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 أنتم النخبة

ز ــــــإلى تعزيهي مجلـــــــة داخليــــــة شهريــــــة صادرة عن خلية التسويق و االتصال تهدف “ السالم”مجلة 

للتعبير عن  وتعتبر فضاء مفتوحا لجميع املوظفينة موظفي املصرف ــــــن كافــــــالتواصل الداخلي بي

ة عمل إيجابية و متينة من خالل املشاركة سواء بمقاالت أو بأفكار ــــــل ترسيخ بيئــــــآرائهم من أج

صفحة ملنتجات جديدة أو  اقتراحات لتحسين مناخ العمل، و يخصص لكل إدراة / خلية / فرع ،

ــــرض للصور و أهــــــع معــــــة مــــــخاصة في املجل  داث...إلخــــــم األحــ

 مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :ندعو جميع املوظفين إلرسال 

 Marketing@alsalamalgeria.com-Groupe

mailto:Groupe-Marketing@alsalamalgeria.com


 

 روبورتاج
 خليـــة التجزئـــة املصرفيـــة...إنجــازات كبيرة

 60ص 

 منبــر هيئــة الفتــوى
 ” ة الرقابة الشرعيةأهمي”

 بقلم الدكتور عز الدين بن زغيبة

  06ص

 طومبوال العمرة
السحب الفصلي لطومبوال دفتر االستثمار 

 “أمنيتي”

 01ص 

 منتج جديد
الجزائر للتمويل -اطالق مصرف السالم

 العقاري الجديد

 01ص

 المصرف بعيون الصحافة 

 مقاالت وردت في الصحافة عن املصرف

 01ص

 متفرقـــات
 قصة نجاح...واملزيد-التميز الوظيفي

 01ص

 الفهرس
 كلمة افتتاحية 

 بقلم املدير العام السيد حيدر ناصر   

 1ص 

 مصرف السالم يحتفل
 الذكرى العاشرة لتأسيس املصرف

 61ص 
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الحمـد هلل الذي تتم بنعمتــه الصالحــات 

و الصالة و السالم على خاتم النبــوات و 

 الرساالت وبعد...

ـــــي ــأن   ـــ ـــــوات ــ ســعــدنـ ـــ ـــــوة ــو ــاألخـ ـــ ــا ــاإلخـ ـــ ـــ أيــهـــ

ــــــــــــــة  ــــــــدد ــاألول ــمــن ــمــجــلــــــــــــ ـــــذا ــالــعـــ ــــــ ــهــــ افــتــتــــــ

ونيــــــــــــــــــــة ــمشـيـدا رمصــــــرف الســـــــــــــالم االلكت

بــهــذب ـــاملــبــادرة ـــالــحـــمــيــدة ـــالــتـــي ــتــهـــدف ــإلــى ـــاســتـــثــارة ــالـــهــمـــم 

واستقداح القرائـ و واستمطار األفكــار وتشجيــــــــع ـاالبـتـكـــــــار 

و االبداع و تعريف أفراد أسـرة ـاملصـــــرف ـالـكـبـيـرة ـبـمـخـتـلـف 

نشــاطــات ــو ــمــنــتــجــات ــو ــإنــجــازات ــمــ ســســتــنــا ــعــلــى ــاألصــعــدة 

االجتماعية و التجارية و املهنية و اإلعالمية و التنظـيـمـيـــــــة ـو 

غيرها... إن هـــذا الفضاء ـالـتـواصـلـي ـالـجـديــــــد ـيـنـدر  ـ ـمـن 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا ـــفـــي ـــاالنـــفـــتـــاح ـــعـــلـــى ـــجـــمـــيـــع ـــاألطـــراف ـــ ات 

املصلحـــة التي يتعامــــل معها املصـــرف ترسيخـــا لقيـــم التـمـيـز 

و ــااللـــتـــزام ــو ـــالـــتــواصـــل ـــ: ــالـــتـــمــيـــز ـــأداء ــو ـــخـــلــقـــا ـــو ــابـــداعـــا ـــو 

االلتـــزام خلقـــا و شرعا و قانونـــا و التواصـــل بـالـتـحـــــــاور ـمــــــــع 

الزمالء و املتعاملين و عامة املواطنين برحابـة ـصـدر ـو ـسـعـة 

 أفق و روح إيجابية بناءة.

لقـــــــد تمكــــن مصرفنــــا خــــالل هــــذب السنــــوات العشـــــــر مـــــــن 

التموقـــــــع في السوق املصرفي كنمو   متميـــــــز للم سســـــــة 

املصرفية الحريصة على إحياء تعاليم الشريعة اإلسالمية 

السمحة في املعامالت املالية كواقع معاش يلمسه املواطن 

في حياته اليومية وتمكن بحمد هللا مـــــــن تخطي الصعوبات 

و تصويب املسار و تطوير و تنويع املنتجـــــــات و كسب ثقة و 

اهتمام املتعامليـــــــن و املواطنيـــــــن وانتها  سياسة جواريـــــــة 

منفتحـــــــة تعتمـــــــد مبـــــــدأ الشمول املالي و املوازنة بين بنـــــــك 

امل سسة و بنك التجزئة و بين استقطاب املوارد و عمليات 

التمويل. وكان من ثمار هذب السياسة االستيعابية 

الشاملة توسع محفظة املصرف و تحسن جودتها و تنامي 

 ملصاريف. امداخيله الصافية مع تحكم في 

 و في  ات السياق انتهـــــــج املصـــــــرف سياســـــــة مقدامـــــــة  

 

 

 

 

 
 

في االنتشـــــــار الجغـــــــرافي إ  وصــــــل عدد 

فرعا ونحـــــــن  01فروعه لحد الساعة 

بصدد إردافها بما ال يقل عن خمسة 

فروع جديدة أخرى خالل هذب السنة 

حريصين على تقريب خدماتنا للجزائر 

العميقة و تغطية ما أمكن من مراكز 

 النشاط االقتصادي بالبلد.

و نحن في عصر تكنلوجيا املعلومات و االتصـــــــال كان لزامـــــــا 

علينـــــــا أال نتـخـلـف ـعـن ـركــــــــــــــب ـالـبـنـــــــــــــــو  ـالـحـديـثـة ـفـي ـولـو  

عالم الصيرفة اإللكترونية و الرقمـنـة ـعـبـر ـمـنـتـجـات ـالسـالم 

مباشر و الـبـنـك ــالـذكـي ــواالعـتـمـاد ــاملسـتـنـدي ـاإللـكـتـرونـي ـفـي 

انتظار تطوير مشروع متكامل للبنك الرقمـي ـالـذي ـسـيـقـدم 

 عددا كبيرا من الخدمات عن بعد.

ـــــة  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــة ــاالجــتــمــاعــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاد  ــاملســ ولــيـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــك ــمــلــتــزم ــبــمــبـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ و ــكــبــنـــ

للم سسة نعمل على ترسيخ ثقافة ـاملـ سـسـة ـو ـروح ـالـوالء 

و االنتمــــــــــــــاء ــلـدى ــاملـوظـفـيـن ـبـتـحـسـيـــــــــــــــن ـظـروف ـالـعـمـــــــــــــــل ـو 

دعـــــــم صنـــــــدوق الخدمـــــــات ــاالجـتـمـاعـيـــــــــــــــة ـبـاملـوارد ـالـكـفـيـلـة 

ـــــف ــالــنــشــاطــات ــو ــاملــنــاســبــات ــو ــتصــمــيــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــتــغــطــيــة ــمــخــتــلـــ

منظومة جديدة للمهن و الكفـاءات ـتسـمــ ـبـادارة ـاملسـارات 

املهنية وفق معايير األداء و الكفاءة و املساهمة ـالـفـعـلـيـة ـفـي 

القيمة املضافة ــبـمـا ــيـحـفـز ــاملـوظــــــــــــــف ــعـلـى ـاسـتـغـــــــــــــــالل ـكـل 

طاقاتـــــــه املعرفيـــــــة و ــالـعـمـلـيـــــــــــــــة ـلـلـتـألــــــــــــــق ـو ـالـتـمـيـز ـمـع ـإيـالء 

ـــــم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــر ــالــدائـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أهــمــيــة ــخــاصــة ــلــلــتــدريــب ــاملســتــمــر ــو ــالــتــطــويـ

لـلــمــ هـالت. ــكــمــا ـيــهــتــــــــــــــــــــم ــاملصــرف ــبـالــتــمـويـــــــــــــــــــل ــالــتــضـامــ ــي ــو 

الـتــمــكــيــــــــــــــــــــــن ــاملــالــي ــلــلــفـئــات ــالــهــشــة ــمــــــــــــــــــــن ــاملــجــتــمـع ــو ــدعـــــــــــــــــــــم 

الجمعيـــــــات األهليــــــــــــــة ــفــــــــــــــي ــنشـاطـهـــــــــــــــا ـالـخـيـــــــــــــــري ـو ـرعـايــــــــــــــة 

امللتقيـــــــات العلمية ترسيخا منـــــــه لقيـــــــم املواطنة و التـكـافـل 

االجتماعي مما يندر   مـــــــن مقاصد الشريعـــــــة اإلسالميـــــــــة 

السمحة التي يجتهد املصرف في تحقيقها فضال عن التزامه 

بقواعدها الكلية و أحكامها الفرعية. وفقنـــــــا هللا جميـعـا ـملـا 

     يحبه و ير اب في خدمة البالد و العباد. 
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   مصرف السالم الجزائر يحتفلمصرف السالم الجزائر يحتفلمصرف السالم الجزائر يحتفل

  عشر سنوات من التميز والعطاءعشر سنوات من التميز والعطاء
بمرور عشر سنوات من إنطالال  نشالاطال   0202احتفل مصرف السالم الجزائر في العشرين من أكتوبر 

 بحضور جميع موظفي المصرف إلى حفل الغداء الذي نشط  المنشد عبد الرحمان بوحبيلة.

وبهذه المناسبة نظمت عملية قرعة خصت عشر عمرات تم منحها كهالديالة لاللالمالوظالفاليالن كالمالا تالم تالكالريالم 

 . الموظفين ذوي األقدمية التي تجاوزت العشر سنوات



 

 روبورتاج
 خليـــة التجزئـــة املصرفيـــة

 1602إنجــازات سنــة 

20 

 

لـقــد ــواجــهــت ــخــلــيــة ــالــتــجــزئــة ــاملصــرفــيــة ــتــحــديــا ــكــبــيــرا ــفــي ــسـ ــيــل ــتــحــقــيــق 

خصــوصــا ـــبــعــد ـــالصــعــوبــات ـــالــتــي  ـــ1602األهــداف ـــاملســطــرة ـــلــهــا ـــلســنــة ـــ

واجهتها خالل هذب السنة مـع بـعـل ــالـوكـالء ــاملـعـتـمـديـن ــمـن ــجـهـة ــو ــمـن 

جهة أخرى االنخفاض ــالـحـاد ــلـالقـتـصـاد ــالـجـزائـري. ــو ــفـي ــظـرف ــكـل ــهـذب 

الظروف, واصلت خـلـيـة ــالـتـجـزئـة ــاملصـرفـيـة ــتـقـدمـهـا ــبـخـطـ  ــثـابـتـة ــألجـل 

 تحقيق أهدافها املسطرة.

حيث سجـلـت ــخـلـيـة ــالـتـجـزئـة ــاملصـرفـيـة ــنسـبـة ــانـجـاز ــتـجـاوزت ــاالهـداف 

 د.  01 000 011ما  عادل  %01املسطرة ب 

مقارنة بنشاط  011%نموا معتبرا قدر ب  1602عرفت التمويالت خالل 

 01, حيث قدرت قيمة الـتـمـويـالت ــاملـمـنـوحـة ــلـ فـراد ــبـحـوالـي ــ1602سنة 

 ملف تمويل. 2111مليون د.  ما  عادل 

كما ــعـرفـت ــأيضـا ــعـمـلـيـة ــاقـتـنـاء ــالسـيـارات ــتـزايـد ــوتـيـرة ــتـركـيـ ـهـا ــفـي ــسـنـة 

سـيـارة ــمـقـارنـة  ــ1612مـا ــ ـعـادل ــ ــ112%ارتفاع عـالـي ــكـانـت ــنسـ ـتـه ــ 1602

 مركبة فقط. 221بالسنة املا ية التي سجلت اقتناء 

 1111املـبـيـعـات ــالـعـامـة ــكـأكـةـر ــعـالمـة ــمـقـتـنـيـة ــب ــ“ سوفا ”تصدرت شركة 

كـأكـةـر ــعـالمـة ــمـقـتـنـيـة ــخـار  “  رونـو ــالـجـزائـر” سيارة, في حيـن تصـدرت ــشـركـة ــ

 سيارة. 0016املخزون ب 

احــتــل ــمصــرف ــالســالم ــاملــرتــبــة ــاألولــى ــفــي ــاقــتــنــاء ــســيــارات ــمــن ــنــوع ــرونــو ــبــلــ  

مركـبـة   0606“ )ترست بنك”متجاوزا كل منافسيه على غرار  0102عددها 

 مركبة . 211« )فرع سوسيتي جينيرال « ALDو 

بالنظر الى مركبات هيونداي, رغم الصعوبات ــالـتـي ــواجـهـهـا ــمصـرف ــالسـالم 

فـي ــبــيــع ــمــخــزوكــهــا ــاال ــانــه ــتــمــكــن ــمــن ــتــجـاوزهــا ــبــفــضــل ــاملــجــهــودات ــاملشــتــركــة 

لـلــمــصــرف ــو ــالــعــمــيــل ــمــمــا ــمــكــن ــعــالمـة ــهـيــونــداي ــمــن ــتــحــقــيــق ــعــلــى ــاملــرتــبــة 

 سيارة. 0611الثالثة كأكةر عالمة مقتنية ب 

 إنجـــــــــــــازات املبيعــــــــــــــــــــات



 

 إحصــاءات مبيعــات الوكــالء :

 املبيعات حسب النوع : 

 
 

 املبيعــات الشهريــة :

 املبيعات حسب النوع :

   تعتبر املبيعات الشهرية مستقرة بوجه عام باستثـاـا

شـهـرأ ــلفـريـي ــ  ـجـويــلـيــة ـالـلــ  ـ  ـ شــهـ ا  ـا  ــ ـاعــات 

 بسبب شرا  سيا ات للمخز  ؛

 

 

 التي  ـوـو  ـفـ ـ ـا  مستقرة طوال العام باستثاا  فترات

  فرة في املخز  . 

    ــ ــي ــاملــبــيــعــات ــالشــهــريــة ــلــلــســيــا ات ــخــا   ــاملــخــز 

التي  ـوـو  ـفـ ـ ـا  مستقرة طوال العام باستثاا  فترات

  فرة في املخز  . 

 مبيعات خار  مخزون املصرف مبيعات وفق مخزون املصرف
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 مبلــ  التمويــالت :

 ا   ع ع د التمويالت  لقائًيا ن را :

 فــر ج ــجــ  ــ ة ــفــي  ــ6 ــوســيــع ــشــبــاــتــاــا ــمــع ــافــتــتــا  ــ

مصرف السالم ) فرج   قـلـةف ــفـرج ـ سـعـبـةف ـفـرج 

ســـيـــ أ ـــ ـــاـــفـــبف ـــفـــرج ـــلد ا ف ـــفـــرج ـــبســـاـــرة ـــ  ـــفـــرج 

بــا ــاــةع ــ ــوقــيــع ــا ــ ــاقــيــات ــ ــمــويــي ــا ســ ــ ــال ــ  ــمــع 

 الع    م  الشر ات؛

  الصـيــاـة ــاملـوافــقــة ـلــلـشــرحــعـة ــا سـالمــيــة ـاملــقـتــر ــة

 م  طرف املصرف؛

 ا ق ام التجا أ ال عال ال أ قام به املصرف؛ 

 جودة خ ما اا؛ 

  الــتــاــعــيــة ــا عــالمــيــة ــلــبــاــ  ــالســالم ــعــ ــ  ــ ســائــي

ا عـــالم ـــالـــتـــقـــلـــيـــ  ـــة ـــاملـــخـــتـــلـــ ـــة ـــ) اد ـــوف ـــجـــرائـــ ف 

  ل زيو ع.

  ــــــوســـــــيــــــع ـــــــمصــــــرف ـــــــالســـــــالم ــــــعـــــــ ــــــ  ـــــــالشــــــبـــــــوـــــــات 

  ويتر...الخع؛ فلنستاغرام فا جتماعية )فا سبوك

 

 

   إطــالت ــ ــاــ  ــات ــاملــبــيــعــات ــلــ ــلــ  ــالــتــاــافــ  ــبــ ــ

 الو ا ت؛

   م  خالل ه ه ـاملـعـعـيـات ـاملـ  ـو ة ـلعـاله  ـل ـبـ

م  الضر  أ زيادة حجم ـسـعـة ـمـخـز   ـمصـرف 

 السالم م  لجي  لبية طلبات زبائن ا.
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كـمـا ـشـهــ ت ـفـر ج ـدا ـي ــبـراهـيـم ـ  ــالـقـبـة ـانــخـ ـا  ـفــي 

 التمويي بسبب  وقف  مويي شرا  السيا ات لألفراد.

  1602فيما   ي ج  ل  ل ص الوضع التموي ـي ـ ـلـعـام ـ

 :حسب الوكالة بالدينار  الجزائري  

 

 

 

 

 

 جنــاح االتفاقيــات :

مـبـلـغ  ـ1602بلغ مبلغ التمويي ــفـي ـإطـا  ـا  ـ ـاقـيـات ـلـعـام ـ

 د  د اا ؛ 1 110 012 621

 : 1602فيما   ي ج  ل  ل ص الوضع التموي ي لعام 

 : 1602انجـــازات سنـــة 
ف شه ت خلية ـالـتـجـزئـة ـاملصـرفـيـة ـ ـعـو ا  8102في عام 

 كب ر م  لجي  اقي  له افها  ذل  م  خالل:
 املشا كة في الع    م  املعا    الت اهرات 
 إنشا  مركز تسليم فيHCI  لتسهيي التسليم لعمالئاا؛ 
  إنشــا  ــقســم ــخــال ــداخــي ــالــ ــلــيــة ــلــ  اســة ــاملــلــ ــات

 التمويلية لال  اقيات   ك ا فت  الحسابات البااية.
 خصيص ش ص مولف بالبعاقات الرماد ة؛  
  مــراســلــة ــ زا ة ــالــ اخــلــيــة ــبــاــر  ــالــتــ خــي ــ  ــ ــوجــيــه

عاا رها بتعبي  التعليمات الوزا يـة ـالصـاد ة ـبشـ   
شـــعـــب ـــالـــبـــعـــاقـــات ـــالـــرمـــاد ـــة ـــبـــاســـم ـــزبـــائـــ  ـــمصـــرف 

 السالم.

  ــوقــيــع ــا ــ ــاقــيــة ــمــع ــشــركــة ــالســالمــة ــلــتــ مــ ــ  ــبــ ــســبــة 
   %21 خ يض 

 : 1601االنجـــازات املتوقعـــة لسنـــة 

ف ستعمي خليـة ـالـتـجـزئـة ـاملصـرفـيـة  8102بال سبة لعام 
 ع   :

  ـــمـــلـــ  ـــمـــركـــز ـــتســـلـــيـــم ـــمســـتـــقـــي ـــخـــال ـــبـــمـــصـــرف 
 السالم؛

  ـوقــيـع ــا ـ ــاقـيــة ــشـراكــة ـمــع ـمــجـمــع ــبـا ــ  ـ  ــمـجــمــع 
 فو د.

  هللا املوف 

 

1602 1 553 032 026,00   

901 1 329 239 924,00   

1601 1 184 044 912,00   

3101 1 174 243 975,00   

2501 878 022 778,00      

1604 846 691 791,00      

3001 707 827 782,00      

1603 615 633 799,00      

1901 593 441 899,00      

1605 361 657 348,00      

701 32 342 166,00        

101 18 999 665,00        

501 1 460 025,00          

تعبئة  التمويل اإلتفاقية
 التمويل

Djezzy  61 149 583 45 
Syndicat national des magis-

trats de la cour des comptes 0 0 
Syndicat Algérien des para-

médicaux 0 0 
Saidal 23 049 268 21 

Echo d'Algérie 3 133 759 2 
GAM Assurances 12 873 883 9 

Université d'Adrar 0 0 
Université de Batna 1 0 0 
Université de Biskra  0 0 
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 منبــر هيئــة الفتــوى

 م الدكتور عزالدين بن زغيبةـــبقل

و  رورة وجودها في امل سسات  ة الرقابة الشرعيةأهمي”

 “املالية اإلسالمية

02 

تــعــد ــهــيــئــات ــالــفــتــوى ــوالــرقــابــة ــالشــرعــيــة ــأحــد ــأركــان ــاملصــارف ــواملــ ســســات ــاملــالــيــة 

 اإلسالمية وشرياكها الذي يتعهدها بالحيـاة, ــوطـوق ــنـجـاتـهـا ــمـن ــاملـخـالـفـات ــالشـرعـيـة,

واسـتـوت عـلـيـه، ــ ــبـنـيـتوصمام أماكها الذي يحفظها من االنحراف عن منهجها ــالـذي ــ

 قائمة على سوقه. 

وبـنــاء ــعــلــى ــمـا ــســبــق ــفــقــد ــنصـت ــمــعــظــم ــاملصـارف ــفــي ــقــوانــيــ ـهــا ــاألســاســيــة ــوأنـظــمــتــهــا 

الـداخــلـيــة ــعـلــى ــأهـمــيــة ــخضــوع ــمـعــامــالت ــهـذب ــاملصــارف ــلــلــرقـابــة ــالشـرعــيـة ــلضــمــان 

 التزامها باألحكام الشرعية. 

  يما  بيا  ه ه األهمية في العاا ر اآل ية:  

إ   جود هيئة ال توى  الرقابة ــالشـرعـيـة ــبـاملصـا ف ــ املـ سـسـات ــاملـالـيـة ــا سـالمـيـة   –  0

ا تياجات امل سسات املالية ا سالميـة  ب  اسة ه ه األخ رة لمر بالغ األهمية  يث  قوم

مـ  ــالــوســائـي ـــ اآللـيــات ــ ا جــرا ات ــ الصــيـغ ــالــتــمـويــلــيـة ـــ ا سـتــ ــمـا يــة ــلــتـقــوم ــبــاــا  ــعـلــ ــ ــا 

لــتــمــاــ  ـــ ــلــ  ــاملــ ســســات ـــمــ  ــا نــعــالت ـــفــي ـــعــمــلــهــا املــاــتــجــات ـــا ســالمــيــة ــالــبــ  ــلــةف ـــبـابــتــوــا  

انعالقة سليمة   اس ة     تعثر لمام األزمات إ  بالق   العس ر ال أ     ـقـ هـا ــقـ   ـ ـا 

كـمـا ــ ـقـوم ــبـ  اسـة  ــع   املقا مة  الح اظ ع   التواز  املـعـلـوي ــفـي ــمـ ـي ــ ـلـ  ــالـ ـر ف 

 ل   إقرا هام  ثم العقود  املستا ات  الا ر في م ى استي ائ ا للشر ط الشرعية   

 متابعـة ــاملصـا ف ــفـي ــ ـاـ ـيـ هـا ــ الـتـ قـيـ  ــعـلـ ـ ـا ــلـتـتـ كـ  ــمـ  ــمـ ى ــالـتـ ام ف تع  لها ل  إلااؤها

 ل  امل سسات بقرا ا  ا في  ا ي  السياسات ــ ا جـرا ات ــ الـتـقـيـ  ــفـي ــاسـتـخـ ام ــاملسـتـاـ ات 

  املاتجات. 

إ  ـــمــعـلــب ـــا فــتـا  ـــ الــرقــابـة ـــالشــرعــيـة ـــعــ ــ  ــاملــ ســســات ــاملــالــيــة ــا ســالمــيــة ــ ــمــ ــي ــالــعــمــ   ــ-2

ا سترا يجي   ال ا ية املم  ة للعمي املا ي  املصرفي ا سالم    لق   ماات ــهـيـئـات ــالـ ـتـوى 

 الرقابة الشرعية  ع   م ى لكثر م  ــل ةـعـة ــعـقـود ــمـ  ــقـيـادة ــاملـ سـسـات ــاملـالـيـة ــا سـالمـيـة 

بج ا ة  تب  جا زت ب ا مر لة الت سعـ  إ ـ  ــمـر ـلـة ــالـتـوسـع ــ ا نـتـشـا   ــ ذلـ  ــ ـلـه ــفـي ــ ـي 

 بعئات مالية  مصرفية  قلي  ة.

التي تعتم   -   ختلف اثاا  في ل  املصا ف ا سالمية جا ت كب  ي للباوك التقلي  ة  – 3

لـتـخـر  ــالـاـاق ــمـ  ــضـيـ  ــالـتـعـامـي ــمـع ــاملـ سـسـات ــاملـالـيـة   –الـربـا ــلسـاسـا ــلـتـعـامـال ـ ـا ــاملـالـيـة ــ

الــتــقــلــيــ  ــة ـــ  ــر  ـــالــ ــو  ـــفــي ـــاملــعــامــالت ـــالــربــويــة ـــإ ــ  ـــ  ــب ـــالــحــالل ـــالــ ــســيــ  ـــفــي ـــاملــعــامــالت 

ا سالمية  ذل  مـ  ــخـالل ــاملصـا ف ــا سـالمـيـة  ــلـاـ  ــهـ ا ــ  ــ ـاـصـي ــفـي ــاملـ سـسـات ــاملـالـيـة 

ا سـالمـيــة ــإ  ــإذا ــ ــانـت ــهــاـاك ــهـيــئـة ــ قــابـة ــشــرعـيــة ــتشــرف ــعـلــ ـ ــا ــ  ــراقـب ــلعــمـالــهـا ــ لدا هــا 

   وجهها   ق م لها الحلول عا  بر ز املشاالت  العقبات. 



 

إ  ال     سهر   ع   قيام امل سسات املالية ا سالمية بمهم  ا التي  ج ت م   – 4

لجلها سوا  في ذل  ا دا ي   ل  املو     ال    هم ع   ا صال مباشر باملتعامل     

 متلوو  لد ات الشرحعة      ا يي علومها في الاالب األعم  بي إ  ك  را من م جاؤ ا 

م  م سسات  بوية   بالتا ي فإ   ل  امل سسات في  اجة ماسة لوجود هيئة  قابة 

شرعية تعين ا ع   بيا  ل وام الشرحعة في معامال  ا   صرفا  ا كما تساع ها ع   

التايف  التعاط  مع الوضع املااسب للمصا ف ا سالمية د   الرجوج إ   ا قتباق 

 م  لعمال امل سسات التقلي  ة. 

إ  ا قتصاد اليوم ق  تعق ت معامال ه املالية   و ه التجا يةف   وسعت فيه  – 5

شباة التعا   ب   امل سسات املالية بشوي غ ر مسبوت  

 انتشرت معه لنواج ج   ة م  

التصرفات املالية   ااع  ا  

كبعاقات ا ئتما ف 

 الحسابات 

ب نواعهاف 

 التجا ة 

ا لاتر نية التي    وج  

لها ل وام في املصاد  ال قهية 

الق  مةف  إ   ج ت األ وام فإ  املصرفي   القائم   

ع   ال شاط املصرفي غ ر م هل   للاشف عن ا ب ن سهم  فه ا  له   ك  ضر  ة  جود 

هيئة  قابة شرعية  رع    راقب العمي الشرعي في  ل  املصا ف  امل سسات    فع به 

  إ   لقص ب م اه  ذل  بالتعا   مع إدا ة  ل  امل سسات.

إ   و  ا ست ما   التمويي في امل سسات املالية ا سالمية ك  رة  نوازله ع   ة  – 0

 
 
   ت م ف  ا جميع العملياتف  بالتا ي فهي  وجد  م  الصعب ل   

ً
  ا  ا

ً
لها قالبا

ماتاجة إ   م   ا ر في  ي ما  عر  عل  ا م  العمليات  املعامالت  غ رها م  العلما  

املتخصص        تاق  ذل  للم سسة املالية ع   الوجه املعلوي  املرغوي إ  إذا 

انت م ل لئ  العلما  في هيئة  لبي طلبات امل سسات بصو ة سرحعة  دائمة مهما  انت 

 ك افة  ل  العلبات     رة    دها. 

إ   جود هيئة للرقابة الشرعية في امل سسة املالية ا سالمية  اسب ا مص اقية  – 2

ل ى الرلأ العام   حعزز ثقة املساهم    املو      املتعامل   ب ا  بخا ة إذا  ا  

 م  ا   يا  
ً
الت ام  ل  امل سسة بمقر ات الهيئة الت اما  امال  كما  شيع جّوا

  العم نعاة في ن وسهم   يزيي ش  املتردد   في التعامي معها. 

 هااك الع    م  التا  ات – 2

  واجه العمي املالياملصرفي ا سالم    لق   واط ت  

ال  اعي  األسباي العلمية  العملية   نادى الع    م  املصرفي   ا سالمي    ال قها  

 الشرعي   بضر  ة  عوير لن مة الرقابة الشرعية في امل سسات املالية ا سالمية م  

 

 

 

 

خالل  ضع لن مة  لس   إجرا ات  ضم  السالمة املهاية للت قي   الرقابة الشرعية 

 إ  في  ي  جود هيئة شرعية متمااة في ال توى  الرقابة   ل   ت تى ذل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إ  العصر ال أ نععش فيه  ا ث  - 2

فيه الا  ر م  ا بتوا ات  التعو ات املصرفية   في  ي 

 وم   هر  يغ ج   ة في املعامالت املالية مما  تعلب  جود هيئة م  العلما  عا ها 

ا  اطة بقواع  املعامالت ا سالمية  عا ها الق  ة لإلجابة ع    ل  القضا ا  الاوازل 

  املصرفية املعق ة.

 الدكتور عزالدين بن زغيبة

 

 

00 



 

 نشاط التسوي  و االتصال
 “لمايتي”السحب ال ص ي لعومبو  دفتر ا ست ما  

 “أمنيتــي عمــرة...تحقــق حلــم الفائــزة األولــ ”

  

 

 

 

 

00 

سحب النظمت خلية التسويق و االتصال للمصرف 

الفصلي للقرعة الخاصة بطومبوال دفتر اإلستثمار 

 10للثالثــــــي األخيـــــر من الفاتــــــ أكتوبر الى “ أمنيتي”

؛ و الـــــذي جــــــرى بتاريـــــخ 1602د سمبـــــر مــــــن سنـــــــة 

باملقر الرئيس ي للمصرف  1601جانفي  02الخميس 

بدالي ابراهيم؛ بحضور نائب املدير العام السيد 

 “ عبد الرحمن بن لحفص ي”

سـفـيـان ” و رئيـــــــس القطـــــــاع التـجـــــــــــاري ـالسـيـــــــــــــد ـ

مــحــمــد ” و ــاملــحــضــر ــالــقــضــا ــي ــالســيــد ــ“  جــبــايــلــي

 و كذا بحضور جمع من املوظفين.“ بوسماحة

ـــــدة  يوسفي ”و قد تو  السحـــــب فوز السيـ

من قسنطينة بالفوز بعمرة الى البقاع “ وهيبة

املقدسة مدفوعة التكاليف من طرف مصرف 

 السالم الجزائر.

لالطالع على فاليالديالو سالحالة قالرعالة دفالتالر 

على قالنالاة الاليالوتاليالوة “  أمنيتي” اإلستثمار 

 الجزائر -الرسمية لمصرف السالم

https://www.youtube.com/watch?v=I_uGV-xZw4I


 

 نشاط التسوي  و االتصال

 الجزائر للتمويل العقاري الجديد-اطالق مصرف السالم

 “دار الســالم لالستئجـــار”

00 

هل ترغـب فـي استئجـار منـزل أو شقـة ـ  

 أنـت بحاجـة إلـ  مساعـدة ماليـة  

ــــا  ــــزل ــــهــــنـــــ ــــار ــــمــــنـــــ ــــالم ــــالســــتــــئــــجـــــ دار ــــالســـــ

 ...لتدعمـك

 

مــن ــيــمــكــنـــــه ــاالســتــفــادة ــمــن ــدار ــالســالم 

 لإلستئجار  

 :  توفر فيه الشر ط التاليـة  ي ش ص

   سـاـة ــ ـا يـ   71   02 العمر ما ب

 آخر قسـط م فوج ؛

  ل   وو  مو  اف  ا ب مهاة  رةف  اجر ل   ا ب إ راد

 ع إذا ـــكــاــت ـــمــو ــ ــا ـــبــعــقــ  ـــعــمــي ـــغــ ــر ـــمــاــ د ـــاملــ ة .ثــابــت

 لشهر؛ 6 لق ميـة في العمي    قي ع 

  إذا ــ ــانــت ــاملــ اخــيــي ــالشــهــريـــة

 111 ثــابــتـــــة ــ  ــمــاــتــ ــمـــــة

 .د    لكثر 41

 

ماهي مميزات ــتـمـويــل 

دار ـــــــــــــــــــــــــــــــالســـــــــــــــــــــــــــــــالم 

 لإلستئجار  

  ــــة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـــي  ــ ــ ــ ــ ــــويــ ــ ــ ــ ــــمــ ــ ــ ــ ــــتــ ــ ــ ــ الــ

ـــ   ــــمــ ـــعـــــتـــــمـــــ ة ــ مــ

الـهـيــئـــة ــالشـرعــيــــة 

 للمصرف ؛

  ــمــويــي ـــ صــي ـــقــيــمــتــه ـــإ ــ  

 د  ؛ 0 511 111

  شهر ؛ 84 إ   08 فترة س اد  مت  م 

ــــل ــــدار ــــالســــالم  كــــيــــف ــــ ســــدد ــــتــــمــــويـ

 لإلستئجار  

  ـــخــــالل ـــ ســـ د ــــمـــ  ـ ـــل  ـ  ـــمـــاــــ  ـ

ا قتعاج املـبـاشـر ــمـ  ــالـرا ـبف 

 ل  م  خالل  اويي دائم ؛

   ا قتعاج الشهرأ  صي إ %

 .م  قيمة م اخيل  51

 

 

 ماهي اإلمتيازات املرتبطة بدار السالم لإلستئجار  

 هامش  ب    ضي ي عا   وط   الرا ب ؛ 

 مويـي ب    مصا يف امللف ؛  

  إموانية  فع قيمة التمـويـي ــبـ عـم

ـــ   ــــمــ ـــ  ــ ـــلـــــتـ ـــعـــــائـ ـــلفــــراد ـــ مــــ  ـــ

)ليف  الـــــ  جــــــة ـــــــاأل  ــــــ 

ـــبــــ ــــت ـــإبــــ ف ـ ل   لمف ـ

 ؛ الز  )ةع

   ــمــويــي ــ ــمــاــ 

ـــــ   ـــعـــ ــ ـــاــ ــ ـــ ـــ ــ ــ ل  ــ

ـــ  011 ــ ــــمــ ــ % ــ

  قيمة ا  جا .



 

 المصرف بعيون الصحافة  

00 



 

متفرقـــات        

00 

الجزائر ع   مواقع -  اات مصرف السالم

 التوا ي ا جتماعي
تعتبر شبوات التوا ي ا جتماعي  سلية سهلة فعالة  مجانية لتمرير لأ  سالة ل  تسـويـ  ــلأ 

 ماتجف كما تسم  بالتوا ي مع جميع فئات املجتمع   ا    طلبا  م  التا ي بانشاا   م 

 بيئة العمل المناسبة 
 حسة مجلة صدى الموارد البشرية

https://web.facebook.com/alsalam.bank.alger/
https://web.facebook.com/alsalam.bank.alger/
https://web.facebook.com/alsalam.bank.alger/
https://www.youtube.com/channel/UC4O6brwAMjYRXeIaV9oVJSw?view_as=subscriber
https://twitter.com/Alsalambankdz
https://www.linkedin.com/company/28632751


 

00 

 -جائــــــــــــــــزة الفـــــــــــــــرع املتميـــــــــــــــز   -
 

سعتــــــم مااهــــــا ألك ــــــر ال ــــــر ج استقعابــــــا للمــــــوا د   ست خــــــي ضمــــــ   قييــــــم ماــــــ  

 . البونــــــ    سعتــــــم سحــــــب قرعــــــة لعمــــــرة  ا ــــــ ة ملو  ــــــ  ال ــــــرج ال ائــــــز

متفرقـــات    

 

 

 



 

00 

 :قصة نجاح

هـذب ــال ــتـفـي ــحـق ــوصـف ‘  فاشلة’ إال أن صفة …على أن يتولى إدارة شركة فاشلة جوردن وافق 

فـي ــحـقـبـة ــالـثـمـانــيـنـات ــمــن ــالـقــرن  Continentalحـال ــشـركــة ــالـطـيــران ــاألمـريـكــيـة ــكـونــتـيـنـنـتــال ــ ــ

املـا ـ ــي ــالـتـي ــحصــلـت ــعـلــى ــلــقـب ــأسـوأ ــشــركـة ــطـيــران ــفــي ــالـواليـات ــاملــتـحــدة، 

 …حيث أعلنت إفالسها وفق القانون األميركي مرتين

شهـرا نـ ـو ــجـوردن ــبـثـون ــفـي ــتـحـويـل ــكـونـتـيـنـنـتـال  02خالل 

 From)مــن ــــأســوأ ــــإلــى ـــأول ــــشــركــة ـــطــيــران ــــفــي ـــأمــريــكــا ــــ

worst to first(  وهـي ــالـجـمـلـة ــالـتـي ــكـررهـا ــجـوردن(

كثيرا  واختارتها مجـلـة ــفـورتشـن ــاألمـريـكـيـة ــ ـمـن 

شركة أمـريـكـيـة ــلـلـعـمـل ــفـ ـهـا، ــفـي ــأول  066أفضل 

يوم عمـل لـه ــفـي ــالشـركـة، ــكـان ــسـعـر ــسـهـم ــشـركـة 

طيران كونتيننتال في البورصة األمريكية أقل مـن 

 16دوالر. حين تقاعد وتركها، ــكـان ــسـعـر ــالسـهـم ــ 1

لـــيـــكـــون ـــــاملـــديـــر  دوالر. ـــــوقـــع ـــــاالخـــتـــيـــار ـــــعـــلـــى ـــــجـــوردن

التنفيذي لشركة طيران غـارقـة ــحـتـه ــأ نـ ـهـا ــفـي ــاملشـاكـل 

وقاربت على إعالن إفالسها حته أن مديرها اسـتـقـال ــبـعـدمـا 

وفـي ــبـدايـة ــعـمـلـه، ــاكـتـشـف …  فشلت محاوالته لتغيير هذا ــالـو ـع ــ

جوردن حقيقة و ع الشركة: تأخر رحالت الطيران عن مواعديها ــبشـكـل ــيـومـي، 

 ـيــاع ـــحــقــائــب ــاملســافــريــن، ـــإلـغــاء ـــرحــالت ــالــطــيــران ـــألســبــاب ــعــديــدة، ـــعـدم ـــتــوفــيــر ــقــطــع ـــالــغــيــار 

والفنيين في الوجهات التي تسافر إل ها ــطـائـرات ــالشـركـة، ــفـا ا ــحـدث ــوتـعـطـلـت ــطـائـرة ــمـا ــخـار  

املقر الرئيس للشركة، كان إصالحـهـا ــيـحـتـا  ــلسـاعـات ــ/ ــأيـام ــ/ ــأسـابـيـع ــطـويـلـة، ــخـاللـهـا ــتـوجـب 

العثور للمسافرين على وسيلة سفر بديلة وأماكن بيات على حساب الشركة، مما  ـاعـف ــمـن 

 نزيف الخسائر.

فوق  لك، وبس ب الخسائر التي ــتـحـقـقـهـا ــالشـركـة، ــكـان ــمسـتـوى ــالـنـظـافـة ــواألنـاقـة ــداخـل ــكـل 

 …طائرة من طائرات الشركة في أدن  مستوياته

بس ب كل  لك، كانت الروح املعنوية عند العاملين مـن أسـوأ ــمـا ــيـكـون، ــوفـوق ــكـل ــ لـك، ــكـان 

فريق العمل ينظر بعين التحدي واالزدراء لكل مدير تنفيذي جديد يأتـي لـيـحـل ــمشـاكـل ــالشـركـة 

ليجدها مستعصية على الحل ويكتـشـف ــعـدم ــقـدرتـه ــعـلـى ــتـغـيـيـر ــالـو ـع، ــفـيـفـضـل …  املتأصلة

النجاة بنفسه ويتر  منصبه، آخذا معه املاليين من الدوالرات املتفق عل هـا ــمـعـه ــقـبـل ــأن ــيـبـدأ 

الــعــمــل ــــفــي ـــالشــركــة، ــــمــاليــيــن ــــكــان ـــيــمــكــن ــــصــرفــهــا ــــلــحــل ــــمشــاكــل ــــالشــركــة ــــأو ــــتــحــســيــن ــــرواتــب 

 …العاملين

قام جوردن بحساب إجمالي التكاليف والخسائر التي تتحملها الشركة نتيجة كل هذب ــاملشـاكـل 

مـلـيــون ــدوالر. ــعـنـدهــا ــأعـلــن ــجــوردن ــعـن ــخـطـتــه ــلــجـمـيــع  ــ1واألعـطـال ــوالـتـأخــيـر، ــووجــد ــالـرقــم ــ

شــركــات ـــطــيــران، ـــســيــقــوم ـــبــتــوزيــع ـــنصــف ـــهــذب  ـــ1املــوظــفــيــن: ـــإ ا ـــحــلــت ـــالشــركــة ـــ ــمــن ـــأفضــل ـــ

أو   –ألـف ــمـوظـف  ــ ــ16املاليين الخمسة على كل العاملين غير التنفيذيين وغيـر املـدراء ــ)إجـمـاال ــ

دوالر زيادة على الراتب الشهري ــلـكـل ــمـوظـف، ــفـي ــالشـهـر ــالـتـالـي ــلـهـذا ــاإلعـالن ــحـلـت  01ما  ع ي 

الشركة في املركز الرابع وفي الشهر الثاني والثالـث حـلـت 

فـي ـــاملــركــز ـــاألول. ــخــالل ـــالــعــام ـــاألول ــدفــع ـــجــوردن ـــاملــال 

مرات ولتوزيع املال عـلـى ــالـعـامـلـيـن ــكـان  0الذي وعد به 

جوردن يوقع ــكـل ــشـيـك ــإ ـافـي ــبـنـفـسـه ــويسـافـر ــلـيـوزع 

هذب الشيكات على كل ــمسـتـحـق ــلـهـا ــبـنـفـسـه ــولـتـو ـيــ 

وتث يت فكرة املكافأة في أ هان العامليـن، ــأصـر ــجـوردن 

عــلــى ـــأن ـــاملــبــلــ  ـــاإل ــافــي ـــيــتــم ـــصــرفــه ـــعــن ـــطــريــق ـــشــيــك 

إ ــافــي ــولــيــس ــعــن ــطــريــق ــزيــادتــه ــعــلــى ــالــراتــب ــالشــهــري 

لكل عامل،  لك التوزيع كان له األثر البال  العـمـيـق ــعـلـى ــالـعـامـلـيـن ــألكـهـم ــسـبـق ــوحصـلـوا ــعـلـى 

وعود سابقة من مدراء سابقين وعـود ــلـم ــتـتـحـقـق ــولـم ــتـنـفـذ، ــمـا ــجـعـلـهـم ــ شـكـون ــفـي ــأي ــوعـود 

مماثلة من اإلدارة. هذا الدخل اإل افي جعل العاملين  غيرون طريقة تفكيرهم األمـر الـذي ــبـدا 

واضــحــا ــفــي ـــســلــوكــهــم ـــفــمــثــال ــحــدث ـــ ات ـــيــوم ــأن ـــعــدد ـــالــوجــبــات ــالــتــي ـــســلــمــهــا ـــاملــتــعــهــد ــلــطــائــرة 

مسافرة كان أقل بعشر  وجبات من عدد ركاب الـطـائـرة. ــقـبـل ــبـدء ــتـوزيـع ــاملـال ــاإل ـافـي 

كانت املضيفة ستطلب من املتعهد إحضار الوجبات الناقصـة، ــوبـهـذا ــكـانـت 

دقـيـقـة ــحـتـه ــحـدوث ــ لـك. ــبـعـد ــتـوزيـع ــاملـال  ــ16الطائرة ستتأخر ربـمـا ــ

اإل افي، أصبـ سـلـو  ــاملضـيـفـة ــمـخـتـلـفـا، ــفـقـد ــقـامـت ــاملضـيـفـة 

عو ا عن  لك بتوبيخ املتعهد وزجرب ــكـي ــال ــيـكـررهـا، ــوبـعـدمـا 

ـــاملضـــيـــفـــة ــــعـــلـــى ــــبـــعـــل ــــالـــركـــاب  أقـــلـــعـــت ــــالـــطـــائـــرة، ــــعـــر ـــت ـ

ــا ـــــلـــهــــم ـــــعــــن ‘  مشـــروبـــات’ الـــحـــصـــول ــــــعـــلـــى ــافـــيـــة ــــــتـــعـــويضــ إ ــ

الوجبات الناقصة ــالـتـي ــلـن ــيـحـصـلـوا ــعـلـ ـهـا. ــبـذلـك ــالـتـزمـت 

الطائرة باإلقالع في موعدهـا، واسـتـخـدمـت ــاملضـيـفـة ــ كـاءهـا 

لحل املشكلة بطريقة مر ية للجميع، وزارد ر ـا ــاملسـافـريـن 

عن الخـدمـة ــاملـقـدمـة ــلـهـم. ــوفـي ــمـثـال ــآخـر: ــفـي ــ روة ــاالزدحـام، 

كان موظفو االستقبال يتركون أماك هم وينتقلـون ملسـاعـدة ــالـركـاب 

على الصعود لطائراتهم والجلوس في مقاعدهم بسرعـة، ــلضـمـان ــقـيـام 

رحــلــة ـــالــطــائــرة ـــفــي ـــمــوعــدهــا ـــوأال ـــتــتــأخــر. ـــهــل ـــالــبــونــص ـــفــقــط ـــيــحــل ـــمشــاكــل 

الشركات  لعـلـك ــاتن ــسـتـظـن ــأن ــهـذب ــاألمـوال ــاإل ـافـيـة ــهـي ــمـا ــدفـعـت ــالشـركـة ــلـلـنـجـاح، 

وهذا ظن غير دقيق. األمـوال جـعـلـت ــفـريـق ــالـعـمـل ــكـلـه ــ ـغـيـر ــطـريـقـة ــتـفـكـيـرب. ــملـا ا  ــاتن ــهـنـا  

مدير للشركة يلتزم بتنفيذ ما وعد به. اتن هنا  مردود ملموس لالهتمـام ــبـالـعـمـل. ــاتن ــهـنـا  

بذرة روح عمل جماعي إيجابي. اتن بدأت روح الفريق تتحقق. هـذب ــكـانـت ــالـخـطـوة ــاألولـى ــالـتـي 

ســاعــدت ــــعــلــى ــــتــنــفــيــذ ــــبــقــيــة ـــخــطــوات ــــجــوردن. ــــوو ــع ـــخــطــة ــــإداريــة ــــلــزيــادة ــــاألربــاح ـــوتــقــلــيــل 

الخسائر، أولها عمل تقييم لرحالت الشركـة الـتـي ــتـجـلـب ــاألربـاح، ــوتـلـك ــالـتـي ــتـجـلـب ــالـخـسـائـر، 

من أجل زيادة األولى ووقف األخرى. ثم قررا إنشاء مراكز عمليات وورش صيانة في العديـد ــمـن 

الجهات التي تسافـر ــإلـ ـهـا ــطـائـرات ــالشـركـة، ــلـتـقـلـيـل ــالـزمـن ــالـالزم ــإلصـالح ــأي ــعـطـل. ــكـمـا ــقـرر 

جوردن التخلص من أسطول طائرات الشركة الـتـي ــكـانـت ــتـتـعـطـل ــكـثـيـرا، ــواسـتـبـدلـهـا ــبـطـائـرات 

حديثة قليلة األعطال. القرار التالي كان و ع آليـة ــلضـمـان ــالـتـزام ــرحـالت ــالشـركـة ــبـمـواعـيـدهـا 

وعــدم ـــالــتــأخــر، ـــوكــذلــك ـــ ــمــان ـــعــدم ـــ ــيــاع ـــحــقــائــب ـــاملســافــريــن ـــوخــفــل ـــهــذب ـــاملــعــدالت ـــإلــى 

أدنــاهــا. ـــكــانــت ـــأشــرطــة ـــاألســمــاء ـــالــتــي ـــيــتــم ـــربــطــهــا ـــبــكــل ـــحــقــيــبــة ـــمســافــرة ـــمصــنــوعــة ـــمــن ـــالــورق 

الـتــقــلـيــدي، ــوبــالــتــالـي ـــكـانــت ــفــي ــاألغــلــب ــتــتــمـزق ـــوتضـيــع. ــفــقــرر ــجــوردن ــاســتــبـدال ـــتـلــك ــالــورقــيــة 

بأخرى مصنوعة من األلياف البالستيكية، والتي قاومت القـطـع ــوالـتـمـزق ــواسـتـمـرت ــفـي ــمـكـاكـهـا 

 حته  ستلمها صاح ها.

القرار األخير كان و ع خطوات نافذة لكسب ثقة العاملين في الشركة، في مبادرة أطلقـوا عـلـ ـهـا 

فعدم الثقة املتبادل كان السم القاتل الذي يـنـتـشـر ــفـي   Working Togetherاسم: العمل معا 

أنت ال تكذب على طبيبك املعالـ،، ــوال ــعـلـى ”جسم كل الشركة. فكانت مقولة جوردن الشهيرة: 

أدر  جوردن أن نجاحه في تحويل ــالشـركـة ــمـن “. املحامي الذي يترافع عنك، وال على موظفيك

خاسرة ــلـنـا ـحـة، ــ ـعـتـمـد ــعـلـى ــبـث ــروح ــالـفـريـق ــالـواحـد ــفـي ــجـمـوع ــالـعـامـلـيـن. ــكـان ــيـقـوم ــدوريـا 

بتذكير فريق العمل أكهم قادرون على الفوز، فقط إ ا أرادوا هم  لك وكان علـى ــجـوردن ــإجـراء 

عمليات جراحية إلخالء الجسم من األورام، تلك الجماعات الـتـي ــتـرفـل ــالـعـمـل ــبـروح ــالـفـريـق 

 الواحد، وال تصدق أكهم بمقدورهم الفوز، وتعمد لبث روح التشاؤم والتخا ل.

حصول العاملين على طائرات جديدة، ومعدات حديثة، وبرامـج ــتـواكـب ــالـعـصـر، ــومـديـر ــقـريـب 

م هم  ستمع لهم، وبث روح الـفـريـق ــالـواحـد، ــانـعـكـاس ــكـل ــ لـك ــعـلـى ــتـحـسـن ــمسـتـوى ــالـخـدمـة 

ور ا املسافرين وتقدم تقييم الشركـة ــعـلـى ــاملـنـافسـيـن ــوكـل ــهـذا ــكـان ــلـه ــنـتـيـجـة ــواحـدة: ــزيـادة 

 األرباح، وتحسن سمعة وشهرة الشركة، وزيادة ر ا العاملين واملوظفين.

 متفرقات

 نصيحة الشهر  
 يقول النا و: دع ي أقوم بالعمل،

أما الفاشل فيقول هذا ليس  

 .عملي

 أثر العمل على الفردمعلومة الشهر :  
صـا

 
 ــق

 
ات وإدرا  َمع ه الحياة، و لك من خالل توظيف قدرات الفرد وإمكانّياته ــفـي ــسـ ـيـل ــتـحـقـيـق ــأهـدافـه، ــبـا ال

ّ
جـهـدب ــفـ ـهـا. ــوبـالـّرغـم ــمـّمـا رى ــيهدف العمل إلى تحقيق الذ

فه العمل من أثاٍر فـي خـخـصـّيـتـه، ــومـن ــ
ّ
خل  بما يرى من ثمار جهودِب أمام عينيه، وبما ي 

 
ه يكون را ّيا

ّ
ٍة، إال أن

ّ
صيبه من تعٍب ومشق اتثـار: ــتـطـويـر ــالشـخـصـّيـة ــوتـحـقـيـق  ــهـذبي 

ـسـتـقـبـل. ــتـوفـيـر ــمصـدر ــدخـٍل ــإلعـالـة ــاألفـراد ــوالـعـائـال  ـط ــواضـو ــلـلـم 
ّ
ـخـط ات عن طريق رؤية نتا  العمل علـى ــالـواقـع ــاملـلـمـوس. ــتـكـويـن ــرؤيـة ــوم 

ّ
ات ــوإدرا  ت. ــالذ

ّ
مـعـرفـة ــالـذ

ـاس. ــوتـرسـيـخ وا ــالقدرات واملواهب، والتعّرف على نقاط قّوة و عف الفرد. تهذيب األخالق، وتنمية املهارات االجتماعـّيـة، ــوتـعـلـيـم ــأدب ــالـحـوار ــواالسـتـمـاع،
ّ
ـوا ـع ــمـع ــالـن

ّ
لـت

Gordon Bethune   جوردن بثون

وشركة الطيران األمريكية 

 نكتة الشهر 
 تقّدم 

 
روى من طرائف تاريخنا أنَّ رجال مّما ي 

 ال  سأل إلمام اإلإلى ا
 
ش يلي ليسأله س اال

ستهبل. والس ال هو: ما   أهبل أو م 
ّ

مثله إال
الكمو  ، فرّد اإلش يلي بس ال: أين 
ها .. أجاب الرجل: في قول إمر  

َ
قرأت

ه.."، 
َ
القيس:" وليٍل كموِ  البحِر أرخى سدول

جاّدة: الكمو   داّبة فقال اإلش يلي بنبرة 


