
 



 

 هي مجلـــــــة داخليــــــة شهريــــــة صادرة عن خلية التسويق و االتصال؛ تهدف من خاللها“ السالم”مجلة 

ن املشاركة سواء ــــــة موظفي املصرف، فبإمكان جميع املوظفيــــــن كافــــــز التواصل الداخلي بيــــــإلى تعزي

ل ــــــبمقاالت أو اقتراحات لتحسين مناخ العمل؛ أو بأفكار ملنتجات جديدة أو التعبير عن آرائهم من أج

ة ــــــصفحة خاصة في املجلة عمل إيجابية و متينة، و سنخصص لكل إدراة / خلية / فرع ــــــترسيخ بيئ

 داث...إلخــــــم األحــــــرض للصور و أهــــــع معــــــم

 مقاالتهم و اقتراحاتكم عبر البريد اإللكتروني :ندعو جميع املوظفين إلرسال 

 Marketing@alsalamalgeria.com-Groupe
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 افتتاح الفرع السادس 

 بالعاصمة
 فرع اسطاوالي يرى النور 

 60ص 

 منبــر هيئــة الفتــوى
أفكار في النهوض بالصناعة املالية 

 اإلسالمية في الجزائر 

 بقلم الدكتور عز الدين بن زغيبة

 60ص

مقتطفات من كتاب
 أسرار النجاح في العمل

31ص

 أقالم الموظفين
 فلسفة الصيرفة اإلسالمية و البنك اإلسالمي

 بقلم السيد محمد توفيق بوكريطاوي 

 30ص

 المصرف بعيون الصحافة 

 مقاالت وردت في الصحافة عن املصرف

 60ص

 الفهرس

 الكلمة االفتتاحية 
 بقلم املدير العام السيد حيدر ناصر   

 60ص 

 إقرأ 
 حملة إقراء في جميع فروع املصرف

 60ص 
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 الرياضة والعمل

 مشاركة من طرف السيدة نبيلة بوغلة

 36ص

 مهارات خدمة العمالء
 عشر مهارات لترض ي زبونك

 33ص 

 أخبار المصرف
 اطالق مركز االتصال ملصرف السالم

 31ص 

 قيادة فريق عمل
 عصارة تجربتي الشخصية  في قيادة فريق العمل 

 بقلم السيد السعيد كانوني / مسؤول األمن

 30ص

استطالع رأي واإلعالن عن 
 مسابقات

-مسابقة املوظف املتميز-مدى رض ى املوظفين
 مسابقة الفرع األكثر استقطابا للموارد

 30ص 



 

 

 

على ضوء هذه األحداث 

الصاخبة التي تعيشها البالد 

البد لنا من وقفة مع الذات 

لنسأل أنفسنا قبل أن نسائل 

حكامنا فكلنا راع و كلنا مسؤول 

  عن رعيته.

هل بذل كل واحد منا وسعه إلعطاء ما هو منتظر 

منه ألمته كل في موقعه و منزلته و طاقته؟ هل 

اجتهدنا ألداء الحقوق ألصحابها واألمانات ألهلها ؟ 

هل صححنا أخطاءنا و استدركنا عثراتنا و قومنا 

  مسارنا ؟

من السهل ان نحمل كل مشاكلنا على والة أمورنا 

و نعتقد ان تغييرهم لوحده كفيل بمعالجة 

أوضاعنا و مداواة ما استعص ى من أمراضنا ولكن 

 هيهات حين مناص.

صحيح ان لألخطاء املتراكمة في االختيارات 

االستراتيجية للحكومات التي تداولت على رأس 

وطريقة تسييرها مؤسسات الدولة منذ االستقالل 

نصيب وافر من املسؤولية عما آلت  للشأن العام

ولكننا لو حاسبنا أنفسنا   إليه األمور في بالدنا

كمواطنين لوجدننا نتحمل أيضا جزءا كبيرا من 

 املسؤولية في ذلك لسبب بسيط هو اننا نرتكب  

 

 

 

نفس األخطاء في إدارة شؤوننا 

في دائرتنا الصغيرة ولعل أكبر 

هذه األخطاء عدم أخذ العبرة 

من أخطائنا السابقة لتفادي 

تكرارها في مستقبل أيامنا و 

التقدم دوما نحو ما هو 

 أفضل و أجدى و أقوم.

من حق كل منا أن يرتكب 

األخطاء في أداء عمله فذلك 

أفضل من التقاعس و القعود مخافة الوقوع في 

الخطأ ولكن العاقل من يستدرك خطأه و يعتبر 

بخطأ غيره وال يحتقر صغار ذنوبه فذلك مدعاة 

 الرتكاب كبائرها

 

 وصغيرها ذاك التقى   دع الذنوب كبيرها

 إن الجبال من الحص ى   ال تحقرن صغيرة

 

مالحظة: كل ما كتبته اعاله ينطبق علي قبل غيري 

وما أبرئ نفس ي إن النفس ألمارة بالسوء نسدد 

ونقارب فما أصبنا فبتوفيق من هللا و ما أخطأنا 

فمن أنفسنا ومن الشيطان ونسأل هللا ان يغفر 

زالتنا و يسدد افعالنا ملا يحبه ويرضاه وال حول وال 

  قوة إال باهلل العلي العظيم
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منبــر هيئــة الفتــوى   

   

                       بقلـــم الدكتور عزالدين بن زغيبة
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افتتح 

-مصرف السالم

الجزائر فرعه 

الخامس عشر 

وطنيا والسادس 

بمدينة الجزائر 

العاصمة يوم 

 02األربعاء 

، 0202فيفري 

الكائن بالطريق 

، 220، القطعة رقم  00الوطني رقم 

اسطاوالي بحضور السيد املدير العام حيدر 

ناصر ونائبه السيد عبد الرحمان بلحفص ي 

 ورئيس القطاع التجاري السيد سفيان جبالي 

 

وجمع من املوظفين 

والشخصيات والسلطات 

املحلية كما شهد االفتتاح 

توقيع اتفاقيات تعاون 

وشراكة مع املدرسة العليا 

 للتجارة بالقليعة.
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إن مواظبتك على القراءة هي سر تقدم الشعوب والحضارات، 

 كان املجال أو املوضوع الذي تقرأه سوف يؤثر عليك وسيغير 
ً
القراءة أيا

حياتك وسوف تصبح تنظر لألمور بمنظار آخر وسنتناول في هذا املوضوع 

 بعضا من فوائد القراءة: 

التحفيز الذهني: أوضحت دراسات أن البقاء في حالة تحفيز ذهني  -3

الزهايمر و فقدان الذاكرة، فاملخ كأي عضلة في   يبطيء أو يمنع حدوث

الجسم يحتاج إلى التمرين ليحافظ على قوته وصحته، لذلك القراءة و 

 حل األلغاز و ممارسة بعض األلعاب كالشطرنج يؤدي إلى هذا التحفيز.

تقليل اإلجهاد : بغض النظر عن كمية اإلجهاد التي تتعرض لها في  -1

عملك أو في عالقاتك الشخصية أو املشاكل األخرى التي تواجهها في 

حياتك اليومية، كل ذلك سيتالش ى بمجرد انسجامك في رواية جيدة أو 

مقال جيد، فذلك سيبعد تركيزك عن اإلجهاد واملشاكل وسيسمح لك 

 باالسترخاء.

املعرفة : كل ماتقرؤه يمأل عقلك باملعلومات التي ال يمكنك أن تعلم  -1

متى ستكون مفيدة، وكلما زادت املعرفة التي تمتلكها كلما زادت قدرتك 

 على التعامل مع أي تحديات تواجهها.

يتذكر القاريء   تحسين الذاكرة: عند قراءة كتاب -0

الشخصيات وتاريخها وطموحها وبعض التفاصيل 

الدقيقة وحبكة القصة، وهذا مايحدث عن قراءة كل 

قصة، ومن السهل على الدماغ تذكر كل ذلك، ومن 

املدهش أن كل قصة جديدة يتم قراءتها تولد 

ي املسارات  ِّ
مسارات عصبية جديدة في الدماغ وتقو 

 وهذا يساهم في استعادة الذاكرة 
ً
املوجودة سابقا

 قصيرة املدى واستقرار املزاج.

تقوية مهارات التفكير التحليلية: هل سبق وأن  -0

قرأت رواية غامضة وتوصلت إلى حل الغموض 

بنفسك قبل أن تنهي قراءة الكتاب؟ إذا أجبت بنعم 

فهذا يعني أنك استطعت توظيف تفكيرك التحليلي 

عن طريق مالحظة كل التفاصيل الدقيقة وترتيبها 

لتحديد ماهية األحداث، هذه القدرة التحليلية مفيدة 

في حل الحبكات القصصية وتحديد الروايات الجيدة 

.
ً
 أيضا

تحسين التركيز: في عاملنا املهووس باالنترنت يتوزع  -0

 مختلفة كل 
ً
االنتباه في ماليين االتجاهات املختلفة ألننا نؤدي مهاما

 خالل خمس دقائق سيقسم الشخص هذه املدة بين أداء 
ً
يوم، فمثال

مهمة تخص العمل ومراجعة البريد الوارد واملحادثة مع أصدقائه عبر 

 االنترنت و متابعة تحديثات تويتر والهاتف وزمالء العمل.

هذا النوع من السلوك يشبه اعراض مرض اضطراب نقص االنتباه 

مع فرط النشاط ويخفض االنتاجية، لكن قراءة كتاب تساعد على 

 30-16زيادة تركيز الشخص في موضوع واحد، حاول أن تقرأ ملدة 

فاجأ من زيادة تركيزك.
ُ
 دقيقة قبل العمل وست

تحسين املهارات الكتابية: هذه الفائدة تزيد بزيادة حصيلة  -0

املفردات وقراءة األعمال الكتابية الجيدة، ملا له من أثر ملحوظ في 

قدرات الشخص الكتابية كمالحظة اإليقاع وأسلوب الكتابة 

 كما يؤثر املوسيقيون على بعضهم البعض، 
ً
واالنسيابية تماما

 فالكتاب العظماء يؤثرون في غيرهم.

 
 /http://www.arabfeed.comمنقول من موقع 
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  إقرأ

 فنلندا بعنوان "اقرأ حتى وإن كنت تغرق" تمثال في

يظهر أن  في اليابان تمثال في

وزنك وقيمتك ليس بعدد 

الكيلوغرامات ولكن بعدد وقيمة 

 الكتب التي تقرأها 

 مكتبات في الهواء الطلق … ألمانيا  

 حملة إقراء في جميع فروع املصرف:
تقترح خلية 

التسويق واإلتصال 

إنشاء مكتبة صغيرة 

على مستوى جميع 

فروع املصرف حتى 

يتسنى للمتعاملين 

اإلطالع وقراءة 

الكتب أثناء فترة 

انتظارهم كما 

سينعكس ذلك 

باإليجابية على 

 صورة املصرف  

http://www.arabfeed.com/2016/10/22/%D9%A1%D9%A0-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8-%D8%A3%D9%83%D9%84/


 

 المصرف بعيون الصحافة  
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بمناسبة        

ازدياد و ازديان 

بيت زميلنا 

أسامة 

بوكعباش 

بأربعة 

توائم ولدين 

وبنتين، سميو 

على بركة هللا: 

لقمان، معاذ، كوثر، 

 يتقدم كافة موظفو  ومارية،

 

 

 

 

 الجزائر -مصرف السالم

بأحر التهاني و التبريكات 

له، مع تمنياتنا 

للمولودين طوال 

العمر ودوام العيش و 

السعادة في كنف  

والديهم وكذا الصحة و 

 العافية للوالدة.

 

مصرف السالم الجزائر يسلم للسيدة 

يوسفي وهيبة التي فازت في قرعة دفتر 

اإلستثمار شهادة ومحضر المشاركة في 

 العمرة مدفوعة التكاليف

 

 السحب القادم بداية شهر أفريل
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 "مارس الرياضة و أنت تعمل و أضف مزيدا من النشاط ليومك"

يضير  إن الجلوس لساعات طويلة في املكتب وممارسة الرياضة بقدر محدود للغاية سييض

بصييحييتييك ييييالييجييسيييمييييية ييييو يييياليينيييفييسييييية. ييييلييذا، يييياتييرك ييييميييقييعييدك ييييومييارس يييياألنشيييطيية يييياليييبييدنيييييية 

 .املختلفة، واجعل ذلك جزًءا من روتينك اليومي

اذا كنت تبذل قصارى جهدك لتخصيص وقيت ييليلينيشياي يياليبيدنيي، ييوليكين ييإييجياد ييوقيت 

 ييأميام ييمسيؤولييياتيك ييفيي يياليعيميل؟ ييملياذا ييال ييتيميارس يياليريياضية 
ً
ملمارسة الرياضة يمثل تحديا

روتييييين يييييوم  ييطييرق يييإلضييافيية يييالييتييمييارييين ييالييرييياضييييية يييإلييى ييي20أثيينيياء يييالييعييمييل؟ يييضييع يييبيياعييتييبييارك ييي

 .العمل

 / استغل الفترة املستغرقة للوصول إلى العمل:0

 
ً
ركيبيت أو بالدراجة اذا كان مكان العمل قريبا من اقامتك، إذا يياذهب إلى العمل مشيا

الحافلة أو املترو، فانزل قبل مكان العمل املعتاد بمسافة أو انزل في املحطة السابقية 

 ييعين 
ً
 على قدميييك. ييوفيي ييحيال ييقيييادة ييسيييارتيك، ييأوقيفيهيا ييبيعيييدا

ً
وأكمل بقية الطريق سيرا

ساحة انتظار السيارات أو في مكان النتظار السيارات ييخياص ييبيميبينيى ييقيرييب، ييوفيي ييميكيان 

              .عملك، اصعد الساللم وال تستخدم املصعد

 / قف أثناء العمل:1

عند الوقوف، يتم حرق املزيد من السعرات الحرارية أكثر من الجلوس، ابحث عن طرق 

، قف عند 
ً
. فمثال

ً
نك من العمل واقفا

ّ
تمك

التحدث في الهاتف، وأّجل متابعة الرسائل 

 من ذلك ِسر 
ً
الفورية والبريد اإللكتروني، وبدال

حتى تصل إلى مكتب زميل لك لتتحدث معه 

 لوجه.
ً
 وجها

ال ييييييتييييجييييلييييس يييييييعييييلييييى يييييييمييييكييييتييييبييييك ييييييلييييفييييتييييرة يييييييسيييياعييييتييييييييين 

 22  –  02ميييتييييواصييييلييييتيييييييين ييييييا ييييهيييي  ييييييوتييييحييييرك ييييييكييييل يييييي

دقيييييقيية. ييييكييذليييك ييييحييرك ييييرقييبيييتييك ييييومييدد ييييعضيييالت 

 يديك وأصابعك من وقت آلخر

/ خصص فترات استراحة للرياضة:1  

 من قضاء بعي  يياليوقيت ييفيي ييتينياول يياليقيهيوة 
ً
بدال

أو ييوجيبيية ييخييفيييييفية ييفييي ييالييردهيية، ييمييارس ييالييتيمييشييييية 

السريعة أو مارس بع  تمارين يياليلييياقية ييبيرفيق. 

عيييليييى يييييسيييبيييييييل يييييامليييثيييال، يييييوّجيييه يييييرأسيييك يييييإليييى ييييياألميييام 

 وبعدها اخف  ذقنك إلى صدرك، أو ييامسيك ييأحيد ييكياحيليييك ييأو يي يهيايية ييإحيدى ييرجيليي 
ً
مباشرة

البنطال حال الوقوف وارفعها تجاه أردافك، أو حتيى ميارس ييتيميريين يياليييوغيا ييواسيتيمير ييفيي ييكيل 

 ثانية. 02إلى  01مرة إطالة ملدة 

 / تمارين لليدين واملعصم:2

لييتييقييوييية يييأوتييار ييياليييييد يييوتييخييفيييييف ييياإلجييهيياد ييياليينيياتيي  يييعيين ييياسييتييخييدام 

، يييمييدد ييييييدك يييإلييى ييياألمييام يييثييم ييياثيينييي يييمييعييصييمييك يييإلييى   الييكييومييبيييييوتيير

الخلف بحيث تتجه أصيابيعيك ييإليى ييالسيقيف ييثيم ييبيييدك يياألخيرى 

قم بسحب أصابعك إلى الخلف قليال. كيرر اليعيميلييية ييميع يياليييد 

 األخرى.

 / احتفظ بمعدات رياضية في املكتب:1

وهي بمثابة حبال أو أنابيب  -احتفظ بأحزمة املقاومة 

أو  -مطاطية توفر مقاومة شبيهة للثقل عندما تقوم بشدها 

حمل باليد في درج أو خزانة املكتب. 
ض
األثقال الصغيرة التي ت

واثِن الذراعين عدة ثنيات فيما بين االجتماعات أو مهام 

 العمل.

 / انضم إلى مجموعات في وقت الغداء:6

رتب للقيام بجولة مش ي جماعية في وقت الغداء، واستميتيع 

بالتآلف مع اآلخرين الذين هيم عيليى يياسيتيعيداد ييمليرافيقيتيك ييفيي 

املش ي. يمكنك تحديد أن كل شخصيين ييعيليييهيميا ييأن يييسياعيدا 

بعضهما البع  في تأدية التمارين بانتظام، وتقديم الدعيم 

.
ً
 لكل منهما عندما يكون الخروج للمش ي صعبا

 / أسرع من وتيرتك:0

 عييلييى يينييحييو ييأسييرع،إذا يياقيتييضييت ييوظيييييفيتييك يياملشيي ييي، ييفييميارسييه يي

  .الفوائد أعظمفكلما مشيت بوتيرة أسرع، كانت 

ان أداء بع  التمرينات الرياضية يياليبيسيييطية ييو ييأنيت ييتيعيميل 

تساعد على تغييير حياليتيك ييالينيفيسييية ييليألفضيل، ييفيقيد ييتينيقيليك 

من حاالت اإلحباي والتعب إلى الشعور بالحيوية والينيشياي 

 ملواصلة العمل.

 بع  موظفي املصرف يمارسون رياضة كرة القدم
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 . الصبر1
د مين ييأن ييتيحيافيظ ييعيليى ييصيبيرك ييعينيدميا 

ّ
إذا كنت تتعامل مع العمالء بشكل يومي، تأك

د أيضيا مين ييأن ييتيأخيذ ييوقيتيك ييفيي ييفيهيم يياحيتييياجيات 
ّ
يكون العميل محبطا ومحتارا، وتأك

العميل، فهيو ييبياليتيأكيييد ييسيييفيّضيل يياليحيصيول ييعيليى ييخيدمية ييميخيتيّصية ييبيدال ييمين يياليخيدمية 

 السريعة حيث تتفوق الخدمة املميزة على الخدمة السريعة دائما.

 . اإلصغاء2
يعييتيبيير يياليقييدرة ييعيلييى يياالسيتييمياع ييإلييى ييالييعييميالء ييميين يياألمييور يياليحيياسييمية ييفييي 

ض
ت

تيوفيييير ييخيدميية ييمييميييزة. ييحييييث ييأثيبييتيت يياليتيجييربية يياليعيمييلييية ييأن يياالسييتيميياع 

هييو ييييميين يييالضييروريييات ييييألي ييييشييركيية ييييتسيي ييى ييييإلييى   kaabdeefلييلييعييمييالء يييي يييي

 االبتكار. 

 . مهارات التواصل 3
عندما يتعلق األمر بالنقاي املهمية اليتيي ييييجيب ييأن ييتينيقيليهيا ييبيوضيوح ييإليى يياليعيميييل، ييتيأكيد 

 من إيصالها ببساطة وابتعد عن كل ما يمكن أن يسبب الشك أو االلتباس.

 . معرفة المنتج4
أفضل املوظفين الذي يواجهون العمالء 

ويتفاعلون معهم في الشركة هو الذي 

يملك معرفة عميقة عن كيفية عمل 

ه يجب على كل 
ّ
املنتجات. ال يعني هذا أن

فرد في الفريق أن يكون قادرا على بناء 

منتجك من الصفر، لكن من األفضل 

أن يعرف التفاصيل الدقيقة لعمل 

املنت ، تماما مثلما يعرفه العميل الذي 

 يستخدمه يوميا.

. الققرققعرى اققخققم ا ققتقق ققعا  5

 "الخغة اإليجابية"
إّن قدرتك على إجراء تغييييرات ييصيغيييرة ييفيي 

ييينيييك يييييمييين يييييقيييطيييع 
ّ
أنيييمييياي يييييامليييحيييادثييية يييييسيييتيييميييك

شييييييوي يييييييييييطيييييييوييييييييل يييييييييييفيييييييي يييييييييييإرضيييييياء ييييييييييياليييييييعيييييييميييييييالء 

عتبير يياليليغية ييجيزءا ييميهيميا ييجيدا 
ٌ
وإسعادهم. ت

مين يياإلقينياع، ييواليعيميالء ييعيادة ييميا ييييخيليقيون 

 تصورات معينة عنك وعن شركتك على أساس اللغة التي تستخدمها.

على سبيل املثال، لنفترض أّن أحد العمالء اتصيل ييبيك ييوهيو ييميهيتيم 

بشراء منت  معين، ييوليكين ييصيادف ييأّن يياملينيتي  ييال ييييتيوفير ييحيتيى ييالشيهير 

القادم. يمكن للتغيرات الصغيرة باستخدام "الليغية يياإلييجيابييية" ييأن 

 تؤثر بشكل كبير على كيفية تلقي الرد من قبل العميل...

: يي"ال ييأسيتييطييييع ييتييزوييدك ييبيامليينيتيي  ييحييتيى ييالشيهيير بـدون ــلـغــة ــإيـجــابـيــة•

 القادم. املنت  غير متوفر في هذا الوقت".

: "سيتوفر املنت  في الشهر القادم. سنقوم بتسجيل طلبيك ييفيي يياليوقيت بلغة إيجابية•

 الحالي، وسنتأكد من إرساله لك حاملا يتوفر في مستودعاتنا".

املثال األول ليس سلبيا بالكامل، وليكين ييالينيبيرة يياليتيي ييييحيميليهيا ييجيليفية ييوال ييتيحيميل ييطيابيعيا 

يفيهيم ييبيطيرييقية ييخياطي.ية ييمين ييقيبيل يياليعيميييل. ييامليثيال يياليثيانيي ييييحيميل 
ض
شخصيا، ويمكين أن ييت

ييز ييعييليى يييميتييى ييوكييييف يييييمييكيين ييحييل 
ّ
نيفييس يياملضييميون، يييوليكيينييه ييعيلييى ييالييعييكيس يييمين يياألول يييييرك

 مشكلة العميل بدال من التركيز على السلبيات.

 . مهارات التمثيل6
سييتييصييادف يييفييي يييبييعيي  ييياألحيييييان يييأنيياسييا يييميين يييالصييعييب ييي أو يييميين ييياملسييتييحيييييل  يييإرضييا هييم. 

وستبدأ بع  الحاالت الخارجة عن سيطرتك  كمرور العميل بيييوم ييعصيييب، ييأو ييقيد 

 يكون متذمرا بطبيعته  بالتسرب إلى روتينك املعتاد في خدمة العمالء، وسيكون 

 

 

 

 

 

 

عليك التعامل مع هؤالء العمالء الذين يشعرونك وكأ هم ال ييييرييدون 

 شي.ا سوى إرهاقك.

ييمييتييلييك ييمييوظييف ييخييدميية ييالييعييمييالء ييالييجيييييد ييمييهييارات ييالييتييمييثيييييل يياألسيياسييييية 

اليالزميية ييلييليحييفياه يييعيلييى ييشييخيصييييتييه يياملييبيتيي ييجية ييبييالييرغيم ييميين ييتييعيامييلييه ييمييع 

 شخص ربما يكون نكدا بطبيعته.

 . الحضور المطمئن7
ييل يياليقييدرة يياليتييي يييييميلييكييهيا ييبييعيي  ” 

ّ
اليبييقيياء ييهيادئيييين يييتيحييت ييالضيغييط" ييهييذه يياالسيتييعييارة ييتيمييث

الينيياس يييعيلييى ييياليبييقيياء يييهيادئييييين ييوحييتييى ييياليتييأثييييير ييعييلييى ييمييزاج ييياآلخيرييين يييعيينيدمييا يييتصيبييح ييياألمييور 

 متوترة قليال.

إّن أفضل املوظفين في خدمية يياليعيميالء ييهيو يياليذي 

ييعيرف ييكيييف ييييحييافيظ ييعيليى ييهيدوئييه ييعيينيدميا ييييكييون 

العميل ييغياضيبيا ييأو ييميتيوتيرا، ييوهيذه ييهيي ييميهيميتيهيم ييفيي 

الواقع، أن يصبحوا "حبل النجاة" للعميل الذي 

 يعتقد أن عامله ينهار بسبب مشكلته الحالية.

.الققرققعرى اققخققم الققتققعققامققل مقق  8

 المفاجآت
في بع  األحيان يضعك العميل في موقف 

مفاجئ يصعب التعامل معه. رّبما تكون املشكلة 

التي تواجهها غير مذكورة بشكل محدد في 

تعليمات الشركة، أو ربما ال يستجيب العميل 

بالكيفية التي تتوقعها. وبغّ  النظر عن 

خاذ 
ّ
الحالة، من األفضل أن تكون قادرا على ات

 قراٍر بشكٍل سريع.

 . مهارات اإلقناع2

ليالرتيقياء ييبييميهياراتيك ييفييي ييخيدمية يياليعيميييل، ييييجيب ييأن 

تكون لديك القدرة على اإلقناع لكي تتمكن من إقناع العمالء املهتّميين بيأّن ييمينيتيجيك 

 مناسب لهم  إن كان كذلك .

، petap selesاألمر ال يتعلق بتحويل جميع رسائلك إلى عروض للبيع 

ك لم تستطع 
ّ
وإنما بعدم السماح للعمالء املحتملين "باإلفالت" ألن

 إنشاء رسالة مقنعة على أّن منت  شركتك يستحق الشراء.

 . الرعرى اخم اإلتما  11
أن تكون قادرا على "اإلتمام" مع العميل يعنيي أن تيكيون ييقيادرا ييعيليى ييإ يهياء 

املحادثة مع تأكدك من رضا العميييل ييوميع ييشيعيور يياليعيميييل ييبيأّن ييكيل يي ي ييء 

تم االهتمام به، إّن تعليق املحادثة مع العميل قبل معالجة جمييع املشياكيل ييهيو ييآخير 

  يء يرغب فيه العمالء، لذلك تأكد من أن تأخذ وقتك لتتأكد ّمع يياليعيميالء ييأن ييكيل 

ها .
ّ
ها بالكامل  أو سيتم حل

ّ
 مشكلة قد تم حل

ظهر للعمالء ثالثة أمور مهمة:  إّن استعدادك للقيام بذلك يض

ه يهمك حل املشكلة بشكل مناسب.•
ّ
 أن

ها بشكل مناسب.•
ّ
ك ستواصل الس ي حتى يتم حل

ّ
 أن

 أّن العميل هو الذي يحدد ما هو "الحل املناسب".•

 

 املصدر

بعض الشركات الصينية اهتمت بوضع ''عصاة 

صغيرة'' داخل فم الموظفات لتدريبهن على 

 االبتسامة أمام العمالء 

ي رض ي هللا  عبد هللا بن الحارثقال 

ما رأيت أحدا أكثر تبّسما عنه ي:   

صلى هللا عليه  -من رسول هللا 

  الترمذي  رواه  وسلم ي

ي رض ي هللا عنه ي قال:  أبي ذر عن 

قال رسول هللا ي صلى هللا عليه 

ِخيك وسلم ي:   
َ
ك في َوْجه أ مض َبسُّ

َ
ت

 . الترمذي  رواه لك صدقة 
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عقد اجتماع لجنة اإلدارة العامة  0022020202تم يوم األربعاء 

بحضور كافة املدراء املركزيين ور ساء الخاليا من اجل مناقشة و 

خطط االعمال املناطة  اعتماد 

بهياكلكم بما يتما  ى مع 

األهداف االستراتيجية 

والتي  0200-0202للسنوات 

تم اعتمادها من قبل مجلس 

 اإلدارة.

أطلق مصرف السالم الجزائر 

أ  020خدمة مركز اإلتصال 

س، ضمن  02202و

استراتيجيته الطموحة 

للتواصل الخارجي مع 

املتعاملين، وذلك من خالل 

عقد شراكة مع مؤسسة 

أكتفيل املتخصصة في مراكز 

االتصال والتي تمتلك خبرة 

كبيرة في املجال، حيث تم 

مستشاري  1االتفاق على 

متعاملين للعمل بنظام 

املداومة وتم تدريبهم على 

مستوى خلية التسويق ملدة 

 تجاوزت العشرين يوما.

00 



 

 اعمل بشغف-0 
سر املتعة بالعمل تتضمنه كلمة التميز، أن تعرف كيف تعمل شي.ا ما بشكل 

 جيد هو أن تستمتع به.
 اعرف وأصلح نقاي ضعفك-0

ال يهم بأي مجال تعمل فكل األشخاص لديهم 
نقاي ضعف من يعرف اآلخرين حكيم ومن 

 يعرف نفسه أكثرهم حكمة.
 استخدم نقاي قوتك -0

 يتحقق النجاح بتطوير نقاي قوتنا وليس باستبعاد نقاي ضعفنا.

 نفذ وعودك والتزاماتك-2
ال تقطع وعودا أبدا بأكثر مما تستطيع 

 تحقيقه بل حقق دائما أكثر مما تعد به.
 اعمل بثقة ونزاهة-1

النزاهة والثقة يصاحبان بعضهما، فالنزاهة 
هي فعل الصحيح والثقة هي إحساس 
اآلخرين بأنك ستقوم بالصحيح مرارا 

 وتكرارا.
 اعمل بإيجابية واستمتع بالحياة-6

التفكير اإليجابي سيتيح لك ألن تفعل كل 
  يء حيث يفضل الناس العمل مع من 
يتسم باملرح واإليجابية ويتجنبون قضاء 

 وقتهم مع السلبيين واملبالغين بالجد.
 اعمل بصبر ومثابرة-0

يصنع الصبر واملثابرة معا توليفة ال تقهر 
الصبر مفتاح جميع األمور -لتحقيق النجاح 

فأنت تحصل على الدجاجة من خالل 
فقس البيضة ال بكسرها، علم أصدقائك 

الصبر واملثابرة، لو تأخر قسم بالرد على معلومات طلبتها فاذهب إليهم 
 بنفسك لتتابعها وال تسمح إلهمال اآلخرين أن يوقف تقدمك.

 اعمل بذكاء-8
% من قدراته 01يضع الشخص العادي 

 بالعمل فقط.
كونك مشغول دائما ال يعني أنك تقوم 

 بعمل منت  ومفيد.
 اعمل بتفهم-2 

إن كان هناك سر  واحد للنجاح فإنه يكمن 
في القدرة على فهم وجهة نظر الشخص 

اآلخر والقدرة على ر ية األمور من ناحيته 
ْفِهم.

ض
ْفهم قبل أن ت

َ
 حاول دائما أن ت

 كون وأسس عالقات-02
البد أن تقدر على التواصل الفعال مع 

زمالئك  لتنجح وليرضوا عن شخصيتك 
 ولبناء الثقة املتبادلة.

 انسجم مع مهمة ور ية املؤسسة-00
أكثر املؤسسات نجاحا هي عندما ينسجم 

جميع موظفيها مع مهمتها ويكون شغف األفراد وهدفهم متوائما مع بعضهم 
 البع . فاألفراد األكثر نجاحا يعجبون بر ية ورسالة جهة عملهم.

 كن سفيرا ملكان عملك-00
 اذكر محاسن أرباب عملك السابقين والحاليين 

 حتى لو تركت الشركة وحاول التحدث عن إيجابيات مكان
عملك دائما واترك انتقاداتك وتحديك ألفكار عملك لالجتماعات  

 الداخلية التي تناقش هذه األمور.
 تقبل التغيير واحتضنه-00

إن لم تصنع التغيير، فالتغيير سيصنعك. كن أنت التغيير 
الذي تريد أن تراه بالعالم. قِد اآلخرين خالل التغيير وبين 

 إيجابياته واطرح حلوال لسلبياته.

 اعمل أكثر مما هو متوقع من وظيفتك-02
اعمل أكثر من املطلوب، ما الفارق بين من يحقق 
أهدافه بإصرار وبين من يقض ي حياته كتابع؟ إنه 

بذل الجهد اإلضافي، اليوم وكل يوم، قدم أكثر مما تتقاض ى عليه 
أجرا، اجعل لنفسك قيمة عالية بعملك وهذا ما سيجعلك غير 

 قابال لالستبدال.
 اعمل بكياسة وتواضع-01

االختبار األول للشخص يكمن بتواضعه، يمكن دائما غفران 
األخطاء إذا تحلى املرء بشجاعة االعتراف بها. ال تخجل من اإلقرار 

بالخطأ ألن هذا اإلقرار يدل على أنك أصبحت اليوم أكثر حكمة 
 من األمس.

 حسن قدرتك على إصدار األحكام والتمييز-06
التحكم الصائب يأتي من الخبرة، والخبرة تأتي من األخطاء، ال 

تخ  أي معركة إن لم تكن ستحرز أي فوز فيها، العظمة ليست 
 في القوة وإنما في الحكمة في استخدام القوة.

 كن متعلما شغوفا-00
 استعد دائما للتعلم حتى لو لم تحب الدراسة.

التعلم له عدة أشكال منها دورات تدريبية ومنها عبر االنترنت ومنها 
عبر العمل نفسه، مهم أن نملك عقلية تقبل تعلم الجديد وتقتنع بأ ها ال 

تعرف كل   يء. اطلب من املوارد البشرية باستمرار الحصول على التدريب 

 املالئم لعملك واحتياجك وناقش الخيارات التي يطرحو ها لك. ابدأ القراءة.
 أنصت بنهم-08

إن جعلت اإلنصات شغلك الشاغل فستجني أكثر بكثير مما ستجني من 
 الكالم. ال تستطيع أن تنصت حقا وأنت تقوم بعمل آخر بنفس الوقت.

 اطرح األس.لة واستفسر-02
إن من يطرح سؤاال قد يكون أحمقا 

لخمس دقائق، أما من ال يطرح األس.لة 
فسيبقى أحمقا دائما. طرح األس.لة املالئمة 
يتطلب براعة مثلما تتطلبها طرح اإلجابات 
املالئمة، نعيش بعالم يتغير سريعا إال أن 

بعضنا ال يزال يظن أنه يعرف كل   يء، اسأل لتعرف، ونظرا ألننا ال نسأل 
 نضطر ألن نفترض أمورا كثيرة توقعنا بأخطاء مستمرة تؤثر على أدائنا.

 أحسن التعامل مع الخالفات-02
ستنعم بالكثير من السالم إذا لم تشغل بالك بما يقول ويفعل اآلخرون. يقول 

قانون الربح املتبادل  دعنا ال نفعل هذا بطريقتي وال بطريقتك، لنفعله 
بأفضل طريقة . االعتذار هو صمغ الحياة السريع فهو يستطيع إصالح كل 
  يء تقريبا. جرد ردة فعلك من كل االنفعاالت وتمهل وأعد النظر وتجنب 

 .....يتبع....الرد السريع على رسالة أو قول أغضبك.                                  

هو أداء األعمال التميز 
الصحيحة بالطرق املثلى 
 والفعالة وبوقت قياس ي

 ال تقل : 

)حولت العمل 
لفالن ولم يقم 
 به ولهذا تأخر(.

 قيمنا
  :التميــز

الييجييزائيير ييينييتييبيينييى -إنينييا يييفييي يييمصييرف ييالسييالم

الييتييمييييييز ييييكييثيييقييافييية ييييجيييميياعيييييية، ييييو ييييفييرديييية، 
نس ى لتحقيقها بأعليى امليعيايييير، ييفيي ييكيل 
مييا ييينييقييوم يييبييه يييميين يييأعييمييال، يييفييذلييك ييييييعييد 

 دافعنا لتحقيق أهدافنا.
 : اإللتــزام 

هو شعورنا ييبياملسيؤولييية، ييو ييعيميلينيا ييعيليى 
اإلستجابة لكافة الحياجيييات ييامليطيليوبية، 
 و املنتظرة من قبل متعاملينا و زمالئنا.

 :التواصــل 
لييقييد يييجييعييليينييا يييميين يييالييتييواصييل ييييالييداخييلييي2 
اليييخيييارجيييي ييييي، يييييأهيييم يييييأوليييويييياتييينيييا، يييييإلدراكييينيييا 

اليييوسيييييييلييية يييييامليييثيييليييى ييييليييتيييقيييدييييم يييييأفضيييل  أنيييه
 خدمة لعمالئنا.

مستعدون دوما الناجحون 

للقيام بأكثر مما هو 
مطلوب منهم وأكثر مما 

 يتقاضون أجرا عليه

مقتطفات من كتاب:

00 



 

فيي  البخاريرواه 

األدب المفرد.

 مصرف   السالم   اجلزائر   يعتمد   جناح   عرض   جديد   أنيق   وعصري

 مستجدات

00 



 

 بقلم السيد توفيق محمد بوكريطاوي 

 مدير اإلدارة القانونية .

هو عبارة عن بإمكاننا أن نعرف أن البنك اإلسالمي 

مؤسسة مالية تقدم الخدمات املصرفية على كافة 

أنواعها على أساس غير الربا ووفق أحكام الشريعة اإلسالمية  ، إن 

الدوافع و األسباب  التي جعلت ظهور البنوك اإلسالمية قوله تعالى 

  يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 

* فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من هللا ورسوله وإن تبتم فلكم ر وس 

 أموالكم ال تظلمون وال تظلمون   

حيث أن الفائدة هي الركيزة األساسية في تعامل البنوك التقليدية من 

حيث الفائدة املدفوعة على األموال املودعة والفائدة املقبوضة على 

القروض وملا كان هذا يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية التي 

 وعطاءا إضافة إلى وجود كثير من الناس الذين 
ً
تحرم الربا أخذا

 من الوقوع بالحرام 
ً
يحجمون عن التعامل مع البنوك التقليدية خوفا

عدم استخدام سعر   ، كما تقوم فلسفة عمل البنك اإلسالمي على 

الفائدة لتحديد العائد للمودعين بل يتم ضخ مبالغ امليودعين 

  في وعاء استثمار بمبدأ املضاربة املطلقة و tap rappoureap  الودائع 

بنظام    tap amstoep يييقوم املييصرف اإلسيالمي في استثمار ها  

املرابحة و اإلجارة و السييييلم و اإلستصناع و املشييياركة  املييييينيييييتييوج 

   ta keneneamanl والتمييييييييييييويل      tap srobuelp eptemequaاإلسييييالمي 

 عن اإلقراض الذي يمارس في 
ً
 كليا

ً
في هذا املنظور يختلف اختالفا

البنوك التقليدية حيث تعتبر عملية اإلقراض التي 

تمارس في البنوك التقليدية عملية إجارة النقود مقابل 

 فائدة.

 بل 
ً
 وعطاءا

ً
البنك اإلسالمي ال يتعامل بالفائدة أخذا

يستثمر وفق أحكام الشريعة اإلسالمية معتمدا على 

الودائع التي يتسلمها من زبائنه تستخدم  هذه األموال 

 على النحو التالي :

يفوض البنك من قبل املتعامل باستعمالها وله غنمها وعليه غرمها 

 وال تكون مقيدة عند السحب أو اإليداع.

استثمارها على أساس املضاربة املشتركة مقابل حصول أصحاب  

 هذه الودائع على معدل ربحية .

استثمارها في مشروع محدد على أساس حصول البنك معدل ربحية 

 دون أن يتحمل الخسارة الناش.ة عن تفريط أو تقصير أو تعٍد. 

 االستثمار املباشر في األصول املنقولة وغير املنقولة. 

االستثمار في األوراق املالية شريطة أن تكون عائدة لشركات ال  

 يتعارض نشاطها مع أحكام الشريعة اإلسالمية.  تتعامل بالربا أو ال

تقديم التمويل ملختلف املشاريع التجارية والزراعية والصناعية 

والتي تتوافق أغراضها مع أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك  والعقارية

من خالل صيغ التمويل املختلفة 

اإلستصناع.املشاركية. السلمى،  اإلجيارة. املضاربة. املرابحة.  

 املزارعة ......... 

 البنوك اإلسالمية و التقليدية:أوجه االختالف 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أقالم املوظفني
 فلسفة الصيرفة اإلسالمية 

 و البنك اإلسالمي
 

00 



 

هذا املوضوع مستمد من تجربتنا الشخصية 
الى  0222الناجحة في املجال األمني من عام 

  في واليتي بومرداس والبليدة. 0226عام 
 السيد السعيد كانوني
 مدير األمن باملصرف

القيادة الناجحة هي التي يكون لها اعتقاد راسخ بنبل املهمة التي تقوم بها اال وهي قيادة 

 فريق عمل لتحقيق انجازات متميزة وفقا لألهداف املسطرة.

ان تحقيق هذه االهداف وبكيفية مهنية عالية ال يمكن ان تتم لوال وجود قائد يتمتع 

بصفاة حميدة تنعكس ايجابا على الفريق التابع له ، ويمكن سرد هذه الصفات على 

 سبيل املثال وليس الحصر فيما يلي:

 بناء الثقة بين الرئيس واملر وس:.0

 القائد دائما في طليعة عناصره خاصة عند القيام بعمل يتطلب مجهودا مضاعفا،.0

 روح الفريق:.0

خلق مجموعة متماسكة متضامنة متآخية... بشري ان يحس الجميع بالعدل فيما .2

 بينهم،

 مصير مشترك للجميع:.1

 ال يسمح ألي عنصر ان يخرج في سلوكه وتصرفاته بشكل يؤثر سلبا على زمالئه،.6

 تغيير خطة العمل كلما كان الواقع يفرض ذلك،.0

جعل الجميع يشعرون ويعملون من اجل هدف واحد، وهو ما يتطلب اقناعهم .8

 بأهمية املهمة ونبلها،

 يجب ان نتعلم من اخطائنا وعثراتنا،.2

على القائد ان يذوب في املجموعة ليصبح فردا منهم، مع ضرورة االبقاء على عقلية .02

 وتفكير القائد،

على القائد ان يكون صارما عند الضرورة لكن مع احترام انسانية املر وس  ال .00

 يجرح مشاعره  إن اخطأ،

 أن يصحح االخطاء قبل ان تتفاقم،.00

ان يجيب على اس.لة  او تسا ل املر وسين ليشعروا ان القائد بمثابة معلمهم .00

 الكفء، الناصح، املوجه، الحكيم...

 ان يكون القائد مثاال في االنضباي واحترام الوقت،.02

 ان يتمتع القائد بشخصية قوية :.01

ال يضعف امام اي موقف مهما كان محرجا او صعبا، ال بد ان يظهر قويا رافعا .06

 للمعنويات،

ان يكرم ويشجع الناجح واملنضبط الذي يقوم بأعمال  بطولية، كأن بفضل  .00

 فطنته، وقوة مالحظته يصحح خطأ قد يكون فادحا سيسبب متاعب كبيرة لزمالئه،

ان ال يتردد في توبيخ او ابعاد العنصر الذي قد يس يء الى املجموعة بتصرفاته .08

 املحبطة للعزائم،

 ان يعامل الجميع على قدم العدل واملساوات،.02

ان يدافع عن عناصره ان ظلم احدهم وبقوة ولو كلف ذلك القائد ابعاده عن .02

 منصبه،

 ان يقدم املساعدة دون تردد في اطار املمكن، لكل عنصر، ملتمسا منه ذلك،.00

ان يخطط للعمليات بدقة متناهية وان ال يترك شي.ا للصدفة تالفيا للمفاجآت غير .00

 السارة، 

ان يتأكد من اي معلومات تصله، خاصة ان اتت من شخص نشك في صدقه .00

 ونزاهته،

ان يتم التنسيق في العمليات التي تتعلق بإدارات متعددة لضمان تحقيق تنفيذ .02

 املهام في اآلجال املحددة وبالنوعية املطلوبة.

 

00 



 

00 

 متفرقات

ر ما بنفسك”نصيحة الشهر     “غيِّ
 في أحد األيام وصل املوظفون إلى مكان عملهم فرأوا لوحة كبيرة معلقة على الباب الرئيس ي ملكان العمل كتب عليها:

البارحة الشخص الذي كان يعيق تقدمكم ونموكم في هذه الشركة! ونرجو منكم الدخول وحضور العزاء في الصالة املخصصة توفي لقد 
لذلك"! في البداية حزن جميع املوظفون لوفاة أحد زمالئهم في العمل لكن بعد لحظات تملك املوظفون الفضول ملعرفة هذا الشخص 

 أمام تقدمهم ونمو شركتهم بدأ املوظفون بالدخول إلى قاعة وضع بها تابوت وتولى رجال أمن الشركة عملية 
ً
الذي كان يقف عائقا

دخولهم ضمن دور فردي لر ية الشخص داخل التابوت وكلما نظر شخص ملا يوجد بداخل التابوت أصبح وبشكل مفاجئ غير قادر على 
 ما قد المس أعماق روحه لقد كان هناك في أسفل الكفن مرآة تعكس صورة كل من ينظر إلى داخل الكفن

ً
 الكالم وكأن شي.ا

 لطموحاتك ونموك في هذا العالم وهو أنت"
ً
 وبجانبها الفتة صغيرة تقول هناك شخص واحد في هذا العالم يمكن أن يضع حدا

حياتك ال تتغير عندما يتغير مديرك أو يتغير أصدقا ك أو مكان عملك أو حالتك املادية. حياتك تتغير عندما تتغير أنت وتقف عند حدود 
 وضعتها أنت لنفسك!

 ﴿إِنَّ اللَّه الَ ُيَغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما بِأَْنُفِسِهْم﴾

 

 دهاء إمرأةنكتة الشهر  
 كان هناك رجل يعمل طوال حياته ، وقد وفر ماال كثيرا ولكنه كان بخيال

 عندما أموت،أريد منك أن تأخذي كل أموالي… وقبل وفاته ، قال لزوجته
 ‘.وتضعيها في النعش معي. ألني أريد أن أخذ أموالي إلى اآلخرة معي 

… وحصل على وعد من زوجته بذلك أنه عندما يتوفى، فإنها ستضع كل األموال في النعش معه. وعند وفاته 
كان ملقى في النعش، وزوجته كانت تجلس هناك وصديقتها كانت جالسة إلى جوارها. وقبل االستعداد إلغالق 

انتظروا .. لحظة.. أخذت علبة معدنية صغيرة كانت معها ووضعتها في النعش. ثم ‘النعش، قالت الزوجة 
 أغلقت النعش فقالت صديقتها: يا صديقتي، أنا أعلم أنك لست مغفلة لوضع كل املال في نعش زوجك.

 اسمعي ، أنا متدينة والوفاء بالوعد واجب.‘ردت الزوجة املخلصة : 
 وعدته أن أضع كل أمواله في النعش معه وقد فعلت.

فسألتها صديقتها باستغراب : هل تقصدين أنك وضعت   األموال كلها في النعش معه!؟!؟ أنا متأكدة أنك لم 
 تفعلي ,

 حولت كل أمواله باسمي ووضعته في حسابي،‘قالت الزوجة: 
 

 وكتبت له شيك بكامل املبلغ وضعته داخل النعش

  براعه االمام علي بن ابي طالبالشهر : حكمة 
لقى حذيفة بن اليمان فقال له عمر بن ــالـخـطـاب ــ: ــكـيـف ــأصـبـحـت ــيـا ــحـذيـفـة ــ؟  -رض ى هللا عنه  -عمر بن الخطاب  -ورد أن أمير املؤمنين 

الفتنة وأكره الحق وأصلى بغير وضوء ، ولى فى األرض ما ليس هلل فى السماء .. فغضب عمـر ــغضـبـا ــشـديـدا ــ،  فقال حذيفة : أصبحت أحب

، وساعتها دخل عليه اإلمام علىِّ بن أبى طالب وما زالت آثار الغضب على وجه عمر ، فسأله علىِّ : يا أمير املؤمنين: على وجهك أثر للغضـب 

فقال عمر : إنه حذيفة بن اليمان ، قلت له كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحب الفتنة وأكره الحق وأصلى بغير وضـوء ــ، ــولـى ــفـى ــاألرض 

 ما ليس هلل فى السماء ..

 .. يحب الفتنة : أى املال والبنين ألن هللا يقول ) إنما أموالكم وأوالدكم فتنة (.. فقال علىِّ : لقد صدق يا امير املؤمنين

 ويكره الحق : يعنى املوت .. ويصلى بغير وضوء : يعنى يصلى على النبى صلى هللا عليه وسلم بغير وضوء أى فـى كـل ــوقـت ــ.. ــولـه ــفـى ــاألرض ــمـا

به . ليس هلل فى السماء : يعنى له زوجة وولد وليس هلل زوجة وولد .. فقال عمر : وهللا يا أبا الحسن لقد أزلت ما فى قلبى على حذيفة

 معلومة الشهر
 ليس الفتى من يقول كان ابي

قــال ـــاحـــدهـــم: ـــكـــنـــت ـــلــيـــلـــة ـــجـــالســـا 

عــنـــد ـــبـــعـــض ـــوالة ـــشـــرطــة ـــالـــلــيـــل ـــ، 

فســــــأل ــــــــالــــــوالــــــي  فــــــلــــــ  ــــــــبــــــرجــــــلــــــيــــــن.

 احدهما : من ابوك...؟
 فأجاب:

انــا ــابــن ــالــذي ــال ــيــ ــزل ــالــدهــر ــقــدره   
 وان نزلت يوما فسوف تعود

تـرى ــالــنـاس ــافــواجـا ــعــلـى ــبــاب ــداره  
 فمنهم قيم حولها وقعود

فــــــقــــــال ـــــــالــــــوالــــــي: ـــــــان ـــــــابــــــاه ـــــــكــــــريــــــم 
 مضياف.

 ثم قال لالخر : من ابوك..؟
 فأجاب:

انـــــا ــــــابـــــن ــــــمـــــن ــــــذلـــــت ــــــالـــــرقـــــاب ــــــلـــــه           
 ما بين مخزومها وهاشمها

خـــــــاضـــــــعـــــــة ــــــــأذعـــــــنـــــــت ـــــــــلـــــــطـــــــاعـــــــتـــــــه          
 يأخذ من مالها ومن دمها

فــقـــال ـــالــوالـــي:ومـــا ـــابــوه ـــاال ـــ ـــجـــاع 
 مقدام.....

 ثم عفا عنهما.. وملا انصرفا ،
 قلت للوالي:

 
ا
 اما االول فكان ابوه فواال

 .واما الثاني فكان ابوحجاما
 عندئذ قال الوالي:

كــن ــابــن ــمــن ــشــ ــت ــواكــتــســب ــادبــا 
 يغنيك مضمونه عن النسب

ان ـــــالـــــفــــتـــــى ــــــمــــن ــــــيــــقـــــول ــــــهــــا ــــــانـــــذا        
 ليس الفتى من يقول كان ابي

 يقول الشاف ي رض ي هللا عنه :شعر الشهر  
 بقدِر الكِدّ تكتسبض املعالي ومن طلب العال سهر الليالي
 ومن رام العال من غير كد أضاع العمر في طلب املحال
 يغوص البحر من طلب الآللي

ً
 تروم العز ثم تنام ليال



 

 مدى رضى موظفي مصرف السالم الجزائر

يعتبر املوظف شريك في نجاح أي مؤسسة وهو عنصر مهم في 

على الزبائن املحافظة 

الشركة، واستقرار 

املؤسسات وغدت 

التي تتميز الناجحة هي 

البشرية مواردها 

والدافعية بالرضا 

والتدريب وااللتزام 

واملهنية العالية، حيث أن االستثمار في املوارد البشرية ال يقل 

 أهمية عن االستثمار في التكنولوجيا أو اإلنتاج وغيرها.

وانطالقا من ذلك يحرص مصرف السالم الجزائر على معرفة آراء 

موظفيه في محاور عدة منها مثال ظروف العمل، الحوافز، 

التدريب والتطوير، حيث يعتبر معيارض قياس رضا املوظفين هو 

ة في الحكم على جودة ومهنية املصرف ولذا فقد  أحَد املعايير الهامَّ

تم إعداد ملحق بهذه املجلة يمثل استطالع رأي موجه لجميع 

املوظفين من خالل مجموعة من األس.لة يتحدد من خالل اإلجابة 

عليها املستوى العام لرض ى موظفي املصرف، ويطلب من جميع 

املوظفين اإلجابة على األس.لة الواردة فيه

 

 يعلن مصرف السالم الجزائر 

عن  إطالق مسابقة فصلية  كل ثالثة أشهر  

خاصة باملوظف املتميز وتهدف هذه املسابقة إلى 

نشر ثقافة الجودة والتميز اإلداري بين موظفي املصرف 

وتحفيزهم على اإلنجاز واإلبداع في العمل بما يحقق 

 أهداف املصرف  وذلك من خالل:

تحفيز املوظفين في املصرف على تحقيق  •

 الجودة والتميز في األداء اإلداري.

تشجيع التنافس اإليجابي بين املوظفين في املصرف لإلبداع  •

 في العمل اإلداري.

تنمية روح املبادرة التي تسهم في تنمية وتطوير العمليات  •

 اإلدارية داخل املصرف.

تعزيز اإلبداع والتميز في العمل اإلداري لتحقيق رسالة  •

 املصرف.

وتكلف لجنة املوظفين بتحديد الفائز وتتم عملية الترشيح للجائزة 

من قبل مسؤول املوظف عبر تعب.ة نموذج طلب الترشيح للموظف 

مع توضيح اإلنجازات التي حققها املوظف للمصرف والتي يستحق 

 من خاللها جائزة التميز .  النموذج ملحق مع املجلة 

00 


