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الكلمــة االفتتاحيــة
بقلم المدير العام

السيد  :حيـدر ناصـر

مرثية أخينا
حمزة شيهب
رحمه هللا

س َي ْذك ُُرني قومي إذا َج َّد ِج ُّد ُه ْم،
أصبنا في أخ عزيز علينا شهم السجايا طالب للمعالي متعتعتال
َ
وفي اللّيل ِة ال َّ
ماء يُ ْفتَقَ ُد البَد ُْر
عن سفاسف األمور يعقدم عند التلتقتاي أيتعتندتر عتنتد التعت تاي
ظ ْل ِ
س َط عندنا،
ناس ،ال ت َ َو ُّ
شيمعه الحياي مع حسن البالي في مواطن النزال .إن أنت فتال ونَحْ نُ أ ُ ٌ
صد ُْر دونَ العالمينَ أو ال َقب ُْر
لنا ال َّ
أنسى تجشمه عناي العنقل إلى أقاصي صحترائتنتا عتلتى حتدأد
سنا
مالي السعرجاع شاحنات حاأل أحد المععتامتلتيتن التمتعتعتنتعتيتن ت َهونُ علينا في المعالي نُفو ُ
سنا َء لم يُ ْغ ِلها ال َمه ُْر
ب ال َح ْ
ومن َخ َط َ
تهريبها دارج البالد فنعادها إلى العاصمة بعد جهد شديد.
لم تعح لي الفرصة للععرف عليه أكثر رحمه هللا أما أذكر منه إن القلم ليحزن أ إن العين لعدمع أ ال نقتول إال متا يتر تي
في مالقاتنا النادرة ذلك الوجه البشتو أالستحتنتة التحتيتيتة أ ربنا أ إنا على فراقك يا حمزة لمحزأنتون .رحتمتك هللا أيتهتا

القوة الكامنة دلف مظهر هادئ رزين أتحسست فيه عتجتيتنتة األخ العزيز أغفر لك أ عافاك أعتفتى عتنتك أ أكترم نتزلتك
الرجل المجعهد الجهبذ الذي كان سيكون له شنن في مصترفتنتا أأسع مددلك أ غسلك من ذنوبك بالماي أ التبترد أ التثتلت أ
الفعي ألكن هللا في علمه األزلي أ قضتائته األبتدي أ تتقتديتر

أبدلك دارا ديرا من دارك أ أهال ديرا من أهلك أ نتقتاك متن

السرمدي أراد أمرا آدر أال دير إال ما ادعار هللا أ ال قضتاي الذنوب أ الخ ايا كما ينقى الثوب األبيض من الدن
أ إنا إليه راجعون.
يعلو فوق قضائه سبحانه أ تعالى.
حباني هللا بسليقة ذأاقة للشعر العربي أكنت أنعشي طربا كلما

أ إنا هلل

أسنل هللا العلي القدير أن يظلنا في ظله يوم ال ظل إال ظلته أ

قرأت أأ سمعت قصيدة أبي فراس الحمدانتي التعتي مت تلتعتهتا أن يجمعنا أ إياك في حضرة المص فى صلى هللا عليه أستلتم
أراك عصي الدمع شيمعك الصبر فوجدتني اسعحضر داتمعها في مقعد صدق عند مليك مقعدر.
أنحن في هذا المصاب فعجول بخاطري أأنا اسعذكر شيم هذا
الفعى الهمام الذي غادرنا في ريعان الشباب أربيع العمتر أال جفت األقالم ورفعت الصحف.
أحسبني أغالي إذا أجريعها على لسان فقيدنا التحتبتيتم رحتمته
هللا:
ص1
ص0

ص0
ص0

بقلم فضيلة الدكتور
السيد  :عزالدين بن زغيبة

بكر بن العربي يع ي لكلمة العدل الواردة فتي

مالزمة له منذ بزأغ فجر في العهتد التنتبتوي

هذ اآلية معنى أبعد ممتا ستبتق ذكتر فتيتقتول:

فلم يعخلف الصحابة أال العابتعتون متن بتعتدهتم

"العدل بين العبد أبين ربه إيتثتار حتقته تتعتالتى

أال األئتتمتتة األعتتالم أال كتتبتتار التتفتتقتتهتتاي أال

على حت نتفتسته أتتقتديتم ر تا عتلتى هتوا

المجعهدأن في جمتيتع عصتور التعتشتريتع عتن

أاالجعناب للزأاجر أاالمعتثتال لتمأامتر أمتا

اسعخدام تلتك التمتعتانتي بتجتمتيتع أنتواعتهتا فتي

هتتو فتتي التتنتتهتتايتتة إال إقتتبتتال عتتلتتى التتمتتصتتالتتح
الم لوبة شرعا ً أاجعناب المفتاستد التمتدفتوعتة
شرعاً".

اجعهاداتهم؛ بل كانت المعول عليها غالبتا؛ ألن

إن الشارع الحكيم قد بنى أصف الوستط التذي

َّ
إن الشتريتعتة جتايت ةقتامتة مصتالتح التنتاس

نصوص القرآن أالسنة النبوية طافحة بالدعتوة
إلى اععبارها أالنظر إليها.
َّ
سها أمبناها عتلتى التحتكتم
إن الشريعةً العي أسا ُ

أتحقيق سعادتهم الدنيتويتة أاألدترأيتة أبتنتاي

نَعَتَ به هذ األمة أجعله مناط أهليعها للشهادة
عتتلتتى التتختتلتتق عتتلتتى متتعتتانتتي متتعتتعتتددة متتنتتهتتا

عدل كلها أرحمة كلها أمصالح كلها أحتكتمتة

عليه فإن كل أمر يفضي إلى إب ال هذ الغاية

السماحة أالعيسير أالعخفيف أرفتع التحترج

كلها ال يمكن أن يقوم فيها اجعهتاد عتلتى غتيتر

أأ اةدالل بها مدفوع عن الشريعة أل َّما كتان

أقد تضافترت نصتوص التكتعتاب أالستنتة فتي

اععبار تلك المعانتي أرعتايتعتهتا فتي استعتنتبتاط

العشدد أالع رف في الفهم إلى إحدى الجهتعتيتن

التتداللتتة عتتلتتى عتتنتتايتتة الشتتارع التتحتتكتتيتتم بتتهتتذ

األحكام.

أالععمق فيهما ذلك شننته فتإن الشتريتعتة دلتت

المعتانتي عتنتايتة بتلتغتت بتهتا حتد التقت تع فتي
االععبار أمن ثم فإنك ال تجد حكما ً من أحتكتام

إال أن هناك تخوف حتقتيتقتي لتدى التعتديتد متن
مفكري اةسالم أعلمائه من مسنلة التوست تيتة

أبنا ًي عليه ،كان من بين أعظم المصالح التعتي

الشريعة إال أهو محاط بنحد المعاني السابقة.

المعدفقة بغزارة على الستاحتة اةستالمتيتة هتذ

أمرت الشريعة المكلف بعحقيقها هي؛ التعتزامته

ألن الشريعة العي أرادها هللا سبتحتانته أتتعتالتى

األيام أالهالة اةعالمية المحتاطتة بتهتا أمتمتا

في جميع تصرفاته بالعوسط أاةنصاف ستواي
أكان جالبا ً لمصلحة أم دافعا ً لمفتستدة أهتو متا

أن تكون عامة للخلق شامتلتة لتجتمتيتع جتوانتم

يعزز هتذا التعتختوف هتو االنستحتاب التنتستبتي

الحياة أتفاصيلتهتا دائتمتة فتي التزمتان إلتى أن

أالهادئ للحداثيين من مساحات مععددة لصالتح

ذهم إليه جمهور المفسرين ،في تفتستيتر قتولته

يرث هللا األرض أمن عليها؛ فاقعضى ذلك أن

تعالى ( :إن هللا ينمر بالعدل أاةحستان أإيتعتاي

يكون تنفيذها بين المؤمنين بها أالمععنقين لتهتا
سهالً أميسورا ً أال يكون ذلك إال إذا انتعتفتى

الوس يين بل نجد بيتنتهتمتا تتنتاغتم فتي بتعتض
المسائل مما ألد شعورا ً قويا بتنن هتنتاك شتيي
ما ي بخ فتي التكتوالتيت

أالبغي يعظكم لعلكم تذكرأن) (،النحل) 09 :؛

عنها اةعنات فكانت سمتاحتعتهتا أشتد متاليمتةً

المنظور إليه بتعتيتن الترعتايتة أاالعتعتبتار فتي

ألن اةفراط في أحدهما هو العفريط في اآلدر

للنفوس؛ ألن فيها إراحة فتي حتال دتويصتعتهتا

الشرع الكريم.

طرفان ينعهي كل أاحد منهما إلى ما هتو فستاد

أمجعمعها.

من جهة الخصوص أالعموم ألذا بتدأت اآليتة

أبنا ًي عليه ،فتإن استعتختدام متعتانتي الستمتاحتة

بتتقتتولتته تتتعتتالتتى (( :إن هللا يتتنمتتر بتتالتتعتتدل

أالعيسير أالعخفيف أرفع التحترج فتي عتمتلتيتة
االجعهاد لي أمرا ً جديداً ،أال أصتفتا ً متبتعتكترا ً

بين شيئين؛ أي العزام العوسط بينهما إال أن أبتا

أإنما هو قديتم قدتدَ َم االجتعتهتاد نتفتسته؛ بتل هتي

على رفعهما عن أحكامها أتصرفاتها.

ذي القربتى أيتنتهتى عتن التفتحتشتاي أالتمتنتكتر

أاةحسان ) الذي حقيقعه المعادلتة أالتمتوازنتة

أمصالح العباد فتي التمتعتا

أالتمتعتاد أهتي

تتحتت هتذا التمتستمتى
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بقلم السيد :
السيد  /محمد بوكريطاوي – توفيق

رئيس خلية التسويق واالتصال

تناألت في العدد السابق الفئات المتستعتهتدفتة لتعتوظتيتف األمتوال عتن

األدبية أ السمعة ال يبة " معايير اساسية للفئات التمتستعتهتدفتة " ال

طريق مخعلف العمويالت العي يرافق بموجبها المصرف المتؤستستات

شك كل تاجر مسعق م سيكون همزة أصل لمعترفتة دقتيتقتة لتمتستار

العي تقعرب لديه لعمويل نشاطاتها كما أ عنا بين ايتديتكتم التخت توط

دأران األموال في السوق حسم كل ق اع أ هنا مربط الفرس أقتوة

العريضة لخ ة العسويق الخاصة باسعق اب التمتؤستستات التمت تابتقتة

القائد اع اي الميكانيزمات الالزمة بالحجة أ البيان أ اةقتنتاع عتلتى

متردأديتة ” أ ترأرة

امكانية توجيه مسار األموال الى المصرف أ اؤكد ان افضل طريتقتة

لمعايير منح العسهيالت الممنتو ” متالية

العحلي بذهنية القائد الذي يكعسح السوق من اجل ريادته.

لضبط دراسة السوق أ تحتلتيتلته هتو تتجتزئتعته حستم التقت تاعتات أ

نعرض عليكم اسعراتيجية جذب الودائع أالتمتددترات أالتعتحتدي فتي

النشاطات أ ادعيار افضل المععاملين االقعصاديين أ العجار .

اسعق اب األموال بإزاحة المعوقات العي تحول دأن ذلتك متن فتقتدان

أما اةجراي الثالث أالذي هو من المهتم بتمتا كتان أالتذي يتقتع عتلتى

الثقة أتكلفة الخدمات العي يقدمها المصرف " التمتعتابتعتة التعتنتافستيتة"

عاتقنا لمرافقعكم هو اةبداع في ابعكار المنعجتات التختاصتة بتالتودائتع

أالهدف األساسي لعملية جذب التودائتع هتو زيتادة التمتوارد التمتالتيتة

أتنويعها أاحاطعها بالعحفيزات أارفاقها ببرنام اتصال فعتال يصتل

لتتلتتمتتصتترف بتتغتتيتتة تتتحتتقتتيتتق التتمتتوازنتتة لتتممتتوال التتمتتوظتتفتتة.

الى مخعلف الفئات المسعهدفة.

إن األ اجراي ميداني يععين مبتاشترتته

ترأرة التمتحتافتظتة

على مععاملي المصرف أمنع تسربهم أال يعم ذلك اال بتعتقتديتم أحستن
الخدمات لعحقيق ر اهم.

يختم كاتب العمود هكذا كونوا وستكونون بإذن هللا ،ألن الريادة
هدفنا نبلغها سويا تحقيقا ال تعليقا.

اةجراي الثاني هو الستعتي الستعتقت تاب األمتوال التمتوجتودة دتارج

الجهاز المصرفي " السوق الموازي " أبالعالي على كل متديتر فترع
بصفعه القائد العملياتتي فتي متيتدان ال يستود إال األقتويتاي ان يتقتوم
بدارسة شاملة للسوق أمعرفة اعيانه أأ ع د ة عملياتيتة لتعتحتديتد
العجار البارزين في السوق أ الذين يمعلكون متن التمتالئتة التمتالتيتة أ
ص0

كلمة مدير فرع سطاوالي لمصرف
السالم الجزائر السيد  :شريط مالك

منذ ت ور المصرف من االيتداعتات أ التعتمتويتالت أحتعتى التختدمتات
الجيدة أ فعح قنوات االتصال مع المععاملين
السنة األألى كان العركيز موجها للعمويالت االسعهتالكتيتة لتمفتراد
فكان لنا حصة البنس بها من محفظة العمويالت االسعهتالكتيتة لتهتذ
الشريحة سواي في تمويل العجزئة اأ العمويتالت التعتقتاريتة حتيتث
بلغت الى نهاية السنة الما ية  895مليون دج .
سنة  9999حاألنا اسعق اب العديد من المؤسسات اال ان التظترأف
الصحية أ الحجر صعبت من المهمة أ بلغت قيمة التعتمتويتالت فتي
نهايعها  039مليون دج كما اننا اسعغلينا الظرف السعتقت تاب أدائتع
مخعلفة فاقت  539مليون دج.
ايضا ركزنا على جانم موظفي الفرع فسعيا دائما الى دتلتق متنتاخ
عمل جيد أمريح للزمالي أ ابداي الراي أ التمتشتاركتة التفتعتالتة فتي
ددمة المععاملين حعى العداأل على جميع عمليات المصرف للتعتعتلتم
أ المعرفة أ العمكن من اسعتغتالل الت تاقتات فتي جتمتيتع التمتهتام أ
العحديات الموكلة للفرع.
نسعى دالل هذ السنة التى تت تويتر متحتفتظتة التمتعتعتامتلتيتن ستواي
المودعين اأ الممولين أ تنويعها مما يجتلتم استعتقترار متن نتاحتيتة
المخاطر

بافععا

فرع س اأالي سعينا دائما الى تقديم ددمات بنكية متعتمتيتزة

في فبراير  9900كانت ان القة أ العي اتسمت بالعحتدي لتمتواكتبتة

ص1

واجهههههه فههههههرع
سهههههههطهههههههاوالهههههههي
لمصهرف السهالم
الههجههزائههر ،وهههو
آخههر وكههالههة تههم
فهههتهههحههههههها فهههي
الههههههههجههههههههزائههههههههر
الهههههعهههههاصهههههمهههههة،
ظروفا تزامنهت
مهههههي بهههههدايهههههة
الحهرا الشهعهبهي
ثههم تههبههعهه أزمههة
كوفيد  .00ومهي ههذا
استقطب الفرع عددا من المؤسهسهات واالفهراد كهعهمهالء ادخهروا
أموالهم في كما استفادوا من تمويالت متنوعة حسب مها يهؤكهده
مديهره ،شهريهط مهالهك ،فهي حهوار لهمهجهلهة صالسهالم لهالقهتهصهاد
اإلسالميص.

إن فرع سطاوالي حديث النشأة ،هل يمكن الكشف عن الهظهروف
التي تم فتح خاللها؟
لقد تم فعح الفرع في  99فيفري  9900أي قبل يومين من الحتراك
الشعبي ،أهو آدر فرع تم فعحه فتي التعتاصتمتة .أكتان ذلتك فتي
ظرف يعرفه الجميع ،تزامن مع تعثر بعض النشاطات أالعمليتات
العي كانت مبرمجة .أأذكر على أجه الخصوص عمليات تتمتويتل
األفراد لشراي السيارات حيث تع ل تدريجيا هتذا التنتشتاط دتالل
األشهر الالحقة من فعح الفرع .هذا الظرف منع عددا متن عتمتالي
الفرع من االسعفادة من هذا النوع من العمويالت رغم أنتنتا أفترنتا
حصة مععبرة كغالف مالي ةنجا العملية.

السيارات دفعنا إلى العركيز علتى تتمتويتل التمتؤستستات
دأن إهمال ال لبات المعنتية من األفراد .فالزلنا نتقتدم
ددمات تتمتويتل عتقتاريتة أشتراي التدراجتات التنتاريتة
عالأة على تمويل المؤسسات.
أدالل سنعي  9900أ 9999أما شهدتا من أحتداث
سياسية أأزمة صحية ،حاألنا اسعتقت تاب متجتمتوعتة
كبيرة من المععامليتن االقتعتصتاديتيتن يتنتشت تون فتي
الجهة الغربية من العصمة أذهبنا إلى ابعد من ذلتك
عندما سعينا إلى اسععادة الععامل مع مؤسسات سبق
لها توقيف تعامالتها مع المصرف.
كيف يمكن بلوغ األهداف التي سعيتم إلى تحقيقها؟
نحن نععمد على العنصر البشري أأال .في نهاية سنة  ،9999بتلت
عدد الموظفين أالعمال في الفرع  03فتردا .يتعتمتل بتعتضتهتم فتي
ثالث مصالح أهتي مصتلتحتة الصتنتدأق أمصتلتحتة مستعتشتاري
الزبائن أمصلحة العمويالت .أعتبتر هتذ التوستائتل تتمتكتنتنتا متن
اسعق اب أدائع معتنتوعتة فتي التحتستابتات التجتاريتة أاالستعتثتمتار
أاالددار.
بالحديث عن الودائي هل يمكن الكشف عنها باألرقام؟
في نهاية  ،9999بلغت التودائتع  538متلتيتون ديتنتار أصتحتابتهتا
معمثلين في  089مؤسسة أ 0099فردا.
أما بشنن العمويالت في سنة  ،9999أسع يتع التقتول إنتهتا بتلتغتت
 859مليون دينار كعمويالت موجهة لمفراد أ 039مليتون ديتنتار
لعمويل المؤسسات.

هل يعني هذا أن الفرع كان يركز على تمويل األفراد ال غير؟
كال ،لقد ارتنى مسيرأ مصرف الستالم التجتزائتر أن يتهتعتم فترع
س اأالي منذ البداية بعمويل األفتراد أالتمتؤستستات متعتا أبشتكتل
داص في الجهة الغربية لوالية الجزائر .لكن تع ل تمويتل شتراي

ص1

كما اععقد أنه لوال الحجر الصحي الذي أثر سلبا على مخعلتف األنشت تة
االقعصادية ،لكانت النعائ أفضل بكثير .أمع هذا أبعد معابعة التمتلتفتات
على مسعوى الوكالة أاالتصال مع العمالي اتضتح جتلتيتا أن عتددا متن
المععاملين االقعصاديين قد قدموا ملفات طلم تمويالت هي قيد التدراستة
على مسعوى الفرع كما أن هناك مععاملين آدرين مقبلون عتلتى تتوجتيته
ملفات جديدة لالسعفادة من تمويالت هم أيضا.
بحلول سنة  ،9990ما هي توقعاتكم بخصوص نشاط الفرع خاللها؟
هذ السنة سعكون إن شاي هللا مترحتلتة نتحتاأل فتيتهتا استعتعتمتال متوارد
االددار المعوفرة لدينا أمنحها عرأ ا لعمويل التمتؤستستات أهتذا بتعتد
دراسة صارمة للملفات تجنبا لسوي اسعغاللها في ظرف اقعصادي تتنثتر
سلبا من األزمة الصحية العي تعيشها البالد أسائر الدأل.
أبالنظر إلى ما يعم تداأله إعالميا فإننا ننعظر منح اععمادات للمؤسسات
السعيراد السيارات أهي فرصة لجلم هؤالي الشركات لتلتعتعتامتل متعتنتا
لعمويل عملياتهم العجارية ،أهو في نف الوقت أمر يفتعتح التمتجتال متن
جديد لعمويل األفراد لشراي السيارات.
أبذكر تمويل األفراد ،تعوفر فرص كثيرة في الجهة الغربية لتلتعتاصتمتة
في عمليات العمويل العقاري .أتخعلف نوعية هذ العمويالت متن بتلتديتة
إلى أدرى .فمدينة سيدي عبد هللا مثتال تتوجتد طتلتبتات عتديتدة لتعتمتويتل
عمليات تهيئة سكنات البيع باةيجار أالمعرأفة بعسمية "سكنات عتدل"،
في حين أن بلديات مثل عين البينان أفوكة أبوسماعيل العي تعوفر فيتهتا
تمويل شراي السكن العرقوي العمومي.
على ضوء تقديراتكم المستقبلية التي تتحدثون عنها ،ما هي الخهدمهات
القابلة للتطوير التي تهتهلهقهى طهلهبهات أكهجهر فهي الهجهههة الهغهربهيهة مهن
العاصمة؟

أيضا طلبات تمويل المشاريع في االشغال التعتمتومتيتة أمتنتهتا مشتاريتع
المناألة الصغيرة أالمععددة المعنتية من شتركتات صتغتيترة أمتعتوست تة
تسعفيد من مشاريع تمنحها إياها شركات كبرى فتازت ستابتقتا بصتفتقتات
عمومية أتحعاج إلى شركات مناألة ةتمامها.
أجدير بالذكر أن فرع ست تاأالتي ال يتحتوز عتلتى االعتعتمتاد لتلتعتجتارة
الخارجية ،شنن يؤثر نسبيا على هذا النشاط في الوكالة دتالفتا لتلتفترأع
المعحصلة على هذا االععماد.
من جانم آدر ،إن أزمة كورأنا المؤثرة سلبا على االقعتصتاد عتمتومتا،
كان لها أثر إيجابي في بعض النشاطات.
كيف ذلك؟
لقد ساهمت هذ األزمة في ت وير الخدمات البنكية اةلتكتعترأنتيتة حتيتث
زاد الععامل بب اقات السحم أالتدفتع اةلتكتعترأنتيتة أاستعتعتمتال دتدمتة
"السالم المباشر" ةتمام العمليات عبر األنعرنيت أدفتع الترأاتتم عتبتر
االنعرنيت دأن العنقل إلى الوكالة.

في الختام ،هل أنتم متفائلون من تحقيق أهدافكم الهمهسهطهرة
خالل السنة في وضي صعب تعيش البالد؟
طبعا ،إنه تفاؤل مسعمد من االصداي المعنتيتة متن التمتختعتلتف
العمالي أحسم الت تلتبتات التعتي يتودعتوهتا لتالتستعتفتادة متن
تمويالتنا القائمة على صيت مت تابتقتة لتلتشتريتعتة اةستالمتيتة
أهوامش الربح غير ربوية معوقعة ما بين  3.8إلى  9بالمائة
بخصوص العمويالت قريبة المدى أ 8إلى  8بالمائة بالنتستبتة
للعمويالت بعيدة المدى.

إن أكثر العمويالت طلبا في هذ الجهة مععلقة بالعمليات العجارية أأيضا
الصناعية منها مرتبط بصناعة أتوزيع المواد الصيدالنية .كتمتا تصتلتنتا
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السيد  :رشيد باسم رئيس مصلحة صندوق
بسم هللا الهرحهمهان الهرحهيهم و الصهالة و السهالم عهلهى أشهرف
المرسلين و بعد،
أتقدم بالشكر لكل عمال المصرف أ علي راسهم المدير العام
أ داصة زمالئي بفرع اس األى بقيادة األخ :مالك شريط
مستقبل مصلحة الصندوق في ظل كوفيد : 89
كانت سنة  9999صعبة من كل الجوانم ،فقد اثر الوباي العالمتي
على كل جوانم الحياة صحيا ،اجعماعيا ،اقعصاديا ،أستيتاستيتا ،أ
اصتتبتتح التتعتتالتتم يتتعتتحتتدث عتتن التتواقتتع التتجتتديتتد أأ NEW
NORMALأي ان بعض العغيرات في العادات قد تصبح دائتمتة
أ تبقى الى ما بعد األزمة،
أال يخفى عليكم ان الواجهة األساسية في البنوك أ العتي تتنثترت
بشكل مباشر هي مصلحة الصندأق لما فيهتا متن تتبتادل األأراق
النقدية عند السحتم أ اةيتداع ،حتيتث تتمتيتز متوظتفتي مصتلتحتة
الصندأق برأ المستؤألتيتة أ قتامتوا بتاتتختاذ كتل االحتعتيتاطتات
الالزمة ذ كوفيد  00كما ان اةدارة العامة أفرت كتل أستائتل
الوقائية لذلك ،أ مع هذا اال ان رد فعل المععامليتن الت تبتيتعتي هتو

تفادي عمليات الصندأق ما اسع اع اليه سبيال.
أ رغم ثبات عمليات السحم أ اةيداع بشكل مجمل إال أن العغيتر
األهم كان مع شريحة األفراد ،الذين توجهوا بشتكتل أا تح نتحتو
اسععمال ب اقات الدفع على األقل لسحم األمتوال عتلتى مستعتوى
الصراف اآللي ،اأ لعسديد فواتير الماي أ التكتهتربتاي ،أ بتالتعتالتي
تقليص تعاملهم مع مصلحة الصندأق ألقصى حد ،أ حعى بالنسبتة
للعمليات البنكية األدرى ،فعموما يفضل كثير من المععامليتن متن
صنف االفراد اجرايها عن بعد عن طريق منصة البنك الرقمي.
أفي الجانم اآلدر نجد أن أغلم المععاملين من صنف العتجتار لتم
يغيرأا من عاداتهم ،أبقي اسععمال األأراق النقدية هو غالتم فتي
الععامالت العجارية ،أحعي القوانين المخعلفة الخاصتة بتاستعتعتمتال
أسائل الدفع لم تجد سبيال لع بيقهتا فتي التواقتع أ القتت متقتاأمتة
شرسة،
أ السؤال الم رأ هو هل يمكن تعميم اسععمال الوسائل الرقميتة
على االفراد من دفع العجار الي تبنيتهتاو أيصتل بتنتا التى التهتدف
الذي لم تسع ع أصوله القوانين الردعيةو التقتضتيتة قضتيتة أقتت
أقد أتت االزمة الصحية لعستريتعتهتا ،أ لتربتمتا نصتل التى نستبتة
مععبرة من اسععمال أسائل الدفع الرقمية دالل المدى المعوسط،
لكل ما سبق تاثير مباشر على عدد أ حجم العمليات المتقتدمتة متن
طرف مصلحة الصندأق ،أالمضي الي الترقتمتنتة ستيتقتلتص هتذا
الحجم بشكل كبير أيؤدي علتى األرجتح إلتى ترأرة متراجتعتة
الهيكل العنضيمي لمصالح الصندأق أ طريقة عملها بما يتعتمتاشتي
مع الواقع الجديد.
أ بانعظار ذلك ،علينا بمواصلة التجتهتد لتلتحتفتاظ عتلتى صتورة أ
سمعة التمتصترف متن دتالل مصتلتحتة الصتنتدأق متن جتهتة ،أ
االسعثمار بقوة في منصة البنك الرقمي للمساهمة الفعالتة فتي هتذا
العحول الذي ان لق ق ار .
أ في األدير أتقدم لكم بنسمى عبارات الشكر أ العقدير أ العرفان
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السيدة  :صبرينة حراق مندوبة متعددة
المهام

بستتم هللا التترحتتمتتن التترحتتيتتم أالصتتالة

كما ال يفوتني في السياق ذاته ان أتتقتدم

المحفظة العمويلية للفرع فبفضله تعحقق

أالستتتالم عتتتلتتتى أشتتترف األنتتتبتتتيتتتاي بالشكتر التجتزيتل لتكتل التزمتالي التذيتن العوائد المالية المسعهدفة.
تقاسمت معهم هذ الفرحة ،فكل كلتمتات

ال يسعني في هذا التمتقتام اال أن أحتيتي

أالمرسلين ،أبعد:

ي يم لي ان أتقدم أأال بعحياتي األدوية الثناي تصمت دجال أمام ما يقدمونه من
الى موظفي أموظفات المتصترف ،كتل جتتهتتد متتعتتمتتيتتز أعتتمتتل دؤأب ألجتتل

الجهود المبذألة من قبل اةدارة التعتامتة

باسمته ،أدتاصتة زمتالئتي أزمتيتالتتي المصلحة العامة فهم يعملون جتاهتديتن،
بفرع س اأالي الذيتن حتظتيتت بتحتفتاأة كل على مسعوا لعقديم أفضتل استعتقتبتال
االسعقبال من قبلهم منذ العحاقي بالفرع ،للمععاملين أاالرتقاي بمسعوى الختدمتات
فتتقتتد تتتكتتون كتتلتتمتتات الشتتكتتر فتتي غتتايتتة أتحسين ظرأف العكفتل بتانشتغتاالتتهتم،

لمصرف السالم على المجهودات التعتي
تبذلها من أجل تتعتزيتز متكتانتة التمتالتيتة
اةستتالمتتيتتة فتتي التتجتتزائتتر أتتتمتتكتتيتتن
الموظفين من أداي عملهتم أتتوفتيتر كتل
الظرأف أاالمتكتانتيتات التمتالئتمتة لتهتم

الصعوبة عند صياغعها  ،ألنها تشعترنتا ب ريقة فعالة تندذ في الحسبان عتامتلتي لعقديم األفضل.
دأما بقصورها أعدم ايفتائتهتا حتق متن السرعة أاالتقان تحت شتعتار" التعتمتيتز
يسعحقها فاني أشيد في مقتدمتعتهتم متديتر أالع اي"
تتتقتتبتتلتتوا متتنتتي فتتائتتق عتتبتتارات التتعتتقتتديتتر
الفرع السيد مالك شريط الذي يملك من فنتحتن نتولتي اهتعتمتامتا بتالتغتا لتوظتيتفتة
أاالحعرام.
سعة الصدر أالقلم ال يم فقد متنتحتنتي اسعق اب الودائع السيما المسعقرة منها،
ثقعه أتقدير أاهعمامه أارشتاد  ،كتمتا أذلك لقنتاعتعتنتا بتالتدأر التحتيتوي التذي
هي عادته مع كل الزمالي أالزميالت.

يلعبه حجم الودائع المسعقرة في ت تويتر

الحمد هلل الّذي ّ
بعزت وجالل تت ّم الصالحات أما بعد...
أأد بدأري شكر فريق العمل الذي هو مصتدر التهتامتي أقتوتتي ،أهتذا
العمل ما هو اال ثمرة مثابرة أجدية في العمل.
السيد  :محمد عبد المنعم بربارا
مسعشار زبائن فرع س اأالي

شكرا لكل الزمالء والزميالت.
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لضمان رقابة شاملة على العمليات المنجتزة فتي إطتار إحتعترام متبتدأ
بقلم السيد  :حمزة عشاش
مدير إدارة الرقابة الدائمة

اةسعقاللية بين الوحدات المنفذة للعمليات أ الوحدات التمتستؤألتة عتن
رقابعها أ المصادقة عليها.
أ في هذا اةطار تشغل إدارة الرقابة الدائمة دأرا محوريا فتي جتهتاز
الرقابة الدادلية بمصرف السالم الجزائر يعول عتلتيته بصتفتة دتاصتة
نظرا لعوسع ن اق تددالتها في الجانم الرقتابتي أ حتجتم التعتمتلتيتات
المراقبة أ هذا من أجل العمل على تحسين اداي أ مردأدية المصترف
أ الحرص على ممعلكتاتته أزرع ثتقتافتة الترقتابتة التذاتتيتة عتلتى كتل
المسعويات.
يعكون فريق الرقابة الدائمة من مراقبين مركزيين أ متراقتبتيتن بتعتيتن
المكان معواجدين بفرأع المصرف األكثر نشاطا ،يعم تنطيتر هتؤأالي

مقال المدير:

االدرين من طرف رؤأساي دأائر الرقابة على الهياكل العشغتيتلتيتة أ

تععبر البنوك أ المؤسسات المالية من أهم مكونات النظم االقتعتصتاديتة

كذا الرقابة على هياكل الدعم أ اةسناد ،تتحتت قتيتادة متديتر الترقتابتة

المعاصرة أ إن العحوالت االقعصاديتة أ االجتعتمتاعتيتة أ األدت تار

الدائمة ،حيث ترتبط اةدارة هرميا باةدارة العامة مباشرة.

المنجرة عنها تسعدعي أ ع نتظتام رقتابتي يتهتدف لتعتشتختيتص تتلتك

يسعى دائما فريق الرقابة الدائمة أبكل ما أأتي من جهد أ أأستائتل،

المخاطر ،تحليلها أ كذا إيجاد السبل المثلى من أجل تجاأزها أأ حعتى

إلى ت ويق مناطق الخ ر قصد تكوين جدار دلفتي يتحتمتي متوظتفتي

العقليل من حدتها.

المصرف من الوقوع في األدت تاي التعتي قتد يتنتجتر عتنتهتا متختاطتر

أ على هذا النحو ،يرتكز جهاز الرقتابتة التمتعتعتمتد بتمتصترف الستالم

للمصرف أ العاملين به.

الجزائر على نظام رقابي في جميع المسعويتات ،يستعتى هتذا األدتيتر
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مقال السيد /جالل إبراهيم
رئيس دائرة الرقابة على الهياكل التشغيلية

يععين على المصارف فتي

توي األحتكتام التقتانتونتيتة

المنصوص عليها من طرف بتنتك التجتزائتر ان تضتع
نظام للرقابة الدادلتيتة يستاعتدهتا عتلتى إدارة نشتاطتهتا
بشكل صحيح أفعال ،حيث ان الرقابة الدادليتة تتهتدف
إلى مان تنفيذ العمليات فتي التمتصترف أفتقتا ً لت جترايات التدادتلتيتة

األد اي العي قام المراقبون باكعشافها أ اةعالن عنها بعد اكعشافتهتا

أالعنظيمية أبما يعفق متع التقتوانتيتن أالتعتنتظتيتمتات أتتعتلتيتمتات التبتنتك

مباشرة.

المركزي بخصوص السياسات أ المعايير االدالقية أالمهنية.

 اعداد حوصلة عن هذ األد اي أ مدى تكفل الهياكل العشغيليتة بتهتا

أ من بين المهام المس رة لدائرة الهياكل العشغيليتة نسترد عتلتى ستبتيتل

أارسالها للهيتاكتل التمتعتنتيتة قصتد تتحتديتد نتقتاط الضتعتف أ بتؤر

المثال ال الحصر مايلي:

المخاطر.

 الرقابة اليومية لمخعلف ارصدة حسابات للمصرف.

يسهر موظفو إدارة الرقابة الدائمة دائما من اجل الحفاظ على

 الرقابة على اليوميات المحاسبية للفرأع أ إدارة العجارة الخارجية.

حقوق المععاملين أ المصرف في ان أاحد أعدم الخرأج من

 العدقيق في ارصدة صناديق الفرأع أ الصندأق التمتركتزي أ هتذا

االطار القانوني المسير للعمليات البنكية.

بقيام المراقبين بمراقبة فجائية لصناديق الفرأع.
 العنكد من معالجة أتصحيح "الفرأع  -اةدارات التعتشتغتيتلتيتة" كتل

مقال السيد /قريشي سليم
رئيس دائرة الرقابة على هياكل الدعم

 المقاربة اليومية لحسابات المتصترف عتلتى مستعتوى
البنك المركزي.
 اسعغالل حاالت المقاربة البنكية المنجزة متن طترف
دلية المحاسبة أالرقابة المالية أفرأع المصرف.
 معابعة أاسعغالل مخعلف العصريحات الموجتهتة التى
الهيئات الخارجية.
 معابعة الععديالت أالفرأقات العي تمت اكعشافها.

إدارة الرقابة على هياكل الدعم جزي أستاستي ال يتعتجتزأ متن األهتداف

المس رة من طرف مدريعنا أالثقة أالمتستؤألتيتة التمتختولتة لتنتا أعتلتى
رأسها السيد المدير العام ،حيث تعمثل مهمعنا في:
 المراقبة اليومية لمخعلف الحسابات الدادلية أالموجودات.
 اسعغالل الو عية النقدية للمصرف.

أ بحكم نشاطهتا ،تتقتوم التدائترة بترستم دت تة عتمتل
سنوية تهدف ةنجاز مهتام بتمتختعتلتف إدارات التدعتم
بالمصرف قصد تقييم العحقق من اةلعزام بتإجترايات
المصترف أ تتقتيتيتم جتهتاز الترقتابتة التدائتمتة فتعتلتك
اةدارات أ عتتلتتى ستتبتتيتتل التتمتتثتتال " إدارة التتمتتوارد
التتبتتشتتريتتة ،التتختتزيتتنتتة ،نتتظتتم التتمتتعتتلتتومتتات ،إدارة
للوجسعيكية أ تسير الممعلكات "
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طاقم أعضاء الرقابة الدائمة
على مستوى الفروع و اإلدارات
السيدة /لحادق سامية
مراقبة مركزية مكلفة برقابة
إدارة التجارة الخارجية.

السيد /عيد دراجي -مراقب فرع
وهران  1و 2

السيد /باشطا عبد الكريم
مراقب فرع دالي إبراهيم

السيد /بونقار العربي -مراقب قرع سطيف.

السيد /طارق العربي -مراقب فرع البليدة.

السيد /بومدين جمال
مراقب فرع باب الزوار.

السيد /غرناؤوط منصف -مراقب جهوي-
فرع قسنطينة -باتنة و عنابة.

السيد /بلجودي زين الدين -مراقب فرع القبة.
80 80
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إجتماع عمل مي المورد ourti-line
اجعماع مع المورد  Ourti-lineبخصوص الملصقات الخاصة بواجهة نق ة البيع LYN MOTORS
للدرجات النارية بالعقسيط بعمويل من مصرف السالم الجزائر أفق مبادئ الشريعة اةسالمية.
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تجديد االتفاقية بين المصرف و شركة  actfeelو ذلك لتطوير خدمة المجمي الهاتفي

و خدمة المساعد الذكي.

مدير المجمع الهاتفي ACTFEEL

اجتماع مي السيد حكيم نواس مدير شركة  Icone softwareبخصوص تطوير
و إعادة إكساء الموقي اإللكتروني الخاص بالمصرف
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بقلم السيد  :سليم سلواني
مسؤول خلية املسؤولية االجتماعية
أاصلت دلية المسؤألية االجعماعية للمؤسسة في تتنتفتيتذ
أت وير مجاالت المستؤألتيتة االجتعتمتاعتيتة لتلتمتؤستستة،
تميزت أساسا في تدعيم اةطتار التمتعتيتشتي لتلتمتوظتف،
أااللعتزام بتالتمتشتاركتة فتي األنشت تة أبترامت التختدمتة
المجعمعية.
أ حرص المتصترف عتلتى دعتم متختعتلتف التجتمتعتيتات
الخيرية أالمؤسسات العت توعتيتة لتعتمتكتيتنتهتا متن دتدمتة
المجعمع ،أفي هذا إطار ساهم المصرف في تقديم التدعتم
لجمعيات أطنية ذات أثر كبير في المجعمع.

جسم االنستان أالت تاأالت التجتانتبتيتة ،أ 0999لتبتاس طتبتي أقتائتي

نشاطات وإجراءات معتبرة في ظل جائحة كورونا:

بمسعلزماته التكتامتلتة متن أاقتي األحتذيتة أالتقتفتازات ،أغتيترهتا متن

قام المصرف بععزيز اةجرايات الوقائية المعتبتعتة
كورأنا داصة من دالل

تد انتعتشتار أبتاي

العكفل الكامل بمصاريف الكشف أالتعتالج

المساهمات األدرى.
كان للمصرف المشاركة في عدة نشاطات أتظاهرات علمية أثتقتافتيتة

من فيرأس كورأنا للموظفين ،حرصا للمحافظة على صحعهم.

دعي إليها المصرف أهمها:

هذا الععزيز كان كذلك من دالل تعميم الحمالت العحسيسية أالعوعوية

 حفل تكريم للنوادي الناش ة في متجتال التبتيتئتة متنتظتم متن طترف

د أباي كوفيد 00-لصالح الموظفين..

أزارة البيئة.

أقد ساهم المصرف مجعمعيا ،في حمالت العصدي لوباي كتوفتيتد ،00

 المشاركة في تكريم المعفوقين في "السانكتيتام" التبتديتلتة ،بتمتبتادرة

بعخصيص غالف مالي مععبر لدعم الجهود في هذا الصدد بتالتعتنتستيتق

مجموعة من أساتذة الععليم االبعدائي أالعي شتارك فتيتهتا أزيتد متن

مع المجعمع المدني.

 09ألف تلميذ عبر الوطن ،عبر منصة إلكعرأنية.

أهمها اقعناي أسرة إنعا

أأجهزة تنف

للمسعشفيتات تتمتثتلتت فتي 39

سريرا طبيا مجهزا
كمساعدات للمسعشفتى التجتامتعتي فترانت
باألفرشة أأجهزة المساعدة على العنف

 المشاركة في افععا الحملة التعتحتستيتستيتة

تد أبتاي كتوفتيتد أكتذا

تنظيف الشواطئ من تنظيم الكشافة اةسالمية أمؤسسة امعياز.
فتانتون بتالتبتلتيتدة ،متجتهتز
أأجهزة قياس االكسجتيتن فتي
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السيد  :زوهير غولي
رئيس لجنة الخدمات
اإلجتماعية

بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى ال و صحب اجمعين وبعد .
انه لمن دأاعي سرأري ان اتقدم بالشكر أعظيم االمعنان لكل من منحني ثقعه لهذا المنصم أالذي ال اعتعتبتر
تشريف أال منصم للمفادرة بل تكليف أامانة ارجوا من هللا ان نحقق من داللها امال أت لعات كل الزمالي أتحقيق
أكبر كم من اآلمال أالع لعات أالع ور الذي نصبوا من دالله لرفع مسعوى الخدمات االجعماعية لمصترفتنتا ان شتاي
هللا .أ ما توكلنا اال على هللا أ من يعوكل على هللا فهو حسبه.
ان لجنة الخدمات االجعماعية في برنامجها المس ر تهدف لعحقيق كل مع لبات موظفي التمتصترف عتلتى حتد
سواي أ ذلك بما أتيح لها من امكانات مادية أ داصة منها البشرية أ حعى تكون الفتائتدة شتامتلتة فتإنتنتا نت تلتم متنتكتم
موافاتنا بكل مع لباتكم (آراؤكم ،اقعراحاتكم) أ سنسعى جاهدين بحول هللا أ عونه ثم بعظافر جهود الجميع أ تفهمتهتم
لعلبيعها أ الرد عليها أفي انعظار ذلك نعلم ادواننا انا البرنام الستابتق ال يتزال ستاري أانته ستيتعتم اعتالمتكتم بتكتل
المعغيرات العي تحدث مسعقبال بحول هللا تعالى.

برنام

لجنة الخدمات االجعماعية سيععمد في ظل الظرأف الصعبة العي يمر بها العالم سواي االقعصادية اأ الصحية

على مواكبة الظرأف أ البحث اساسا على العرشيد الجيد لنفقات اللجنة بما يسمح لها مسايرة الواقع أذلك بالبحث عن
افضل العرأض أاحسن الصفقات العي تمكن موظفينا من الحفاض على القدرة الشرائية..
لهذا الغرض نحن نسعى لعجسيد هذ المعاير باةمضاي على صفقات ثنائتيتة فتي كتل التمتجتاالت تستمتح لتلتمتوظتفتيتن
باالسعفادة من هذ االمعيازات أ سععلن هذ الصفقات تواليا بعد اقرار بنودها.
أفي االدير ألي

ادر نرجو من هللا السداد أالعوفيق أانا شعارنا دائما ابدا الخدمات االجعماعية مسؤألية الجميع .

فال تبخلوا علينا بنفكاركم أ آرائكم.
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بقلم :السيدة بن يحي فايزة
مستشارة الزبائن  /أفراد فرع عين
وسارة

في كثير من الناس تمشي في حياتها أ تكبر فتي شتغتلتهتا  ،أ تتنتجتح أ

مععة أنهم هم في األصل أغنياي أ يستعت تيتعتون شتراي متوارد التدأل

تحقق أ تزيد من راتبها  ،يعني بصفة عامة توصل إلى مراتم عالية ،

الكبرى

أنه لم يحقتق الشتيي

لماذا نذهم بعيدا  ،ففي حياتنا اليومية هناك الكثير من األمثلتة فصتاحتم

لكن يظل مهموم أ مغموم  ،دائما يريد أكثر  ،يح

الذي كان ينمل فيه أأ يحلم به  ،يعني ما أصل إلى مبعغا  ،متثتال تترى

المحل يريد أن يصبح له بزار كبير أ صاحم الشركة يعمنى أن تصتبتح

شخص بدأ من الصفر أ أصبح معه ألتف دأالر  ،يتقتول فتي نتفتسته

شركعه أ خم شركة بالبلد  ،أ ال الم الذي يتريتد أن يتكتون األأل فتي

بالر ا

بخ ن  ،لكن هذا الشيي يعحول إلى سلبية  ،حيث أن

حلمي أن يكون لي عشر مليون دأالر أ لما أأصل إليها سنح

صفه  ،أ هذا لي

أ السعادة  ،أأ شخص نجح في البتكتالتوريتا أ يتقتول لتن أر تى حتعتى

تركيزك يكون مصم فقط على هذا التهتدف أ تتنتستى متعتعتة التلتحتظتة

أحصل على الدكعورا  ،أ هذا أكيد سيكلفه سنين ليصتل إلتيته  ،أ هتنتا

الجميلة العي تعيشها كل يوم  ،العوتر الذي يخلق األمل أ األحالم الكبيترة

تجد هذا الشخص مهموم أ محعار ألنه بادعصار لم يصل بعد إلى مبعغتا

مرات مؤدي  ،أ يكون مؤدي أكثر فتي حتالتة متا إذا هتذا الشتختص لتم

 ،أ ما كان يعمنا في النهاية ،

يسع ع تحقيق العوقعات أ األحالم  ،الن فتي تتلتك التلتحتظتة را تتكتون

هناك الكثير من ينعقدني أ يقول هتذا لتيت

غتلتط  ،الزم التواحتد يتحتلتم

دسرت الحا ر أ المسعقبل  ،أ را توصل لوقتت تتحت

فتيته أن كتل

أتركه يحلم  ،أ يجعهد ألن أي شخص الزم يكون عند طمو أ أحالم ،

حياتك راحت هباي  ،أ أنك لم تنجز شيي  ،مع أنك أنجزت الكثير  ،لهذا

 ،لكن هنا إسمحولي أقول لكم

أردت أن أكعم هذا المقال فقط ألنصحكم نصيحة من تتجتربتعتي اعتمتل

حكمة صغيرة قرأتها في كعاب اسمه قصر األمل  ،هذا الكعاب قديتم جتدا

الصح  ،دفضوا من س وة أحالمكم على حياتكم أ ال تعركتوا أنتفتستكتم

 ،أ هذ الحكمة تقول  :من قصر أمله هان عليه عيشه  ،يعني بادعصار

تحت

غط اليوم الدائم أ دلوا ليومكم أ حتا تركتم أألتويتة  ،أ أكتيتد

يا جماعة  ،احلم ما في أي مشكلة  ،لكن دفف من توقعاتك أ دليتهتا فتي

سعجدأن سعادتكم أ العي هي أهم في نظري من السعادة لي متمتكتن أن

المرحلة العي أنت عليها سواي كانت أظيفة أأ عمل أأ دراسة أ تتركتهتا

ال تعحقق أبدا  ،أما إذا كان عندكم رأي أدر فنتتمتنتى مشتاركتعتنتا بته فتي

عليك أن ال تحلم أأ

المجلة ليعسنى لنا العوسع في نقاشاتنا أ الععلم أكثر من تجارب بتعتضتنتا

أكيد هذا الكالم صحيح أنا لم أقل العك

بقدر المسع اع في حدأدها  ،أأنا أقول أ أعيد لي

ت مح  ،لكن الذي أريد الوصول إليه  ،أنه ال تجعل هتذا التحتلتم يتنتستيتك

في الحياة .

إنجازات الحا ر أنه فعليا أنك تنجز أ هذا بمجرد أنك تتمتشتي بتحتلتمتك
د وة د وة  ،هذا إنجاز الزم تسعمعع به  ،فتاألغتنتيتاي حتول التعتالتم ال
يحسون بالسعادة بالرغم من أن معهم المليارات  ،لكن أملهم أنته يتكتون
معهم أكثر  ،أ هذا يجعلهم يركضون أراي التثتراي األكتبتر أ يتنتستون
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بقلم السيد  :إسماعيل حاج أحمد
رئيس دائرة استغالل و دعم الفروع

ظهر في اآلأنة األديرة في مجعمعنا الوظيفي مفهوم اجعتمتاعتي ذأ طتابتع
إيجابي أبرز بشكل تدريجي في ق اع األعمال حيث أصبح مح ة اهعمتام
ألغلم أرباب العمل في مجعمعنا نظرا ً لما له من أهمية كبرى أتنثير قتوي
في نجا
بيئة العمل أرفع مسعويات االنعاجية متمتا ستيتستاعتد فتي تتحتقتيتق أهتداف
أغايات المنشنة المسعقبلية أارتفاع ميزتها العنتافستيتة أاالرتتقتاي بتهتا إلتى
التتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتتتتعتتتتتتتتتتتتتتتتتويتتتتتتتتتتتتتتتتتات.
أعتتتتتتتتتتتتتتتتتلتتتتتتتتتتتتتتتتتى
بادعصار ..انها السعادة الوظيفية.
األغلم منا يقضي معظم أقعه في العمل سوايا ً كان العمتل فتي متنتشتنة أأ
لحسابه الخاص ( )Freelanceأبالعالي فتإن التعتمتل أمتا يتحتيتط بته متن
ظرأف أانفعاالت يععبر العامل األكبر في العنثيتر عتلتى جتوانتم حتيتاتتنتا
المخعلفة أجودتها أتحديد مسعوى السعادة فيها .فالتمتوظتف الستعتيتد تتجتد
أكثر إبداعا ً في بيئة العمل أصاحم إنعاجية عالية كون العالقة بين ستعتادة
الموظف أانعاجيعه هي عالقة طردية راسخة أفتق متا أثتبتعتعته التدراستات
السابقة إ افة إلى أنه أكثر اسعقرارا ً سوايا ً على مسعوى الحياة العملية أأ
على مسعوى الحياة الشخصية أاالجعماعية أربما يعمعع بصحة جيدة نظرا ً
للراحة النفسية أالرفاهية العي يعمعع بها في عمله أالعي لها األثتر التكتبتيتر
في قلة الضغوط النفسية أانشرا الصدر أسعادة القلم.
ربما يخعزل البعض منا مفهوم السعادة الوظيفية في العتامتل التمتادي فتقتط
أهذا أمر داطىي حيث أن حاجات اةنسان معغيرة أإشبتاعتهتا ال يتعتوقتف
على مورد أاحد فقط فلو نظرنا إلى أحد نظريات العحفيز في بيئة التعتمتل
أهو هرم ماسلو لالحعياجات االنستانتيتة أالتذي لتختص حتاجتات اةنستان
أالدأافع التعتي تتحتركته لتوجتدنتا أن التهترم يتعتنلتف متن دتمت طتبتقتات
(احعياجات) فال بقة األألى تمثل حاجات اةنسان الفسيولوجية كتالتعتنتفت
أالمنكل أالمشرب أالنوم أغيرها أال بقة الثانيتة تتمتثتل حتاجتات األمتان
كحاجعه لممن أالصحة أاالسعقرار العائلي أالمجعمعي أاألمن التوظتيتفتي
أال بقة الثالثة تمثل حاجاته اةجعماعية كالصداقة أالعالقات مع اآلدتريتن
أال بقة الرابعة تمثل حاجعه للعقدير كالثقتة بتالتنتفت أاالحتعترام متن قتبتل
اآلدرين أتقدير الذات أنحوها أما ال بقة األدتيترة فتهتي تتمتثتل حتاجتاتته
لعحقيق الذات كاالبعكار أحل المشاكل أغيرها.
ينتي السؤال األهم هنا أهو :معى يكون المتوظتف ستعتيتدا ً فتي عتمتلتهو أأ
بمعنى آدر متاهتي التعتوامتل التعتي تتجتعتلته يتنتعتم بتالستعتادة التوظتيتفتيتةو
السعادة الوظيفية ترتكز على جانبين رئيسين أهتمتا متكتمتالن لتبتعتضتهتمتا
البعض أال يمكن االسعغناي عن أحدهما حيث أن أجودهمتا يتبتقتى كتنتافتذة
لعهيئة بيئة عمل مليئة بالر ا أالستعتادة أاالستعتقترار أمصتدراً ةرستال
المشاعر أال اقة اةيجابية بين
العاملين بالمنشنة.
الجانب األول  :يرتكز على دأر الموظف نفسه في رفع مستعتوى ستعتادتته
في عمله أهذا يعم بعحقيق عوامل عدة تععمد على التمتوظتف نتفتسته أذكتر
منها :الثقة باهلل ثم الر ا بما كعبه له الثقة بالنف الشغتف أحتم التعتمتل

فلن يشعر أحد بالسعادة عندما يؤدي عمالً لي شغوفتا ً بته أ تع أهتداف
ذكية مسعقبلية له أد ط لعحقيقها التمتشتاركتة فتي أ تع مستار أظتيتفتي
أا ح الع وير المسعمر للقدرات أالمهارات أمتواكتبتة التعتغتيتيتر إنشتاي
عالقات إيجابية مع اآلدرين في بيئة العمل أاستعتشتارة أصتحتاب التختبترة
منهم أتقديم المساعدة لمن بحاجة لها مما يجعل العمل أكثر مععة تتنستيت
عالقات إيجابية مع الرئي المباشر أتقديم األفكار أاالقتعتراحتات لته بتمتا
يخص العمل أاالسعماع إلى نصائحه القيام باألعمال الع وعية حيث أنتهتا
مصدر لزيادة ثقة الشخص بنفسه أت وير جانتم التقتيتادة فتي شتختصتيتعته
إ افة إلى ارتفاع محبة المجعمع له نتظتيتر هتذ األعتمتال أأدتيتراً أهتو
العامل األهم من أجهة نظري في رفتع مستعتوى ستعتادة التمتوظتف أهتو
العوازن بين الحياة العملية أالحياة الشخصية فلكل حياة أقعها.
الجانب الجاني  :أهو األهم أيرتكز على دأر المنتشتنة فتي رفتع مستعتوى
السعادة للعاملين بها أهذا يعم بعحقيق عدة ممارسات أذكر متنتهتا :االلتعتزام
ببنود العقد الجوهرية مع العاملين تحقيق األمان الوظيفي إعداد مستارات
أظيفية أا حة لهم الشفافية تهيئة بيئة عمل محفزة (مقر التعتمتل متنتاخ
العمل الرئي المباشر الزمالي أنحوها) إنشاي قنوات تواصل فعالة مع
العاملين أاالسعماع آلرائهم أاقعراحاتهم أمشاركتعتهتم فتي اتتختاذ التقترار
تحقيق العدالة أالمساأاة في بيئة العمل تقديتم التدعتم التمتادي أالتمتعتنتوي
لع وير أداي العاملين أتنمية مهاراتهم مكافنة أصحاب االنجازات تمكتيتن
العاملين من أداي عملهم أمنحهم مزيدا ً من الصالحيات أاالسعقالليتة أفتق
قدراتهم أمؤهالتهم العحسين المستعتمتر لتبتيتئتة التعتمتل أتشتجتيتع اةبتداع
أاالبعكار تقديم حوافز معنوعة أفقا ً لرغباتهم تبني سياسة الباب المتفتعتو
من قبل المسؤألين بالمتنتشتنة الستعتقتبتال شتكتاأى أاقتعتراحتات التعتامتلتيتن
أاسعفساراتهم تشجيع المدراي على إقامة عالقات إيجابية مع مترؤأستيتهتم
أتقديرهم أتشجيعهم أت ويرهم أمنحهم أعمال ذات تتحتديتات االهتعتمتام
بالحياة الشخصية للعاملين من دالل إنشتاي بترامت تترفتيتهتيتة لتعتائتالتتهتم
أمشاركعهم في مناسباتهم االجعماعية أأديراً العامل األهم أهتو االلتعتزام
بالعقد النفسي مع العاملين أكل ما يعضمنه من أعود أتصورات ينعظرهتا
العاملين من المؤسسة .
االبعاد الخمسة لتحقيق السعادة الوظيفية في المؤسسة :
· االحعرام
· العدالة
· الفخر
· الزمالة

(قد يعمل الموظف  51ساعات ألجرت  ,و  85ساعات
لمديره  ,و لكن قد يعمل  10ساعة لفكرة يؤمن بها )
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بقلم السيد  :ياسر
عبد
العزيز حجاز.
مندوب متعدد المهام

أمن رحمة هللا تعالى أ ل فه أنه من هم أأ نوى سيئة ألم يعمتلتهتا
ال تكعم له عك

من يعمنى أن يكون مكان المذنم ليعمتل بتعتمتلته

أأ اكثر فهما فتي التوزر ستواي عتيتاذا بتاهلل ،قتال صتلتوات ربتي
أسالمه عليه في حديث عظيم من جوامع كلمه  :أحدثكم حهديهجها

سأل احدهم اآلدر ماذا ينقص الريا ة في بالد المستلتمتيتن عتلتى

فاحفظوه :إنما الدنيا ألربعة نفر :عبد رزق هللا ماالً وعله ًمها فهههو
ويص ُل في رحم ويعلم هلل في حقًّها ،فهههذا بهأفضهل
يتقي في رب
ِ
المنازل ،وعبد رزق هللا عل ًما ولم يرزق ماالً فههو صهادق الهنهيهة

أجه العحديد و فنجاب على الفور أدأن تفكير (( يهنهقهصههها حسهن

يقول لو أن لي ماالً لعملت بعمل فهالن ،فهههو بهنهيهته  ،فهأجهرههمها
سواء ،وعبد رزق هللا ماالً ولم يرزق عل ًما فهو يخبِهط فهي مهاله

الكفاية أال المدربين بل قال أ أكد على الجانم األدتالقتي أ شتدد

بغير علم ال يتقي في رب وال يصل في رحم وال يهعهلهم هلل فهيه
حقا ،فهذا بأخبث المنازل ،وعبد لم يرزق هللا ماالً وال عل ًما فهههو

ولهذا نقول إن اةنسان بمقدار نيعه أ إدتالتصته أصتدقته يترزق

يقول لو أن لي ماالً لعملت في بعمل فالن ،فهو بنيت  ،فهوزرههمها

فنكثر الناس رزقا أ إدالصا في نياتهم أكثرهم تسديدا أتتوفتيتقتا أ

سواء .

رزقا أ إلهاما من هللا سبحانه أ تعالى  ،فاةنسان يسع يع أن يعمل

هللا رب النوايا أعلى قدر النوايا تكون الع ايا  ،فهيا لتنتعتاجتر متع

أعماال كثيرة بنيعه السيئة من الرياي أ السمعة يجعلها هبايا منثورا

هللا بنياتنا ،النية تجارة العلماي ألنهم يسعتثتمترأن حتعتى األشتيتاي

ألنه ما ابعغى بها أجه هللا عزأجل  ،إتبع الهوى أ ما صبتر عتلتى

العي يفعلونها من جهة العادة بقلبها إلى عبادة فيتثتيتبتهتم هللا ﷻ أ
لمعرفعهم قيمعهتا ربتحتوا فتي األستواق .ألتهتذا أًحا ستنُتوا التهتمتم...

تععاظم عند هللا بصدق العزيمة أصحة النية أ التقتصتد ،قتال هللا
تعالى  :ص لَن يَنَا َل َّ
َّللاَ لُ ُحو ُم َها َو َال ِد َماؤُ هَا َو َٰلَ ِكن يَنَالُ ُ الت َّ ْق َو َٰى ِمن ُكه ْم

أًحا سنُوا النوايا ...فعليها ترزقون أ تحركوا ترزقون ،أنخعم مقالعنتا

النوايا )) لم يقل ينقصها اةعداد أال الميزانيتة أال التكتوادر ذات
على كلمة أاحدة هي النوايا الحسنة.

األذى أ ربما ينوي اةنسان الخيتر أأ يتفتعتل التحتستنتة التيتستيترة

بقول الرسول ﷺ  :صإنما األعمال بالنهيهات وإنهمها لهكهل امهر

مها

" من سورة الح اآلية ، 11أإن تبع النية عمل أ كتان متوافتقتا

نوىص.
َهيء
َر َّب َنا ِإ َّنكَ ت َ ْعلَ ُم َما نُ ْخ ِفي َو َما نُ ْع ِلنُ ۗ َو َما َي ْخفَ َٰى عَهلَهى َّ
َّللاِ ِمهن ش ْ
اء  ،اللهم اغفر لنا ما أنت أعلم به منا أ
س َم ِ
ض َو َال فِي ال َّ
فِي ْاأل َ ْر ِ

مريد للخير لم يصيبه  ،كما إن عبادات أصدقات الختلتوات أعتظتم

ارزقنا النية الصالحة أالعتلتم التنتافتع أالتعتمتل الصتالتح أ الترزق

عند هللا من عبادات أصدقات الجلوات ألنها ال تعخللها الشبهات ،

ال يم إنك أنت عالم الغيوب أ آدتر دعتوانتا أن التحتمتد هلل رب

لهدي النبي ﷺ كان ديرا كثيرا أ هللا يضتاعتف لتمتن يشتاي ألن
ديننا الحنيف لم يقل لنا انوأا ديرا أافتعتلتوا متاتشتاؤأن فتكتم متن

العالمين أبارك هللا فيكم .
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المتاجرة في

العمالت الجزء1
أيغعفر تندير القيد لمصرفتي  -بتالصتورة التعتي يتعتمتكتن

المدة أال يعم العقتد إال عتنتد التقتبتول أ التعتقتابتض

المسعفيد بها من العسلم الفعلي  -إلى المدة المععارف عتلتيتهتا

الحقيقي أأ الحكمي.

في أسواق الععامل ،على أنه ال يجوز للمسعفيد أن يعتصترف
التقتيتد
في العملة دالل المدة المغعفرة إال بعد اًن يحصل

/9 1المواعدة في المتاجرة في العمالت:

المصرفي بإمكان العسليم الفعلي.

 8 /9 /1تحرم المواعدة في المعاجرة في العمالت إذا كانت
ملزمة لل رفين ألتوكتان ذلتك لتمتعتالتجتة متختاطتر

(ب) تسلم الشيك إذا كان له رصيد قابل للستحتم بتالتعتمتلتة

هبوط العملة .أما الوعد متن طترف أاحتد فتيتجتوز

المكعوب بها عند اسعيفائه ،أتم حجز المؤسسة له.

ألوكان ملزما.

(ج) تسلم البائع قسيمة الدفع الموقتعتة متن حتامتل بت تاقتة
االئعمان (المشعري) في الحالة العي يمكن فتيتهتا لتلتمتؤستستة
المصدرة للب اقة أن تدفع المبل إلتى قتابتل التبت تاقتة بتدأن
أجل.

 1 /9 /1ال يجوز ما يسمى في المجاالت المصترفتيتة التثتراي
أالبيع الموازي للعمالت أذلك لوجود أحتد أستبتاب
الفساد اآلتية:

أيضا (المقاصة).
 1 / 85 /1اسعيفاي الدائن دينه الذي هو بتعتمتلتة متا بتعتمتلتة
أدرى ،على أن يعم الوفاي فورا بسعر صرفها يتوم
السداد.
 88 /1اجتماع الصرف والحوالة المصرفية:
يجوز إجراي حوالة معرفية بعملة مغايرة للمبل المتقتدم متن

طالم الحوالة ،أتعكون تلتك التعتمتلتيتة متن صترف بتقتبتض
حقيقي أأ حكمي بعسليم المبل ةثباته بالقيد التمتصترفتي،
حوالة (تحويل) للمبل بالعملة المشعراة من طالم التحتوالتة.
أيجوز للمؤسسة أن تعقا ى من العميل أجرة العحويل.

(أ) عدم تسليم أتسلم العملتعتيتن (التمتشتعتراة أالتمتبتيتعتة)،
 1/1التوكيل في المتاجرة بالعمالت:

فيكون حينئذ من بيع العملة باألجل.

 8/1/1يجوز توكيل الغير بتإبترام عتقتد بتيتع عتمتالت ،متع

(ب) اشعراط عقد صرف في عقد صرف آدر.

 81 /1صههور مههن الههمههتههاجههرة بههالههعههمههالت عههن طههريههق
المؤسسات:

توكيله بالقبض
أالعسليم.

(ج) المواعدة الملزمة ل رفي عقد الصرف.

 1 /1 /1يجوز توكيل الغير بتبتيتع عتمتالت بتدأن تتوكتيتلته
بالقبض ،شري ة قيام الموكل أأ أكيل اًدتر بتالتقتبتض قهبهل

مخاطر المعاجرة في التعتمتالت ،ألتكتن يتجتوز أن

تفرق العاقدين.

يعبرع طرف ثالث بتذلتك متن غتيتر أن يتنتص فتي

الصرف على

المضاربة العتزامتا لتلت ترف اآلدتر بتحتمتايتعته متن

عقدهما على ذلك الضمان.
 85 /1المبادلة في العمالت الجابتة دينا في الذمة:

العمالت:

تصح المبادلة في العمالت الثابعة دينا في الذمة إذا أدت إلتى
الوفاي بسقوط الدينتيتن متحتل التمتصتارفتة أتتفتريت
الذمعين منهما أمن صورها ما ينتي:

مكانين معباعدين بنشن عنه نف
العقد في مكان أاحد.

 1 /1 /1اةيجاب المحدد التمتدة الصتادر بتإحتدى التوستائتل
المشار إليها يظل ملزما لتمتن أصتدر دتالل تتلتك

 1/81/1ال يجوز للمؤسسة إقراض العميل متبتالت تشتعترط
عليه فيها الععامل بالمعاجرة بالعتمتالت متعتهتا دأن
غيرها  ،فإن لم تشعرط ذلك فال مانع منه شرعا.
 .1تاريخ إصدار المعيار:

أيار(مايو)  9909م.
 .0اعتماد المعيار:
اععمد المجل

 8 /1 /1الععاقد بوسائل االتصال الحديثة بيتن طترفتيتن فتي
اآلثار المعرتبة على إجتراي

للعميل ليعاجر بنكثر من المبل المقدم منه.

صدر هذا المعيار بعاريخ  98صفر0990هـت التمتوافتق 30

أال يفعرق الموكالن قبل تمام القبض من الوكيلين.
 1 /1استخدام وسائل االتصال الحديجة فهي الهمهتهاجهرة فهي

بالعمالت بمبال أكثر مما يملكه ،أذلتك متن دتالل
منح المؤسسة العي تدير المعاجرة تسهتيتالت متالتيتة

 1 /9 /1ال يتتجتتوز أن يتتقتتدم أحتتد طتترفتتي التتمتتشتتاركتتة أأ

 1 /1 /1يجوز العتوكتيتل بتقتبتض التعتمتلتة بتعتد إبترام عتقتد

 8 / 81 /1من الصور الممنوعة شترعتا متعتاجترة التعتمتيتل

 8 / 85 /1ت ار (إطفاي) الديتنتيتن ،بتنن يتكتون فتي ذمتة
شتتختتص دنتتانتتيتتر آلدتتر ،أآلدتتر فتتي ذمتتة األأل

الشرعي معيتار التمتعتاجترة فتي التعتمتالت،

أذلك في اجعماعه الترابتع التمتنتعتقتد فتي  92 - 98صتفتر
0990هـ الموافق  30 - 90أيار (مايو)  9999م.

دراهم ،فيعفقان على سعر التمتبتادلتة ةطتفتاي التديتن
كله أأ بعضه تبعا للمبال أي لق على هذ العمتلتيتة
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أقـوال
الحكماء
قصة و عبرة
ً
عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة ،أكان أتع
يُحكى أن رجال
شخص على أجه األرض ،حعى أن كل سكان القرية سئموا منه،
ألنه كان محب ًا على الدأام ،أال يعوقف عن العذمر أالشكوى،
ألم يكن يمر يوم دأن أن ترا في مزاج سيي .أكلما تقدم به
السن ،ازداد كالمه سو ًيا أسلبية… كان سكان القرية يجعنبونه
قدر اةمكان ،فسوي حظه أصبح ُمعديًا .أيسعحيل أن يحاف أي
شخص على سعادته بالقرب منه .لقد كان ينشر مشاعر الحزن
أالععاسة لكل من حوله .لكن ،أفي أحد األيام أحينما بل العجوز
من العمر ثمانين عا ًما ،حدث شيي غريم ،أبدأت إشاعة عجيبة
في االنعشار:


"الرجل العجوز سعيد اليوم ،إنه ال يعذمر من شيي،
أاالبعسامة ترتسم على محيا  ،بل إن مالمح أجهه قد
أشرقت أتغيرت!

" تجمع القرأيون عند منزل العجوز ،أبادر أحدهم بالسؤال:
 "ما الذي حدث لكو"أهنا أجاب العجوز:
 "ال شيي مه ًّما...لقد قضيتُ من عمري  59عا ًما أطارد السعادةبال طائل .ثم قررت بعدها أن أعيش من دأنها ،أأن أسعمعع
بحياتي أحسم ،لهذا السبم أنا سعيد اآلن!"
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روابط إلكترونية لحوارات السيد المدير العام

للمشاهدة الرجاء الضغط هنا
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