م من  ر  واوك ااجمهورية أو ق اة التحف م  ان  ريم أوامر  

موجهة للمصر  و  بداك التوص اة ع ما ي ص ته ي  املتصرعي  

َاة مح  الت م د   الف ا  ي  الى نذم الشر
 

و في األخير تبقى دائرة املنازعات باإلدارة القانونية  الذرع الواقي               

لحماية حقوق املصرف بما يسم  له  الحفاظ على  مكانته و  صورته 

 املرموقة على الصعيد الداخلي و الخارجي. 

نرنر ن ن 

 ي ج ي يجي ج ج ي  

ة ة ة

ا يميحيوا ايي قيريي  ايتييابية نيذا امليفيال أ  أايرعيكيي  بصيا ييرية امليفييال، السي ييدة 

و َيا  ايي 

و ة

ةرةرة  ا

يييسييييسيسويويويويييويووم

يييييييفييييييييييفييييفيفيييييييييييييي

يييكييييكيكةيةيةيةيييةيةيييةييييةية ي ي ي ييي ي  

د ة

:رصرص ر ر  اعاعات عزعز انانا نملنمل ا

20ص   



 

 

 

12ص   
28ص   

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

20ص   
20ص   

بعد بسم هللا الرحمل الرحيم ، الحمد هلل الذي أصبغ علينا  مل 

نعم ياهرة  و باطنة  فلك الحمد يارب  كما ينبغي  لجالل وجهك و 

 عظيم سلطانك أما بعد :
 

يا ب لنا و في َلماة موجكة أ  ني ينياول عيهير مين ايريفياة  مصينيحية  

الدرا اة الفانون ة ،   ا أنه في خ   تنام  الصنااة  املصرعي ية ، 

بييييي  امليية ييسيياة امليياليي يية  و املصييرعيي يية ، تسييهيير مصيينييحيية الييدرا يياة 

الفانون ة بيِخيذ  رجية ايالي ية مين الي يفي ية اليفيانيوني ية  ل يميا  تيميوقيس 

مصيير  السييوم ااييجييكا يير  ييميين  مصييا  امليية ييسيياة الييرا ييدة  اليي ييي 

 تشته  في السا ة الو ن ة ل   ما في م ال الصيرعة اي وم ة   

و ان   ة اجمال ة لهذا الس ا  تسهر  ا رة الدرا ياة وال ي يشياراة 

الفانون ة ل ما  امتثال املصر  في ايميلي ياتيه امليتينيواية بييي  مي يتيليف 

اي اراة للفوااد و املهايير  هاة الصيلية  بياايجيانيب اليفيانيوأي  اصيميام 

 أما  من خول أع   املمار اة  املهمول هها في نذا الشِ   

لسـيـاسـة نان   ان انتهار  ا رة الدرا اة و ال  يشياراة اليفيانيوني ية 

والييتيياييوييير ميين خييول تييفييدييي   ييكميية ميين  تســيــيــر نشــاطــات الــبــحــث

َاة هاة صلة  بمدى اميتيثيال املصير  ليلي يشير يهياة  الدرا اة  و املدر

و الفواني  املهمول هها في نذا الشِ     ايميا تيهيمي   ا يرة اليدرا ياة و 

ال يي ييشيياراة الييفييانييونيي يية اييلييى تيينيياول عييهيير الييدرا يياة الييتيياييريي ييفيي يية 

وا يفيا ييهيا اييليى  اايجيانييب اليهييميلييي ميس  تيةييهي ي  ا يتي ييدام  املييميار يياة 

املصرع ة  و صفلها  بما توص  ال ه الةفه و الجتها  الف ائ   هيهيد  

 رعس مستوى  جو ة ااردماة املفدمة   و ن ااتها  

و ال ه تسهر   ارتنا  الى الترق ة الةهالة في مهااجة م تلف الف ايا  

اليي ييي تصييلييهييا و هليي  بييتيي يينيييييب املصيير  و ييِة الييهييفييوميياة امليينيي ييرة ايين 

م الةة  األ ر الفانون ة و التن  م ة  ع و اين  تيو ي يد نيدير اي ارة 

الرش دة  في  تس ير  ا رة  الدرا اة و ال  شاراة الفانون ة  تماش يا 

 مس تالهاة املصر   

بعد بسم هللا الرحمل الرحيم ، الحمد هلل الذي أصبغ علينا  مل 

و

يحيحةيةية

، ة

ة

اسقسقس ا امل ا اا

20ص   



 

 

 

12ص   
28ص   

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

20ص   
20ص   

س الدااوى الفي ا  ة  مصنحة الشةو  الفانون ة واملنا ااة هي مصنحة ت را

َييي   ييسب نيييو  املو يييو ، وإر ييالها للمحيييام  لييييس ند المهيييا  بته  يية امللةييياة 

 ييييواك فييييي مفالييييه الكتييييا   او فييييي مراعهتييييه، وصييييول ااييييى ا تييييصدار ال كييييام 

الفييي ا  ة وترل ههييييا للةييييرو  واملييييصاائ املهن يييية ، ايييي  ااحيييير  الييييى تنة ذنييييا 

 َخخر مر لة  

يوم  ةرة في هنن املوظف ول يي وهي الصورة النما ة اي ارية املح ة ال ي  ي

 عمها أ د 

غير انه ااحف فة الةهل ة والرؤيا التن  م ة أامم من هل ، علفد أصيرحت 

ييية  نيييذم األخييييرة ميييصنحة امل ييية م دان ييية ت يييو  أروقييية الفييي اك مرتديييية جر 

ه  تارة ، ولإل لك والشها ة تارة أخرى   ة ، وصةة املت   املحام  مر 

 ٍ   لسة  ل مة، وما صنئ 
ي
وننا تكمن الواجهة والناوقة املر  ة الى ا

 أوله صنئ آخرم  

لفد  ملت مصنحة الشةو  الفانون ة واملنا ااة الى ااتفها  م  

ال  شار  الذ  ات ذ َ  و  لة و ل  َ  غاية في  ب   الذو  ان 

 فو  املصر  واراك الفول موظة   املصر  ، تحت شهار  ةظ املصاائ 

بما يحةظ الثو  األب ر من أ  شا رة ، واةلت و دنا املسةول ة ما نرة 

في هل  قدر ايمكا   قحام املصر  في أ  نكاااة ، م سنحة في هل  

بالسرية التامة والولك ، وتفدي  املصنحة الهامة قر  ااراصة ، مس     

ناقوع اارار م   بدى هل  عسد ع واة املرا ر بحنكة وخ رة وت اعر 

ك نممه  وملو  
ااجهو  من عريم ام  ل يثنمه  صهر  َّه  ان شد 

 مو ه  في  اااك تل  الصورة املثال ة ملصر  السوم وتمث له أ سن 

 تمث   

أر نا في األخير ومن نذا املن ر، من ر م لة املصر  تر  خ الةكرة 

ال  شراع ة ملصنحة الشةو  الفانون ة واملنا ااة الفا مة الى َو ها أول 

خط للدعا  ، وجدار األما  بمه ار ال ما  والتكاع  و د املرا ر ، بدور 

ر ي  ي وجونر  يكمن في ات اه َ  التدابير ال ترا ية وايجراكاة الفانون ة 

 من م ال  ةظ ااحفو  وت نب أ   رر ما   أو مهنو  يمكن أ  

 ينحم باملصر  

ولول و و  لملم مومو همهم ه ه  مممم منمن ك
دشدشد  نانان هَّهَّ ه ه   َّ َّ رهرهر هصهص همهم ه ه  منمن نثنث ثيثي ل ماما م م  يريرميميم رعرع نمنمن وهوه و و  هجهج جاجا ا

مكلف بالمنازعـــــات بإدارة الشؤون القانونية –السيد مودادو عماد   

28ص   



 

 

 

12ص   
28ص   

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

20ص   
20ص   

 

اوارط  ير ااحساباة ، هي مصنحة تشم  موا  س و ميهيام مي يتيليةية تيميثي  فيي 

اثير من األ  ا  مر لة ما قر  املنا ااة ، و ال ي تهتميد ايليى  ي  املسيةولي ية و 

ملرتلف املوا  س املهااجة الى مستوى املصنيحية ، و   سن التدق م و التحل   

ال ي تتالب الترايو الدا   احسا  ة جم س املوا  س     البس ياية ميَّيهيا ، هلي  

أنه يمكن أ  ين ر اَّها مسيا يلية قيانيوني ية  يد املصير  ، و نينيريص امليحياور الي يي 

َالتاايق  ت ناولها املصنحة باي ا  ا نام 

م م  ااحجو اة ال ي ت ر  ااحساباة املو نة الى مستيوى املصير  و الي يي  -

ت تلف وعفيا ليليهي ي ياة الي يي تصيدرنيا ، مين اايحيجيو اة اليرينيكي ية الي يي تصيدر اين 

الييريينييو  الييكميي ييلييية ااييى املييهييار يياة اليي ييي تصيييدر ميين ميي ييتييليييف نيي يي ييياة ال ييميييا  

وصييول ااييى  الجييتييمييااييي و الشييهيياراة ااييى الييهييييير ااييحييا ييك ميين مصييااييئ ال ييرا ييب 

ااحجو اة الف ا  ة  التحةي ي يةتاليتينيةي يذيية ( الي يي تصيدر اين رؤ ياك امليحيااي  

ال ي يمكن أ  ين ر اَّها   ور جلساة اليتي يصي يص مين  ير  السي يد ميو ا و 

اما  املكلف باملنا ااة من أج  ااحةا  الى مصاائ املصر  بصةتيه ميويجيو  

 لديه

 لراة املهلوماة ال ي تصدر ان مصياايئ ال يرا يب ، مصياايئ أميو  اليدولية و -

املح رين الف ا  ي ق ال ي تكو  اا ة ان أرقام  سيابياة ،أرصيدة و اشيوعياة 

 ساباة الهوقاة املو نية ايليى مسيتيوى شيريكية عيرو  املصير  مين أجي  اجيراك 

 ااحجك المها عهد هل  

تكال ف أرص ة ال ي تصدر ان األمن الو  ي ، الدعا  الو ي يي ، أمين اايجيييم -

و ال نريراة الصا رة ان الديوا  الو  ي لفمس الةسا  ، و ال ي تكو  مين أجي  

اجراك تحف م  ول األأرا  املو ني  الى مسيتيوى شيريكية عيرو  املصير  أيين 

امليهييليوميياة املياييلييومية ميينيا تييكيو  ميين اجي  ارقييام ااييحييسيابيياة ، األرصييدة ، ميلييةيياة 

الصندو  و اشوعاة الهمل اة املن كة ، تةاص   التمويوة ، امل اة اليتي يارة 

 اارارج ة مس الشرح املةص  لك  ما يالب منا و ارعاقها بامللةاة  

أواميير ال ييتيي ييوا  اليي ييي تييرييليي  ميين  يير  املييحيي ييرييين الييفيي ييا يي ييييي  بيي ييصييو  -

م تلف املهلوماة ان األأرا  الار ه ي  و املهنويي  املو ني  ايليى مسيتيوى 

 املصر   

 أي ا الف ام بدرا ة ملةاة التراة و الفسمة -

تهم   املهار اة الى الش كاة ااراصة عهموك املصر  اليى اليرينيو  اليكمي يلية -

 و تهم   املهار اة ااراصة بالرنو  الكم لة الى مستوى الةرو  ،

باي اعة ااى ال تفرالة ال وم ة للمح رين الف ا  ي  ، ممثلي األمين اليو ي يي 

و ميميثيليي  ، الدعا  الو  ي و الديوا  الو  ي ليفيميس اليةيسيا  ، قياب ي يي ال يرا يب 

 الرنو  الكم لة  

هارم أاوم ، اتضيئ جيلي يا أ  مصينيحية ايوارط  ييير اايحيسيابياة  من خول ما ت 

مييرتييرييايية بيي ييميي ييس   اراة و ااييرييويييا و الييةييرو  ، ميين أجيي  ااييحييصييول اييلييى جييميي ييس 

املهلوماة ال ي تالب منا و امللةاة لتمك  نا من تحل لها و رماها و عيهيميهيا بصيةية 

و التصاريي عيهيد هلي  ، ميا يي يهيلينيا أشي يد بياليروح   ج دة من أج  تحرير التفارير

املهن ة الهيالي ية و اليتيهياو  ايجيمي يس اي اراة و اايريلي ياة َيا ارة  اي  اليةيرو  الي يي 

تِخذ الى ااتفها أي ا  را ة م تلف املحاور املذَورة أايوم ،   ارة اليتيميوييوة 

، خل ة التحص   و خل ة الت ك ة ، و ايذا جيمي يس اليةيرو  ايحيرصيهي  ايليى اعيا تينيا 

 باملهلوماة و الشرو اة ال ي نحتاجها ،

ا ييمييحييوا اييي فييي األخييييير أ  أشيي ييد بييالييروح املييهيينيي يية الييهيياليي يية و الييتييهيياو  الييدا يي  و 

لكموئي  فيي اي ارة مين املينيا اياة اايى ال ي يشياراة ، اايى ميديير الشيةو   املستمر 

الفانون ة و املنا ااة و املس شار اليفيانيوأي  ليإل ارة اليهيامية األ يتياه اليهير ي   ايي  

هللا ، اللدا   ابا الى جه  جو الهمي  ميرييي رغي  ال يهيط و  سيا ي ية امليليةياة 

 ال ي تهاار يوم ا 

أواميير ال ييتيي ييوا  اليي ييي تييرييليي  ميين  يير  املييحيي ييرييين الييفيي ييا يي ييييي  بيي ييصييو  -

 المكلفة بعوارض سير الحسابات / السيدة قمار أسية

22ص   



 

 

 

12ص   
28ص   

 

 السيد :  عادل حمالوي
 صراف رئيسي

20ص   
20ص   

بداية أتشر  بانتمائ  َوأ  موظةة جيدييدة فيي اليفيايا  اليرينيكي  ليهيا يلي يي اليثياني ية     

وال ي ل  تر   الي بتفيديي  الينيصيا يي والرشيا اة وأتيفيدم بيالشيكير ليكي  مين ميديير 

َيي  ميين السيي ييدة  مــحــمــد الــحــافــظ تــجــانــيالشييةو  الييفييانييونيي يية وامليينييا ايياة السيي ييد  و

مــراد والسيي ييد  قــمــار اســيــا، السيي ييدة عــمــاد مــودادو، السيي ييد حــفــيــظــة دويــحــســنــي

  زوبير

تييهييتيي يير   ارة الشييةو  الييفييانييونيي يية وامليينييا ايياة ميين أنيي  اي اراة عيي ييي املييرييتييصيية       

بالف اك الى املشاَ  الفانون ة في مهدنا قر  أ  تردأ، عم ال املي ييفيتيصير ايليى 

 وآكا في املنا اياة أو فيي ايوارط  مندوب متعدد املهامالف ام بكاعة األامال َوأ  

 ير ااحساباة وهل  ان  ريم مهااجة ومتاعهة واادا  تفاريير خياصية بيكي  مين ق 

 جو  ما للمدين لدى الهير املر لية لينيا مين  ير  اليرينيو  اليكمي يلية،  شيهياراة  ايى 

ولييية(،  18الييهييييير ااييحييا ييك ااييريياصيية بييفييرييا يياة ال ييرا ييب اييلييى املسييتييوى الييو يي ييي  

مهار اة ال ما  الجيتيمياايي والصينيدو  اليو ي يي ليلي يميا  الجيتيمياايي، ايوارط 

 صدار الش كاة بدو  رص د، و لب املهلوماة ااراصة بيامليحي يريين اليفي يا ي ييي  

و املحام ي ، أوامر ال سوية خول الهارط األول والثاأ  للش  ، واليفي يام بيِرشيةية 

ملف ق د املتاعهة واملفس   سيب  يري يهيتيه ليهيدة  12ملةاة املنا ااة وال ي تةو  

 أقسام م تلةة واذا مهااجة ال ريد الوار  والصا ر لإل ارة الفانون ة  

وفي األخير تيييشك  نذم املهمة جككا اريرا من الهم  ال وم  اما تتيايليب ايو مين       

اليتييراييييو والييدقيية نييذا ل ييميا  اتيي يياه أع ي  ايجييراكاة اليفييانييوني يية ايين  يريييم أخييذ 

جم س املشاَ  الفانون ية امليحيتيميلية عيهييي  الايتيريار قيري  تيفيديي  أ  تيوصي ياة  ي يا 

  ي ب أ  تتواعم مس الفانو  وتس ى لتفل   املرا ر ال ي يتهرط لها املصر 

بداية أتشر  بانتمائ  َوأ  موظةة جيدييدة فيي اليفيايا  اليرينيكي  ليهيا يلي يي اليثياني ية 

 مندوب متعدد المهام بإدارة الشؤون القانونية والمنازعات  –السيدة : ذكـــرى رياش 

16ص   



12ص    

 توزيع اجلوائز على املشاركني يف مسابقة تاج القرآن

 املشاركة السيدة :   ريم روبة مل والية سطيف

 املشاركة السيدة :   صافيناز خخوش مل والية تبسة



11ص    

 املشاركة  :   إشراق البتول مل والية وهران

 املشارك  :   عبد املالك جماع مل بشار و كريم بالل مل بومرداس املشارك  :   سالم أمين مل والية تيارت

 املشارك  :   عيس ى قنوني مل والية تيارت

 املشارك  :   العيد غزال والية األغواط املشارك  :   عامر ضياء الديل والية باتنة

 املشارك  :   محمد األمين واضح



14ص    



10ص    

 عنوان التظاهر :

 مشاراة املصر  في برنامج تمكي  لنحا نة ممستدامم  

 ملخص عل التظاهرة : 

َا  ملصر  السوم الشر  في تيكيويين الينيجينية امليكيليةية بيانيتيفياك املشيار يس ايميا تي  

عيكيرة و مشيرو  تيحيت اشيرا  و ميهي ية  يا ينية  50مشار س من اص   27انتفاك 

تيراعييم أصيحييا  املشييار يس ااييى غييايية ا ييتييهيدا  الشييراية ل  تصييرييي قييا ييميية بييذايييهييا 

   ا يمكن للمصر  عهد هل  مراعفتها بتموي  مصهر  

 :  تقرير عل التظاهرة

تلر ة  اوة املة سة ااحا نة ممستيدامم و تي   0200جوا   55ت  يوم السبت 

واايييدة لييي يييرنييياميييجم  مشيييار يييس 7،  ييي يييا تييي  انيييتيييفييياك   عيييكيييرة و مشيييرو  50ايييرط 

 وقد تكونت النجنة من ق و املةصلة في ااجدول أ نام  تمكي م 
 املدير الهام للمة سة ااحا نة مستدام ق الس د اكيكو اردالسوم
ممثلي مصر  السوم ق  اااي اردالنور ت نراوة محمد اما  الدين

يالية اليو يني ية ليلينيةيايياة ق السي يدة مميداو   يمي يةم و السي يد م ير هللا  ممثلي الَو

 أ مدم  د 



15ص    

 رقم املشروع اسم املشروع وصف املشروع موقع املشروع كلفة املشروع دون تمويل نبذة عل املشروع

 

 غرداية دج 35.000.000
تحويل جريد النخيل إلى منصات 

 خشبية

Green 
palettes 

01 

 

 زرالدة دج 4.700.000
تجميع النفايات العضوية مل املطاعم 

 و تحويلها لسماد للبيع

Colibri 
(compos
te bio-

logique) 

02 

 

 البليدة دج 29.000.000
تقطيع الخضر و تعليبها للبيع محضرة 

و املطاعم للفنادق   

WAD-
JED 

03 

 

 

2.000.000 دج   تيبازة 

  تجميع طحل البن

 و تجفيفه للبيع كسماد

)marc de café (  

و صناعة عجينة لألطفال للبيع 

 للروضات و املكتبات

Zéro 
waste 
coffee 

04 

 

 بجاية دج 23.800.000

تجميع مصل الالكتوز الذي تتخلص منه 

املالبل و مصانع الحليب و إعادة تدويره 

 إلى :

 مصل

 منحوق 

 مركز

 يعاد بيعه ملصانع الحليب و مشتقاته

  

Dérivés 
de lac-

tosérum 

مشتقات 

مصل 

 الالكتوز 

05 

 

دج إلى  2.500.000
دج  5.000.000
 للوحدة

 بومرداس

مشاتل ذات تدفئة شمسية . ال تحتاج 

 لطاقة بترولية لتدفئتها

)chauffée sans gasoil( 

Serres 
agri-
coles 

passives 

06 

 

 بومرداس دج 7.390.000

تحضير هدايا مشخصة على الطلب مع 

 خدمة التوصيل

طباعة األسماء على الهدايا ) أقالم / 

مجلدات / حامالت مفاتي  / أواني / 

  قمصان/ ...( 

CA-
DEAUX

.DZ 

07 



10ص    



 
10ص   



 
18ص   



22ص    

 

 

12ص  12ص    

نييحيين اييبييشيير تشييمييليينييا اييو  ا ميينيية عيياها أرا  الييوا ييد ميينييا ا  يييهيي يير ايين  ييد  ميياط 

يستهم  لذل  ص هة املاض ي و  ي  يريد اليتيحيد  اين اايحيا ير يسيتيهيمي  امل يار  

 اما املستفر  ع ستهم  ألجله ص هة ما نو اة 
لكن املتِم  في اوم هللا في الفرا  الكري  ان يوم الف امة ي دم بص هة املاض يي رغي  

 ا  ا داثها ل  تِة عهد أل ها من املستفر  
يييفيول هللا اييك و جي  م و نييةيخ فيي الصيور عصيهيم مين فييي  18عيةي   يورة اليكميير ا ييية 

السماواة و من في األرطم عهذا مشهد من مشاند يوم ااحسا  ل  يحين وقيتيه عيهيد 

 لكن ص هة املاض ي ظانرة الى عهله
 و في نة  السورة يفول اك من قا   اند ا ية 

   .7  و  م الذين اةروا ااى جهن   مرام و اند ا يةم
 لنة  السورة م و   م الذين اتفوا رهه  ااى ااجنة  مرام 

 موجاك رم  و املل  صةا صةام 00 ورة الة ر ا ية   وفي
عِ منة َ  أعهال نذم ا ياة و الكثير مَّهيا فيي ايتيا  هللا و الي يي تي يريةنيا اين تيةياصي ي  

يوم الدين هي في املاض ي رغ  ادم  دوثها عهد و السبب ل  َ  ش يك في ايلي  هللا قيد 

 د  عهو عاس  رحانه و تهااى يتكل  عهلمه نو و في المه عا  َ  ش يك قد  صي  

 عهو 
عرال سرة س تهاايى لييي  نينيا  ل مياط و ل  يا ير و ل مسيتيفيري  أ  ا  َي  شي ييك 

و نو متوقف الى َلم يي اين عي يكيو  و نيذا يينيايريم   م لو  و موجو  في المه ال اي

  الى َ  ما  د  لك  عشر    لة   اته

ا  اليييوا   اليييدييي يييي و ييةيييظ الميييانييياة 

ي رها  مين اييميا  اليهيريد بياس و يدم 

ل شيييريييي  ليييه وخشيييييييتيييه واليييرجييياك فيييي 

 اةوم 
ونييو  ا  الييدنيي ييا لييليينيي يياة ميين سييرييط 

وايييذابيييه ييييوم ل يييينيييةيييس ميييال ول   هللا

 بنو  
عاملسل  ماالب برااية  فو  الهرا  و امانايه    نما يكو  ميةتيمين ايليميهيا  ي ي  ل 

ت  س و  ي  ل ييفيدم املسيلي  امليكيليف بياايحير  ايليميهيا صيورة مشييينية ايليى  يين هللا 

 الكام  
ولنا في األنب اك و الر   اام  مهاأي  اليذو  اين ار ا  اايريليم  واايحيريييب املصيايةيى 

صلى هللا ال ه و ايليى اليه و صيحيريه و  يلي  و نيو الصيا   األمييي  عشيهيا ة َي  مين 

 يثينيا ايليى صيو    اايشه و عشها ة     أاداك اي وم آنذا  و ااى يوم الناع نذا

َانوا او غير هل  و بي  لنا خير ااجكاك ملن ام  به انيد هللا   اماناة الناع مسلمي  

َا  هلي  فيي   و غ ره و سراه اها ل  يف  به بدكا بةه  ما يرض ي هللا أينما وجدنا 

و بي  انةسنا وا هي  نصب اا  نا  ا ما و ابدا قوله تهياايى فيي   مو او في خلوة ب  نا

ما  هللا ييِميراي  ا  تية وا الميانياة ااييى   18فيي  يورة الي يسياك ا يية   اليفيرا  اليكيريي 

أنلهام عص هة المر من هللا تهااى جل ة في نذم ا ية الكريمة أ  ايليى مين ل ييهيمي  

 هها الا  الكرير و اارسرا   ن ا و  ين 
ايليى  و اقتداك بنعي الير يمية  يار الحيحيابية و اليتياعيهييي  و امليةمينيو  فيي اصيرنيا نيذا

اايى اقيايي يي األرط اايي   و عهييير و يا ي  اليرا ية اايحيالي ية  ندجه عوص  اي ا الولو  

و ي يلية ليليدايوة  الصي  و بو  الهند و السند مت ذين من الت ارة و اسب اايحيول

ااييى  ييين هللا بييالييرغيي  ميين ا ييهيي  ل يييحييسيينييو  لييهيياة نييةلك الييفييوم و ل نييةلك الييفييوم 

و ل  ر  من اللهة الهرم ة لكن نذا ل  يمنس  ااة هللا من تب يا   يفي يفية   يهرعو  

و ايمياليه بيالصيد  فيي اايحيدييا وفيي امليهياميلية و  يةيظ الميانياة عيانيتيدى  شر  هللا 

نييةلك الييعييجيي  عسييبييب الييتييوام املسييلييمييييي  و الييهييميي  بييمييا اميير ااييرييالييم ااييي الشيير ييهيية 

و ا مِنوا الى ار اقه  و أمواليهي  مليا تي يفينيوا انيه اليديين   السمحاك ل ه  ا مِنوا لها

هللا  َانوا يهرعونه بالةارة ببسا ة ل  اي وم الذ  ارت يام ااحم الذ  يواعم ما 

  لنا نو  ين الةارة ال ي عار ارا م المها

: أحمد بوحاجب السيد   
 مندوب متعدد المهام

 خلية التسويق و االتصال
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أعييفييت اييلييى صييوة صيياعييرة  يي ييارة اي ييهييا  اليي ييي أصييمييت أهنيي ييا وهييي تيياييو  

 ريفها لتنف  جسمي املَّه   اى املس شةى في  مين خيرر اين ميفيايييي  اليكمين 

ايميار قيوم نيوح     ليرميميا َيا  ايحي ية  َا  شهرا أم  نيرا أم ايميرا َِي عل  أ ر  أ

قييدرة عسيييراييية ال ييوك ليييتييي يييرييدى ايييي األشيييكيييال واألشيي ييياك عيييهيييدنييا قيييد عيييفيييدة 

 أ جامها و دو نا وانحسر نرر ااح اة ل دا ي أنو  في بئر سح م

 

َانت ت رم ي مس َورونا تشره  اى  د ارير الهريور بياايحي ياة مين ميكيا   ايى         

َانت مهلفة ومن ا  عتحت ألرى من خولها األييام تيتيويشي ي   آخر، أو من بوابة 

 أمام  باريفة م تلةة غريرة

ليوي ييف لييفيد أوقيس  يي  نييذا الييةييييروع مااييريرييييام لي ييكيو  غياصييريا ميهييتيدييا أتييى 

 وأنيا لٍم اينييه فيي غيةيليي يي أمييرح جيذلنييا بيييي  ميدى اايرياعييفييي  فيي ع يياك 
 
مي يسيلييو

اليييكيييو  اليييةيييسييي يييي عيييريييدو  أ  أشيييهييير، مييين أيييين مصيييدرم: أو  ييي ييي  مييين أيييين 

عما هي  ل  اااة قل لة     اجتا تي يي  نيوا يب نيذا امليرط و أبيا   !جاكأ :

 و 
 
يحيتيو انه تدنور  ال ي الحح ة وجدته يتهله  في صم   أ شاك بدأ  ، ما

 طميثييريياييا ليه ييي ييذبييه نيحييو ال ييهييا  و ال يهيي ييار و يييهييو  بييه فييي  ييرا يييب األر 

الهيا يرة فيي  يرارة ميليتيهيرية واخيتينيا  ميايريم ايليى النيةياع ليول جيهيا  اليتينيةي  

املتص     الى الدوام في أايليى  رجياتيه ل يتيحياليت اايحي ياة، وونين ايام يشيد 

ية  يا ة وصيدا    واا  أغيوليه  امليتييينية بيا يكيام تشي  َي  أ يرافيي و آلم ا يلي  

ييهييا أاييراط صيياخييرييية 
 
شييديييد يييدو  اييهييواصييف الييةييوة ااييرييانيييفيية املييراييريية َييل

صاخرة    يراعفها تيهير  غيرييب ايثي يف ، أل   اليةيييروع يسيتيهيلي  أسيرية ايريييرة 

صيريي فيي  يالية 
ا
ة فيي اايجيسي  ت من  وا   ااجس ، ويردو أ   الو ا   الدعاا  

شييديييدة ميين ال يي ييا  وال يياييرا ، عيي ييميي ييس الييةيييييرو يياة تييهييرعييهييا األجسييام 

الييبييشييرييية، وتييهيير  أ يينييحييتييهييا واأل واة اليي ييي تييحييمييلييهييا مييهييهييا  اخيي  ااييجييسيي  

البشر ، بينما لهيذا اليةيييروع تيراي يرية غيرييرية بيجي يرية لي  يسيريم لينيجيسي   أ   

يه َيا ين 
 
ة في  الة من اله  يا  ألن  لها، لذا تصري الو ا   الدعاا  

 
وجد شرمها

 بييِ   نييذم 
 
 تييهييرعييت اييليي ييه ميين قييريي ، وأاييتييفييد جييا مييا

غييريييب ليي  يسييرييم لييهييا أ  

ة  ة ل تهر  األ واة املنيا يرية ليليفي ياك ايلي يه، عيتيرتيكي  عشيد  الو ا   املناا  

غييييييير ميييهيييهيييو ة وغييييييير مسيييريييوقييية أميييام صيييرا  اييينييي يييد ميييس خيييايييو  اليييدعيييا  

املرتلةة     امله  لست خريرا في ال  األ  اك و الر ولوج ا ولكن هلي  ميا ييفيرم 

 الهل  و ما ترحا ع ه ا رى م ابر الهال   

َييانييت عييتييرة  قييا يي يية شييديييدة املييرارة بييحييم ا ييتييمييرة         أريييد أ  أ يي ييف ا ييهييا 

أليام، انت أبصر اللو  الفات  في َ  ش يك  واي، اللو  األ يو  بيدى ايي  ي ي  

َا  ييريدو ايي ل يسيتيفير ايليى  في  وك املصراح املثبت في  فف الهرعة والذ  

 ال ب  في انتيوا  و  ورا   ا ي  ليكين أاسير ميا فيي األمير اليهيوارط الينيةيسي ية 

اليي ييي تييمييتييور ب ييرميياة الييفييلييب السيير ييهيية اليي ييي يييكيييدنييا األليي    سييا ييا بيياألسيي يي  

الييفييتييال لييتييفيياييهييهييا عييتييراة الييهيي ييرييوميية اليير يي ييميية فييي أ يي ييا  اييثيييييرة تسييرح  يي  فييي 

خ يالة تشيريه األ يوم  تيحيمي   أ ي ياعيا غيايية فيي اليهيرابية بييي  الي يفييي  و اليتي يه  

تيتيداعيس صيور مين اليهيمير املياضي يي تيتيوا ي  تيتيداخي  أ ي يانيا وتيةيفيد ميهيانيميهيا فيي 

أ يي ييا  أخييرى ايي  تييهييو  لييتييتيي ييلييى اييةييلييم الصييرييي   ارأيي  عييمييهييا أ ييريية عييارقييتييهيي   

وا ييتييذاييرة أوقيياتييا نييينيي يية عييرة ايي ييير الييكمييين وووو     فييي غييمييرة أنييوال نيييذم 

الدوامية راو أي  شيهيور بيامليحيا يرية اليدقي يفية اليفيا ي ية ب يرورة البيتيهيا  اين 

أش اك راعفت ي وألهت ي وأخذة م ي أغلى أوقاةامر  املحدو ، و  ي  اليكلة 

واألخياياك و يهير امليواقيف ل يت ايي مين عيهيي يد اي   نيت ليتيهيمي  فيي أهأي  غييدا 

ايد وأصينيئ ميا أميكين وراجيس  عيتير أييامي   -   اتب هللا ل  بف ة امر-ا هر 
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َانت املرة األوايى الي يي عيكيرة  في َ  اح اة   ات  ل  أجد لها مه   ول     ق مة، 

هها باريفة م تلةة ان  ريف ي املهروعة   شهرة بِ  لهذا الةيروع قوة ا م ا ي ية 

تهير أ   التةاص   في أ ا ي  املصا  به، اي  تيايغيى صيورا أخيرى أاينير ايتيمية ، 

صييور أ ييةييااييي أرانيي  فييي و ييديييهيي  يييمييكقييهيي  ااييحييك  و تييتييفيياهعييهيي  نييواجيي  املييجييهييول 

وانت ار أ  بارقة أمي  تيايمي يَّيهي  اين  يالي يي الحيحي ية الي يي ييريدو أميدنيا عيهي يدا  أو 

لهله  يرو  تيرياشييير انيةيرار اليهيمية اين أميهي  وقيد بيدأة تيتيهيافيى عيفيد أصيييريت هيي 

اذل  وأ خلت املس شةى في نة  ال وم م ي  الها تهو  لت ليهي  و تيذنيب و شية 

الريت الذ  أصري عي يِة ل أبيا رااي يا ليه  ول أم  ياني ية تي يةيف و يِة اليةياجيهية بي  

أصري م ر  جدرا  بائسة يرحثو  ع ه اين صيوة ييبيا عيميهي  األمي    ليكين نيميهياة 

علي  امة  وى رجس صدى أصوايه  تيِايد امليجيهيول      اي  تيايريم اليهيميوم و تيليفي   

بثفلها الى أنةاسي يي مالصياينيااي يةم ألتصيورني  وقيد غيا رييهي   ايى األبيد ميا اسياني  

يصنهو     ا يتيهيةير هللا الير ي ي  اليذ  ييتيوايى َي  ايريا م    ألني يريه مين غيةيوتي  ايليى 

 الة الةك  ال يي تيهي  الي يولك بياملسي يشيةيى مين  يوايي صيريب وصي ياح بيا يتيميرار و 

 يو ياك ونيلييس و  و  و    مين مياة الينييحي ية أي ييا    عيِنيا أ يكين مييديينية أشييرياح بيييي  

األجدا  عفد أصري املوة أانر هارا من ا ميا ينيا ليو ل ليايف هللا  ي  ل ي يسيليميت 

لرغرة الةيروع في  لب جذوة رو ي لكن هللا ينجي بلاةه من يشاك ويصب ر ميتيه 

صرا الى من يشاك و يثبت الع دة   مدا ل  يار  لفد أارمت ي وشيميليتي يي ر يميتي  

وأنييا فييي أ ييليي  األيييام غييةييرانيي  َييلييمييا واعييتيي ييي اييحيي يياة ا ييتييةيياقيية ميين  نيياليييييو الييتيي ييه 

 املتفاهة أ تهةر    أ تهةر 
      

ا  ما  ا  من اينياك املير يلية أني يي تيحيوليت عي يِة  ايى منياقي  ليليومياكم وإأسيا  غييير        

ا ا ي و امن  واي، وأن يي بيرغي  األلي  اليذ  يي يتياح َي   مرغو  القترا  منه، رغم 

أا اك جسد  وايليى مسيتيوى جيهيا   اليتينيةي ي يي خصيوصيا أل  اليداك ا يتيو ين فيي 

املسالي  اليتينيةيسي ية وا يتيفير فيي  أايميا  الير يتييي  لي يهي يا عيميهيميا  ايميا يشياك تيدميييرا 

واتيوعييا وميا ييي يرييس هليي  ميين م يياايةيياة صيهييريية تيِتيي  تيرييااييا، ايلييى شيكيي  انييتيكييا يياة 

صييحيي يية اييحيياليي ييي، و رغيي  الييكيي  الييهييا يي  ميين األ وييية والييهييوجيياة و واميية الييتييحيياليي يي  

والتفارير و أنوا  األجهكة املرتراة ب سد  أرى َ  يوم ن يراة اليفيليم، بي  واليةيك  

الى وجه صهيرت م ابن ي ملي م ال ي رع ت باصرار أ  تترا ي  و لو لينيحي ية وا يدة  

مهما َلةها هل  عفد ل مت ي   لية مير يلية ميكيوسي  بياملسي يشيةيى ليليهيور قيا يلية مايميا 

 خلنا  ويا علن ن رر  ل  ويام عكانت عدا  ة في  ا ة الوغى بيذليت مين جيهيدنيا 

َ  ااجهد وص رة     ااجلد عري  ال ِع واألم   ومي  الضيجير و امليلي  ق يت َي  

تل  األيام الروااد  م ي لفد  تسير     سياع الرميا  و اليفيليم  ايى َي  أعيرا  أني  

ا ال ا َلما م    الوقت ، و اارو  من الهدوى الي يي قيد 
 
ب  ي و لك  من  ارأ   خوع

تصي ييبيهيي  عييهييدنيا، وقيتييهيا اييذرييهيي ، عييهيي  يييهيامييرو  بيحيي يايييهي  ميين أجيي  اليوقييو  اييلييى 

 لرات  وخدم ي، و أنا ادي  ااح يلية ول ييميكيني يي  يوى اليداياك وا يتيحي يار ليايف 

هللا بنا،    الك  الها   من الر ا   و املكاملاة الهاتة ية الي يي تسيتي ي ير اين  ياايي و 

الي يي أبيجييك ايين اليير  اييليميهييا ول  ي يي  ا ييداك  يييمياكاة شيكير واميتيينيا   ا تي ييي اييفية و 

  صرارا الى مفاومة مرض ي الذين يِ ى الر    و تمتنس م الره ان الةكا  
اليى وجيوم  لفد مرة  ال ي الحح ة بمنهرر خاير رأيت خاه املتواص  و  شاراته

الييايياقيي  اليياييعييي املييتييكييةيي   يي  ليي يي   ييهييار عييلييفييد بييدة اييلييى وجييونييهيي  اييوميياة اليي ييِع 

با  نةاه جم س الو ا   و األ وية املفررة لهذا الوماك عهمدوا  اى آخر اور ميتيوعير 

عيكينيت أقييول فيي نييةي ي يي  يي ي  فيي بياين اايحييوة َيا  نيينيا  أمي  عيتيوجيهيت ملين بي ييدم 

الشةاك ألجِرقم ل  له  ل أنت  رحان   أ  انت من ال املي  م ناج ت هيهيا و نيا ييت  

 اما نا ى يوأ  ال ه السوم رمه 
أيفنت اندنا  بِ  الدااك الصاائ املرلص س اليذ  بي يدم ميفيالي يد هلي  اليةيييروع 

الفو  الى أبداننا ال هي يف أميام خياليفيه نيو اليدواك اايحيفي يفي  و اليريليسي  الشيافيي 

الذ  يتواعم مس ناموع الكو  ، عكيميا يي يتي يرنيا هللا بياليهيلية وامليرط ييحيب أ  ييرانيا 

ونيحيين  ييهيير   ليي ييه خييا يهييييي  لسييليياييانييه نيتيي يير  بييفييلييو  صيياعي يية أ اح اييَّييهييا انييفيياييا  

األ را  الدن وية غ وم الش  و أ را  الغي و الهةلة  عهو و دم مين  ييفير فيي ايلي  

يالييهيي ييا بيير ا و ييومييا يييرو  بييوار األرط،  َي الييهيي ييب ايينييدم مييا يشيياك لييتييِتيي  ر ييمييتييه 

َالصري املشر  عهد  ول الدنى يرها أسماة األم  والشةاك تكيي السف  ، ي ي   و

اايريرور   أى هل  ال وم املِمول املواو  وتحسن ااحال رويدا روييدا   ي ي     أوا 

من خلف ق را  َورونا عكا  يوما خارجا من  سا  الكمن ا ف وقد عهثت ع يه 

مين جييديييد وجييرة  ميياك اايحيي يياة فيي أوصييااييي عيهييمييرأي    سيياع الييرجيو  ميين مشييوار 

 وي  غرت ع ه وراك الشم  ألغو  في ل    وي  ميرايب ميتيهيب مي ي يف ونيا قيد 

و انيحيليت ايفيدة لسياأي  قشيكيرا ليكي  مين وقيف  ادة ميس عي ير ييوم مشير  جيدييد 

  ب انعي و  اا اي م لصا ب هر اله ب عااحمد س 
 

هم           والبد لإلنســـــــــان يلقى الثمانية ِّ
ّ
ل
ُ
 تجري على الناس ك

ٌ
 ثمانية

 سرور وحزن واجتماع وفرقة            و عسر ويسر ثم سقم و عافية 

 عااحمد س والصوة والسوم الى   دنا محمد 

42ص   



22ص    

 

 

12ص  41ص    

 

وقفت معلمة الصف الخامس ذات يوم و ألـقـت عـلـى الـتـالمـيـذ جـمـلـة :إنـنـي 

 أحبكم جميعا وهي تستثني في نفسها تلميذ يدعى تيدي !!

 شديدة االتساخ مستواه الدراس ي متدن جدا ومنطـوي عـلـى 
ً
فمالبسه دائما

نفسه ، وهذا الحكم الجائر ماها كان بناء على ما الحظته خالل العام فـهـو ال 

يلعب مع األطفال و مالبسه متنخة ودائما يـحـتـاج إلـى الـحـمـام وانـه كـئـيـب 

لـدرجـة أ ـهـا كـانــت تـجــد مــتـعـة فـي تصـحـيــ  أوراقـه بـقــلـم أحــمـر لـتـضــع عـلــيـهــا 

 بخط عريض وتكتب عبارة راسب في األعلى .  xعالمات  

هاة يوم  لب مَّهيا ميراجيهية النيجيوة اليدرا ي ية السيابيفية ليكي  تيليمي يذ ومييينيميا 

 َانت تراجس ملف ت د  عوج ت بامر ما !

ي  مييونييو  ييية   اييمييلييه  َي لييفييد اييتييب ايينييه مييهييليي  الصييف األول ق تيي ييد   ييةيي  ه

عهناية و باريفة من مة مهل  الصف اليثياأي  ق تي يد  تيليمي يذ ني ي يب و ميحيريو  

 لدى  مو ه و لكنه م وبر عسبب  صابة والدته بمرط السر ا  

أما مهل  الصف الثالا اتبق لفد َيا  ليوعياة أميه وقيس صيهيب ايلي يه ليفيد بيذل 

أقص   ما يمل  من جهيو  ليكين واليدم لي  ييكين ميهيتيميا بيه و    اايحي ياة فيي مي يوليه 

 راا  ما  تةار ال ه    ل  تت ذ عهر ايجراكاة بينما اتيب ميهيلي  الصيف 

الراعس ق ت د  تلم ذ مناو الى نةسه ل ييريد  اليرغيرية فيي اليدرا ية ولييي  ليدييه 

أصدقاك و ينيام أاينياك اليدرع نينيا أ رايت امليهيليمية تيومسيو  املشيكيلية و شيهيرة 

 بااخج  من نةسها !

و قييد تييِ م مييوقييةييهييا ايينييدمييا أ  يير الييتييوميي ييذ نييدايييا ايي ييد امليي ييو  لييهييا مييلييةييوعيية 

َانت نديتيه ميليةيوعية بيكييي  ميِخيوه مين  بِشر ة جم لة ما ادا الاالب ت د  

 أا اع الرفالة 

تِملت الس دة تومسو  و هي تيةيتيي نيديية تي يد  واليحي  اليتيومي يذ ايليى نيدييتيه 

وهي افد مةلف من ما اة ناقصة األ جار و قارورة اار لي  عمها  ل الير يس 

ولكن ايف اليتيومي يذ اين الضيحي  اينيدميا اي يرة امليهيليمية اين  بيجياهيهيا بي يميال 

الهفد والهار وشكرته بحرارة، وارتدة الهفد وو هت شي ا مين هلي  اليهياير 

الى موعسها ، ويومها ل  يذنب ت د  عهد الدرا ة اى م وله مراشيرةبي  انيتي ير 

ل فابلها وقال ق    را حت  ال وم ميثي  را يحية واليدتي  !اينيدنيا انيةي يرة امليهيليميه 

بالركاك أل  ت د  أ  ر لها  جاجة الهار ال يي َيانيت واليدتيه تسيتيهيميليهيا ووجيد 

 في مهلمته را حة أمه الرا لة !!

منذ هل  ال وم أولت انتيمياميا خياصيا بيه وميدأ ايفيليه يسيتيهي يد أشيا يه و بيَّيهيايية 

السنة أصري ت د  أانير اليتيومي يذ تيميييوا فيي اليةيصي  اي  وجيدة السي يدم ميذايرة 

اند باهها للتلم ذ ت د  اتب هها أ ها أع   مهلمة قابلها في   اته عير ة ايلي يه 

 أنت من الم ي ا ف أَو  مهلمة ج دة 

عهد ادة  نواة عوج ت نذم املهلمة بتيليفيميهيا  ايوة مين َيلي ية اليايب ايحي يور 

  ة  ت رر الدعهة في هل  الهام موقهة با   ابن  ت د   

 عح رة وهي ترتد  هاة الهفد و تةوح مَّها را حة هاة الهار     

 ن  تهل  من نو ت د  ا   :

 -تيي ييد   ييتييو ار  نييو أشييهيير  ييريييييب بييالييهيياليي  فييي اييور السيير ييا  وميياليي  مييراييك 

 لهور السر ا     -ستودارد 
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 اللقب: تالي 
 مستشار الزبائل والتوجيه 
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 : 1السؤال

  ما الفرق بني البيع ابلتقسيط عن طريق املصرف والقرض املصريف؟

 :1اجلواب

البيع ابلتقسيط الذي جتريه املصارف اإلسالمية هو عملية متويل بصيغة البببيبع املب؛ حبل   بيب  

سلعا من املورحد  يتملحكبابا دخب يفبل ا هبمبانبه   -بناء على طلب من زبونه–يشرتي املصرف 

 مثح يبيعاا هبامش ربح معلوم إىل من يطلباا م؛ حلة على أقساط.

أمحا القرض البنكي التقلي ي فاو عملية إقراض مباشر للزبون ليشرتي مبا يبريب ن مبن سبلبع  مثح 

 يردح ذلك املبلغ إىل البنك مع فائ ة إهافية.

خبه مبن راب ا باهبلبيبة  دق  منعت مجيع اجملامع الفقاية املعباربرة اإلقبراض املصبرا ببفبائب ة  دعب ح

احملرحم  بينما أ باز  البببيبع ابلبتبقبسبيبط  إذا اسبتبوي شبرائبط البببيبع الشبرعبيبة  دمبنبابا  أ  يبببيبع 

 املصرف السلع  ىت يتملحكاا دخ يفل ا همانه دلو بقبض  كمي.

دابلنسبة هلذن العملية  فإنح املصرف   يبيع األ ابزة لبلبزببون إ ح ببعب  أن يبتبمبلحبكبابا مبن املبورحد 
)مبو ب فواخري شراء األ ازة ربادرة لصباا املصبرفو  د بىتح يبقبببابابا قبببابا  بكبمبيبا  قبال 

 للامان )مبو ب درو   خسليم األ ازة رادرة لصاا املصرفو.

 :  2السؤال

املصرف يقتين االجهزة بعد طلبها من العميل و ال يشرتيها من  -
 قبل . هل هذا خيدش عملية املراحبة ؟

 : 2اجلواب

مح أ دة بربح معّيح بع ما يشرتياا املصرف من املورحدين دخ يفل ا همانه  بشرط أ ح يتبب حم ح
ا ا ائز أن  ذلك بناًء على مواع ة ملزمة للطرفّي معاً )املصرف دالزبونو فذلك غري  ائز  دإّنح

 يكون بوع  ملزم أل   الطرفّي فقط  أد غري ملزم أليح مناما.

فع م شراء املصرف لأل ازة قبل أن يطلباا الزبون   يارح عملية املراحبة  ما دام الطبلبب غبري
 مقرتن مبواع ة ملزمة من الطرفّي.

دابلنسبة هلذن العملية  فال يو ب  أيح دعب  مسببب  مبن البزببون بشبراء هبذن األ بابزة   بمبا أنح

املصرف   يبيع األ ازة للزبون إ ح بع  أن يتملحكاا من املورحد )مببو بب فبواخبري شبراء األ بابزة
رادرة لصاا املصبرفو  د بىتح يبقبببابابا قبببابا  بكبمبيبا  قبال لبلبابمبان )مببو بب دربو  

 خسليم األ ازة رادرة لصاا املصرفو.

-04 از  ثري من الفقااء املعاررين دعلبى رأسبابم  بمبع البفبقبه اإلسبالمبي الب د  )البقبرار 

و ا عملية البيع ابملراحبة املصرفية أن يسبقاا طلب ددع  من الزبون أبن يشرتي سلعا 04

 :3السؤال

هل من الضروري ان تكون السلع ملك للمصرف قبل ان يطلطلطبطهطا 
 ؟   العميل

 :3اجلواب

نعم    جيوز للمصرف أن يبيع أيح شيء  ىت يتملحكه لناي النيب ربلبى ع عبلبيبه دسبلحبم عبن
بيع ما   ميلك  مثح  ىتح يقبااا )دلو قباا  كمياو دخ يفل ا هبمبانبه  لبنبابي البنبيب ربلبى

 ع عليه دسلحم عن بيع ما مل يقبض.

ديتحقح  التملحك بكلح ما يفي  انتقال ملكية السلع إىل املصرف  سواء ابلتلفحظ أد الكبتباببة أد
أي دسببيببلببة خببفببيبب  اقببرتان اإلجيبباك ابلببقبببببول  دمببن ذلببك  ربب در فببواخببري شببراء  ببائببيببة لببفببائبب ة 

 املصرف.

 ما يتحقح  القبض احلكمي املفي   نتقال الامان إىل املصرف بكلح ما يفي  عبرفبا البتب بلبيبة
بّي السلع دبّي املشرتي على د ه يبتبمبكحبن مبن خسبلحبمبه مبن غبري مبانبع  دلبو مل  صبل البنبقبل

 دالتحويل.
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يحسب الكككثكيكرون أنم قكلكم 

ككـككبككر اخككتككراع عككربككي   الككحِّ

والحقيقة أنه اختراع عربي 

قككديككم  فككقككد تككحككد  عككن 

اخككككككتككككككراعككككككه كككككككتككككككاُب 

)المسامرات( فقال : ) قكال 

الككقككالككي الككنككعككمككان : ذكككر 

المعز لدين هللا الكقكلكم    كم 

قكال نككريككد أن نككعككمككل قككلككمككا 

يُكتَُب به بكال اسكتِّكمكداد مكن 

ككداُده مككن  َدواة   يكككككون مِّ

داخله   فمتى شاء اإلنسكان 

كتب به فأمدمه   وكتب بذلكك 

ما شاء   ومتى تركه ارتفع 

داد وككان الكقكلكم نكاشكفكا   المِّ

كه  منه  يجعلُه الكاتُِّب في ُكّمِّ

ككُر  أو َحـككيككُا شككاء فككال يُككَؤ ِّـّ

ُُ شكيءم مكن  فيه  وال يرشك

ـدادِّ  فيكوُن آلة  عجـكيكبكة   المِّ

لم نعلم أنا ُسكبِّكقكنكا إلكيكهكا   

كككمكةا بكالكغكـكةا  ودليال  على حِّ

لهكا وَعكَرَف وجـكهَ  لَِّمـن تأمم

 . الكككككمكككككعكككككنكككككى فكككككيكككككهكككككا
فككقُككـككلككُت : ويكككككوُن هككذا يككا 

 . موالي

شكاء هللا    قال : يككوُن إن

فكمكا مكرم بكعكد ذلكك إالم أيككامم 

قككالئككُل حككتمككى جككاء الصككانِّككُع 

كهِّ  ـفَةَ بِـّ الذي وَصَف لهُ الّصِّ

معموال  مَن ذََهـب   فإذا ُهَو 

قَلَمم يُقلَُب فكي الكيّكدِّ إلكى ككّلِّ 

ـية فال يبُدو مكنكه شكيءم  ناحِّ

ككـككداد  فككإذا أَخـككذَهُ  مككن الككمِّ

الكاتُِّب كتَكَب أحسكَن ككتكاب  

داد  . وإذا رفعَـهُ أمسَك المِّ

بعد انتهاء اختبار مادة البالغة؛ قام األستاذ بشير بتصحيح أوراق 

االجابة؛ و كعادته ما أن يمسك الورقة حتى يبدأ بتصحيحح إجحابحة 

 السؤال األول ومن ثم السؤال الثاني وهكذا...

و في بعض األحيان يلحظ أن بعحض الحطحالب؛ يحتحرال سحؤاال أو 

 سؤالين بدون إجابة وهو أمر معتاد.

إال أن الذي أثار استحرحرابحه و أبحدش دهشحتحه ورقحة إجحابحة ألححد 

الطالب تركها خالية و لم يجب فيها على أي سحؤال ووضحع بحدل 

 : اإلجابة القصيدة التالية التي نظمها خالل فترة االمتحان

 

 أ بشير قل لي مالعمل واليأس قد غلب األمل 

 قيل امتحان بالغة فحسبته حان األجل                              

 و فزعت من صوت المراقب إن تنحنُ أو سعل 

 وأخذ يجول بين صفوفنا و يصول صوالت البطل                  

 أبشير مهال يا أخي ما كل مسألة تحل 

 فمن البالغة نافع ومن البالغة ما قتل                               

 قد كنت أبلد طالب و أنا و ربي لم أزل 

 فإذا أتتك إجابتي فيها السؤال بدون حل                             

 دعها و صحُ غيرها و الصفر لعه على عجل

 

فما كان من األستاذ بشير سوش إعطائه درجة الحنحجحاي فحي محادة 

البالغة؛ ألن الهدف الذي يسعى لتحقيقه من خالل تدريسه لحمحادة 

البالغة متوفر في هذا الطالب الذي استطاع نحظحم هحذه الحقحصحيحدة 

 الطريفة و البديعة
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