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بقلم 

 

نقوم معرش املسلمني بأ فعال ومنتنع عن أ خرى منن 

منطلق الاعتقاد بوجوب تكل أ و اس تحنانا نا أ و 

تيان تنكل  حرمهتا أ و كراههتا أ و جوازها ونؤمن أ ن ا 

ال فعال مما يريض هللا عز وجل ونس تحق الثواب 

ن تركنننا بنعن نا  علهيا وقد نأ مث ونس تحق العقاب ا 

مهنا وتينك ال خرى ال حيهبا هللا تنعناو وقند ننأ مث 

ن أ تينا شيئا منهننا وبنني هن    ونس تحق العقاب ا 

وتكل هناك ما نفعهل من ابب النعناداا الن  ال 

 يثاب فاعلها وال يالم فاعلها أ و اتركها.

ه   ببساطة يه ال  يطلق عنلنهينا النواجن  أ و 

الفرض واملندوب أ و املس تح  واحلرام أ و املمنوع 

واملكرو  واملااح ويه مصطلحاا جندها يف كت  

الفقه ملن يطالع وعند أ هنل النفن نوى ملنن  سنأ ل 

 وتسمى عند أ هل العمل ابل حاكم الرشعية.

كثري من ه   ال حناكم مصندرهنا نصنو  منن 

القرأ ن الكرمي نس نتندل  نا عنو وجنوب فنعنل 

اكلصالة مثل قوهل تعاو " وأ قميوا الصالة " أ و " 

حترمي فعل اكلزان مثل قوهل تعناو " وال تنقنربنوا 

الزان " أ و الاس تحااب كقوهل تعاو " وأ شنهندوا 

ذا تاايعمت " أ و كراهة فنعنل كنقنوهل تنعناو " ال  ا 

ن تاد لمك تسؤمك " أ و اال ابحنة  تسأ لوا عن أ ش ياء ا 

كقوهل تعاو " أ حلت لمك  نمينة ال ننعنام ". وقند 

 س تدل أ ي ا عنو هن   ال حناكم 

ابلس نة الناوية الرشيفة كقوهل صنو 

هللا عليه وسمل " ال صنالة ملنن   

يقرأ  بفاحتة الك اب " اذلي ينفن ند 

وجوب قراءة النفناحتنة يف الصنالة 

ذا لنل  وقوهل : "ا ن هللا حين  ا 

تقان العنمنل  أ حدمك لال أ ن يتقنه" يف اس تحااب ا 

و قوهل: " اج ناوا الس اع املنوبنقناا " يف حتنرمي 

ه   الكبائر وهنيه صنو هللا عنلنينه وسنمل عنن 

الرشاء و الايع يف املسجد اذلي يف د كراهنة ذ  

َح  و  حْرُا قحْبلح َأْن َأْرِمن جوابه ملن سأ هل يف احلج: َنح

ُسنولح هللِا،  نُر:  ح رح ، قحنالح أ خح جح رح الح حح : اْرِم وح قحالح

نا  ، فحنمح جح نرح الح حح : اَْنحْر وح لحْقُت قحْبلح َأْن َأَْنحرح  قحالح حح

الح  نْل وح : افْنعح الا قحالح
ِ
رح ا الح ُأخ ِ مح وح ِ ٍء ُقد  ْ ئِلح عحْن َشح س ُ

." وقد تس تقى ه   ال حاكم بقن ناش شن ن   جح رح حح

عو ما هنو منننصنو  عنو غري منصو  عليه 

حمكه لوصف جامع بيهنام كتحرمي اخملدراا ق ناسنا 

عو امخلرة لعةل اال ساكر. وهنناك مصنادر أ خنرى 

عامل املصاحل املرسنةل  لل حاكم الرشعية اكلعرف وا 

وسد اذلرائع والاس تحسان واس تصحاب احلال و 

ف وى الصحايب و رشع ما قنبنلنننا ممنا اخن نلنفنت 

امل اه  الفقهية يف ال خن   نا منن عندمنه ويف 

 نطاق العمل  ا توسعا أ و ت ييقا. 

مفا يه القواعد ال  تسمح للفق ه أ و املف  أ ن ميزي 

بني أ وامر الشارع ال  تف د الوجوب وتنكل الن  

تف د الندب والتفريق بنني النننوايه الن  تنفن ند 

التحرمي عن تكل ال  تف د الكراهة وكنينف َننمك 

عو أ مر أ نه مباح وليس واجبنا وال مننندواب وال 

وما يه ال وابط الن  تسنمنح  حمرما وال مكروها

سنقنا  أ حند هن    ابعتاار املصلحة دليال عنو ا 

ال حاكم عو فعل ما وك ا سند اذلرائنع لنتنحنرمي 

لل ما وكيف نرحج بنني ال د  عننند تنعنار نهنا 

وكيف نعرف اخلا  من العام واملطلق من املق ند 

 والناخس من املنسوخ...ا خل 

لك ه   املسائل وغريها يه املوا يع ال  ياحن  

فهيا عمل أ صول الفقه اذلي ميكننا تعريفه بأ ننه تنكل 

القواعد النينينة الن  ينتنوصنل  نا ا نهتند ا و 

اس تنبا  ال حاكم الرشعية العنمنلنينة منن أ دلنهتنا 

التفصيلية. فال صويل ياح  يف نصو  النكن ناب 

والس نة و س تقرئ صيغها وتعابريها و س تنن نج أ ن 

النصو  ترد بصيغ م عددة. مفهنا ما ورد بصنينغنة 

ال مر مثل قوهل تعاو : "   أ هيا اذلين أ منوا أ وفنوا 

ابلعقود" و مهنا ما ورد بصيغة الهنيَ منثنل قنوهل 

تعاو" ال  سخر قوم من قوم " ومنهننا منا ورد 

بصيغة العموم كقوهل تعاو: " اذلين ين كنرون هللا 

ق اما وقعودا وعو جنو م" ومهنا ما ورد بصنينغنة 

املطلق كقوهل تعاو : " واذلينن ينهناهنرون منن 

نساهئم مث يعودون ملا قالوا ف حرير رقبة منن قنبنل 

أ ن يامتسا" ...ا خل مث يتوصل ال صويل ابالس تنعناننة 

بأ سالي  اللغة العربية و ابس تقرائه لنلنتنطنانينقناا 

الفقهية ا و و نع قنواعند كنقناعندة ال منر ينفن ند 

الوجوب والهنيَ يف د التحرمي ما   تنوجند قنرينننة 

ترصفهام للندب أ و الكراهة والعام يننننناول  نينع 

أ فراد  ما    س تثىن بع هم و املطلق يصدق عو 

 أ ي فرد ما   يق د.
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ويأ يت الفق ه فيس تخدم تكل القواعد ال   سمل  نا 

الس تنبا  احلمك الرشنعنَ النعنمنا منن ا لنينل 

التفصيا ليس تدل من قوهل تعاو"   أ هينا اذلينن 

أ منوا أ وفوا ابلعقود" عو وجنوب النوفناء ابلنعنقند 

تطايقا لقاعدة ال مر يف د الوجوب و س تدل بنقنوهل 

حنُعنوُدونح تعاو:"  ْم مُثا ي اهِئِ اِهُرونح ِمْن ِنسح ينح يُهح ِ اذلا وح

ِلنمُكْ  نا ذح ناسا حنتحنمح قحبحٍة ِمْن قحْبِل َأْن ي ا قحالُوا فح حْحرِيُر رح ِلمح

ِبرٌي" عو أ ن كفارة  لُونح خح ا تحْعمح ُ ِبمح اَّللا ُهونح ِبِه وح تُوعح

الههار حتصل بتحرير أ ي رقبة سواء اكنت ذكرا أ م 

أ نىث أ م مسلمة أ م اكفرة لال بقاعدة املطلنق يندل 

عو حق ق ه ما   يرد ما يق د . و س تدل من قصة 

بريرة ال  دعاها النننص صنو هللا عنلنينه وسنمل 

فنقنالنت: "  رسنول هللا ملصاحلة زوهجا مغين  

منا أ ان شافع. فقالت: ال حناجنة  أ تأ مرين  قال: ال.. ا 

عو أ ن أ مر النص صو هللا عليه وسمل ال  "يل ف ه

يف د الوجوب يف ه   الناز  بنل النتنخنينري بنني 

الفعل والرتك لال بقاعدة ال مر يف د الوجوب منا 

  ترصفه قرينة للندب أ و اال ابحة والقرينة هناهنننا 

قولية وقد تكون فعلية مثل الصنلنواا املننندوبنة 

وصيام التطوع والصدقة غري الزاكة وغري ذ  منن 

العااداا غري املفرو ة ال  يؤجر فاعلها وال ين م 

اتركها. ومن ال مثةل عو ال حاكم الرشعية املس متدة 

من قاعدة سد اذلرائع وهو ما  سمى أ ي ا بتحنرمي 

ي منع لل مباح يف أ صنهل تنوقن نا منن الوسائل أ  

ف ائه لعمل حمرم أ و لكون القصد منه النتنوصنل  ا 

حملرم ق اء عامثن بن عفان بتوري  مطلنقنة عناند 

الرحامن بن عوف يف مر ه خمافة أ ن يكون فنعنل 

ذ  حلرماهنا من املرياث فعامهل خبالف مقصنود . 

و س تدل عو وجوب أ خ  ال س ااب للسفر للحج 

للقادر عليه أ و السعَ لصالة امجلعة أ و تعني فرض 

ن عدم من يقوم به غري  كنغنسنل املنينت  الكفاية ا 

ال به فنهنو واجن   مثال بقاعدة ما ال يمت الواج  ا 

ذا اكن مقدورا عليه.  ا 

ومن مث نس تخلص أ ن عمل ال صول ينفن ند ا نهتند 

الس تنبا  ال حاكم الرشعية من مصادرها وينفن ند 

دراك علل ال حاكم وأ دلهتا واملفن   طال  العمل يف ا 

يف تزنيل ال حاكم املناس اة عو النننوازل بسن  

اخ الف أ حوالها وظروفها. ومن مث فنا ن النعنالقنة 

بني الفقه وأ صنوهل يه عنالقنة النفنروع بنأ صنلنهنا 

دراك  واجلزئياا بيياهتا فبعمل ال صول نتوصل ا و ا 

مراد الشارع يف أ فعال العااد وحتق ق غاية النتنعناند 

لنينه بنفنعنل  ابلزتام أ وامر  وترك نواهيه والتقنرب ا 

الطاعاا وجتن  القباحئ والمتتع مبا أ حنل هللا منن 

الطيااا املااحاا وأ داء واج  الشكر هلل عنو 

 تكل النعم.

لنينه اهنمت بنه عنلنامء  ولف ل ه ا العمل واحلاجنة ا 

ما اس تنباطا لقواعد  من الفروع الفقهينة  املسلمني ا 

املنثورة يف خمتلف أ بواب الفقه ويه ما  سمى يف 

كت  ال صول بطريقة احلنننفن نة اذلينن ينؤصنلنون 

القواعد اليية وفق ما يوافق ما اعمتد يف م هنهبنم 

ما اس تقراء من أ د  النكن ناب  من أ حاكم جزئية وا 

والس نة واال جامع ومق ىض الق اش والعقل ومقاصد 

الرشيعة ومدلوالا اللغة ويه طريقنة املنتنينمنني 

والشافعية واملنالنكن نة اذلينن ينقنررون النقنواعند 

ال صولية بغض النهر عن الاخ يناراا النفنقنهنينة 

امل هاية. و ع املتأ خرون بني الطريق ني بتنحنقن نق 

القواعد ال صولية بصفة جمردة مندعنومنة اب لنينل 

العقا أ و اللغوي أ و النننقنا مث ينطنانقنون تنكل 

 القواعد عو الفروع الفقهية. 

ي ه  جل املؤرخني لنهن ا النعنمل أ ن أ ول منن 

صنف ف ه هو اال مام الشافعَ يف كتابه "الرسنا " 

تناول ف ه أ د  ال حاكم وجحية لك منهننا ومنواطنن 

اخ الف الفقهاء وأ س اابه والناخس واملنسوخ وخن  

الواحد واال جامع والق اش والاس تحسان. مث تتنابنع 

التأ ليف يف ال صول بعد الشافعَ. ولعل أ مه هن   

املصنفاا عو طريقة املتيمنني كنتناب الن هنان 

ه (  874ال مام احلرمني أ يب املعايل اجلويين ) ا 

 505وكتاب املس تصفى ل يب حامد الغزايل ) ا 

ه( وكتاب اال حاكم يف أ صول ال حناكم لسن نينف 

وكنتناب تنننقن نح ه(  136ا ين ال مدي ) ا 

الفصول يف عمل ال صول لشنهناب ا ينن النقنرايف 

 . (  148املاليك ) ا 

ومما صنف عو طريقة احلنف ة كتاب الفنصنول يف 

ه(  370ال صول ل يب بكر اجلصا  الرازي ) ا 

لنفنخنر كزن الوصول ا و معنرفنة ال صنول  وكتاب

ه( وكنتناب ينهنيند  844اال سالم الزبدوي ) ا 

الفصول يف ال صول لشمس ال مئة الرسخيس ) ا 

ال نوار يف أ صول الفقه ل يب  كتاب مناره( و  890

 . ه( 760النسفَ ) ا ال اكا عاد هللا بن أ محد 

وقد  ع بعض املتأ خرين بني النطنرينقن نني فنأ لنف 

مهفر ا ين بن أ محد املشهور اببن الساعايت ) ا 

ه( كتاب هناية النوصنول ا و عنمل ال صنول  818

املسمى أ ي ا باديع النهام  نع فن نه بنني أ صنول 

الزبدوي وال حاكم لل مدي وصنف صدر الرشيعة 

ه(  778عايد هللا بن مسعود الاخاري    ) ا 

كتاب التو يح يف رشح منت التنق ح  ع ف ه بنني 

أ صول الزبدوي واحملصول للغزايل و خمنتنرصن ابنن 

و لكامل ا ينن بنن امنامم ) ا احلاج  املاليك 

التحرير يف أ صول الفقه اجلنامنع بنني   كتاب(  416

يلنينف  اصطاليح احلنف ة والشافعية ومن ه   النتنأ

اجلامعة أ ي ا كنتناب  نع اجلنوامنع لنتناج ا ينن 

رشاد الفحول ا و  776الس ايك ) ا  ه( وكتاب ا 

مام محمد بن عنا  حتق ق احلق من عمل ال صول لال 

 ه( وغريها كثري.  6450الشواكين ) ا 

وال يفوتنا يف ه ا الرسد املوجز ذكر منا أ لنف يف 

عمل مقاصد الرشيعنة اال سنالمن نة عنو رأ ي منن 

اعت   أ حد مباح  أ صول النفنقنه وعنو رأ سنهنا 

كتاب املوافقاا لعا  ال ندلس الشهري أ يب ا حسناق 

ه ( وهننو الننعننمل اذلي  790الشنناطننص ) ا 

ذن هللا تعاو.   س نخصص هل مقاال اب 

ومن الك   املعارصة ال  اس تفدا مهنا كثريا يف 

ش اايب يف تلقف مبادئ ه ا العمل كتاب ا كنتنور 

عاد الوهاب خالف املوسوم بعنمل أ صنول النفنقنه 

اذلي بسط مفاهميه ورشح مصطلحاته و رس فهنم 

 قواعد  لطلاة العمل رمحه هللا تعاو.

احلدي  عن عمل أ صول الفقه ذو جشون وال تكفنَ 

وريقاا ه   ا ةل السن فاء مباحثه فهن ا ينينض 

من ف ض وخري ما أ خمت به مقايل ه ا مق طف من 

منهومة الش يخ محمد بنن اخملنتنار النكننن  ) ا 

ه(  املوسومة مبنح الفعال يف ورقناا أ يب  6470

مام احلرمني اجلويين  املعايل ال  صاغ فهيا ورقاا ا 

 يف أ صول الفقه نهام:

 ذل  يدعى العمل ابل صول       

 بفا ل والغري ابملف ول                            

 فواج  رصف العناية ا و       

  حتصيهل ذلي ذاكء عقال                            
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ذا تأ ملنا فامي كتاه املدونون ال وائل للسرية الناوينة، ومنن تنانعنهنم منن  ننا ا  ا 

املؤرخني حول املغازي والرسا  وما يلحق  ا، وما بثو  من تفاصيل دق نقنة 

ننننا  لتكل ال حداث، ورمبا توغلوا يف دقائق يصع  التثبت منن هتنهتنا، فنا 

ال  جندمه وغال  املؤرخني   يتحدثوا عن أ س ااب تكل الرسا  والغنزواا، ا 

ح   أ ورد سب  لك رسينة منن هن    -ما اكن من ابن سعد يف طاقاته 

الرسا  تقريًاا، ولكن ابخ صار شديد، ك ن يقول: بع  النص صو هللا عليه 

غنارة عنو  وسمل الرسية الفالنية لردع القبيةل الفالنية؛ ل هنا اكنت تس تعد لال 

وقد تاعهم معهم كتاب السرية يف ذ ، وهو منا أ عنطنى اذلرينعنة  -املدينة 

اخلنوض يف تنكل ال سن ناناب   الفرصة للمسنرشقني والك اب الغربيني وأ اتح

والعلل وتفسريها عو حس  مرئياهتم ودوافعهم الشخصية، وجنعنلنوهنا يف 

كثري من ال ح ان منطلقا ملها هتم ا ين اال ساليم احلنيف والطعن ف ه ويف 

ابممجنينة،  -والعياذ ابهلل   –نب ه الكرمي صو هللا عليه وسمل، اذلي وصفو  

راقة ا ماء.  وأ نه اكن حي  ا 

وقد يكون ا افع اذلي جعل املؤرخني املسلمني وكنتناب السنرية  

املطهرة يب عدون عن اخلوض يف ال س ااب والعلل لتكل الغزواا هو جتن  

أ ي تأ ثري لرأ هيم اخلا  يف جمر ا ال حداث، فنهنم ينرون ذ  منن ابب 

 حترى الصدق والعدل وال مانة يف النقل والرواية. 

وابلنهر يف النصو  التارخيية ال  دوهنا املؤرخون قبل اال سالم من ش ن  

ينكنننننا منن احل اراا ونصو  السرية الناوية ال  دوهنا علامؤان ال وائنل 

 حرص تكل ال س ااب يف س ابني رئيسني هام: 

  تكن العرب قبل اال سالم تعرف كثريا من الفنون والعلوم، و  تنكنن  - 6

حتفظ سوى أ  هما وحرو ا ومعاركها القبلية، وختدلها يف معلقاهتا وأ شنعنارهنا 

وأ هازجيها وأ غانهيا  ى الكبري والصغري والرجل واملرأ ة، فاكن الق اش يتطل  

أ ن تننرش روا ا مغازي الرسول صو هللا عليه وسمل قبل أ قنواهل وأ فنعناهل 

وال حداث ال خرى، وأ ن يتأ سس فن املغازي قبل غري . ولكننا نلحظ تأ خنر 

روا ا املغازي عن النروا ا ال خنرى، وذ  بسنبن  اهنامتم اخلنلنفناء 

الراشدين وكاار الصحابة بأ قوال الرسول صو هللا عليه وسمل وأ فعاهل املتعلقة 

ابلشنريعة، وتكل ال  تس تنبط مهنا ال حاكم الفقهية املتعلقة ابحلالل واحلرام؛ 

ل ن املهم اكن هو بناء احلياة اال سالم ة عو ال صول والنقنواعند الشنننرعنينة 

وتوح د ال مة، ومن مث   يكن هناك جمال السرتجاع تكل اذلكر ا ال  قند 

ح اء تكل النعراا وغريها، وبناء عليه   هيمت أ حد منن اخلنلنفناء  تؤدي ا و ا 

 وكاار الصحابة ابملغازي والسري ح  جاء لر بن عاد العزيز اذلي أ والها

اهامتًما خاًصا، فأ مر بتكوين حلقاا عمل خاصة بغزواا الرسنول صنو هللا 

-هنن 646عليه وسمل، فأ مر عامص بن لنر بنن ق ادة ال نصاري املتوىف س نة 

أ ن جيلس يف مسنجند دمشنق، وحيندث الننناش  نا  -واكن عاملًا ابملغازي

ومبناق  الصحابة، فصادف ه ا الو ع السلطاين رياة مكن نننة  ى عنامنة 

 را  ال  خا ها رسولنالناش يف ح  الاس امتع ملرو ا تكل املغازي والس

هللا صو هللا عليه وسمل وأ هتابه منع املرشنكنني منن أ جنل نشنننر دعنوة 

اال سالم، ف علق الناش بأ خبار تكل ال  م وال حداث من سريتنه صنو هللا 

عليه وسمل، وزاد تاعا لتكل احلاجة اهامتم الرواة  ا، والتدق ق يف تفاصيلنهنا 

بشلك   تس تطع املرو ا من ال خبار الصحيحة واحلس نة جماراهتا، وطنغنى 

ذ  طغياان كاريا عو تفاصيل ح اته اليوم ة وتصنرفاته الاجامتعية وتراتنينبنه 

    اال دارية،
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 المدير العامبقلم 

 : حيـدر ناصـر السيد

 

 

 

 

وغنندا ذ  وا ننا يف سننلوك الننرواا واملنندونني املننهمتني ابلننسرية الناويننة 

منام الزهنري  املطهرة، و  ميض زمن طويل عنو هن ا الو نع حن  قنام اال 

بتأ ليف كتاب خا  عن املغازي، واكن ه ا الك اب هو ال ول منن نوعنه، 

كام رصح ب   اال مام السهيا، قال الش اا النعامين: ويغل  الهن عو أ ن 

اال مام الزهري أ لف كتاب املغازي بناء عنو طلن  اخلليفنة لنر بنن عاند 

العزيز. ومن امللحوظ أ ن اال مام اكنت هل صةل بقصور النسالطني، بنل اكن 

لينه هنشام بنن عاند  من اخلاصة، املقربني من احلاكم ال مويني، فقند أ ولك ا 

  املكل هممة تعلمي وتربية أ بنائه.

وبف ل جمنالس عنامص بنن لننر بننن ق نادة ال ننصاري   

منام الزهنري وغنري  منن املندونني، شناع عنمل  يليف اال  وغري  من الرواة، وتنأ

املغازي، واش هتر بني الناش فكرث عليه الطل  ومن ه   السدرة نسل عنمل 

موىس بن عقبة، ومحمد بن ا حساق، والواقدي يف املغنازي والنسري، ومنىض 

ال القليل مهنم.   الناش عو ذ  املنوال يف تناول السري ا 

لقد اكن مدونو التارخي يف القندمي ويف ال   النسابقة لال سنالم هيمتنون  – 4

كثننريا يف تنندويهنم لتننارخي أ ممهننم ابملعننارك وال حننداث الننك ى وتننسجيلها 

ابلتفصيل، وأ ما ما يتعلق ابل حداث اخلاصة بنهنم ا و  وتنس يري أ مورهنا 

ذا تعر وا لها  وابملدنية والاجامتع، فاكنوا يعر ون عهنا يف غال  أ عاممم، وا 

مروا علهيا مرور الكرام، قال الش اا النعنامين: " و  يكنن ممكنًنا أ ن ياقنى 

التارخي مبنأ ى عن ه ا التأ ثري، وقد ظهر بعض ه ا التأ ثري يف املغنازي. وفقًنا 

للطريقة القدمية لك ابة التارخي اكنت الف وحاا واملعنارك وال حنداث النك ى 

تسجل ابلتفصيل، وأ ما ما يتعلق ابل حنداث اخلاصنة بنهنم ا و  وتنس يري 

ذا منا  أ مورها وابملدنية والاجامتع، فاكن كت ناب التنارخي يعر نون عهننا، وا 

شاراا بس يطة ال يننبنه لهنا القنارئ. وملنا بندأ  التأ لينف  تعر وا لها اكتفوا اب 

والتصنيف اكنت ه   الطريقة يه السائدة، ومن أ وو نتنا  هن   الطريقنة 

ا طالق امس املغازي عو السرية الناوية، ياًما كنام يُك ن  اترخي النسالطني 

حتت عنوان أ خبار احلروب أ و أ خبنار النسالطني اكلنشاهنامه. ذل  جنند 

الك   ال وو ال  أ لفت يف السرية مثل سرية موىس بن عقبة وسنرية ابنن 

ا حساق تعرف ابمس املغازي. وه   الك ن  رتبنت ال حنداث حنس  اترخي 

وقوعها حتت عناوين الس نني، ك حداث الس نة ال وو بعد الهجرة وأ حنداث 

الس نة الثانية وهك ا، مثل الك   ال  تتحندث عنن اترخي النسالطني.   

 يكن بني دف  ه   الك   سوى احلدي  عن املعارك واحلروب ".

ذا اكنت ه   الطريقة يف كتابة اترخي النسالطني وا ول لينست هتيحنة،  ا 

فا هنا من ابب أ وو ال تناسن  كتابنة النسرية الناوينة. ال شنك أ ن املعنارك 

واحلروب جزء ال يتجزأ  من ح اة الننص صنو هللا علينه وسنمل، ويف هن   

ال حوال اخلاصة نرا  يف صورة مقاتل أ و قائد عسكري، ولكن ه ا ال ميثل 

ال جانًاننا واحننًدا مننن لننصية النننص صننو هللا عليننه وسننمل، وليننس لك  ا 

اجلوان ، فلك صغرية وكارية يف ح اة النص صو هللا عليه وسمل تمتثل فهينا 

يثنار ومنا ا و ذ .  الزناهة والقدس ية واحلمل والكنرم والعطنف والرمحنة واال 

ولكننا قد ننخدع بتكل الصورة اجلزئينة، الن  تنصور  لننا قائنًدا عنسكرً  

ال الق ال، ولكننا حني جنينل الانرص يف  اكال سكندر املقدوين اذلي ال مه هل ا 

نسان.  ح اته الرشيفة جند  ملاًك يف صورة ا 

وقد اكن له ا املهنج أ ثر كاري يف بن ة التفكري  ى املسلمني، اذلين  

أ صاحوا ينهرون للسرية الناوية منن زاوينة املندونني ال وائنل، ومبعنزل عنن 

الس نة الشنريفة؛ ح   يطت مهاهر القوة املعاين اال سنالم ة النسام ة يف 

سريته العطرة، مع العمل أ ن تكل املعاين اكنت أ وسع زماان وماكان وبشلك كاري 

عن مهاهر القوة يف ح اته صنو هللا علينه وسنمل، وذل  جنند أ ن أ غلن  

اسنن تدالالا أ ولئننك اذليننن اخ ننار طريننق العنننف طريقننا لدلعننوة ويكننني 

الشنريعة من س ياسنة النناش يف ح ناهتم تنسنند ا و أ حنداث ووقنائع منن 

مدوانا السرية أ و نصو  تتعلنق بتنكل ال حنداث جيتثوهننا عنن سن ياقها 

وخيرجوهنا عن مسارها وموقعها ليحققنوا بن   منا أ رادوا، وقند يكنون منا 

أ رادو  هو مقصد امجليع يف الهناينة لكنن سنلوكهم ا ي سنلكو  لينصلوا ا و 

تكل الغاية ليس سلواك مرعيا، وال مقنصد رشعينا، وال هنو املهننج ال مثنل 

والطريق املاتغى اذلي يقر  املنقول واملعقول، وال ثر والنهر، وال هو املهننج 

قبال املق نعني املتثب ني. ليه النفوش وتقبل عليه ا   اذلي تراتح ا 

7ص   



 

 السيد / محمد توفيق بوكريطاوي 

 رئيس خلية التسويق واالتصال  

1ص   

يعتقد الكثري بوجود هيئة أ و جلنة دولية او أ ممية يف لك ا ول تراق  لنلنينة طناناعنة 

النقود، وأ ن وظيفة ه   الهيئة أ و اللجنة يه حتديد ومراقبة مكية وعدد من النننقنود او 

العمالا لطااعهتا لك س نة او لك مدة معينة، وه ا اعتقاد مننرش وشائع لكنه خاطئ 

ياما، عدد أ خر يهن أ ن طااعة النقود أ و العمالا بشلك عام يف لك ا ول تنرتنانط 

بمكية اذله  املوجودة يف خزينة لك دو  أ و اح ياطها من اذله ، يعين، مبنقندار منا 

عند ا و  من ذه  يمت طااعة ما قميته نقودا وح امن ينف  ه ا اذله  ال تسن نتنطنينع 

ا و  ان الطاع     ه ا الاعتقاد اي ا خاطئ بلك بساطنة ل ن منعناد  "اصندار 

ذا  وطاع الورقة النقدية " مقابل " جحم اذله " أ صاح من املايض وغري معمنول بنه، ا 

حتت أ ي معيار يمت طااعة النقود وما هو النهام املتاع يف ذ  واملعمنول بنه       

يادو ان اجلهل املننرش حول ماهية اصدار النقود مف عنل ومنقنصنود        ن  

ال امج ال اكدميية يف اجلامعاا اخملتصة يف التعلمي العايل اخ نصنا  بنننوك ومنالنينة ال 

يتعر ون او دراسة النقود من ح   منشأ ها ومعادالا اس نتنصندارهنا         

ويك فون بدراسة تفاعالهتا مع الاق صاد ويمت جتن  التعمق ورشح تنفناصنينل منننشنأ  

النقود بشلك واحض        يع النقود املطاوعة من اوراق او معادن او تكل الن  

يف احلواسي  تعمتد قميهتا عو ثقة الناش اوال ومن مث عو مكية منا ينعنرض منهننا يف 

 الاسواق.

 مثال أ ول لفهم م اكنزمي طااعة الاوراق النقدية و أ اثرها عو القندرة الرشنائنينة  أ عطَ 

نفرتض ان دو  اجلزائر قد تأ سست اليوم وقررا  ان تعمل لنةل خناصنة  نا هنو " 

ا ينار اجلزائري  و لنفرتض ان ا و  قد طاعت مليار دينار للتداول ف صنانح سنعنر 

دج مثال  فاذا قامت ا و   بعد س نة بطاع منلنينار دينننار أ خنر  6اخلزب دينار واحد 

دج   4ليصاح مجموع النقود املتداو  يف السوق مليارين دينار  فان سعر  اخلزب يصاح 

اي ان طاع النقود يؤدي او ارتفاع الاسعار و اخنفاض قمية النعنمنةل اي ان الارقنام 

دج شهر  من قبل و ارتفع دخنهل  600تتغري فقط و اذا اكن رات  العامل حيصل عو 

دج فانه س يحصل عنو ننفنس  400بعد ذ  نن جة الس تصدار و طاع املليارين  او 

دج كام هو فنهنو  600مكية الاش ياء ال  اكن حيصل علهيا يف السابق اما اذا بقَ راتاه 

يف الواقع، يكون قد خرس نصف راتاه دون ان يعمل ابل مر و هن ا منا ينننجنر عنننه 

ظاهرة الت خم و عليه طاع ال وراق النقدية ل خها يف املزيانية النشغيلية تو  ظناهنرة 

الت خم " لكن كيف نفرس جناح اق صاد ا ول الكن ى ر  اعنامتدهنا طنانع النننقنود 

      وملاذا   تصطدم بهاهرة الت خم     

لس الاح ياطَ الاحتادي )الفن ندرايل ال منرينيك(، قام به ا كام اعطَ مثال اثين يح 

تريليون دوالر ل خها يف ال سواق احمللية،  دف دمع الاق صاد،  4.3ح   هجز مبلغ 

ومواهجة التاعاا النا ة عن تفيش فريوش "كوروان ومت ذ  عن طريق الانوك تنقندم 

عو شلك قروض والهدف من ذ  توفري الس يو  للمؤسساا املالنينة املشناركنة يف 

عادة رشاء  منلنينار  100تمنية الاق صاد ويويل الرشاكا الصغرية واملتوسطة احلجم، و ا 

دارة  نغنو   دوالر من القروض لز دة تدفق االئامتن من خالل أ سواق رأ ش املال و ا 

نشاء س يو  للاندل ا حن   التدفقاا النقدية، النا ة عن جاحئة الفريوش التايج، وا 

مليار دوالر من اال قراض و ملعاجلة أ زمة الصحة العنامنة، وتنوفنري  500تصل او غاية 

الرعاية للمرىض واحلد من اننشار الفريوش بشلك ملفت مع توفري أ ك  قدر ممكن منن 

غاثة والاس تقرار خالل ه   الفرتة من النشا  الاق صادي املق د.  اال 

الاحتاد ال رويب الامرة بطاع منا قنمينتنه أ ما املثال الثال  احلَ، ف مكن يف قراراا       

مليار يورو  دف مواهجة تنداعنيناا جناحئنة كنوروان خنارقنني بن    نينع  6000

النهر ا الاق صادية، مع اال شارة ان ارواب ال حتتاج او بىن قاعدية أ و او بناء نس يج 

 صناعَ.

بقاء النهنمينننة   أ صاح يف نهري أ ن النهام املايل العاملَ أ صاح  س تعمل الهندسة املالية ال 

عو السوق املالية العاملية وليس كام نتومه َنن أ هنا ت اط وتننهنم السنوق ا اخنلنينة 

قلميية والعاملية ل ن املاالغ املرصح  ا تويح علام يق نيا أ ن جاحئة كوروان اكنت يهنيندا  واال 

وتنف  ا خلطة دبر لها بليل، حت ريا ملا يعيشه العا  اليوم وأ زمة أ وكرانيا املنفن نعنةل اكننت 

بقاء عو فرض الهمينة للسوق املالينة النعناملنينة لنفنرتة  خ ام املسك ومدار لك ه ا، اال 

 او املائة س نة املقبةل. 50زمنية ما بني 

أ خننريا أ قننول، مننا هننو حمننلنننننا َنننن مننن اال عننراب يف لك مننا جيننري مننن 

حولنا              وماذا جي  علينا الق ام به فامي يتعلق بنتنحنقن نق النتنمننينة 

املس تدامة والهنوض ابق صادان، وما يه املعادالا املواتية ال  تناس  منهوماتنا املالية 

للهنوض ابالق صاد الوطين      وما  زلت أ صدم ملا أ س نمتنع او أ حنبنار املنالنينة و 

الاق صاد من بين جدلتنا تتخ  من تقارير صندوق النقد ا ويل منرجنعنينة و تنعنطنَ 

قراءاا لو ع اكريث اكنوا همننندسنني يف تنننفن ن   انلنوا بن   بنراعنة الاخنرتاع يف 

الفشل      ه ا ما سأ تناوهل يف العدد املقبل للمجةل لكن دون جترحي او تعديل بل 

عطاء العالج الاكيف واحلل الشايف بنهرة اسنرشاف ة وبرايامتية عقالنية.    اب 

 



 

 

بسم هللا النرمحنن النرحنمي والصنالة و السنالم عنو أ رشف 

 املرسلني.

أ وال أ تقدم ابمسَ اخلا  وابمس فريق فرعننا ابلشنكنر اجلنزينل 

لفريق جمةل السالم ال  ااتحت لنا مرة أ خرى الفرصة للتعرينف 

 ابخلطواا ال  ينبعها فرعنا لتحق ق ال هداف املسطرة.

يعد فرعنا الثاين يف مدينة وهران اذلي مت اف تاحه س نة  النفنني 

وعرشين تزامنا مع اننشا ر وابء كوروان والهروف الاق صنادينة 

 الغري عادية ال  مرا  ا بالدان.

 

بمد هللا مث بف ل اجلهود املا و  منن  نينع عنامل املرصنف 

خالل الس ننني املا يتني مت ختطَ ه   الصعاب وخاصة بنعند 

حرض سلطاا الاالد اس ترياد السلع للايع عو احلنا ، الامنر 

اذلي جعلنا نتأ قمل مع الو ع برمس اسرتاتيجية مالمئة، الغاية مهنا 

 اس تقطاب م عاملني جدد خمتصني يف م دان التصنيع.

 

كام اننا نعطَ أ مهية ابلغة الس تقطاب ودائع الافراد ال  حققنت 

 ارقام جد مر ية اذ بلغت نس اة المنو حوايل أ ربعني يف املائة.

اذن رسالتنا اننا جمندون لكنا لنسويق املنتوجاا اجلديدة مبا فهيا 

 س ياح  ولريت...

وأ خريا وليس اخرا،  اولويننا جعل مرصفنا دامئا يف القمة، وه ا 

من خالل خدمة لك م عاملينا افرادا او مؤسساا وه ا فنوق 

لك اعتاار، مبهنية واخالق ة واحرتاف ة، راجني من هللا النتنفنوق 

اكرث فاكرث ملرصفنا وملدير تنا املركزية و  يع فروعنا احلالينة و 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

عر ععع   عر ة ااععع ععاتعع ععم العع عع ععر   ةالعع عع   ع عرلععم ةاععراال  ععن الععا ع تعع ععا ة ع

في عز ااجرئحم ال    س  الع عرلعم رعرسعر    0202ا طالقتهر في سنم 

ا  ا ععو ةضععهللاععمععا هللا وععم رععروععجعع ععا اة ايعع عع ةلععم  ععن  ععر  ااععجععمععيعع  

استط نر تحقيق  ترئج جا  رضيم. ةرغم  العتعيعيع علاة الع ع  تع عر ع عر 

ال ال  ععىعم  سعتعاق العقعطعرا ا قعتعقعر ا  اعيعيعق  ع عر  ا سعتع علا  

لععيععنععريععطعع ععال فععي اعععر   العع ععيعع  عععىععم ااعع ععرلععم ةالعع ا  عع ععا  ععن رعع ععال ااععم 

اياار  ال   تحقق  يهر جا ال ناك أرضرح جيا   ا  ا نر ةضعحعمعا هللا 

 حرة  اال  عنعاا  عن  عحعهللاعئعم لضعرئعن العهللاعرا  عرسعتعقعطعر   ع سعسعرة 

ت  ط في   ر  اإل ترج ةااخا رة    حرةلم  نعر لعتعحعقعيعق العنعتعرئعج 

ايرجا  ةايسطر   ن  ر  اإل ار  ال ر م. امر ا نر نسعم لعتعقعاتعم 

خععا ععرة جاة جععا   عععرلععيععم لععععع ععهللاععرا عععىععم السععمعع ععم ااععجععيععا  العع عع  

   ر  ر  قر نر عىم  ستاق السرحم ال نكيم .

ة ن ج م أخرق نسعم الم  را عقعم  عا العز عال  ععىعم  سعتعاق العهللاعرا 

ةتأ  لام ة ا  رج م ضمن التحاترة ال   تم تسعطع علاعر. اعمعر ا عنعر 

ن  ل ة  اا  ر  أخرق اال ا ست مرر في الكرئن العشع عرا اعا ا معا 

 ةسييم لتحقيق ا ااا  ة او ر ئم عييهر .

في األخ ل أةجو رسرلم لعكعا العز عيعالة ةالعز عال  ععىعم  سعتعاق  عرععنعر 

لعج ا  اي  ةلم لتحقيق العنعتعرئعج ايعرجعا   أتمعر ال عكعر ايعا عا  

لععكععا الععز ععيععالة ةل ععال  عععىععم  سععتععاق الععهللاععرةا ةاإل ار  العع ععر ععم عععىععم 

 ايسرعا  ةس م القار  يمر ري نر .
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 السيد : أحمد أيت يونس 

3نائب مدير الفرع وهران   



 

 

ارتأ يت أ ن أ تطرق يف منقنايل هن ا لنتنبن نان فناعنلنينة 

الابنسامة وأ ثرها عو ننفنسن نينة افنراد ا نمتنع، بنمك 

تويح بصفاء القلوب لكوهنا سلوك راق للتعاري عن  اهنا

الر ا والسعادة وحن  اخلنري لنلنغنري بندون  م أ و 

حدي . فالتبسم وس يةل لنرش الطاقة اال جيابينة يف لك 

ماكن، مفا ان يانسم الشخص حن  جيند منن أ منامنه 

يانسم أ ي ا. وحدها الابنسامة قادرة عو حل الكنثنري 

من املشالكا وتصحيح وهجاا نهر والنقن ناء عنو 

التوتر وسوء الهن يف الغري، وخاصة يف ماكن العنمنل. 

وه ا ما ادعو اليه و ادعو زماليئ يف العمل لنننرش 

 احملاة و حسن الهن بيننا وخاصة منع زابئنن املرصنف

ال عننطنناء صننورة طننينناننة وحسنن نننننة عننن خنناصننة، 

وذ  دون التقلنينل أ و الاحنراج أ و ينيناب  مرصفنا

 الهياة ل حد.

وقد حثنا ديننا اال ساليم عو الابنسامة ا امئة ونرشها 

بني الناش فقد جعلها صدقة يؤجر علهيا اال نسان، فقال 

رسول هللا صو هللا عليه وسمل "تنبنسنمنك يف وجنه 

 اخ ك صدقه،"

ا و لك  ويف الاخري ادعو ابخلري والنتنوفن نق والسنداد

ملزيد من النننجناحناا والنر  منع  يف املرصف الزمالء

 التأ كيد انه نعم لالبنسامة وال للوجه العابس. 
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 السيد : بن شارف أحمد

 رئيس مصلحة الصندوق



 

 

 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

يف ظل التغرياا والتحد ا ال   شهندهنا النعنا ، ينعنتن  

النسويق ملا حيتويه من س ياساا وأ نشطة، عنامنل أ سنا  

لنجاح او فشنل النانننوك عنو حند سنواء وذ   ور  

ال سا  وامهيته الكبرية يف تدعمي املركز التنافيس للمرصنف 

من خالل كسن  والء النزبنون وحتسنني مسنعنة املرصنف 

 والتعريف  ا وبأ نشطهتا 

ويف ظل ه   التغرياا أ صاح العمل عو كس  ر ا الزبون 

 والفوز بوالئه امر أ سا  للنجاح والاقاء.

وله ا َنر  عو حتق ق ه ا الهدف من خنالل اسن نتنعنامل 

خمتلف الوسائل و اال ماكنياا و تقدمي خدماا ذاا جنودة 

 عالية بغية تلاية حاجاا و ريااا زابئننا و الفوز بوفناهئنم .

و يف ال خري أ تقدم لللك جبزيل الشكر فنحن من مؤسسننننا 

ه   نشعر ابلفخر بسمعهتا املرموقة و الطياة و ابنننا ننعنمنل 

يدا واحدة من اجل ان نهل دامئنا الامكنل و ال ف نل يف 

امليدان. ل ننا نؤمن ابن اال خنال  يف النعنمنل هنو أ سناش 

التطور يف اكفة ا االا، كام انه عالمة عو نانل املنوظنفنني 

وصفاء نوا مه وحرصهم عو التنفناين املنتنواصنل منن اجنل 

 حتق ق غدا اف ل للجميع.
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 السيدة : سميحة ياحي 

 مستشارة زبائن

 السيدة : فايزة أحمد الكبير 

 مندوبة عمليات
 السيدة :  قنوني منال 

 مستشارة زبائن



 

 

 

 

 السيد :  عادل حمالوي

 صراف رئيسي

 يهيد 

مرصف السالم اجلزائر و من  بدا ته وفق النهام النانننيك احلنايل، ينقنوم مبنجنمنل  

طنار  العملياا الانك ة و عليه يعت  ه ا النهام العمود الفنقنري ملنؤسنسنننننا و يف ا 

نتاج ة مس تقرة و خدماا مرصف ة م طورة  قنررا  اسرتاتيجية املرصف بتوفري بيئة ا 

دارة املرصف اطالق مرشوع ترق ة النهام الانيك .  ا 

 الهدف من املرشوع

شهد نشا  مرصفنا يف الس نواا املا ية تطورا كاريا يف احملفهة التجارية ابس تقنطناب 

عدد كاري من العمالء مما نتج عنه منو كاري يف قاعدة الايناانا، و عنلنينه أ صنانح منن 

دارة الاياانا احلايل املس تخدم من  انطالق املرصنف  و  الرضورة الق ام بتغيري نهام ا 

دارة النانيناانا ذاا احلنجنم  الانتقال او نهام ذو فعالية أ ك  ملا ين حه من ممزياا ا 

الكبري و اذلي يعد من ال نهمة ال كرث اس تعامال عند الرشاكا ال نخنمنة النعنامنةل يف 

 قطاعاا الانوك ، التأ م ناا و االتصاالا. 

طار العمل احلايل  و الانتقال او  TAFCيف س ياق املرشوع ذاته تقرر التخا عن ا 

اذلي يعطَ مرونة لل أ كرث يف جمال الان ة التحتية و ك ا ياشن نينا منع  TAFJاال طار

 اسرتاتيجية املصمم جبعل منتوجه أ كرث مرونة بغض النهر عن مصنعَ اخلوادم.

مبق ىض ه ا املرشوع، تقرر أ ي ا الانتقال او اال صدار ال خري من النهام اذلي ين نج  

دارة  عنه سهو  أ ك  يف تفعيل وحداا وخدماا جديدة دون ايفال تقليص أ تعاب ا 

 النسخ القدمية.

 مراحل جتس يد املرشوع

من أ جل مرافقة املرصف خالل ه ا املرشوع ال خم مت النقن نام ابسنننشنارة دولنينة 

الخ يار مورد من قامئة املوردين املعمتدين من طرف مصنمنم النننهنام والن  لكنلنت 

 ابخ يار ال ف ل من لك اجلوان .

وقد ابرش فريق املورد أ شغاهل عن بعد من مقر  يف الهند للتكفل ابجلان  التقنين منن 

املرشوع عو أ ن يلتحق بنا أ حد أ ع ائه مبقران يف وقت الحق من املرشنوع ا و منا 

 بعد الانطالقة الفعلية للعمل عو النسخة اجلديدة.

ابملوازاة، مت تشك ل فريق لل من خ اا املرصف من خمتنلنف اال داراا  بنعننناينة 

فائقة وه ا ابلتنس يق  بني رئيس املرشوع و مدراء اال داراا املعنية و مبوافقنة اال دارة 

العامة  . ح   مت تقس مي الفريق عو س اع ورشاا ، تتكون لك ورشة منن رئنينس 

عداد خمتلف سيناريوهاا  النتنجنارب و اذلي يندلنه همننندش يف ننهنم  ميف اب 

املعلوماا اذلي أ ولكت هل هممة الوصل بني اجلان  املهين و التقين ابلسهر عنو حنل 

 يع اال شاكالا و الاخ الالا ال  قد تههر خالل فرتة املرشنوع. كنام مت تنعنينني 

منسقني رئيس يني ملساعدة رئيس املرشوع و ه ا ابال رشاف عو فريق املنسقنني منن 

 همند  املرصف و ك ا التواصل مع الفريق التقين للمورد.

مت الانطالق يف أ شغال املرشوع يف هناية شهر جانفَ واخ ري مقر ال شغال ابلانلنيندة. 

ذن هللا.  حي وان أ مل كاري يف الانهتاء من ال شغال قبل هناية العام احلايل اب 

 السيد :  جالل معامير مسؤول خلية نظم المعلومات
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 ابمس هللا وكفى و الصالة و السالم عو احلاي  املصطفى،

 العمل امجلاعَ لتحق ق اهداف مشرتكة

يعرف مرصفنا مرحةل هامة من تطوير قدراته، و ال  تتطل  توظيف لك الوسائل 

جيابية ملرصفنا،  عطاء ا  افة فعا  و ا  املتاحة ل جل ترق ة لك الوسائل ال  من شأ هنا ا 

يف شقه  48ح   نعمل يف جزء هام من ه   الوسائل، أ ال و هو ترق ة نهام يت 

املتعلق بورشة اخلزينة و العملياا املالية، ح   نعمل عو حت ري ال ر ية املناس اة 

ورشاا ، و لعل من العوامل   ل جل ترق ته مضن فريق لل واحد مقسم او عدة

 ال ساس ية لنجاح أ ي لل جامعَ هو:

 هماراا التواصل الفعال-

 القدرة عو حل املشالكا و الاخ الفاا-

 الالزتام و الان اا  لتحق ق الهدف املشرتك.-

 التحمك يف اذلاا و الس يطرة عو الاان -

الامر  جي  عو لك فرد من الفريق ان حياول تطوير نفسه ليكون اف ل ما يكون، 

اذلي يؤدي او تطوير الفريق اكمال و من مت حتق ق ال هداف املسطرة و ذ  ل جل 

-العمل امجلاعَ اجلاد-بلوغ مرات  الفريق املمتزي وا عني صوب اعيننا خلق التوا ع

 المتزي و التعمل و ذ  ل جل تر ة جناحاتنا او أ دواا لتطوير مس متر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا وامحلد هلل والصالة والسالم عو رسول هللا.

عرف مرصف السالم اجلزائر قفزة نوعية من ح   عدد الفروع والاننشار عو 

مس توى الرتاب الوطين وك   من ح    ةل اخلدماا واملنتجاا املالية ال  

يعر ها املرصف لفائدة املتعاملني سواء اكنوا أ فراد همنني أ و مؤسساا، ه   القفزة ال 

بد أ ن يرافقها حتسني ومراجعة النهام املعلومايت املسري خملتلف للياا املدير ا 

املركزية وك ا الفروع وله ا اخت ا اال دارة العامة قرار الرشوع يف ترق ة النهام 

 املعلومايت اخلا  ابملرصف.

نه ملن دواعَ رسوري املشاركة يف ه ا املرشوع واملسامهة يف ترق ة النهام، وأ ود  وا 

دارة العامة ومسؤويل املرشوع عو جتديدمه الثقة يف  التقدم جبزيل عااراا الشكر لال 

ليص بتييفَ برئاسة ورشة الفرع بعد الانتداب اجلزيئ يف مرشوع ترق ة النهام 

ذن هللا عز وجل عو تقدمي ال ف ل وحتق ق اال  افة املرجوة 4064س نة  ، عامال اب 

 مين.

طاراا تمتتع  طاراا مرصفنا املسامهني يف املرشوع؛ ا  وأ ان سعيد ك   ابلتواجد مع ا 

خب ة كارية ميكهنا تقدمي اال  افة النوعية، أ ملني أ ن نوفق ال جناح ه ا املرشوع وهتيئة 

ِ مبرصف السالم اجلزائر وتعزيز ماكنته وصورته املرموقة يف الساحة  ال ر ية للُر ح

 املرصف ة احمللية وا ولية.

 نسأ ل هللا عز وجل التوف ق والسداد.
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ميانه و جيهتد لريتقَ بنفسه ل مسى القمي و ال خالق،  ال يزال الانسان  سعى لتجديد ا 

و ما تقاعست ا ول العهمى يف ترممي مصانعها و حتدي  مسنشنفن ناهتنا و املسنارعنة 

 لعرصنة مرافقها,

و ما فئت اخملططون يب كرون أ سالي  جديدة ملواهجة التحد ا املعارصة ال  يفنر نهنا 

 زماننا اليوم,

ن ة التجديد بعد مخس س نننواا عنن  و شاء هللا عز و جل  أ ن ال  ش   مرصفُنا عن س ُ

 أ خر حتدي  للنهام املعلومايت اخلا  ابلانك.   

فاكنت بداية الس نة اجلديدة فاحتة صفحة مرشقة من صفحاا املرصنف و الن  عنزم 

فهيا لكُّ ييور عليه امليُض  قُدمًا َنو الر  بنهامه املعلومايت ا و مرات  جتنعنهل ينواكن  

أ خر التحديثاا يف عا  املعلوماتية و جيابه ال غط املزتايد عو قاعدة بياانته الناجت عنن 

 اس مترار املرصف يف اس تقطاب زابئن جدد و التوسع املتواصل اذلي تعرفه ش اك ه.

طناراا املرصنف يف كنتنابنة فصنول هن ا  حعح مداد عطاءاا ا  و بف ل هللا و من ه رشح

املرشوع املهيلك ع  ورشاته الوظيف ة والتقنية، و من بنني هن   النورشناا ورشنة 

النقدية و الرمقنة, ورشة اخلزينة و ورشة الفرع, ومكنسق تقين رئييس له   النورشناا 

الثالث، هدفنا هو مرافقة رؤساء و أ ع اء الورشاا يف تأ دية املهام املنننوطنة  نم و 

التدخل الرسيع لرفع احلواجز ال  تعيق السري احلسن لانلنوغ  ال هنداف املسنطنرة و 

العمل عو حتليل لك خلل انمج عن التحدي  اجلديد و عو تصحيحه و التنس يق منع 

ذا تطل  ال مر ذ .   الرشيك ا 

ليه والت كري به هو أ ن لك موظف يف الانك معين   ا املرشوع ال  ومما جتدر اال شارة ا 

ل ثقلها من ينننوب عنننا,  س امي أ ننا تركنا أ عاملنا اليوم ة للتفرغ اليَ له ا املرشوع ف حم 

فهم مبثابة حامة ظهوران نسأ ل هللا مم الثااا يف مواقعهم و أ ن يوفقنا و ا  مه يف اجنناح 

 ه ا املرشوع .

 

 

 

 الورشة التقنية:

يتكون فريق الورشة التقنية من مجموعة من املهندسني يف اال عالم ال يل منن خمنتنلنف 

التخصصاا: نهم معلوماا، أ نهمة تشغيلية و ش ااكا و أ من نهم املعلوماا، و قند 

 أ س ندا الهيم عدة همام من بيهنا:

   مساندة و دمع الورشاا ال خرى من خالل توفري الولوج لل نهمة و اخلنوادم و

 ك ا التطايقاا الرضورية ال جناز هماهمم عو أ مكل وجه،

 جراء ترق ة نهام ا نشاء بيئة جتريب ة تسمح اب  و جترياه خصوصا مع ال ننهنمنة  48ا 

 ذاا الصةل،
  السهر عو توفري و دمع خدمة الولوج عن بعد لتقنيي الرشيك املتعاقند منن أ جنل

 مبارشة أ شغال الرتق ة عو الايئة التجريب ة احمللية،
 نتاج ة للمرصف من أ جل دمج نهام ا  احمليني، 48حتيني الايئة اال 

 

 

 

يعد اس تعامل عمل الاياانا يف اخلدماا املرصف ة أ كرث من جمرد ركوب لنلنمنوجنة، فنقند 

أ صاح أ كرث من رضوري يف خ م املنافسة الشديدة ال   شهدها ه ا ا ال خاصة يف 

اذ يتعني عو  يع ال طراف الفاعةل ان تندرك اننه مينكنن ان  سنامه  ،ال ونة ال خرية.

بشلك فعال يف تس يري مواردها، اختاذها للقراراا الاسرتاتيجينة وحتسنني منردودهنا. 

 عو سب ل املثال ال احلرص نس تعمل عمل الاياانا يف:

مبا يف ذ  الاطاقاا االئامتنية، احلسنناابا املشنن نناننوهننة،  الكشف عن الاح يال: .6

 التأ م ناا ... اخل. من خالل تنف   سلسةل من خطط الكشف عن الاح يال 

 (fraud detection schemes )  ميكن للانوك حتق ق امحلاية النالزمنة وجتننن ،

 للمرصف و م عامليه. خسائر كارية

دارة بياانا العمالء: .4 ميكن ل دواا التعمل ال يل وعلوم الاياانا حتننلننيننل وختننزيننن  ا 

مكياا هائةل من معلوماا الزابئن ا معة وحتويلها ا و اداة ملنعنرفنة املنزيند عنن 

يراداا جديدة بداًل من النهنر ا و هن   النعنمنلنينة ) نع  لالهئم جل ب فر  ا 

 املعلوماا( عو أ نه جمرد يرين ام ثال.

عن طريق حتليل نشا  املس تخدم من أ جل اقرتاح العنارص ال كرث نهام التوصية:  .3

صةل ودقة. تُههر ه   احملراكا العنارص ال  قد تثري اهامتم املس تخدم، ح  قنبنل 

 أ ن ياح  عهنا بنفسه.

 السيد : سمير مومن

مدير البيئة التحتية لنظم 

 المعلومات 

السيد : ياسين خليل منسق تقني رئيسي ضمن خلية 

 نظم المعلومات

 السيد : شهرزاد تواتي

 مهندس تطوير 

خلية تطوير و إدارة البرامج 

 المعلوماتية
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ن ا ور ال سا  ل ي نهام معلوماا هو الق ام جبمع الاياانا وتشغيلها ابلطرق  ا 

املناس اة وك ا م ابعة التعديالا والتغرياا ال  حتدث علهيا وحتديهثا واسرتجاعها يف 

املعاجلة من طرف املصارف وحساسيهتا، أ ولت اياانا الوقت املناس . ونهرا لمكية ال 

اس تخدام نهم املعلوماا املرصف ة يؤدي ف  .ه   ال خرية أ مهية كارية ملثل ه   ال نهمة

جنازها مما يوفر زمن  ا و تنوع وسهو  اس تخدام اخلدمة املرصف ة وابلتايل رسعة ا 

 العميل، هجد  وماهل. 

كام تعلمون فا ن نهام املعلوماا هو العمود ال سا  ملرصفنا ومرشوع ترق ته اذلي 

ال أ ن يعود ابلفائدة علينا من خالل حتسني أ دائه  َنن بصدد الق ام به ال ميكن ا 

عط  يف النهام حصول للوظائف ال ساس ية والتقليل من نس اة الوقوع يف اخلطأ  أ و 

يراداا املرصف.  ا  افة ا و تقليل التيفة للخدماا املقدمة وابلتايل ز دة يف ا 

يل  هممة املساندة التقنية لرئيس ورشة  بصف  همندش تطوير يف الانك، ولكت ا 

المتويالا. َنن يف املرحةل ال وو من املرشوع وال  علينا خاللها ا حصاء  يع 

العملياا املس تعمةل يف النهام احلايل وحت ري سيناريوهاا جتري  لها مع ال خ  بعني 

 الاعتاار  يع املشألك املمكن مواهجهتا من أ جل جتربهتا يف الايئة اجلديدة للنهام. 

عالم  مرشوع ترق ة النهام هو مرشوع ثري ابملعلوماا ح    سمح لنا مكهند  ا 

ملام والتعرف عو خمتلف جوان  اخلدماا املرصف ة وال   أ يل ويف وقت وجزي اال 

 تس توج  س نواا من اخل ة من أ جل اسن عا ا.

 

 

 

 

طار مرشوع ترق ة النهام الانيك اذلي  السالم عليمك ورمحة هللا تعاو وبراكته، يف ا 

, تمتثل همم  يف املساعدة التقنية لرئيسة ورشة النقدية  4043جانفَ  44انطلق يف 

والرمقنة. وقد رشعنا يف حت ري سيناريوهاا التجارب ال  س نقميها عو النسخة 

. أ يىن أ ن  سري املرشوع يف أ حسن الهروف وأ ن 48اجلديدة من نهامنا الانيك ا 

تيل جمهوداتنا ابلنجاح كام أ قدم تشكرايت اخلالصة لرئيس املرشوع من أ جل و عه 

 ثق ه يف اماكنيايت واخ ياري ل كون مضن الفريق املنف  للمرشوع. 

  

 السيد : محمد أمين شنوف مهندس تطوير ضمن 

 خلية تطوير و إدارة البرامج المعلوماتية

 السيدة : مروة سمية بورويس مهندس تطوير 

 ضمن خلية تطوير و إدارة البرامج المعلوماتية

 
تسعى املؤسساا املالية بصفة عامة والانوك خاصة او مواكاة التطوراا واكنساب التكنولوج اا 

احلديثة ونهم املعلوماا ال  تالمئ طايعة نشاطها  دف حتسني ال داء الاسرتاتيجَ يف كفاءاته الفاعلية 

من خالل اس تخداهما يف تسهيل تاادل املعلوماا ومعاجلهتا لصنع القراراا وحتق ق مزية تنافس ية يف 

 السوق.

ويف ه ا الس ياق، تبىن مرصفنا ه   الاسرتاتيجية ع  مرشوع ترق ة النهام املعلومايت واكنت اول جتربة 

ابالنتقال من النسخة السابعة او النسخة السابعة عرش وال  لكلت بنجاح وكتجربة اثنية  4064يف س نة 

مرشوعنا ه ا لالنتقال او النسخة الثانية والعرشون مع بعض التغرياا يف الاىن التحتية، ومن خالل 

ورشننا، هندف لتوفري املساعدة ومرافقة لك الورشاا يف خمتلف أ عاممم من هجة، والق ام ابلتحقق من 

  يع العملياا والتقارير املالية لنهام بنسخته اجلديدة من هجة أ خرى.

 نسأ ل هللا عز وجل التوف ق.

السيد : محمد أنيس العاقل  إطار محاسبي خلية المحاسبة و 

 الرقابة المالية



 

 

 

 

حفر قصة  السالم عليمك مبا ان مرشوعنا ه ا هو مرشوع جامعَ فمل أ رى الا ان 

 اخلندق مكثال عن جناح العمل امجلاعَ

 

 جناح العمل امجلاعَ يف حفر اخلندق

 

ان ه ا املرشوع والعمل جنح جناحا اتما، ح   انه لل جامعَ قام عو  وابط 

ساعدا يف جناحه ، فالنص صل هللا عليه وسمل ادار ه ا العمل بكفاءة فائقة غري 

 .م خيةل، وقام بو ع قواعد جناح الاعامل امجلاعية

 :ح   ان من  وابط جناح ه ا العمل يه

ان القائد اكن  شارك جنود  ، فب   جند اجلنود يزبلون اقىص هجدمه ليس خوفا 

 .من القائد ولكن لشعورمه انه هناك لل مشرتك همم

فنجد النص صل هللا عليه وسمل، وهو القائد الاعو جليش املسلمني، نزل بنفسه 

 .حلفر اخلندق مع اب  اجليش

كام انه من  وابط النجاح انه اكن هناك توزيع الاعامل عو امجليع،  ر  النص 

صل هللا عليه وسمل بتوزيع الادوار لك حس  طاق ه، فاكن ال يوجد أ ي لص 

 .مهتاون او مرتايخ، فاللك اكن يف لل دؤوب

وهناك  ابط اثل ، وهو اهنم  عوا يف الارادة بني احلزم والرفق، ح   مت و ع 

حدود و وابط للعمل والاسنئ ان، واكن الزام ة للجميع، فال هتاون فهيا ال من 

 .كاري وال صغري، واكنوا  يعا يأ يرون بأ مر القائد واخل وع التام ل وامر  وأ حاكمه

يف لك  الصحابة ومهنا ك  ، ان النص صل هللا عليه وسمل اكن يرفع اممة عند

املواقف الصعاة، واكن يب  فهيم روح الامل، مفا فعهل يف ه ا العمل اكن يفوق 

 الوصف واخليال

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحامن الرحمي وامحلد هلل رب  العاملني وبه نس تعني

روى أ بو داود عن أ يب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صو هللا عنلنينه 

  » ا ن هللا ياع  له   ال مة عو رأ ش لك مائة س نة من جيدد لها ديهنا  « وسمل:

عرف الانسان من  الاداية تطور وتقدم يف  نينع ا ناالا ومنن بنينهننم النتنطنور 

اذلي ساعد يف العديد من ا االا اليوم ة، ومت ابتاكر أ دواا وأ هجنزة التكنولويج 

له ا الابتاكر والتطور منن فاليوم  سعى مرصفنا  جعلت احلياة أ سهل وأ رسع وأ ف ل

خالل مرشوعنا له   الس نة اجلديدة وهو ترق ة النهام الانيك من أ جل النتنحنسنني 

 وتقدمي أ حسن خدمة لعمالء املرصف.

ومت تشك نل  4043جانفَ  44انطلق مرشوع ترق ة النهام الانيك  ى مرصفنا يوم 

 مضن ه ا املرشوع ست ورشاا من بني ه   الورشاا ورشة النقدية و الرمقنة 

 و همام رئيس ورشة النقدية و الرمقنة    دور

كوين كرئيسة ورشة النقدية و الرمقنة مفهم  تمتثل يف قن نادة النورشنة و ذ  منن 

خالل مراجعة  يع السيناريوهاا ال  مت تنف  ها أ ثناء مرشنوع النرتقن نة لنلنننهنام 

و ا  افة  يع السيناريوهاا اجلديدة مفنن  بنداينة املرشنوع  ،4064املعلومايت لعام 

% من ه   سيناريوهاا جديندة و هن ا منن خنالل  40مقنا بتحسيناا وا  افة 

 املقارنة مع نهام املعلوماا احلايل.

 تتجزأ  ورشة النقدية والرمقة ا و وحدتني هام ني وهام اكلتايل:    

 الوحدة ال وو وتمتثل يف النقدية وتنقسم او:      

 VISAالاطاقاا احمللية لل فراد والاطاقاا احمللية للمؤسساا، الاطاقاا ا ولينة 

 وك   الرصافاا الالية وأ هجزة ا فع الالكرتوين. 

 أ ما الوحدة الثانية فهيَ تمتثل يف منصة سالم مبارش  

فه   املراجعة سنساعدان الحقا عند اس تالم قاعدة النانيناانا اجلنديندة منن أ جنل 

التحقق من سالمة املعلوماا وهتة الوحداا وفعنالنينة النننهنام وكن   حتنلنينل 

 املشألك ال  من احملمتل أ ن نواهجها يف تطايق السيناريوهاا اخلاصة ابلتق ة اجلديدة  

 وأ خريا أ سأ ل هللا عز وجل أ ن يوفقنا  يعا يف تنف   ه ا املرشوع بنجاح 

 

السيد : سليمان بوغزالة محمد رئيس مهمة إدارة 

 التدقيق الداخلي
السيدة : صبرينة شمارخ مشرفة على خلفية النقد 

 اآللى ضمن خلية النقدية و الرقمنة

87ص   

https://www.almrsal.com/post/758684


 

 

 

 

ن الكفاءة والتكوين هام ا حدى الوسائل املهمة للحصول عو تس يري انجع  ا 

دارة اجلودة كام أ كدا عليه  يع املعايري العاملية املتعلقة ابجلودة  لنهام ا 

 واال دارة.

، نفهم أ ن 4064للجودة نسخة  ISO  9006ح   أ نه عند قراءة معايري 

هو احلامس يف سوق العمل وجودة املنتجاا واخلدماا  العامل البرشي

وه   القراءة ال  نصت مضنيًا فصاًل هو "تس يري املوارد" و "املوارد 

 البرشية" و اذلي جعل ال فراد يف مركز سريورة و جناح اجلودة.

تف ح عو ال بعاد ا ينام ك ة فامي خيص  ISO 9000/4064فاملعيار 

تس يري املوارد البرشية اعامتدا عو املتطلااا املقدرة، وتنف   وتطايق ه   

املتطلااا والرشو  يه فرصة للمؤسسة ملامرسة تس يري املوارد البرشية 

 للحصول عو أ هداف اجلودة وح  السريورة ال ساس ية:

 نطالقا من تس يري املوارد ، املعيار اجلديد يفصل: الهيئة جي  أ ن حتدد ا 

وتقدم املوارد الرضورية الس تخداهما وترق ة تس يري اجلودة، جي  أ ن 

تقوم ابلتحسني ا امئ لفعاليهتا لز دة ار اء الزبون واملس هتلكني 

 ابحرتام م طلااهتم.

 نطالقا من املوارد البرشية : املس تخدمون ينجزون ويؤدون همام لها ا 

تأ ثري عو اجلودة جي  أ ن يكونوا ذي كفاءة ابالعامتد عو التكوين 

 ال ويل واملهين وعو املهارة واخل ة ك  .

مياان من اال دارة العامة للمرصف بأ ن التكوين يعد من الراكئز ال ساس ية  وا 

دارة اجلودة، شارك خالل الشهر اجلاري عدد من  لنجاح بناء نهام ا 

طاراته السام ة يف دورة تكوين ة حول   9006م طلااا مواصفة ايزو ا 

عو مس توى معهد التكوين املرصيف نشطهتا خبرية يف جمال اجلودة  للجودة

 .سلمية شعاانالس يدة 

ح   جسلت ا ورة جناحا ممزيا من ح   التفاعل وتطوير املعارف 

واملكنس ااا املتعلقة ابجلودة وم طلااهتا، كام اكنت فرصة ال طاراا 

املرصف لاللتقاء يف جو من التنا  والتنس يق ومناقشة حتد ا العمل 

دارة اجلودة الشامةل.   فع جعةل التحسني والتطوير ال  تعد من أ مه مبادئ ا 

دارة  ح  أ ن اال دارة العامة للمرصف أ بدا اهامتهما وتانهيا الصادق لنهام ا 

الس يد اجلودة الشامةل ب ور انئ  املدير العام امليف ابلنشا  التجاري 

 للجلسة اخلتام ة لدلورة وتوزيع الشهاداا للمشاركني. سف ان جبايا

دارة اجلودة الشامةل مبداخةل  نب ةل بوغةلكام شاركت الس يدة  / رئيسة خلية ا 

 4043ف فري  46و  40علمية خالل مؤير تيبازة ا ويل املنعقد بتارخي 

دارة اجلودة الشامةل طريق المتزي و الر دة _ مرصف حتت عنوان :  'ا 

و ذ  للتعريف جبميع ما مت انهتاجه من خطواا م دانية  السالم منوذجا'

دارة اجلودة الشامةل، و لتعزيز تان ه  طار نهام ا  عو مس توى املرصف يف ا 

ملتطلااا المتزي و الر دة عو الساحة املرصف ة احمللية يف ظل التحد ا 

  ال  تعرفها الصريفة اال سالم ة مؤخرا.

81ص   
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 السيد : زهير غولي 

رئيس لجنة الخدمات 

 االجتماعية
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 ش تيك الكثري منا من كرثة التوتر يف احلياة اليوم ة والعملية اذ ميكن أ ن ينكنون 
جيابًيا وسلاًيا.  التوتر ا 

لكن يف احلا  ال خرية، من ال ف ل معرفة كيف ة تروي ها. ل نه ميكن أ ن تنكنون 
عواق  اال هجاد املفر   ارة بلك من اجلسد والعقل. وحلسن احلظ، مع بنعنض 

 العاداا )اجليدة(، ممكن احلفاظ عو رفاهيتك.
ملف همم ال كامهل لليوم التايل وتأ خرا  هل تشعر وك نك دامئًنا حتنت ال نغنط 
وال تتحمهل  نومك م طرب، فقدا شهيتك، خفنقنان، تنغن ن  بسنهنو   

ماكنياتك.  اال هجاد جيعكل تفقد ا 
ذا اكن اال هجاد يف بعض ال ح ان ميكن أ ن يكون مبثابة معزز حنقن نقنَ ال كنامل  ا 
املهام بكفاءة فقد يكون أ يً ا رًشا خبيثًا، خاصًة عندما يكون طويل ال مند كنن 

 ح ًرا مث ال تدع نفسك تغمر  يف أ وقاا التوتر ح  للوقاية منه.
 اليمك عرشة نصاحئ للعمل  ا: 

 الارتاا   -6
امه مصدر  ساعدك عو ختطَ التوتر، تقوية ارتااطك ابهلل عز وجنل وكنتنابنه 

 الكرمي وك ا ارستك الكبري والصغرية.
  حتديد مصدر التوتر - 4

لنقناء  ال غط من م فوق، جو س   يف الفريق، أ هداف غري واقعية ... حناول ا 
ال وء عو ما يقلقك بشلك يويم وخ  خطوة للوراء. عندما تادأ  يف الشنعنور 
هننا مسنأ   النننهنر يف املنوقنف  ابلهجوم، حاول رؤية حميطك منن اخلنارج. ا 

 مبو وعية ح  ال تفقد ابلفعل ثق ك بنفسك.
  كن منهًما - 3

و املامطةل، ف عمل كيف تصاح منهًما. ال مر نفسه، منن انحن نة  ذا كنت ييل ا  ا 
ذا مغرا بسهو  لك ال ش ياء ال  جي  الق ام  ا واكن عقكل  سكهننا  أ خرى، ا 
ابس مترار، مبا يف ذ  عندما تغادر العمل. حدد أ ولو ا املهام ال كنرث أ مهنينة، 
حلاًحا، ومق بعمل قوامئ املهام ح  ال تنىس أ ي َشء: سرتى  وابدأ  ابملهام ال كرث ا 
ذا كنت تعنمنل  ذا لزم ال مر، تعمل أ يً ا التفويض. ا  ابلفعل بشلك أ كرث و وًحا. ا 
و عدة مراحل ومق بو ع خطة للتنقندم. أ مكنل همنمنة  مه ا  يف مرشوع كاري، قس 

 واحدة يف لك مرة وفقًا جلدو  الزمين.
  خ  قسًطا من الراحة- 8

لن  ساعدك اجللوش طوال اليوم عو مك انك عنو النتنحنرك بشنلك أ رسع. 
عندما تشعر ابرتفاع ال غط، خ  قسًطا من الراحنة. خن  مرشنواًب سناخننًنا، 
جتول قلياًل، حتدث مع زم ل، مق باعض يارين اال طا  أ و التنفس ... اب  عنن 
و مك نانك بشنلك  احليةل ال  تسمح   بقطع االتصال لا ع دقائق. س تعود ا 

 أ كرث اسرتخاء وس تكنس  الكفاءة.
  تعرف عو كيف ة قول "ال" - 5

ذا مت الاقرتاب منك عندما تكون قامئة همامك ممتلئنة، خن  دقن نقنة لصنيناغنة  ا 
جابة.  ا 

دارة   ذا اكننت فنكنرة ا  ركز عو نفسك وحاول تق مي ع ء لكل مبو وعية. ا 
عامل جديدة تقلقك، ال ترفض من اجل الرفض تعامكل اجلنيند منع زمنالئنك ا

 يؤدي او حترير عقكل وتقليل جرعتك من اال هجاد اليويم.
  ممارسة النشا  الادين - 1

ثااا. من املؤكد أ ن ممارسة النننشنا  الناندين  للر  ة فوائد   تعد تس تحق اال 
املنتهم سوف يتغل  عو التوتر. لكن برصف النهر عنن جنلنسنة النر  نة، 
جينابنينة. سن نتننن نج أ يً نا  امِش، ابخ صار، حترك: سننفق طاق ك بنطنرينقنة ا 
اال ندورفني، ه   الهرموانا الشهرية ال  تقلل التوتر وتسناعندك عنو النننوم 

 بشلك أ ف ل.
  اعتين بنومك - 7

مفن الصع  أ ح ااًن أ ن تغفو عندما تكون م وتًرا. ومع ذ ، من خالل احلصنول 
عو نوم ج د لياًل، يتعاىف اجلسم وا ماغ و ساعدك عنو منواهجنة أ ف نل يف 
بعاد الشاشاا قبل ساعة من موعد الننوم، وقنبنل لك  اليوم التايل. للادء، مق اب 
َشء، أ غلق الشاشاا! ال يوجد َشء أ سوأ  من قراءة رسائل ال يد اال لكنرتوين 
ذا اكن  شاراا جسنمنك: ا  و ا  طفاء ال وء ... من انح ة أ خرى، اس متع ا  قبل ا 
من املمكن الشعور ابلنوم، فال تن هر. احصل عو س اع سناعناا منن النننوم 

 عو ال قل.
  تنفس - 4

يف أ ي موقف، مبا يف ذ  املواقف "الطارئة"، خ  دق قة لنتنغنمنض عنيننن نك 
وتنفس باطء ولق. سي دفق ال كسجني عن  جسنمنك، وسنينبنطنئ منعندل 
و  رضابا قلاك، وسرتختَ ع التك: حان الوقت لنهتندأ . لسنت م نطنًرا ا 

يقاع معني يف التنفس: اخرت الغريزة ال كرث فاعلية ابلنس اة  .  اتااع ا 
 اننبه لنهامك الغ ايئ -9

. الشعور ابلر ا عن نفسك يعمتد أ يً ا عو ما تأ لكه لك يوم. قبنل لك َشء، 
ال تفوا وجباا الطعام وف ل نهاًما غ ائًيا هتًيا وم وازاًن بمكياا مننناسن نانة 
)ليس كثرًيا وال قلياًل جًدا(. قلل من املنهباا مثل الاكف ني والنيكوتني وكن   

 الكحول والنيكوتني.
  ال حك -60

نندورفنني، وينثنبنت منعندل رضابا  ال حك هو عدو التوتر: فهو يطنلنق اال 
القل ، وخيفض  غط ا م، ويعزز ال فاكر اال جيابية. ويه تعمل سنواء اكننت 
طايعية أ و قرسية. ذلا، مارش أ و شاهد رسامً ختطيطيًا ملمثل كوم دي حتاه، أ و 

 حتدث مع زمالئك اذلين تتعامل معهم بشلك ج د: ال حترم نفسك مهنا!



 

 

 

 

يلية النتنننهنمي اذلايت الن  RSE) املسؤولية الاجامتعية للرشاكا (، تعد أ

ميكن من خاللها العمل اذلي من شأ نه رصند و نامن النزتاهمنا ابلنقناننون 

. ورجال ال عامل من شأ هنم تبين وو ع القواعد واملعايري ال خالق ة وا ولية

املسؤولية عن طريق تأ ثري أ نشطهتا عو الايئة واملس هتلكنني والنعنامنلنني، 

ا نال  وا متعاا احمللية وأ هتاب املصلحة و ينع ال ع ناء ال خنرينن يف

 . العام

أ ن هناك طلاا قو  لق ية املسؤولية الاجامتعينة لنلنرشناكا  اخملتصيرى 

التجارية، والرشاكا ال  تس تف د بطرق عديدة منن خنالل النعنمنل منع 

منهور أ وسع وأ طول من أ اثرها املنانارشة اخلناصنة، أ ي ال رابح قصنرية 

 ال جل. 

م، حني أ شنار  6943ورد مصطلح "املسؤولية الاجامتعية ل ول مرة لعام 

)شدلون( ا و أ ن مسؤولية أ ي منهمنة يه اب رجنة ال وو مسنؤولنينة 

اجامتعية، وأ ن بقاء أ ي منهمة واس مترارها حيمت علهيا أ ن تلنزتم وتسن نتنويف 

مسؤوليهتا الاجامتعية عند أ داهئا لوظائفها اخملتلفة. هنـاك عـدة اجهتـناداا 

ذ عرفهـا بعض البـاحثني بأ هنـا "   ـع القنراراا والفلسفاا  للتعريـف  ا؛ ا 

 وال فعال والطرق التدبريية ال  تعت  تطور ورفاهية ا متع هدفًا لها.

املسؤولية الاجامتعية يه مسؤولية املنهمة أ مام تأ ثنرياا نشناطنهنا عنو 

ا متع، وللق ام     الوظيفة ينبغَ عو املنهمة احرتام القوانني، والنقنواعند 

التنهميية واملعاهداا ال  أ برمهتا مع خمنتنلنف ال طنراف، وحن  تنؤدي 

املؤسسة ه   الوظيفة بشلك ج د يفرتض أ ن تدخل يف رشأاكا حمدودة 

دراج اهامتماا املنننهنمنة  مع خمتلف ال طراف وحتديد املسار املوجه َنو ا 

للمسائل الاجامتعية والايئن نة وال خنالقن ناا واحنرتام حنقنوق اال نسنان 

 واملس هتكل سواء يف أ نشطهتا النشغيلية أ و يف و عها السرتاتيجيهتا. 

 تعريف منهمة ال يزو للمسؤولية الاجامتعية:

املسؤولية الاجامتعية للمؤسسة تع  عن مسؤوليهتا اجتا  تأ ثري النقنراراا 

وال نشطة ال  تقوم  ا عو الايئة وا متع وال  تنعكس يف سلوك خنلنقنَ 

ال خن   -التمنية املس تدامة مبا فهيا الصحة ورفاهينة ا نمتنع.  -من خالل: 

احرتام القوانني مع منراعناة  -بعني الاعتاار ما تتوقعه ا موعاا ال ايطة. 

 جعلها مضن ثقافة املنهمة وعالقاهتا. -املعايري ا ولية. 

 تأ ثري املسؤولية الاجامتعية للرشاكا

التوظيف: يعد من أ مه مصادر التمنية الاق صادية. فالشنننراكا تنقنوم  .6

بتوظيف ال فراد بصورة مبارشة من خالل تعيني موظفنني دامئنني أ و 

 موظفني مبوج  عقود.

توفـري املنوارد واملشرت ا: توفري املنوارد منن رشاكا منوجنودة يف  .4

ا متعاا احمللية قد يؤدي ابلتايل ا و حفز التمنية الاق صادية للمنجنمتنع 

 احملا.

الاسـتامثر املايل: ق ام الرشاكا ابسنامثر ال موال عو أ ساش قصري أ و  .3

 طويل ال مد يعود عو ا ـمتعاا احمللية ابلعديد من الفوائد.

جاماًل توجن نه  .8 ال عامل اخلريية والاسنامثر يف ا متع احملا. يت من ه ا ا 

جيناد  ال موال النقدية واملوارد ا و ال نشنطة الن  تنؤدي ا و حنفنز ا 

الوظائف وتوليد ا خل يف ا متع احملنا، منثنل النتندرين  بنغنننرض 

اال عداد للتوظيف، وتوفري السكن بتيفة معقو ، وتطوينر وتنوسن نينع 

ننعنا، الاقن نصنادي،  مؤسساا ال عنامل النتنجنارينة الصنغنرية، واال 

والاسنامثر يف تعلمي الش ااب أ و تعزيز الهروف الصحية للشـااب يف 

ا ـمتع احملا. وتقنوم الرشناكا  ن   ال نشنطنة منن خنالل النتن ع 

للمنهاما املعنية بتطوير ا متع احملا، وابلرشاكنة منع النواكالا غنري 

نعا، الاق صادي.  الربية وتصدر برامج اال 

 السيد : سليم سلواني 

مسؤول خلية المسؤولية 

 االجتماعية
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مشاركة مصرف السالم الجزائر في الطبعة السادسة عشر للصالون الوطني للتشغيل و 

 التكوين تحت شعارالرقمنة أداة في خدمة الديناميكية االقتصادية 
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توقيع اتفاقية بين مصرف السالم الجزائر و الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في 

 ليزبرو  -إطار المنتج الجديد الذي أطلقه المصرف ألصحاب المهن الحرة المسمى 
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في إطار المنتج الجديد الذي أطلقه المصرف توقيع اتفاقية مع اإلتحاد الوطني لنقابات المحامين 

 ليزبرو  -ألصحاب المهن الحرة المسمي 
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 دورة خاصة بالجودة الشاملة معهد التكوين المالي

المشاركة في حصة العالم في أرقام إلذاعة الجزائر الدولية حول موضوع استيعاب الموارد المالية في السوق المصرفية 

 عبر حسابات االستثمار اإلسالمية
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 محددات القياس املحاسبي في الفكر املحاسبي اإلسالمي

تتم ز  حا اة القيرس او رسب  في الهللاكر او رسب  اإلسال ي  اال أال  عحعا  

  اأ اا يطم ةاا  ر ايعطع عق فعي العهللاعكعر اوع عرسعبع  ا سعال عي تع عتعيع  ععمعر اعا 

 ععطعع ععق فععي الععهللاععكععر اوعع ععرسععبعع  الععتععقععيععيععاا العع ا تععقعع عع عع  رععأال تعع خعع   ععا خسععرر  

 تاق م في اا س رال ةإامر   ا رضح  تاق   ةجلك عنا تحاتعا  عتعرئعج األععمعر  

ةايراز ايرلي ةا ا ت  ا إلم تقاتر األرضرح رأقا  مر عييو ةترحييع عر إلعم سعنعااة 

ترليم  ةض لك     تبل الرضح او عسعا  ذعهع   العطعررعقعم العرضعح ااع عقعيعقعي العقعررعا 

 ليتالي .

أ ر اا يطم ةاا  ر ايط قم في الهللاكر اوع عرسعبع  اإلسعال عي تعنعه ععىعم أ عو تعتعم 

تقاتر النهللاقرة ةا ترا اة تقاترا   قا  رعاةال  ع عرلعيعم ةاع ا تعمع عا احعتعيعر عر 

 قيقر ير قا تحاث في ايستق ا  ن  قه في ا تعرا اة أة لرعر   فعي العنعهللاعقعرة  

امر تت     يررا ةاحاا لكا  ن العنعهللاعقعرة ةا تعرا اة ةتعئع عر سعيعرسعم ااع عيعطعم 

 ةاا  ر في تقاتر األرضرح.

 عقعا أيعررة  ع عرتع عل   ض قاص  حعا  ايعنعهللاع عم ا قعتعقعر تعم لعنعتعرئعج العقعيعرسة 

او رس م لعيعمع سعسعرة ايعرلعيعم اإلسعال عيعم إلعم أال إ عتعرج ايع عيعا عرة اوع عرسعشعيعم 

 أا سي م اقتقر تم   تتم راةال تحمعا تعكعيعهللاعم  سعاا  ععىعم  سعتعاق ايقعر  

أة عىم  ستاق اوجتم   ةأال القرعا  ال رعيم ال   تنه ععىعم نأ عو  عر   تعتعم 

الااجب إ  رو   ا ةاجبن  ت كا سناا ل    تكيهللام في إ تعرج ايع عيعا عرة الع ع  

ترا   نهر  نهللا م القاائم ايرليم  ة ن ال اته  أ  تزرا تيك التكيهللام ععن ايعنعر ع  

 ال   ت ا   ن است اام تيك اي يا رة.

 موقف املحاسبة اإلسالمية من التكلفة التاريخية

ةر ة العععتعععكعععيعععهللاعععم العععتعععرررععع عععيعععم فعععي  ععع عععرتععع عععل اوععع عععرسععع عععم ةايعععراجععع عععم ةااععع عععااعععمعععم 

ةاألخععالقععيععرة  القععر ر  عععن اععيععرععم اوعع ععرسعع ععم ةايععراجعع ععم لععيععمعع سععسععرة ايععرلععيععم 

  حععيععص تععقععقععا رععرلععتععكععيععهللاععم الععتععرررعع ععيععم ألحععا ايععاجععا اة  AAOIFIاإلسععال ععيععم 

القيمم ال عر لعم لعيعمعاجعا  فعي تعرررع، اقعتعنعرئعو  رعمعر فعي جلعك ايع عرلع  الع ع  تعحعمعيعتعهعر 

عسععتعع ععاام  ةرععقععقععا رععرلععتععكععيععهللاععم الععتععرررعع ععيععم ألحععا  ايعع عع ععأ  لععتععهععيععرععم ايععاجععا  لععالع

ايطياضرة القيمم ال   تسيمتهر اي  أ  عنا تحمي ر ا لتعزام أة ايع عيع  ايسعتعحعق 

    و لساا  ا لتزام.

الععتععا ععا إلععم  ععتععرئععج حععقععيععقععيععم  ععن  الععنععرحععيععم ا قععتععقععر تععم رقععر  الععنععئععر عععن 

  اضاعيم الاليا  

   السيرة الذاتية المختصرة

 محمد الساسي بن عمران بالنور                                                                                         االسم واللقب : 

 -والية البليدة-بالعفرون  3791سبتمبر 02تاريخ ومكان االزدياد: 

 -الجزائر

  جزائرية الجنسية: 

  متزوج وأب لخمسة أوالد الحالة االجتماعية : 

  -الجزائر  –بلدية كوينين والية الوادي  33ص.ب العنوان : 

  حاصل على شهادة الدكتوراه تخصص محاسبة وتدقيق من جامعة

 بدرجة مشرف جدا مع التوصية بالنشر؛      0232سنة  3سطيف

من المجلس  DIBحاصل على شهادة المصرفي اإلسالمي   معتمد 

م 0237سنة  CIBAFIالعام للبنوك والمؤسسات المالية  اإلسالمية 

 ؛ 

   حاصل على دبلوم الصيرفة اإلسالميةDIB  من االمتثال للمالية

 م ؛  0232اإلسالمية بتونس سنة 

  حاصل على شهادة مدقق  ومراقب شرعي معتمدCSAA  من
 AAOIFI م؛  0200سنة 

  حاصل على شهادة إدارة وتحليل مخاطر االئتمان المصرفي

 م ؛ 0235اإلسالمي سنة   

  حاصل على دبلوم الذاكرة الخارقةSharper Memory 

Diplôma  م؛  0232من البطولة العربية للذاكرة، فيفري 

  حاصل على شهادةMemory Given Meaning  من بطولة

  م ؛ 0232الذاكرة للمحترفين سنة 

 المهام والوظائف اإلدارية: 

 م  0223شريك مؤسس في شركة بالنور للصناعة والخدمات ذ.م.م سنة 

م 0221المدير المالي لشركة بالنو ر للصناعة والخدمات ذ.م.م من سنة 

 م 0235إلى سنة 

م إلى 0236مستشار مالي لشركة بالنو ر للصناعة والخدمات ذ.م.م من 

 يومنا هذا؛  

 م؛ 0239م ,0236أستاذ بجامعة الوادي سنتي 

أستاذ قسم المحاسبة والمالية بكلية العلوم االقتصادية والتجا رية وعلوم 

 م؛ 0202م و0237سنتي  0التسيير بجامعة البليدة 

أستاذ محاضر بكلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير 

  م إلى يومنا هذا؛   0203بجامعة ال وادي من سنة 
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ال ا  ن ايمكن أال تق ح غ ل جا   نى     رةر الز ن  أ عر  عن حعيعص  عر  

ا سعتععمعراررععم اعراعع عز  فععي الععنعئععررععم اوعع عرسععشععيعم العتععقععيعيععاتعم تععر ع  يع ععاأ العتععكعيععهللاععم 

التررر يعم حع عال تعقعر  ن عر  ام اي عرةا  سعتعمعرا   عيعمعكعن قع عا  تعقعارعم األ عا 

الع عررعع  ععىععم أسعرس العتعكععيعهللاعم العتععرررع عيععم  ة  يععك أ عو إجا تعع عر  اعع ا األ ععا 

لععيعع ععيعع  فععي حععر ة الععتععقععهللاععيععم  ععال رععا  ععن تععقععارععمععو عععىععم أسععرس أسعع ععرر السععا  

ااجرررمن  ل ا تر ض النئررعم اوع عرسعشعيعم اإلسعال عيعم  عر  ا سعتعمعرار  ةتعحعا 

 ععحععيععو  ععر  الععتععقععهللاععيععرة ايععتععتععرلععيععم ةضععرلععتععرلععي تععر ععض رعع ععيععر ععهععر  عع ععاأ الععتععكععيععهللاععم 

التررر يم  ةرعتعنعرسعب اع ا الع ع عيعرال  ع  أسعل العتعقعارعم الع ع  تعتعال م  ع  حعر ة 

 التقهللايم الهللا ييم.

 موقف املحاسبة اإلسالمية من التكلفة التاريخية املعدلة

عىم  ستاق او رس م اإلسال يم تم  عا   قريعرة حعا  اع   العطعررعقعم الع ع  

عسعع عرر  عع اععب العهللاععقعع ععر  إلععم وععالوععم  تعرضععط ةحععا  الععقععيععرس رعرألرقععرم الععقعيععرسععيععم لععثع

أقاا   األة  ت  ز ايا اعرة اي جيم رمستاق األس رر ساا   رال سع عاعهعر  تعنعر 

أة عقاا  ةحجتهم في جلك قا  رسا  هللا  عىعم هللا ععيعيعو ةسعيعم  رعن ععمعر يعر 

ع َّللا هللُا  عرَّللا رَّللا ع َ عَن ُععمَّللا َ ر 
 

عَا َ ع   عن  عَّللا سألو عن أخع  العارااعم رعرلعا عر ع عل ةالع عكعل  عَّللا
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َّللا
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   ععاجعو العا لععم اععنعر أال الععنعبعع   ععىعم هللا ععيععيعو ةسعيععم رضععط ة ععر  الععارااعم عععن 

الا ر  ل أة ال كل بس ر تام القمر   ةضرلترلي تمكن العرضعط رعرلعرقعم العقعيعر ع ع  

 لثس رر.

أ عر الععقععا  العع ععرنععي  عع اعب إلععم عععام جععاال رضععط ايععا ععاعععرة ايع جععيععم رععمععسععتععاق 

األس رر ساا   رال  تنر أة عقاا ةاا  ر أة   رو اا يقم ال يميم ال    عئعمع  

فعععي الععع عععنعععك اإلسعععال عععي لعععيعععتعععنعععمعععيعععم ةايعععنععع عععقعععا  لعععاراسعععم  عععاضعععاا رضعععط ااععع عععقعععا  

ه  ةيستالعاال فعي جلعك رعاجعا  ر  ايع عا 7021ةا لتزا رة رتي ل ا س رر سنم 

في ة ر  الاتاال ةالقرة )  ييم األةرا  النقاتم   ةالرضط العقعيعر ع ع  رعمعسعتعاق 

األس رر تق    إلم لرر   عىم  ر وش  في ال  م  عن العاتعاال ةالعقعرة   عيعمعر إجا 

ارتعهللاعع   عع ععا   سععتععاق األسعع ععرر  ععتععكععاال اعع   الععزرععر   فععي الععاتععن  ععقععررععا األجععا  

ةاعع ا اععا رضععر ااععجععراععيععيععم العع ا وععشعع  تععحععررععمععو رععرلععكععتععر  ةالسععنععم ةا جععمععرا  أ ععر 

العرضععط عععنععا تععقععاتععم الععقععرة   عع عع   الععزرععر     ععرة ععم فععي العع ععقععا  ةاععا  ععحععرم 

 ررإلجمرا ا لك.

أ ر القا  ال رلص  ي  ز الرضط القير    رمستاق األس رر فعي األجعار ةالعرةاتعب 

 ةال القرة  ةالاتاال ةا ا  ر ا تهى إلعيعو  ع عيعل  ع عمع  العهللاعقعو ا سعال عي فعي 

 ه.7070ه  ة ةرتو ال ر نم سنم 7021 ةرتو ااخر سم سنم 

 ةهللا ةلي التا يق ةالقر ر عييو
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 نطاق المعيار:  1

يتناول هذا المعيار بيان المقصود باالياياولال والالارر الاما ارو ال 

 وتوظيفها لتحصيلها

 . تعريف السيولة وإدارة السيولة:2

 المقصود بالييولل هي النقود وما ييهل تحويله إلى نقود. 1/  2

إدارة الييولل هي تحقيق المالءمال بايان تاحاصايال الياياولال  2/    2

بأقصر وقت وأفضل يعر، وبين اياتاااماارهاا وتاوظايافاهاا بصاورة 

 مجديل.

ويختلف تحقيق الييولل بحب التلبيقات المختلفل؛ فهي  الاى يابايال 

الماال في المؤييات: القدرة  لى تلبيل اليحوباات، وفاي اوياوار 

الماليل: اإلمكانيل الفعليل لتحويل اوورار الماليل إلى نقود فاي فاتارة 

 قصيرة، وفي الصكوك والصناديق االيتاماريل:

 إتاحل االيترداد أو توافر الرغبل في اال تراك فيهما.

 . الحاجة إلى تطبيقات السيولة في المؤسسات؛3

 تحتاج المؤييات إلى الييولل في  دة مجاالت، منها:

توزيع اورباح؛ حيث ياتاوقاف  الاى الاتاناضايا  الاحاقاياقاي  1/  3

 )الييولل(،

( ب اأن تاوزياع الاربا  فاي 04ويناظار الاماعاياار ال ار اي رقا  )

 الحيابات االيتاماريل  لى أياس المضاربل.

توفيل الميتحقات  لى الاماؤيايال باباياع ماوجاودات يالاعايال  2/  3

وتحويلها لتقول ليداد التزاماتها للغرماء، أو لاماواجاهال احاتايااجاات 

لارئل  ند تصفيل اوو يل االياتااامااريال أو الاماؤياياات نافاعاهاا، 

وكذلك لتوييع أن لتها، أو لتحقيق كفاايال رأس الاماال، أو لاجاودة 

 اأن (  03تصنيفها االئتماني. ويناظار الاماعاياار ال ار اي رقا  )

 اإلفالس.

 . تحصيل السيولة وتوظيفها: 4

تحصيل الييولل باالقترا  بفائدة، وتوظيفها بالفائدة ماحار   1/    0

 ار اا؛ ياواء كااان ماباا ارا، أ  باالياحاب  الااى الاماكا اوف، أ  

بالتيهيالت بفائدة أو  مولل. ويجب  اناد د ا  الاجاهاات الارقاابايال 

اإل رافيل للمؤييات بالييولل أن يت  بالصيغ المباحل  ار اا؛ مااال 

 المضاربل والوكالل بااليتامار للحصول  لى الييولل.

 من الصيغ الم رو ل لتحصيل الييولل: 2  /  0 

 اليل : 0/2/1

اا    بالارياق اليالا  وتاقابا  أاامااناهاا،  وذلك بأن تبيع المؤ

حالاول أجال   تحصل  لى المواد الملتز  بها بال راء من اليور  ند

المخالرة بين امان   اليل . ويجوز الحصول  لى و ود بالبيع لتقليل

( ب أن اليالا  14رق  )  البيع وامن ال راء. وينظر المعيار ال ر ي

 واليل  الموازي.

 االستصناع: 0/0/ 4

وذلك بأن تبرم المؤسسة عقد بيع باالستصناع معع اشعتعراط تعععجعيعل 

االسعتعصعنعاع الثمن مع أنه ليس واجب التعجيل وإبرام عقعد شعرا  

الموازي بأثمان مؤجلة أو مقسطة. وينظر المعيعار الشعرععي رقعم  

 ( بشأن االستصناع و االستصناع الموازي.33

 بيع أصول ثم استئجارها: 1 /0/ 4

وذلك بيع بعض أصول المؤسسة بثمن حال ثم يمكعنعهعا اسعتعئعجعارهعا 

بأقساط مؤجلة إن كانت محتاجة الستعمالها، مع مراعاة ما جعا  فعي 

 5 /2التمليك. البند بشأن اإلجارة واإلجارة المنتهية  7المعيار رقم 

. 

 تمويل رأس المال العامل لتوسع نشاط مؤسسة: 4 /0/  4

وذلك بأن تطرح مؤسسة على المستعثعمعريعن االشعتعراك فعي تعمعويعل 

رأس المال العامل على أساس المضاربة أو المشاركة لعمعدة معحعددة 

حسب الحاجة للميولة والتمكن من تصفية المشاركة أو العمعضعاربعة؛ 

وذلك بدخول المستثمرين بأموالهم فعي العمعشعاركعة أو العمعضعاربعة، 

ودخول المؤسسة بأصولها المتداولة بعد تقييمها لتكون قعيعمعتعهعا هعي 

حصتها في المشاركة، أو حصتها في راًس العمعال فعي العمعضعاربعة، 

وال تدخل االصول الثابتة في المشاركة بل تعار إليها أو تؤجر إلعيعهعا 

 بأجرة تعتبر مصروفات على المشاركة أو المضاربة.

 إصدار الصكوك االستثمارية لتوسيع نشاط المؤسسة: 5 /0/ 4

وذلك بإصدار صكوك استثمارية بعأئعواععهعا العمعبعيعئعة فعي العمعععيعار 

( بشأن صكوك االسعتعثعمعار، لعجعمعع انمعوال معن 39الشرعي رقم  

المستثمرين في الصكوك والقيام بمشروعات مطلوبة من المؤسعسعة، 

أو بيع المؤسسة بعض أصولها للمكتتبين بتصكيكعهعا، وإدارتعهعا لعهعا 

وتعهدها بشرا  تلك انصول بالقيمة السوقية أو بما يتفق علعيعه. وإذا 

كانت المؤسسة مستأجرة فقط لما تمثلعه الصعكعوك ولعيعسعت معديعرة، 

 فيجوز تعهدها بشرائها بالقيمة االسمية.
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اععا القععهللاععقععم  0202لعع ععا ااععم  ععر  عع ععز السععرحععم اإلعععال ععيععم  عع  رععااتععم سععنععم 

ااخيرليم ال   ارر  ر  ر ا النقر الس ا ا    العالععب العبعلتعيعرلعي اعريسعتعيعر عا 

رة ععرلععاة ة العع عع  تعع ععا ااععخععم  ععهللاععقععم لععررععر عع عع  فععي  ععا األل ععنععم اج سععيععحععقععا 

 022 يياال تعارة يعا  سع عتع عال ة  قع  أا  عر تعقعرر   022الالعب عىم راتب 

   !!!!!!!  ييرر  ج لي  ر 2.0 يياال تارة لي  ر )  71 يياال تارة ليسنم اة 

تسر ل  شخقير اي  لهللاررق ت  عط فعي العاةرا السع عا ا اال تعبعلم  عهللاعقعم 

سعنعم ة  ع اعا لعيعتعقعرععا فعي  ع عا اع ا السعن   21ذه ا ااحجم     عب عمعر  

عيمر اال اإل كر يرة ايرليم ليهللاررق   تسمح لو رإررام ااعبعل  عهللاعقعم ررعرضعيعم فعي 

الععتععرررعع،. لععكععن  عع   ععتععربعع ععم تععطععار احععااث اعع   العع ععمععيععيععم الععتععسععارععقععيععم ايععنعع ععز  

رر تيرل  اتضح اال ج م  ر في الس ا تم  ال  القعهللاعقعم  ة اغعيعب العئعن ا عهعر 

 ةلار  الرررضم  الس ا تم.

 عرجا سعيعع عنع   عررعق العنعقععر ة السعع عا تعم  عن جععيعب  عععب 

  يياال تارة سنارر    022سنم رراتب  21عمر  

قععمعيععه لععيعنععر ا  عع عريععر   02.222اععيعن العهللاععررعق ععن رعيعع  -

 27ب ا اإلعالال عن ا ممرم الالعب ة ت تئر ري  ااثل  عن 

 عيعيعاال  قعمععيعه لععالععب خعال  ايعاسعام األة  ) رععمعتعاسععط 

  ة ر ليقميه  . 02س ر 

 722ت اا ا خ رر اال العقعيعمعم السعاقعيعم لعيعنعر ا تع عرةلة -

 عيعيعاال تعارة قع عا  00 يياال تارة بع عا اال  عر ع  فعي حعاة  

 اررام القهللاقم. 

ظ ر اسم النر ا ة الس ا تم عىم الصع ع  األةلعم ألاعبعل -

ااجرائا ة اوجالة ال رييم امر اال اا اث  قا عبل اام العقعنعااة 

 التيهللازرا يم ال رييم .

رة ععرلعععاة اععا  عععن ااععثعععل الععنعععرس  ععتعععربععع ععم ععععىعععم  عععااقععع  الععتعععاا عععا -

 ععيعيععاال  ععتعربعع  عععىعم  ععنعقععم انسععتعيععرام    000ا جعتععمعرذععي اج تعمععيعك 

ععىعم تعارعتعل ة اع ا  عر سع عزتعا  721 يياال عىم العهللاعر سع عاك ة  701

 ن استقطر  ايترب  ال لي طالم الس ا تم ة الراعع عال العرسعمعيع عال 

 ليهللاررق .

ة لعن تعكعاال  0222الس ا تم تحمر ليهللاال رتنئعيعم  ةر   عرس الع عرلعم لسعنعم 

رة رلاة الالعب األسطار  الاحيا اينتا  في رطالتهر را سيت  و ال عاتعا  عن 

   ام الكر  ال رييم   رل مييم  ي ر  بل  م لتحم ل ا ا اياعا .

اغيب الئن اال ال عمعيعيعم  عحعسعاضعم رعاقعم ة  عر سعتع عنعيعو السع عا تعم  عن اع   

القهللاقم تتع عرةل رعكع ع عل قعيعمعتعهعر ة لع عا ااعبعل  عكعسعب اعا تعحعسع عال  عار عهعر فعي 

ااعخععررج ة جعع ععيع ععر رععيعاا سععيعرحععيععر  سععتععقعطععب السععااح  يععر   ة  عع ععام العررععرضععم 

ال رييم ت يش  يهر ة ا ا  لعيعا ععىعم اال العتعسعارعق العررعر ع ع  ا ع عح  عن ر عرئعز 

التلةرج ألا ةج م سيرحيم في ال رلعم ة قعا ةقعهللاعنعر ععىعم  عر أ ع عزتعو  ةلعم قعطعر 

  خرا ة اي  تمكنع   عن العتع عررع  رعرلع عارعم الع عرضعيعم ة اإلسعال عيعم لعيعمعالتع عال 

 تا ر .  22 ن ايترب  ال ة الزائررن في  ا  لم تت رةل 

 بأقالم الموظفين

 : سفيان جبايليالسيد 

 نائب المدير العام لمصرف السالم الجزائر
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ال ار م أة األساا  ايرليم تتقار تا ير ن راة ا خ رر ا قتقر تم  ة 

 ه  ت كا جزر ا  ل  ن اقتقر  عرينر    ن  ترت ط رص م السا  ال ريي

أي رار  رار م  ةة  ستلت  ررلا ترة ايتحا  األ رركيم ال    تأسس  في 

ة اي رة م رتم رل ال ة امر تم ر   ال ار ) تا  عىم اا رام ة  7110 را  71

ال  رط   ة   نر  أال السا   تقيب األس رر   ة تم ر  الا  ) تا  عىم 

الس رة       نر  أال السا  رااا      قاتمر  ر اا تر  اال في رار م ةة  

ستلت     ترة  كتا  عييهر ررلقيم ي ر م قيمم ة تقي رة األس رر   أ ر 

حرلير    التكنالاجير ايتقا م  رلياحرة ة ال ريرة إلكتلة يم    ة في 

   7111ااجزائر تأسس   ال ار م  سنم 

   

     Forexة انرك والث أ ااا  ن  ال ار م ة هي : رار م ال مالة )       

رار م رأس اير   رار م اينت رة ايرليم   عنا ر تكاال اقتقر  ال ريي في 

ص م جيا  تكاال سا  ال ار م ااخيرر ا  ما اجن  اير  ةركاال السا  

 رعا ساا   رال سا  ال مالة أة اي ر ال أة السي  )س م ررلياال األخمر 

لثعىم   ةرمكن ليمتااة  أة ايست مر أة ايسرام ال ا تهللا م في أ ا  

األساا   ا ستهللار    ن األساا  القرعا  في حرلم ض   ال ر  ةقا  

الطيب )امر اا اا ر     السي    ا النهللاط أة اليرل الط يعي  سي  ا إلم 

ارتهللارا األس رر بسشب رغ م ايست مررن في يرا  األ ا  أاثل  ن ري  ر  ةفي 

اقتقر تم ت رني ال ار م في ا    ال كل عنا ر تكاال  انرك ال رة  رليم ة

ة تكاال السا  اررط ساا   رال سا    خسرئر في سا  اير   اا رلم   ن

ال مالة أة اي ر ال أة السي   ) س م ررلياال األحمر  لثسهللاا   ام ر   : 

 ة ر    تكاال  تس  ل   02رعععع :  Aعنا ر تكاال  س ر رر يا ال تلة   في الاةلم 

 ن هللامم ة الطيب عييهر تكاال ا  ل  ة عنا  ارتهللارا    A ت ار  يرام   لاال

 ة ر   ترتهللا    722س ر رر يا ال تلة  بسشب األل رة في  هللال الاةلم إلم: 

تس  ل  ت ار   هللال ال رام   مر ت  ا إلم  ا  هللار   يب ال مال  عىم 

اقتنرئهر   تحقق يرام الط لاال خسرئر ا  ل     ن ج م 

أخرق ح ى ال ر ا الشسيط تتأور  ن   ر ر تقيب أس رر 

السي  اي مم    مزارا القطن ب ا ج ا  الك  ل  اا  السنم 

تتهللارجأ  رر هيرر س ر القطن     يكاال س ر السا  أقا  ن 

تكيهللام لراعم القطن  مر ت  ا  الی خسرئر  رليم ا  ل  لت رر 

السي    ة ل  ا ت ا   ئم م  ست يناال ر بلا   رلي ال ة 

اقتقر ت ال  تهللار تر ليم ر ر  ليحا  س ر البل يا في 

إجا لا  تتحما ااخسرر  ااخ  ل ة اجا  قه تأخ    السنم

الرضح ااخ  ل ة اا  ر  سمى  ب قا   ستق ييرة ة اا احا ا ااا اي تقرة 

  امر   تمكن  ليمتااة  ا ستهللار    ن ا  هللار  األس رر   ن خال   ايرليم

  ن يرا  
ً
تااة   نت رة   تقم ةال   تسمى ال قا   قررا الهللارةقرة  را 

 األ ا ب كا   ىي.

 

إال ال ا   ن ال ار م ليل ايقر ر  اة ايراانم اة تحقيق ا رضرح       

الطرئيم لكن  رهي ا  اساا    ا اا  اا اخر  ن ا ساا  اا  ر تس يا 

 .عمييرة ال ي  ةال را  ينت رة   مم جاا لث را  ةال ر رة ةالاة  

 بأقالم الموظفين
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 زعمي احلزب ا امناريك املتطرف اذلي قام برق نسخة من القران الكنرمي،

، يريب س توكهو ، مدينة رينكص اخ ار لدا يوم امجلعة الرتاكب جرمه يف

ه   العامصة السويدية، بعدما جاء حتت حامية الرشطة السنويندينة،  او 

املنطقة ال  يقطهنا مسلمون. ول نه اكن حتت حراسة الرشطة السنويندينة 

ا و  السويدية م واطئة، و  ا اجمتع السويدي مع ا امناريك  فه ا يعين ان

ساءة للمسلمني وال زلنا َننن املسنلنمنون، امنة  مع الرنوجيَ من قبل، لال 

القران،   نفق من يفةل التفرقة ال  طالت أ قدش مقدساتنا. وليست املرة 

ال وو ال  يتد فهيا ا دي احلقد واجلهل والتنخنلنف حمناو  اال سناءة او 

 م هللا وال يادو اهنا س تكون املرة ال خرية، ابلر  من شعاراا ومنزامع 

الغرب، ح ا عو ورق، ابنه يؤمن ابن جرامئ الكراهنينة والنعنننرصنينة ال 

طار حرية الفكر والتعاري. لكن القران الكرمي حمنفنوظ، لنينس  تندرج يف ا 

ب امنة جامعة ا ول العربية جممتعة او م فرقة، وليس بعهدة منهمة التعناون 

اال ساليم الغري م عاونة، امنا القران حمفوظ الن هللا تينف بنفنهنه وهنو 

اان َنن نزلنا اذلكرى واان هل -حمفوظ ببرشى ال ية التاسعة من سورة احلجر 

  -حلافهون

لكن الا يغري ه ا احلدث الشن ع بعض قادة العا  اال سناليم، قنبنل ان 

يرحلوا عن ه   ا نيا، ان يلقوا ر م وقد دافعوا عن قرانه عىس ان يغنفنر 

مم ذنوب بطشهم وجشعهم، و يغفر لشعو م ذنوب الصنمنت والنهنوان، 

يقاع دفوفهم، و ا ليل، ان  ردودان فالناش عو دين ملوكهم يرقصون عو ا 

نسخة املصحف الكرمي وصدور قننرار  ليست عو مس توى اجلرمية،  رق

نل هن    رمسَ من السلطاا السويدية ابلسامح ب   وحاميته أ منر، حينم 

ذا اكن لنكن ناب هللا  احلكومة املسؤولية الاكمةل عن ه ا الفعل اخملزي. وا 

ان هل حلافهون( )سورة احلجنر/ال ينة  ان َنن نزلنا اذلكر وا  ( 9رب حيميه )ا 

وهو احللمي واملنتقم اجلاار س احانه: )ذ  ولو  شاء هللا النترص مهنم ولكن 

(، غري أ ننننا ومنع لك ال سنف 8ليالو بع مك باعض( )سورة محمد/ال ية 

منع -فشلنا يف ه ا الابنتنالء، عنو مسن نتنوى ال منة وال فنراد وا ول 

يف اخ اار الانتصار لربنا ولرسولنا صو هللا  -اس تثناءاا حمدودة ومعدودة

عليه وسمل ولقرأ ننا الكرمي، واكنت الردود الرمسية حمدودة ولنينسنت عنو 

مس توى عهم اجلرمية، ك ن اجلرمية منوهجنة ا و تنركنينا فنقنط ال ا و لك 

 املسلمني، وذ  بشلك خمجل ومعي .

ليس املطلوب اعالن حرب او جتهزي ج و،، فلس نا يف زمنن الصندينق 

والفاروق والكرار وذي النورين، لك املطلوب  غط حق قَ عنو ا نمتنع 

ا ويل الس تصدار قانون عاملَ مينع ازدراء ال د ن، لك ال د ن، ف خنر  

ب   املس هتزؤون وهيدأ  الغا اون. وح  ذ  احلنني ننردد منع الامنام 

 الشافعَ رمحه هللا،

 فلك ما قال فهو ف ه -اعرض عن اجلاهل السف ه -

 ان خاض بعض الالكب ف ه -ما رض بر الفراا يوما-

: أحمد بوحاجب بقلم السيد   

 مندوب متعدد المهام

 خلية التسويق و االتصال

 بأقالم الموظفين
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يف تسعين اا القرن املايض س يطر عو سوق التصوير الفوتويرايف العاملَ 

رشكتا "كوداك" ال مريك ة و"فويج ف مل" الياابنية دون أ ي منافسة ت كر ليهيام 

 عو خلف ة اح اكرهام ل حدث تقنياا تصنيع ال فالم الفوتويراف ة.

أ ي قبيل ثورة التصوير الرمقَ شيت مبيعاا ال فالم  4000ويف عام 

يراداا "كوداك" و74الفوتويراف ة  يراداهتا النشغيلية، 11% من ا  % من ا 

 %  ى "فويج ف مل".11% و10وذ  يف مقابل 

و أ فول  ومن  ذ  احلني شهد السوق تطوراا كثرية أ دا يف هناية املطاف ا 

ال  اكنت يف يوم من ال  م أ ك  رشكة لتقنياا التصوير -جنم "كوداك" 

فالش يف عام  -الفوتويرايف يف العا  عالن ا  ، بيامن 4064قبل أ ن تتقدم بطل  ا 

ال تزال "فويج ف مل" تقف عو قدمهيا ابعتاارها واحدة من أ ك  الرشاكا 

 الياابنية وتعد ال قوى عامليًا.

السؤال اذلي يطرح نفسه ال ن هو كيف جنت "فويج ف مل" من مصري 

"كوداك" عو الر  من أ ن الرشكتني اكنتا تعمالن بنفس الصناعة وواهجتا نفس 

التحد ا  وكيف اخ لف تعامل ال مريك ني والياابنيني مع ثورة التصوير الرمقَ 

 ال  دمرا سوقهم الرئييس وق ت عليه ليصاح أ ثرًا بعد عني 

 الابتاكر املزعزع

بلغت مبيعاا ال فالم الفوتويراف ة ذروهتا حول العا . ولكن كام  4006يف عام 

ي كر رئيس "فويج ف مل": "اذلروة ختفَ وراءها دامئًا وادً  حسيقًا". ففَ الاداية 

و ما  بدأ  السوق يتقلص باطء شديد، قبل أ ن ترتفع وترية الرتاجع لتصل ا 

اخنفض الطل  عو ال فالم  4060% س نوً . ويف عام 30و 40يرتواح بني 

و أ قل من ُعرش ما اكن عليه قبل   س نواا فقط. 60الفوتويراف ة ا 

  

اكن السب  الرئييس وراء الرتاجع الرسيع اذلي شهد  سوق التصوير 

الفوتويرايف هو أ ن سهو  تصنيع الاكمرياا الرمقية جعلت سوق التصوير سهل 

ع  ماكن أ ي همندش ماهر أ ن جيم  ا خول أ مام الكثري من املصنعني. فقد اكن اب 

 بنفسه مكوانا الاكمريا الرمقية ويصنعها.

يف ملح الارص خرس لكٌّ من "كوداك" و"فويج ف مل" مزيهتام الرئيس ية ال  

مسحت مام ابلتحمك يف السوق و وامش الرحب ويه اح اكرهام لتقنياا 

التصنيع. بعاارة أ خرى، وجدا الرشكتان نفس هيام جفأ ة يف ملع  خمتلف ال 

يلاكن أ دواته وليس  هيام ف ه ما ميزيهام عن غريهام. فالسوق ينشلك من جديد 

 واللك يادأ  معًا من الصفر يف صناعة جديدة يامًا.

أ عشار جحمه خالل  9لكن ر  فقدان سوق التصوير الفوتويرايف ل كرث من 

يراداهتا 4060و 4000الفرتة ما بني عايم  ، يكنت "فويج ف مل" من ز دة ا 

يراداا "كوداك" بنس اة 57بنس اة  % خالل ه   الفرتة يف حني تراجعت ا 

84.% 

 الياابنيون .. خطط جديدة لواقع جديد

اكن العنرص ال سا  وراء جناح "فويج ف مل" يف النجاة من ه   العاصفة هو 

. ففَ مواهجة الاخنفاض احلاد اذلي شهدته مبيعاا أ عاملها ال ساس ية التنويع

حاولت "فويج ف مل" الترصف برسعة وعدلت منوذج أ عاملها من خالل 

  الابتاكر والتوسع اخلاريج.

نف ا  4000وحتت ق ادة رئيسها التنف  ي "ش يجيتأاك كوموري" املعني يف عام 

" ال  أ طلقها 75الرشكة برسعة ا صالحاا خضمة، أ مهها خطة "ف جن 

نقاذ "فويج  4008"كوموري" يف عام  لهدف رئييس واحض وبس يط وهو ا 

 3أ و  4ف مل" من الكوارث و امن سالمهتا كرشكة رائدة مبايعاا تالغ 

 تريليوانا ين س نوً .

 بأقالم الموظفين

 الس يد عاد الرحمي ديك 

 املرشف عو قسم وسائط الرتوجي وا عاية 
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وفي إطار تلك الخطة أعادت اإلدارة هيكلة أعمال التصوير 

الفوتوغرافي من خالل تقليص خطوط اإلنتاج وإغالق المنشآت 

الزائدة على الحاجة. وفي الوقت نفسه تم نقل أقسام البحث 

ً لتوحيد جهود البحث وتعزيز  والتطوير إلى منشأة بنيت حديثا

 ثقافة التواصل بين مهندسي الشركة.

في ظل التراجع الحاد الذي يشهده سوق التصوير الفوتوغرافي 

أمر الرئيس التنفيذي للشركة رئيس قسم البحث والتطوير بتقييم 

التقنيات والتكنولوجيا التي تمتلكها الشركة والنظر في ما إذا 

 كان هناك طلب عليها في انسواق الدولية.

  

وبعد عام ونصف من البحث والتدقيق التكنولوجي قدم رئيس 

القسم إلى الرئيس التنفيذي رسًما بيانيًا يوضح جميع التقنيات 

المملوكة للشركة والتي يعتقد القسم أنها تتناسب مع انسوق 

 المستقبلية.

  

رأى "كوموري" أن التقنيات التي تمتلكها "فوجي فيلم" يمكن 

استغاللها في الصناعات الناشئة في ذلك الوقت مثل اندوية 

ومستحضرات التجميل وغيرهما. فعلى سبيل المثال كانت 

الشركة قادرة على التنبؤ بالطفرة التي شهدتها صناعة شاشات 

 الـ"إل سي دي" واستثمرت بكثافة في ذلك السوق.

 من األفالم إلى األدوية ومستحضرات التجميل

السؤال الذي قد يشغل أذهان البعض هو: ما عالقة شركة 

تصنيع أفالم فوتوغرافية بسوق مثل سوق مستحضرات 

التجميل؟ ببساطة مستحضرات التجميل تعتمد بشكل أساسي 

 92على الجيالتين و"فوجي فيلم" كان لديها خبرة تصل إلى 

عاماً في التعامل مع الجيالتين باعتباره أحد المكونات الرئيسية 

 الداخلة في صناعة الفيلم الفوتوغرافي.

وفي نفس الوقت كان لدى "فوجي فيلم" معرفة عميقة بعملية 

انكسدة التي تؤثر على جودة الصور الفوتوغرافية مع مرور 

ً على شيخوخة الجلد البشري ونضارته.  الوقت، وتؤثر أيضا

ومع محاولة االستفادة من خبرتها وما تمتلكه من معرفة أطلقت 

ً لصناعة المكياج في عام  ً إنتاجيا  0229"فوجي فيلم" خطا

 يسمى "أستليفت".

على الجانب اآلخر عندما وجدت "فوجي فيلم" أنها ال تمتلك 

الكثير من التقنيات الواعدة التي يمكن أن تساعدها على دخول 

الصناعات الناشئة سعت الشركة اليابانية لتعويض ذلك النقص 

من خالل عمليات االندماج واالستحواذ على الشركات التي 

 تمتلك التقنيات بالفعل.

على سبيل المثال استحوذت الشركة اليابانية على "تويوما 

لدخول صناعة اندوية. والحقاً قامت  0222كيميكال" في عام 

بتعزيز وجودها في القطاع من خالل االستحواذ على شركة 

 أدوية إشعاعية أصبحت تسمى اآلن "فوجي فيلم أر آي فارما".

  

سنوات من بداية انحدار سوق  7، أي بعد 0232في عام 

التصوير الفوتوغرافي كانت "فوجي فيلم" شركة جديدة تماماً. 

 0222% من مبيعاتها وثلثا أرباحها في عام 62فبينما جا ت 

من انفالم الفوتوغرافية وملحقاتها، لم يشكل هذا القسم أكثر من 

. ببساطة تمكنت فوجي فيلم 0232% من إيراداتها في عام 36

من النجاة من العاصفة عبر استراتيجية إعادة هيكلة وتنويع 

 مثيرة جداً لإلعجاب.

  

 لماذا فشلت "كوداك" األمريكية؟

  

كان سبب فشل "كوداك" انمريكية هو ذاته سبب نجاح "فوجي 

فيلم" اليابانية وهو التنويع. فافتقار "كوداك" للتنويع هو الذي 

جعل الشركة تتالشى وتصبح جز اً من التاريخ. على عكس 

فوجي فيلم التي أدركت بسرعة أن عصر التصوير 

الفوتوغرافي في طريقه لألفول، ولذلك سارعت إلى استغالل 

 أصولها بشكل مختلف وتحويل اهتمامها إلى صناعات أخرى.

استمرت "كوداك" في ضخ انموال بكثافة في صناعة التصوير 

لديها رغم خسائرها الكبيرة. وفي الوقت الذي كانت "فوجي 

فيلم" تقوم فيه باالستثمار بكثافة في صناعتي اندوية والرعاية 

الصحية للحد من تعرضها لصناعة التصوير الفوتوغرافي 

ببيع قسم  0229اآلخذة في التراجع، قامت "كوداك" في عام 

مليار دوالر من أجل  0.15التصوير الطبي المربح جداً مقابل 

ضخ المزيد من انموال في صناعة الكاميرات، والتي كانت 

أشبه ببئر ال قاع له، في لفتة مثيرة للدهشة واالستغراب ولكنها 

توضح الفارق بين عقلية انمريكيين واليابانيين في التعامل مع 

 ذلك التحدي.

في النهايل أفل نج  "كوداك" بينما تقف "فوجي فيل " اليابانيل في 

اليور اليو  با تبارها أحد أكبر الال بين في صنا ل اودويل 

وميتحضرات التجميل بالعال ، باإلضافل إلى ييلرتها  لى أكار 

  % من اليور العالمي ل ا ات الـ"إل يي دي04من 

17ص   

 بأقالم الموظفين
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