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بقلم المدير العام

السيد  :حيـدر ناصـر

أثاات ا لتصااح ا اامساازااتا لتص ا ا ااح ا ا ل ا ل
تص يتسيينلمنلأبنتءلتصشه تءل وللت ميملعب ل
تصقتد لولم تصا ل اتو لو لتصام ايار ل اوت ل
بوم سنلتصاثارايام لمان لتصاااجال لو لتصا ا ل لبايانل
م حنثملتصطعنلف ل ذهلتصشخ يتالتصوطنايا ل
منلجه لوم تفعلعنل مس لتصحاعابايام لوتصامأ ل
ف ل ذهلتصقضتستلتصحت سخي لمن لجاها لأىام ل
وبعي تلعنلتصحشنجلتصعتط لأولتإلسا ساوصاوجا ل
أولتص يتسو لتصذ لس ي لمرلل اذه لتصاناقات اتال
جتللبختطم لمتل ه ه لتات ساخانات لتإلسا ما ل
منذلع ملتصنبو لإصىلسوملتصنتسل ذتلمنلمارالل
ذهلتص تالالتصح لأىذال حىلبع تلعقت ا ساتل
فا لتااعا اض لتصاابااعاائ لتمااحا اات ت لصا ا ا لماانل
تص زتب لوتصبعئلتمحقتصتلمنهات لولاااوت لفا ل
ذصكللاوتلكبيمتلوتن هلأ للتص ن لوتصا ا اتعا ل
عنلتصخوضلفا لتصا احانا لتصاثابام لتاعا ايا اتل
صزتبل سوللهللالوتوقيمتل لو ا لمارالل
ذصكلصمجتالا لتإلسا م لتصاعا اتم لمان لباعا ا ل
فن ملتص ع ضلص آثمل ت ونلتصم ي لوص حل
تص سنلت سوب لولساي تنلتصقتماوما لوتاجات اىل
عنلم تو ه لوتشبثلتص بجئلبهذهلتص اراتصاضل
منثمتلأ لفضللصه لو ا لجملمان لتصا اوتقا ل
ل وللقضتستلمنلتص ت لتح توال
تص حعت
ف لتق سم تلوتصزث لعااياهات لوجاهاتا لتصانا امل
ومنت لتص ثم
ص2
ص0

ماان لتصااطااباايااع ا لأن لسااخااحااا ا لتصاانااتس ل ااولل
خ يتالصنعتلتصحت سخلولتمكتلب حهاتل
ف ل يت لت م لولق لت دتدلتصخا فاتا ل ا لول
تس لعانا مات لتاثاون لذتا لصااا لباقاضاتساتل
تصعقي لولتصهوس لوتالمح تء لوصاثان لمان للايامل
تص عاقاول لأن لتاحازاول لمارال ل اذه لتص ا اتالال
تصحات ساخايا لتصاحا لعا اى لعاااياهات لتصا ام لإصاىل
تصط تفتالوع توتالالت تللأمحنات لمامتاهانا ل
بزبتصهتلمثحوس لباتتاون لمايامتماهات لفا لع امل
تصااعااوصا ا لو لتصااعاااا لوتصااحااثااناااااوجااياات لوتصااذكااتءل
تالصااطاانااتعا لوتصااحااثااحا ا لتالقااحا ااتدسا لول
تص يوسيتسي لتص وصي لتصثبم لتصاحا لتا اتو ال
ودلتصحت سخلوتص جمتفيتلإصىلآفتقل ضات سا ل
جتمع لتممولصا حاقابال لصا للاياممات لماقاتبالل
تشمذملب ت ل سللم حو اى لمان لتصا ات ا ل
وسج لل حىلعنلتصوتقعلتصزت ملعن مت
ج سملبنخبنتلتص رق لأنلتبثلف لتصنتس لقامتء ل
مو وعي لوتقعي لصحت سخنتلتص سن لوتصاوطانا ل
تضاع لت ا ت لفا لساياتقااهات لوت فااعاتل لفا ل
ظموفهتلوتصزث لعاىلتصوقات اع لو لت اخات ل
دونلإفمتطلواللت مسللبعي ت لعان لتصاحاتثايامتال
تص ذ بي لأولتصع بي لأولتص ازي لتص ميوس
ذتلمب لهللالتص ع وملصاىلهللالعاااياس لوسااا ل
عن متلسح مفلكمجللدوص لأو لكامب لأسام ل
ولكمجللمنلعتم لتصنتسلسخطئلوس يضلبلل

سعتتبس لهللا لعا لوجال لعاااى ل ايائ لمان لذصاكل
كحقمسعسلإستهلف لل و لب لبقوصاس ل لمات لكاتنل
صنب لأنلسثونلصسلأسم لوقاوصاس لفا ل اتدثا ل
تصحزمس ل لستلأسهتلتصنب لص لتزامم لمات لأ ال لهللال
صكلتبحج لمام ات لأ وتجاك لو لفا لقضايا ل
تصحبن ل لوتخ لف لم ا اك لمات لهللا لمابا ساس لول
تخشىلتصنتسلوهللا لأ ا لأن لتاخاشاته ل لوفا ل
ق لتبنلأملمثحومل لأمت لمان لجاتءي لس اعاىل
و ولسخشىلفتمتلعنسلتاااهاى ل لفاهال لماقا ل
ذصكلمنلفضلل سوللهللالومنا صاحاس لعانا لهللال
ي تل؟لأصيرلذتيلتصعحضلو لتصاااوم لمان لأعا ا ل
تصبمت ينلعاىلأمسلقمآنلسو ىلوتمسلصاىلهللال
عايسلوسا لاللس اكلمنسلإاللتصب غلل
فإذتلكتنل ذتل تنلتصنب لعايس لأ كاى لتص ا ل
ولأفضللتص م لفا ات لباتصاثا لبا ان لدوماس لمانل
تصبشملب ءت لمان لصازاتباحاس لثا لتصاحاتباعايان لثا ل
تص تصزينلث لذو لتص ضللوتصنبت لوتصبطوصا ل
منلتص ا ين لكاها لبشام لساخاطائ لوس اياضل
وسز نلولس يئلفهذتلمنل تنلبن لآدملماها اتل
ع لبتعه لوع تلمنتقاباها لال لساخاااو لأ ا ل
منه لمنلمقي لوإنلى يتلعنلتصنتسلوصاثالل
جوتدلكبو لولصثللسايا ل ا او لو لصاوال لذصاكل
ص تفزحه لتصا ا اثا لفا لتصاطامقاتا لوصاثانل
يهتال يهتا
ص قلتصشتعملإذلسقول:
إذا كنت في كل األمور معاتبا
صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه
فعش واحدا أوصل أخاك فإنه
مقارف ذنب مرة و مجانبه
إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى
ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه

من ذا الذي ترضى سجاياه كلها
كفى المرء نبال أن تعد معايبه
صص0 0

صه  ،لوتإلجتب لعن لتسح ت تته لوت تؤالته  ،لوإقمت لعاى لبعئل
ساوكه  ،لتصذ لسنبع لمن لمعنى لت ثينه لمن ل مس لت ّمفه لف ل
ؤومه ،لومتلأوكللصن م لوتجحهتد
وتصه فلمنلذصكل ولساوكه لتصذ لسطتبقومسلب اوكسلصاىلهللالعايسل
وسا ل،لفيثونل ي ًت،لأولسنزمفونلبسلعنس،لفيثونلليمل ي
وتص اوي لتصم ي لإم ت ل و لج ا لتص بتدئ لتصقمآمي  ،لتصح لتمطبعت لف ل
م وسه لمن لتمدّد لتاك لتص عتم لتص ي لتصح ل دّد لتصقمآن لتصثمس ل
م ت كهتلتصثايّ ،لفثتنلصاىلهللالعايسلوسا ل،لسمتقبه لب تل ولمتىوذل
بسلمنلأمسلاللسقملعاىلمنثم
ّ
ولمنلى للتص تصكلتص تص لتتس تلتص ثم لتإلس مي ،لوتمبنىلعايهتل
صل لف لم وسل
م هوم لتصرقتف لتصمتجع لإصى لتاك لتص عتم  ،لتصح لص لتحت ّ
تص ا ينلبطمس لتصحاقينلوتصحقمسم،لوإم تلبطمس لتص ت س لوتصحمبي ،ل
وبحعتون لتصحعاي لوتص رتل لوتص متقب  ،لك ت لسم لذصك لتص ت ل لتبنل
عت و
َّ
إن ل ذتلتص نهجلتصذ لأ ث تلكايتتس،لوف اتلج يتتسلت ي ً،لمتملل
منلت م لأنلتعودلإصيسلوتعح لبس؛لفيعح للبسلتص جتصون،لوسح كلبسل
تصوتق ون ،لوسمجع لإصيس لتص تد ون ،لفهو لتص ذ لصا يع ،لوصارقتف ل
تصز نلتص نيع

صيرلتص ق ودلمنل ذتلتصعنوتنل بلل ّلتصرقتف لتإلس مي لمنلى لل
تص نَّ  ،لوال لو ع لتعمس لصهت ،لوال لتز س لم هومهت ،لوإم ت لق متل
صات لف ل
تصبزث لف لتص عتم لتص نّي لتصثايّ لتصح لمن لى صهت لتت ّ
تص ا ين ل وح لتص ثم لتإلس مي  ،لوتمطبع لعنه لذصك لتص نهج لمنل
منت جلتص عمف ،لتصذ ل ولم هوملتصرقتف لتإلس مي
وق لساثت لتص نّ لف لبنتء ل ذت لتص هوم ،لوتشثيل لصو تس لف لم وسل
تص ا ين؛لصحثونلتص و لعينهتلتصوت د لف لتصحن سل،لث ث لم تصك:
أوال -البيان  :ومعن لبس لتصحعاي ؛ لتعاي س لصاى لهللا لعايسل
وسا ل محس لعنتصم لعقي تهت لوساوكهت لوتعتماهت ،لوبنتء لأفثت تل
وت ثيم ت ،لمن لى ل لك مس لصاى لهللا لعايس لوسا ل ،لتصذ ل و لو ٌ ل
سو ى ،ل يث لت ّ ه لأقوتصس ،لوأ تدسرس ،لو ث س لوىطبس ،لو ست اسل
ّ
،لومتلبثلفيهتلمنلتص عتم لتص حنوع لمعلتمدس تلف لصو تل وهللا نسأل ألمتنا ّ
العزة والثبات...
تص خحا
تص ي ،لو بطهتلدت ً تلبتص عتم لوتص ت يلتصثايّ ،لتصح لتنحه لإصيهت،ل
وتصح لتث ّللبإسضت هتلم اكلتصبيتن
ثانيًا  -المثال  :ومعن لبس لتص اوي لتصنبو ّ لتص ع وم؛ ل نّ ل
ساوكسلصاىلهللالعايسلوسا ل،لسع ّلق و لومرتالً،لفثتنلتص اويلساقىلف ل
ه ،لق لتالقح تء لبهت،ل
م وس لتص حاقّين لصس لوتص متقبين ل فعتل لم
ضتلذتال يوعٍ لكاّ لبينلأفمتدلت م ،لتصذسنلسحخذونل
معتم لج ي لأس ً
ذصك لمرتالً ،لوسزتوصون لبتصعتمل لتإلس تم لأن لسطبعوت لساوكه لمتل
تسحطتعوت لعاى لطتبع لتص اوي لتصنبو لتص ع وم لفش ّثل لذصك لتص اويل
ب يتتس لتص خحا  ،لوم ت كس لتصثايّ  ،لتصح لسنبع لمنهت ،لع ً لمح ًل
وثقتف ل تسخ لم حمسا ،لتاقحهتلت م لجي ً لعنلجيللمنلعه هلصاىل
هللالعايسلوسا لإصىلسوملتصنتسل ذت ل
ثالثًا -المراقبة  :ممتقبحس لصاى لهللا لعايس لوسا لص اويل
أمحس ،لك ت لسمتقض لتص مبّ لساوي لت ميذه ،لوذصك لمن لى ل لم ت زسل

ص0

بقلم السيد  :حممد بوكريطاوي – توفيق
رئيس خلية التسويق واالتصال

اعلمل أمسلإذتل ققنتلسوستلكللف لوظي حسلتصحزث لفا لموعوادلوة اإلتوقوانل
(معمف لتتم لص نح تالتص مفل+لمهني ل+لمهت )لمثون لقا لباااجاناتل
سوستلممبللتص مسلللمرحلة التمهيدية لعملية التسويوق ( وح لتصا امسا ل
تصوت ل+لم حه فلمو ل+لتتقتنلج تع )لفإنلتص ه لتصاذ لساناباذصاسل
سوستلسيعب لتصطمس لصحزقي لت تفلتص طم لصخط لتصح وس لوتصاحا ل
ت حه فل ريادة السوق
للسحعينلعاينتلج يعتلعن لتصقيتملبت لفعللت ايايام لتو لقامت لتول
لل
تصح وس ل لمنحجلمنلمنح تالتص ا امف لتو لتاقا سا لأ لىا ما لمانل
تصخ متا،لكللف لموقعسلوتىح تصسلتوظي لمعوادلوة االتوقوان لتصاحا ل
ت ت يتلف لمقتلل ذتلتصع دلمشت كحث لصا يام لساوسات لوبانا ار لتصاوتايام ل ت مالتصيهتلم قاهتلبذ ني ل روح الفريق الواحد لوماعا ات لباتصانا ام ل
بذ ني لوت لوفمس لمو لكتصبنيتنلتص مصو لف لمعمك لتصح وسا ل تالسحشمتفي لص آصهتلوم لتاتثايام ات لعاااى لالوزبوون لب ا احاس لتصاناقاطا ل
صن عللمنلع ودلتص ا لبوصا لوج ملتوتصللومنبملتعابا ا لصاخاطا ل تص و مس لتص حه ف
تصح وس لوتن يذ ت
إنلتصنقط لتص و مس لتص حه ف لف لمشتطنتلتص مف ل ولالزبونلفهاول
مقط لتصب تس لومنحهىلتصجتس ،لوصذصكلكتنلص تمتلعايانات لجا اياعات لماعامفا ل
تصر لمزتو لتالستسي لصنشتطلتص مف ،لتصا ازاو لت ول لتاوظايا
األموالل (منحلتصح وس ا)،لتمتلتص زو لتصرتما لفاتساحاقاطاتب الووداعوع
ورؤوس األموال ( تبتا،ل تبتالتصحوفيم،ل تبتالتالساحارا ات ،ل
سن تالتالسحر ت )،لوتص زو لتصرتصثلتص هملعاىلو علتزتلت امفل
تص بت ن وساعل الدفعل (تصحقايا سا لوتصا ا احازا ثا ) لوتصا ازاو لتصامتباعل
وت ىيملمخحا لالخدمات
إذتلأد كتلمت ي لتص زتو لت بع لع ه،لفتعا لأمكلتاوتظاض لماهاتماكل
وتمتلف لثجم لمنلثجو لتص زتو لت ستسي لصنشاتط لتصا ا امف لوأماكل
ب ت سحكلوت ي يلومهت تتكلوتطوسملق تتكلت يملبذ نيا لتصا امسا ل
ت ت لف لتصنحت جلتصنهت ي لصنشتطلم مفكلوبتصحتص لباإماثاتماك لماعامفا ل
قي حكلتإل تفي لوم لمشت كحكلف لمشتطلم امفاك لمامتعايات لباذصاكل
تص ؤوصي ،لمع لتمهتلتص ؤوصي لتص مدس لتصح لسحتثمل ح تلعااى لتصا اها ل
تص تع لتص بذوللصحزقي لت تفلتص طم لصاذصاك لأ كا لمان لىا لل
ذتلتص نبملعاىلذ ني لتص مس لتصوت لوتص يملبوتيم لمو
ص0

ينهي صاحب العمود مقاله في عدد هذا الشهر جميعا نغير
ذهنية المتعامل لنشعره بالرضا ننال ثقته ونجني ثمرة
وفاعه .........مدار خطة تسويقنا ،إذا علمت فالزم روح
الفريق .............سويا نحقق الريادة تحقيا ال تعليقا.ل

ل ل تث لمشتتسلت ّثنلفمعلأد ت لمنلتجطي لت احاياتجاتا لعا ا اسل بنكلتصخايجلتص
ف لتص نطق لعبملت هي الوت وس المطتبق لصاشمسعا لتإلسا مايا ،ل هل يمكن الكشف عن تفاصيل أكبر حول الوداعع والحسابات؟
وق لع لموقعسلبحزقيقسلأ تفسلتص طم لصار ث لت ول لمان لتص انا ل
تص ت س ل ضلمتلأك هلم سمهل تلعب لتصمسزي لف ل وت هلص اا ل إنلمحت جلتصر ث لت وللصا ن لتص ت س ل1/11لكتمتلإس اتبايا لفاعاااىل
تصع وملفإنلم وعلودت علتصع ءلى لل ذهلتص حم لكتمتلف ل ا ودل
تص مل
04/لمايونلدسنت لف ل ينلكتنلمق ت لتزقي ل005لمايونلدسنت ل
كونكم مدير وكالة أدرار ما الذي يميزها عن غيورهوا مون الوفوروع
وق ل ق لتص معلى للتص للت ول،لت تفلتص طم لفتصز تباتال
في شبكة وكالت مصرف السالم الجزاعر؟
تص ت س لباجتلقي حهتل153لمايونلدسنات لماع لأن لتصاحاقا سامتا لكاتماتل
ت لتإل ت لإصىلأنل ذتلتص معلت لتفححت سلباحات ساخ ل8101/01/13ل تشيملإصىلأقللمنل ذتلتص حو لعاىلتعاحابات لأن لتصاحاوقاعاتا لكاتماتل
ت تمنتلمعلتصذكم لتص دوج لصإلمشتءلم مفلتص ملتص ت ملسانا ل مق لبـل13/لمايونلدسنت لمحوقع لمتلسعن لأنلتص تلت لتزقيقهتلس رالل
1//3لوتصذكم ل46لالم العلثو لتصحزمسملتص ي
11/لبتص ت لمنلتصحق سمتالت وصي
وق لكتنلتصزضو لمثر تلمنلقبللتص وت لوكذتلتص اطاتا لتصاعا اومايا ل وبخ و ل تبتالتالدىت لفق لباجتلقي حهتل 145لماااياون لدسانات ل
تسنلأقي لعاىل مفه ل للتثمس لتسح ححلفيسلتصثا لتص ايا لتصاوتصا ل و ولمتلكتنلمحطتبقتلت تمتلمعلتصحق سمتالف ل ينلأنلمتلت لتازاقاياقاسل
تص تب لبثوش
بشتنلتصحتمينتالتصنق س لفق لعتدلل156لبتص ت لمع لتصاحاقا سامتا لعاااىل
تم

كتمتلفثم لتفححتحلفمعلف لتد ت لمبت ك لو يتلبتسح تب لوقاباولل أستسلأمهتلت ت عتلإصىل85لمايونلدسنت لو ولمباا لعاتصا لباتصانا امل
منلقبللسثتنلمنطق لتص نوبلتصثبيملتصذ لتع لمنلأكبملتصا ا ات اتال إصىلتصحوقعتالتصح لكتمتلتشيملإصىلباوغل ق ل1/لمايونلدسنت
ف لتص ت مل يثلتمسلمعموفلأسضتلبتص نتج ،لتصقوتعا لتصاباحاموصايا ،ل أمتل تبتالوسن تالتالسحر ت لفلكتمتلفا لم احاو ل 06لماااياونل
تص قتسض ،لتصح ت لتصزم لمعلدوللتص ت ل لوأىايامت ل ا ا لتص اياوصا ل دسنت ل ول ق لمنخ ئلعاىلتعحبت لأمنتلكنلمحوقعلأنلس ال لتصا ابااا ل
تص ح توص لف ل ذهلتص ه
5/لمايونلدسنت
تصش ءلتصذ لس حلصنتلبتسحقطتبلع دلكبيملمنلتص بت نلتصذسنلأودعوتل
أموتصه لعاىل ثللسن تالتسحر ت لودفتتملتدىت
وت

لتإل ت لتنلفمعنتل ولتصبنكلتصخت

لتصرتم لف لتصاوالسا لباعا ل
ص0

تقمسبت لكال لتال احاياتجاتا لتصا ازااايا لمان لتصاحا اوسا ا،ل
تصح هي الوتصخ متالتصبنثي لوباتصاحاتصا لتص ا اتح لصاهاذهل
تص نطق لبتال تقتءلتصىلم حو لمعيش لأفضللوموتكابا ل
تصحطو لتصحثنوصوج لوتص تص لتصذ لتؤوللتصيسلتصب دلفا ل
ذهلتكوم
وسبقىلفامسا لفامع لتد ت لفا لتصاخا ما لوتإلفاتد لبات ل
معاوم لتولتسح ت ل وللتصخ متالتصبنثي لتص قحم
مدير فرع أدرار السيد  :رضا عبد الرحيمي

ما هي الخدمات التي يعرضها فرع أدرار على عمالعه؟
سق ملتص معلى متالمحنوع لف لم تللتص يمف لتإلس مي ل
صثللمن لتصا بات ان لتصاخاوت لوتصشامكاتا لوتصا اؤسا اتا ل
فتص بت نلتالفمتدلوتص ؤس تالس ح ي ونلمنلإمثتمايا لفاحاحل
تبتالمحع د ل اض لتصاطاااض لوتال احاياتو ،لكا ات لأماها ل
س ح ي ونلمنلتصخ متالتإلصثحمومي لبإماثاتمايا لتصازا اولل
عاىلبطتقتالتص زض لوتصا فاع ل آمانا لو أماناياحا لكا اتل
س ثنه لتالسح تد لمنلبطتقاتا لفايا ت ل اض لكال ل امسازا ل
صاع تللوتص وظ ين
ومنلجه لأىم ،لفتنلتص ؤس تالساقونلت حا اتمات لكابايامتل
منلقبللتص مفلبتعحبت لتصقتطم لتالمتمايا لصاااحاطاو ل
وتال تقتءلوتال د ت لبإمثتمي لتسح تدته لمنلأموتعلكرايام ل
منلتصح وس المنهتل
هل يمكن الكشف عن هذه التمويالت؟
لت وس المحناوعا لماطاتباقا لصاااشامساعا لومان لباياناهاتل
تص متبز لتص زايا  ،لتصا اضات با  ،لباياع لتكجاتل لتصاثا اتالال
تص حنوع لإصخ
ك تلإمنتلمق ّملت هي الصألفمتدلمرللتصح وسللتالساحاها كا ل
تصذ لسش للت وس التص يت تا لوكاذت لت ثات لوت جاها ل
تالصثحمومي لتص نع لمزايت،
بتإل تف لإصىلتصح وسللتصاعاقات  ،لماناهات لتصاحا اوسا ا لفا ل
م تللتصبنتءلوتصحوسيعلو متءلتصعقت تالمنلتصاخاوت لأول
منلتصهي تالتصع ومي لأولتص مقينلتصع وميينلتصخوت
عاىلمتلسب ولت ّثنلتص معلمنلتع س لمثتمحسلف لتصا اناطاقا ل
ل ل تث لمشتتس
فع لقتملم مفلتص ملتص ت ملف ل ذهلتص نطق لبحجطي ل
ص2

صاقا لتا لبا ااشاايا ا لهللا لعا لوجاال لتفااحااحااتح لفامع لأد ت ل /1/1لبااحاات سااخل
8101/01/13لت تمنتلمعلتصذكم لتص دوج لصاإلمشاتء لم امف لتص ا مل
تص ت ملسن ل1//3لوتصذكم ل46لالم العل مبلتصحزمسملتص ي
وق لكتنلتصزضو لمثر تلمنلقبللتص وت لوكذتلتص اطتا لتصاعا اومايا لتسانل
أقي لعاىل مفه ل للتثمس لتسح ححلفيسلتصثا لتص ايا لتصاوتصا لتص اتبا ل
بثوش
كتمتلفثم لتفححتحلفمعلف لتد ت لمبت ك لو يتلبتسح تب لولقبول لمانل
قبللسثتنلمنطق لتص نوبلتصثبيملتصذ لتاعا لمان لتكابام لتصا ا ات اتا لفا ل
تص ت مل يثلتمسلمعموفلأسضتلبتص نتج ،لتصقوتع لتصبحموصي ،لتص قتسض ،ل
تصح ت لتصزم لمعلدوللتص ت للوأىيمتل لتص يوصىلتص ح توص لفا ل اذهل
تص ه
تصش ءلتصذ لس حلصنتلبتسحقطتبلع دلكبيملمان لتصا بات ان لتصاذسان لتودعاوتل
أموتصه لعاىل ثللسن تالتسحر ت لودفتتملتدىت ل
محت جلتصر ث لت وللص ن ل1/11
وت لتإل ت لتنلفمعنتل ولتصبنكلتصخت لتصرتم لف لتصوالس لباعا لباناكل
تصخايجلتص ت م
وسق ملم مفنتلى متالمحنوع لف لم تللتص يمف لتإلس ميا لصاثال لمانل
تص بت نلتصخوت لوتصشمكتالوتص ؤس تا لفتص بت نلتالفمتدلوتص ؤس تال
س ح ي ونلمنلتمثتمي لفححل تبتالمحع د ل ضلتصطاضلوتال حيتو لكا اتل
تمه لس ح ي ونلمنل تصخ متالتالصاثاحامومايا لباإماثاتمايا لتصازا اول لعاااىل
بطتقتالتص زضلوتص فعلتمن لوتمنيح لك تلس ثنه لتالسح تد لمان لباطاتقاتال

في تل ضلكلل مسز ل صاع تللوتص وظ ين
منلجه لأىم ،لفتنلتص ؤس تالساقونلت ح تمتلكبيمتلمنلقبللتص ا امفل
بتعحبت لتصقتطم لتالمتمي لصاحطو لو لتال تاقاتء لوتال د ات ل باإماثاتمايا ل
تسح تدته لمنلأموتعلكريم لمنلتصح وس المنهتلعاىلسبيل لتصاذكام لوصايارل
عاىلسبيللتصز م:
تص متبز لتص زاي ،لتص ضت ب ل،بيعلتكجتللتصث تالالتص حنوع
تمتلتصح هي التص ق م لصألفمتدلفه :
تصح وسللتالسحه ك :لسض لت وس التص يت تا لوكاذت لت ثات لوت جاها ل
تالصثحمومي لتص نع لمزايت،
تصح وسللتصعقت :لت وس الف لم تللتصبنتءل،تصحوسيعلو امتء لتصاعاقات تال
منلتصخوت لتولمنلتصهي تالتصع ومي لتولتص مقينلتصع وميينلتصخوت
وبهذتلسثونلم مفلتص ملق للطىلتقمسبتلكللتال حيتجتالتص زاي لمانل
تصح وس ا،لتصح هي الولتصخ ماتا لتصاباناثايا لو لباتصاحاتصا لتص ا اتح لصاهاذهل
تص نطق لباتال تاقاتء لتصاى لم احاو لماعاياشا لتفضال لوماوتكابا لتصاحاطاو ل
تصحثنوصوج لوتص تص لتصذ لتؤوللتصيسلتصب دلف ل ذهلتكوم
وسبقىلفمس لفمعلتد ت لف لتصخ م لوتإلفتد لبت لمعاااوما لتو لتساحا ا ات ل
وللتصخ متالتصبنثي لتص قحم ل

ضلمنلتصقاضلىتص لصث لج يعتلتص ي لتص سملتصعتملوكل لفامد لبازا اضل
بقلم السيد  :باحيدي سالم ناعب مدير الفرع
لهللالوبمكتتس للل
مقتمس،لممك ه،لمن بسلو خ سلتص ملعايث لو
تنلتصع لل نلطتق ل ذتلتص مفلصشمفلص تلمز ىلبسلمنلتال احا اتمل
وتصحش يعلو عتس لعنلطمس لتصحثوسنلوتص حتباعا لتصا ا احا ام لصاحازاقايا ل
تصمستص لتص تمي لصا مفلو عت ه لتصا احا ارال لفا ل(تصاحا ايا لوتالصاحا تمل
وتصحوتصل)ل
فتص مفلس عىلصحثمسرلمبتدئلتص يمف لتإلسا مايا لوتصاحا لصاطاتصا اتل
كتمتلواللت تللمطابتل عبيتلب تلسح ت ىلمعلدسننتلتصازانايا لوماقاوماتتاس،ل
فتصبزتل مو ل ح ي لوى م لمطاوب لصح وسملع ا لتالقح تدلفباهاذتل
تسحقطضلتص مفل مسز لمعحبم لمنلتص بت نلجاعاااهات لتاحاهاتفات لعاااىل
م وف لى متتسلتإلس مي لتص ح ي لمنلتس تعتالوتسحر ت تال تقي
فنزنلب معلتد ت لوكللتصطتق لمبذللق ت لجه مت لصاحازاقايا لتصامساتصا ل
تصعتم لصا مفلوبتسحقطتبلوت تءلتصع ءلب لم ح تم
وف لت ىيملم تللتص وصاى لعا لوجال لتصاحاوفايا لوتص ا تد لوتن لسام قاناتل
لف لع انتلوسبت يلفيس
لوتص ملعاىل سوصسلتصثمس ،لفاتصاراناتءل تإلى
توللمتلسبح ألبسلتس لهللالث لتص
عاىلهللالتنلجعانتلمنلطتق لوفمستنلم مفلتص م لتصا ا ت ام لفاحازايا ل

ص2

السيد  :عبد الكريم تقمونين
مدير إدارة الموارد البشرية

لس ع متلأنلمحوتصللمعث لتصياوم لمان لىا ل لما ااا لتصا ا امف ل اولل
مو وعلفا لتدت لتص وت دلتصبشمس لفا لباناتء لما ا لتصا اؤسا اتا لول
تمشتءلتص مدلتص تصحللتص نحجلصارموتالولتص ؤثملف لتوت متتسلتص زياطايا ل
عبملتص من
سنحطمقلف لمو وعنتل ذتلتصىلمزو سنلأستسيينلول ت:
مثتم لولدو لتدت لتص وت دلتصبشمس لولتاطاوسام لتصا اهات تا لبا ا امفل
تص مل– تص ت م
ستص لتص مفلمنلى للمن وم لموت دهلتصبشمس لف لبنتءلتصعنا امل
تصبشم لتص ح ي
مكانة و دور ادارة الموارد البشرية و تطوويور الوموهوارات بوموصورف
السالم-الجزاعر:
تعنىلتدت لتص وت دلتصبشمس لولتطوسملتصا اهات تا لباحاوفايام لتصاعاناتصامل

تصبشمس لتص ي لص يعلتالدت تالولممتك لتصعا ال لباتصا ا امف لباتصاعا دل
تص نتسضلولتصث تءتالتص اطاااوبا لو لفا لتصاوقات لتصا ازا د لصاحاوفايام لكالل
تص موفلتصبشمس لولتص هني لتص وتتي لإلم ات لت ا تف لتصاحانا ايا ايا لول
تالجح تعي لولتص تصي لتص طم لصهت ل
سحضحلدو لتدت لتص وت دلتصبشمس لولتطوسملتص هت تالبتص مف لمانل
ى للث ث لممت للأستسي لول :
أوال :مرحلة التوظيف:ل تصذ لستىذلبع تلتسحمتتي يات لتاحا اااى لماعاتماياسل
نلتص يتس لتصعتم لتصح لسنحها اهات لتصا ا امف لفا لتالساحارا ات لفا ل
تصعنتصملت كرملتسحع تدتلص توص لمهنلتص مفلتص حثتمااا لفا لباناتءل
م سلتصهيثاي لولتصحشجياي لتصضمو س ل دتءلمشتطتتسلولتزقيا لأ ا تفاسل
تصح ت س لولتصخ متتي لتمتث لمؤ التصحوظي لبتص مفلعاى:
أ /االستعدادات الخلقيةل تصح لتبم لف لتص ام اح لمان لىا ل لتصا اقاتبااا ل
تصح لت عسلمعلتدت لتص وت دلتصبشمس لولتطوسملتص هت تالعن لتزااايالل
م محلتصشخ ي لتص مدس لمنلجوتمضلتص هملولم للتصح ثيام لو لثاقاتفا ل
تص مدلولم لتم عتالتسلتصن ي لأماتم لتصاو اعاياتا لتصا ا احاعااا لتصاحا لقا ل
تعمضلعايسلى للجا لتص قتبا لتص شخ
ب /ابراز عنصر الذكاءل عن لتص م حلمنلى للت تعاااس لماع لت سا ااا ل
تص نتسب لتصح لتطمحلعايسلصاحاقايايا لما لتساحاعا تده لصاااقاياتم لباوتجاباتتاسل
تصوظي ي لتص س لولتالم متولف لفمقلتصع للو لقاياتس لما لتساحاعا تدهل
ص صحزتقلبتصوظي لولتالمح تءلتصىلأسم لتص مف ل
ج /ابراز المؤهالت العلميةل صا م حلمنلى للتصشهتدتا لت كاتدسا ايا ل
ولتصشهتدتالتص عمفي لتصح لسزو لعايهتلولتصح لت احا اياض لصا احاطاااباتال
تصوظي لتص قحم
د /اظهار جانب المهارات الفرديةل صا م حلف لتتقتنلتصاجتالولتصحزث ل
ف لم لتص عاومتالولتكح تبلمهت تالتصحعاتمال لو لتصا اعاتما ا لتصاحا ل
تبم لمنلى للىبمتتسلتص ي تمي لتص عبم لولتص ؤثم
ص 20
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تع تدل وتتضلتص وظ ينلف لتص اوتعايا لتصا ازا د لو لتاقاوم لباتصاحا ات ساحل
تصن تمي لصا لم اتصاح لتصضا اتن لتالجاحا اتعا لو لم اتصاح لتصضامت اضل
بتصحن ي لتص بت ملمعلىاي لتص زتسب لولتصمقتب لتص تصيا لو لجا اياع لفاموعل
تص مفلتص حوتج لعابام لتصاوطان لو لتصاحا لتاقاوم لبا و ات لباتصاحا اوسا ل
تص زتسبي لعاىلم حوت تلتص هو لف لتص وتعي لتص ز د
ك تلتحوصىلتص ت م لمشتطلمحتبع لتالجت تالولتن ي للمه تالتصعا ال لبا اتل
فيهتلتصز لعاىلم حو لتص نتدقلتصجيملمحوتج لفيهتلفموعنت
ولف لم تللت ييملت تفلولتص ت تالتصا اهانايا لصااا اوظا ايان ،لتاقاومل
تص ت م لتص ؤ ا لب حتبع لم ت تالتص وظ ينلف لمخحا لممتك لتصع ل لول
محتبع لتقيي لأدت ه لتصوظي لولت ييملتص ستدتالف لت جو لولتصاحامقاياتال
تصىلتص نتصضلتصوظي ي لف لتطت لتطبي لتصهيتكللتصحن يا ايا لو لماحاتباعا ل
مثتفت لتص وظ ينلتص ح ي سنلف لتسحقطتبلتصودت اع لو لتازا ايال لتصا ساونل
تص حعرم لولمحتبع لتزقي لولتقيي لت تفلتصح وسقي لصااا اوظا ايان لعاااىل
م حو لفموعنتلتصح ت سا لكا ات لت اهام لتصا ت ام لعاااى لعا ااايا لدو تنل
تص وظ ينل نلتص خطللتصشتمللصحوظي لق تالت فمتدلولتالسحجا لل
ت مرللصا هت تالتص مدس لولتص تعي لتص حوفم لبتص مف ل

ثانيا:لمرحلة االحتفاظ و تطوير المهاراتل ولتمشتءلم تملصاااحازا ايا تال
بجي لتال ح تظلبتصعاناتصام لتصا ا سا لتصاحا لتا لتاوظايا اهات ،لتذ لال لساثا ا ل
تالسحر ت لف لتوظي لتصعنتصم لت كارام لتساحاعا تدت لصاااقاياتم لباوتجاباتتاها ل
تصوظي لدونلتالعحنتءلبحوفيملتصشاموط لتصضامو سا لصا احا اتظ لباها لول
تص هملبتسح مت لعاىلتابي لط و تته لتص هني لتص شاموعا لو لذصاك لمانل
لولم تع تها لفا لتصاحاتقااا ل
ى للتصبمتمجلتصح سبي لولتصحز ي س لتص
معلبي لع اه لتص س لولتالم متولف لمزيللتصع للولفه لفا لتصاعا الل ثالثا:لمرافقة الموظفين ضمن اجراءات االستفادة مون حوق الوتوقواعودل
بتص مفلمنلى للم تمسلتص تىا لولميرتقلأى قيتالمهاناس لو ل انل وف لقوتمينلتصع للتص ت س لتص عوللولمنزه لكللتصخ متالتص ازايا لول
تص اوي
تص تستلتالجح تعي ل نلسيتس لتص مفلتالجح تعي لتصشتما للل
س عىلتص مفلدومتلف لبنتءلمن وم لم
لصا احا اتظ لباتصاعاناتصامل رابعا :مرتكزات منظومة الموارد البشرية:
تص س لتصح لسوظ هتلولمنلبينلتاكلتصحز ي تالم ا لمانا اوما لت جاو ل
تمتث لمن وم لتص اوت د لتصاباشامسا لصا ا امف لتص ا م-تصا ا ت ام لعاااىل
تصح لتعح لم وف لأجاو لتصاثا اتءتا لو لت دتءتا لو لآصاياتا لتاعامسا ل
تص زتو لت ستسي لتصحتصي :
مثومتالت جملتصقتموم لو لتازا سا لتصاعا وتا لو لتصا اناح لو لماحاطاااباتال
أ /المحور األخالقي:ل تالمحرتللتصىلتصن تملتص تىا لولماياراتق لأىا قاياتال
تص ستدتالولتصحمقيتالت فقي لولتصع ودس لص يعلتص وظ ين
تص هن لول نلتص اويلولم تملتوكي لتص ود لتصشتمااا لفا لتصا اعاتما ال
ولمنلجتمضلتص ثتفآا،لت هملتالدت لتصاعاتما ل ا ان لساياتساحاهات لصا عا ل
تصح ت س لولتالت تقيتالولتالجمتءتالتصحق سمس لتصحا لت ا لمان لتالدت ل
من وم لتص وت دلتصبشمس لتص حثتما لعاىلتمشاتء لتصا اثاتفات لتصاحاشا اياعايا لل
تصعتم
صا مدودس لتص اي لت نحلف لكللف ال لثا ثا لعاااى لأساتس لتما ات تال
تص موعلولتقيي لأدتءلتالدت تالولتصخ ستلتص مك س لف لدع ه لتصا ابات امل ب /المحور السيكولوجي:لتالمحرتللصضوتبللتالمضبتطلف لتصا ا اهام لول
لعنلتص مدلمن لقاولل
ولليملتص بت ملصنشتطلتص موع،لك تلأس تلقوتع لتصحقيي لتص نو لصنشاتطل تصابتسلولتص ثملولتصح ثيملولتص اويلولكللمتلس
أولع للت تهلم سلولت تهلتص مفلول م سلولتص حعاتمااايان لباوصا اسل
تص مفلص نحلتص ثتفت لتصحش يعي لتص نوس
محتصيتلف لتصح ي لولتالجحهتدلتص تد ل
ولف لسيتقلتصحقيي لتص مد لصألدتءلتص ح ي ،لس هملتص امف لفا لو اعل
آصيتالمثتفت لت دتءلتص ح ي للف لتسحقطتبلتصودت ع لو لتازا ايال لتصا ساونل
تص حعرم ،لوق لت ي لتصع س لمنلتص وظ يان لفا لمايال لتصا اثاتفاآا لتصاناقا سا ل
تصقي ،لمزييه لبهذهلتص نتسب لو لمشا اعاها لصااا ا سا لمان لتالما ات تا لول
تصح وقلمعل م ه لتكىمسنلتنل تءلهللا
ولف لم تللت سضلولتطوسملمهت تالتص وظ ينل،لت هم لتالدت لعاااىل
ت سضلولتطوسملمهت تالتص وظ ينلف لمخحا لتص تالا لتصا ا امفايا لل
دتىللولىت ولتص مفلص سح تب لتصىلمحطابتالوظت ه لتص هني
ك تلت هملتالدت لمنلى ل لدت ام لت ايايام لتصا اهان لو لتصاموتتاض لعاااىل
جوتمضلتصحوظي لولتن يضلتصا احام ازايان لفا لماناتصاباها لتصاوظايا ايا ل
بتصحن ي لمعلدت م لتصحا ساض لصا احاتباعا لتامب اتتاها لت وصايا لفا لماهانل
تص مف
ك تلسقح ملمشتطلتص ت م لعااى لجاوتماض لتصاحا ايايام لتالدت لتصا ا احا امل
صا وظ ينلب حتبع لدوتمه لتصيوم لولت اي ه لكللتصوثت لتالدت سا لتصاحا ل
سزح ومهتلإلثبتالتمح ت ه لتالدت لصا مف،لك تلت هملتصا ت ام لعاااىل
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ج/المحور التقديري:ل سن ملتص مفلتصىلموظا اياس لما ام لتاقا سام لول
تعح ت لسمتع لمشت عه لول تسيتتها لتصاوظايا ايا لو لتالم اتمايا لفا ل
تصحعتمللمعه لولسمتع لمشت عه لعانا لتاقايايا لت امفاتتاها لو لتتاخاتذل
تصقمت تالتالدت س لعاىلد تسا لتاتما لباتماعاثاتساتتاهات لعاااى لتصا ا احاو ل
تصحن ي لولتصن اتما لو لتالدت لو لتصا امد لو لتصاعا ال لباتإلجامتءتال
تصحتدسبي لتصمدعي لتصضمو س لإل تص لموت علتصاجاو لو لتصاحاقا ايام لفا ل
ت دتءلولتص عتم ا
د /المحور االنساني:ل سمتع لتص مف لمان لىا ل لتاوجاهاتا لتدت تاسل
تصعتم لعاىلتص هام لتصا ت ا لفا لتمشاتء لم ا لعا قاتا لتم اتمايا لدتىالل
تص مفلمح تمرلولمحنتم لبينلأفمتدلتص مفلتصوت لسثح لباعا تل
تسحمتتي يت،لص تلصهتلمنلقنتع ل تسخ لف لتمشتءلبني لتزحي لبشمس لقوس ل
ت ع لتسحقمت لولم ولتص مف
ه /المحور االداري :ل س اهام لتصا ا امف لفا لو اع لما اتم ل اتمال لول
محثتمللصح ييملأجو لتص وظ ينلوو علآصياتا لذكايا لإلدت لم ات تال
تص وظ ينلتصوظي ي لمنلى للم وف لأجو لتصث تءتالولت دتءتا ل لول
من وم لتص هنلولتصث تءتالولآصيتالتصحمقي لف لتصمتضلولمنحلتص ستدتال
ولتص ثتفآالتصحش يعي لتص اي لو لتص اناوسا لتصا ا اتعايا لو لتصا امدسا لول
محتبع لتقيي لأدتءتالتص وظ ينلبتسح مت
و /المحور التسييري:ل سنحهجلتص مفلم تملتصاحا ايايام لبات ا تف لول
تمسيخلمب ألتص ه لتص حنتم لعن لتقيي لأدتءلموظ يسلولسح سلت سا ايات لول
بخطىلساي لص محقتللمنلتصهيتكللتصحن ي ي لتصث سيثيا لتالدت سا لتصاىل
تصهيثللتصحن ي لتص حع د لت باعاتد لأساتساس لتصاعا ال لبات ا تف لو لصايارل
بتص هتم للل
خامسا :كيف ينمي مووظوف مصورف السوالم-الوجوزاعور موكوتوسوبواتوه
الشخصية من خالل منظومة ادارة الموارد البشرية المتكاملة؟
في االنضباط في الحياة:ل ب ألبتالمضاباتط لفا لتصاعا ال لوتالماحاراتل لتصاىل
وتبللتص هملولتص اويلولتص ثملولتصح ثيملولتصح مف لو لتصاحاعاتمالل
دتىللتص مف،لستىذلتص وظ لأسرلتالمضبتطلتصح لتعثرلت اوقاس لول
م ت سلف لمشت سعسلتصا اهانايا لو لتصشاخا ايا لو لتالجاحا اتعايا لىات ول
تص مف
في صناعة سعادتك الذاتية و االجتماعية :لأن لتاعا ال لوفا لساياتسا ل
تص مفلف لتالدت لبت تفلولمحىلت لتزقي لأ تفكلتصوظي ي ل تدل
تعح ت يلبن كلول تديلذصكلسقينت لباقا تتاك لو لأن لت اعاى لدومات لفا ل
م تع ل م كلف لتصع للولأنلتوفملصه لتصخ م لتص نح م لمنلقاباااها ل

ولتز للعاىلتصخ م لتص نح م لماناها ل لو لأن لتاعاحانا لبانا ا اك لدونل
تالصح تت لتصىلتكىملولس س ك تل ذتل عو تلبتص عتد لتص حبتدص لبيناثا ات لول
سحمددتنلفي تلبينث تلتصشثام لو لتال احامتم لتصا احاباتدل لصاحاناتال لتصاخايام لول
تصبمكتالصث تلولص مفث تلتنل تءلهللا
ولق لتاقننتلت ت بنتللف لتصزيت لأمسلمنلتصزث للتالعحنتءلبضبال لتصانا ارل
ول ستد لتصرق لبهتلول ثملهللالعاىلمع سلعاينتلولأن لمامدد لتصشاثام لصا انل
أ نلتصينتلولمنل ث لت ماو لتالكارات لمان لتصشاثام لصاحا دتد لماعا لول
بمكتالتص وصىلتصع س لعاىلم مفنت لو لعاباتده لباإذماس لو ل او لتص ا اياعل
تصعاي ل
في ابراز دورك و مكانتك في تميز المصرف:لأنلتعا لأنلتص عمفا لول
تصث تءتالتصح لق لتح حعلبهتلاللتقي يلولال لتانا اعاك لو لم امفاك لتال لتذتل
تطمتهتلتست تلمعل م كلف لتصع للبتصا ا امف لباتصاحاوتصال لتصاناتفاعل
تص حنتم لف لتمحهتول ث لولفا لتص عمف لولتصحوتصللمعلتكىام لفا ل
بنتءلتصن لتالجح تعي لولتالم تمي ل
في تطوير الذات لتصبح مسويورا مواهورا بوإدارة شوؤونوك ووظواعوفوكل
تصشخ ي لبت تفلولت ييمل ؤونلعت احكلوف لمبتدئلتالمضاباتط لول
تو سعلتص هتملبينلأفمتدلعت احكلولتقيي لأدت ه لصوتجبتتها لتصا ا سايا لول
تالجح تعي لولتص هني لولتز ي لولتش يعه لصبااوغ لت ا تف لو لباناتءل
تص عتد لتصعت اي لمرا تلس بولتصاياس لم امفاك لتصاياوم لو لأن لتاعاثار لصاناتل
مهت تتكلف لتدت ل ؤومكلتالجح تعي لدتىللتص ا امف لصاحاؤثام لعاااىل
م كللولمحعا لمنكلمتلسن عنتلولسن علم مفنت
لولأنلس بحل ؤستءلتص مقلولم تءلتالدت تا لو لتصا اموع لو لتصاخا ساتل
ب و لم تءلموت د لتصبشمس لعاىلم حوت لكللف لمامكا لعا اااسل
صي سملكللم ؤوللولس يمل ؤونلم تع سسلوف لمتلذكم لمان ل اوتبالل
ف لتالمحرتلل ثتملتصن تملتص تىا لولميرتقلأى قيتالتص هن لو ل انل
تص اويلولتص ثملولتصح ثيملولتصح مفلتص مد لولتص تعا لو لتص ا قل
لعان لتصا امد لمان لقاول لو لعا ال لو لتصاحاقايايا ل
ولتصوفتءلف لكللمتلس
تص ؤولل دتءلأفمتدلتص وع لولوال ه لصوتجاباتتاها لب ا احاس لتصاوصا ل
تص تدقلت مينلتصوف ل متمحسلول ستصحسلف لظللتصز تظ لعاااى ل ساتصا ل
تص مفلتصنبيا
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تص ي لسا لبوسع لمثا ل
بتص تستال

تص ي لعب لتصثمس لعيتد لمشمفلعاىل
محتبع لتص ت تالتص هني

داعرة التسيير باألهداف والمسارات المهنية
السيد زهير مرابطين رعيس داعرة التسيير باألهداف

نشاط داعرة التسيير باألهداف والمسارات المهنية
 تص ت لف لمقتب التصحوظي لتص تىا لولتصخت ج ل ل
وفي تلسا لعمضلماخ لعنل ذتلتص تمضلوف لمتلسا ل:
ملخص عن القرارات اإلدارية المنجزة خالل السنة
الجارية 0202

تحث للدت م تصح ييملبت تفلوتص ت تالتص هني لوتااعاض لدو ت ً ل اتماتل
ف لتجطي لدو منلأدوت لولماهاتم لإدت لتصا اوت د لتصاباشامسا لت ساتسايا ل
وتصذ لسُعنىلب حتبع لتص ت تالتص هني لصا وظ ينلطوتلل يتته لتص هنيا ل
بتص مف،لبتإل تف لإصىللج ءلمحتبعا لتصاحا ايايام لبات ا تف لو لتصاذ ل
سعنىلبن تملتصزوتف لولتص ثتفآا
فيما يخص جزء تسيير المسارات المهنية :
يثلسعنىل ذتلتص ءلب حتبع لتص ت لتص هانا لصااا اوظا ايان لبا تسا لمانل
مم ا لتصحوظي لتصىللتس لمم اا لتصاحاقاتعا لأو لماهاتسا لعا قا لتصاعا الل
بتص مفل ،يثلتحوصىلتص ت م لف ل ذتلتص تمضلتجطي لتص هتملتصحتصي ل:
 تصحث للب يعلممت للتصحعاياياناتا لوتصاحازاوسا ا لدتىال لتصا ا امفل
و بطهتلبن تملتصح ييملتص عاومتت
 محتبع لتقيي لت دتءلتصوظي لصا وظ ينلدو ستل
 تص هملعاىلتص حتبع لوتص متقب لتصزارايارا لصاناهاتسا لفاحامتا لتصاحا امبا ل
وعقودلتصع للتص ز د لتص ا لباتصاحانا ايا لماع لماخاحااا لتإلدت تا ل،ل
تصخ ستلولتص موع
 تصحث للبإع تدلج يعلتصقمت تالتإلدت س لتص عح ل
 لتص ت ا ا لفا لد تسا لماقاحام اتا لتصاحامقايا ل ا ان لماخاطاطاتال
تص ت تالتص هني ل ل
 تصحث للب تس لتمشجتالالتص وظ يان لو فاع لتاقامسام لصا ا سام لتإلدت ل
مرم لبتالقحمت تا

عدد
القرارات

نوع القرار

6

استقطاب متعاملين

66

تحصيل ديون متعثرة

3

قبول استقالة

9

استقطاب الوداعع

ملخص عن القرارات اإلدارية المنجزة خالل السنة
الجارية 0202
عدد
القرارات

نوع القرار

6

ساعات الرضاعة

6

انتداب جزعي

6

استفاء تسديد األقساط الشهرية

4

انهاء االنتداب

6

منحة بدل السيارة

3

تمديد اإلنتداب

41

تغيير مسمى وظيفي

1

عقوبة تأديبية

62

التثبيت

3

خصم من الراتب باألقساط الشهرية

ملخص عن القرارات اإلدارية المنجزة خالل
السنة الجارية 0202

ملخص عن متابعة فترات التجربة وعقود العمل
خالل سنة 0202

عدد
البطاقات
المنجزة

األشهر

4

جانفي
فيفري

عدد
القرارات

نوع القرار

1

انهاء عالقة العمل

62

التحويل

7

42

التعيين

17

مارس

2

تمديد فترة التجربة

8

أفريل

11

ماي

339

إعادة التصنيف

8

جوان

226

المجموع الكلي للقرارات

55

المجموع
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ملخص عن معدل التقييم الفصلي والسنوي لإلدارات،
الخاليا والفروع
المعدل
اإلدارة /الفرع  /الخلية
الفصل
ي

ملخص عن معدل التقييم الفصلي والسنوي لإلدارات،
الخاليا والفروع
المعدل
اإلدارة /الفرع  /الخلية
الفصل
ي

ملخص عن معدل التقييم الفصلي والسنوي لإلدارات،
الخاليا والفروع
المعدل
الفصلي

اإلدارة /الفرع  /الخلية

90.98

فرع سطيف

91.36

فرع أدرار

88.17

إدارة أمن نظم المعلومات

93.21

فرع سيدي يحي

88.28

فرع عين وسارة

88.53

إدارة الخزينة و العمليات المالية

83.47

فرع سطاوالي

88.95

فرع عنابة

88.73

إدارة التجارة الخارجية

89.75

خلية التهيئة و اإلنجاز

85.57

فرع باب الزوار

86.43

إدارة الرقابة الداعمة

69.1

خلية الرقابة على التسيير و التقارير النظامية

86.61

89

91.25

إدارة التدقيق الداخلي

خلية الرقابة على اإلمتثال

87.5

فرع بجاية

91.85

إدارة اللوجستية و تسيير الممتلكات

86.09

خلية المحاسبة و الرقابة المالية

76.84

فرع بسكرة

92.38

إدارة النشاط التجاري

90.5

خلية النشاط العقاري

92.06

فرع بليدة

91.75

إدارة التنظيم

88.13

خلية إدارة المخاطر

81.32

فرع قسنطينة

89.33

إدارة التمويالت

90.19

خلية الوقاية وألمن

فرع باتنة

88.95

فرع دالي ابراهيم

89.43

إدارة الموارد البشرية

84.82

خلية التحصيل الودي و الجبري

92.01

فرع حسيبة بن بوعلي

87.56

اإلدارة العامة

89.71

خلية تطوير و إدارة البرامج المعلوماتية

91.39

90.57

خلية التسويق و اإلتصال

91.11

إدارة دعم الفروع

87.44

فرع مسيلة

91.51

إدارة البنية التحتية لنظم المعلومات

90.35

خلية اإلعتماد اإليجاري

92.42

فرع وهران 2

83.55

إدارة الشؤون القانونية

94.67
81.8

فرع القبة

خلية التعبئة ومتابعة اإللتزامات

91.69

فرع وهران 2

90.87

المسؤولية اإلجتماعية

خلية التجزعة المصرفية

95.98

فرع ورقلة

22.02

المعدل العام

فيما يخص جزء التسيير باألهداف :
يثلأنل ذتلتص ءلسه فلتصىلتص فعلولتص يملق متلمزولبنتءلم تملتز ي لبتص مفل،لع لب يتس لتصن تم لتصحشت ك لفتص وظ لس ت لولسااعاضل
تص و لتصبت لف لتزقي لت تفلم مفسلتإلسحمتتي ي ل،لتصح وسقي لولتإلمحتجي ل،لولتصح لتعودلب و تلبنحت جلطيب لعاى لتصا ا اياع لمان لجاها ل،ومانل
جه لأىم لت نحلصا وظ لتص مص لصحز ينلتص ءلتص حجيملمنل تتبسلتصشهم ل،ل يثلم لأنلتص مفلق لست لف لتمشتءلمنحلومثتفآالف ل اذتل
تص تمضلولتصح لس ثنلتاخي هت معلمحت هتلفي تلسا ل:
عدد المكافأة

المبلغ اإلستقطاب او التحصيل

عدد
الموظفين

المبلغ الجمالي للمكافآت

إستقطاب ودائع /سندات استثمار ألجل

57

48 510 000.00

16

4 851 400.00

تحصيل الديون
استقطاب المتعاملين

26
6

128 338 646.19
مخحا لتص ؤس تا

12
3

355 198.82
30 000.00

89

176 848 646.19

31

5 236 598.82

نوع المكافأة

المجموع

يثلتحوصىلتص ت م لف ل ذتلتص تمضلمحتبع لتص هتملتصحتصي ل:
محتبع لتإلم ت تالتص مدس لوتص تعي لصا وظ ينلوف لت تفلتص طم لو بطهتل
بن تملتص ثتفآا
ت ييملومحتبع لج يعلتص ثتفآالتص تصي لتصحش يعي لتص عح لبتص مفل نل
إجمتءتالتصع للوتصح ييملبت تف
تص هملعاىلتطبي لم تملتصزوتف
مهام أخرى تقوم بها الداعرة :
بتإل تف لتصىلتص أسنلتصم ي ينلص هتملتص ت م لتص ذكو سنلآم تلتحوصىلأسضتلتص ت م ل
تص هتملتصحتصي ل:ل
محتبع لتص وظ ينلتصحتبعينلصا ت م لمعلتوجيهه لولتز ي لوم تع ته لعن لتتدس ل
مهامهم و وواجباتهم الوظيفية .
تصحن ي لمعلبتق لدوت ملإدت لتص وت دلتصبشمس لوم لبتص عاومتالوتإلقحمت تال
تصح لتخ ملمهتملكللدت م
تص ت لف لإع تدلوتثمتءلإجمتءتالتصح ييملبتإلدت ل
تص شت ك لف لمشموعلممتجع لتصن تملتص تىا لصا مفل
تصحث للبح ييملومحتبع لتصقضتستلتصحوجيهي لتص ا لبتص مفل
تصحث للبحتطيملولتثوسنلمخحا لتص حمب ينل،لتص ح هنينل،لتصطاب لتص تمعيينل
تصوتف سنلمنلتص ت سل،لتص متك ل،لتص عت لولتص تمعتال
يثلتع للتص ت م ل تصيتلب عي لبتق لتص تصحلجت لمنلأجللتقييرلج يعلت ع تلل
عاىلم تم لتصح ييملتص عاومتت ل

التشكيلة البشرية للداعرة :
يثلسحوصىلتجطي لمهتملتص ت م لكللمنلتص تد لتصحتصي لأس تؤ ل:
تص ي ل يملممتبطينلكم يرلدت م ل

تص ي لعب لتصثمس لعيتد لك شمفلعاىلمحتبع لتص ت تالتص هني

تص ي لسا لبوسع لك ثا لبتص تستال
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السيد محمد أكرم لبيوض :مراسل
الضمان االجتماعي

السيد كرام عبد اللطيف  :مشرف
الرواتب والموارد البشرية
على ّ

السيد ربيع علواش  :مسير
الرواتب و الموارد البشرية

السيدة ياسمين بورحلة :
مكلفة بالدراسات والتوظيف

السيدة أسماء ملوان :مكلفة
بالدراسات

داعرة تسيير المهن و الرواتب

السيدة حنان تيزي :رعيس داعرة تسيير المهن والرواتب

وظت ه ،لتنلإدت لتص وت دلتصبشمس لتناقا ا لتصاى لثا لدت امتا ،لدت ام ل
ت ييملت تفلوتص ت تالتص هني ل،لدت م لتصح سضلوتطوسملتص هات تال
ولداعرة تسيير المهن و الرواتبلوتصح لساناو اح لأ ا اياحاهات لو لتصا اهاتمل
تص نوط لبهتلو :ل
التوظيف و االستقطاب:

قال هللا تعالى ” :ولقد كرمنا بونوي أدم وحومولونواهوم فوي الوبور والوبوحور
ورزقوونوواهووم موون الووطوويووبووات وفضوولوونوواهووم عوولووى كووثوويوورا مووموون خوولووقوونووا
تفضيال”) .االسراء . (05
أصبحلتص و دلتصبشم لف لتصا اؤسا ا لسانا ام لإصاياس لكامأس لماتل لسا اضل
تسحر ت هلكجيمهلمنلت صوللتص تدس ،لبللأصبحلأكرملأ ي لمنهت لما امتل
صثومسلتصقتد لعاىلت ييم تلوتطوسم ت،لإنلتصمأسلتص تللتصبشم لسنطااا ل
منلتعحبت لتصعن ملتصبشم لدت تلت صللوت وصىلبتال ح تم،لفهولسبيالل
تصحق ملوتصحن ي لم متلص تلى سلهللالبسلمنلم ي تالوب ت لفضاااس لباس لعانل
ست ملتصثت نتا،لوأنلمه حسلت ستسي ل لتصباناتء لوتصاحاعا ايام لمان لىا لل
تصع للتص حقنلوتص ع لصحطوسملتصذتا
سحضحلمنلتالط عل،لأ ي لدو لإدت لتص وت دلتصبشامسا ل اياث لساعاحابامل
ثونلت ستس لصن اتح لعا الل
ع بتًلمه تًلف لإدت لتص ؤس لولتشثللتص ّ
م مفنتلف لتزقي لت تفلوتص هتملتالقح تدس لوتالجح تعي ،لو ذتلماتل
سحطاّضلوجودلف لم ي لمنلتص وظ ينلتص ؤ اينلوص ساها لمضاوو لوفاها ل
وت حلبت تفلتالقح تدس لوتالجح تعي لصا مفلتإلس م ،لوتصذسنل
تحوفملفيه لتصن ت ا لوتالساحاقاتما لوتصازام لعاااى لتاطابايا لتصشامساعا ل
تإلس مي ،لبتإل تف لإصىلتص ت لوت اي لتص ني لوتص هني لتصح لتحطااباهاتل

و لع اي لتعيينلوتمحقتءلتص مدلتالصاحلصاوظيا ا  ،لو لمان لت ا ل اموطل
تالىحيت ل لتزم لتإلص تملبطبيع لومهتملتصوظي لإص تمتلعا يتلوع ايت،ل
ب تلسزق لتصق لولتصث تء لف لفه لتصوظي ،لولت متما لفا لأدتء لعا اااس،ل
لقوله تعالى على لسان ابنوة الونوبوي شوعويوب عولويوه السوالم ”يوا أبوت
استأجره إن خير من استأجرت الوقووي األمويون” )سوورة الوقوصوص:
(20
لولتصقتد لعاىلت يايام لدفا لمشاتطاناتل
تنلتوتفملتص وت دلتصبشمس لتص
تص مف لتإلس م لس حا ملك تءتالم ب لعاىلتصع ال لتصا ا امفا لول
م ود لب تلسا ملمنلتصقوتع لتصشمعي لتصا ما لصااا اعاتما ا لمان لدو هل
تص ت لف لتزقي لتصحن ي لتالقح اتدسا لوتالجاحا اتعايا لفا لبااا مات لماعل
تزقي لتصمبزي ،لف للمشتطتتنتلتصخ ماتتايا لو لتصاحا اوسااايا لساعاحا ا لعاااىل
تص بتدئلوتصقوتع لتصشمعي لص قسلتص عتم التإلس م لولعاااياس لتاحاطاااضل
لبتص هت لوتصخبم لقاتد لعاااى لتاقا سا لتصاخا ما ل
ك تءتالبشمس للتح
لووفقتلصقوتع لتصشمسع لتصا انا ا ا ل
تص مفي لبتص مع لوتص ود لتص
صذصكلولف لظللسيتستالإدت لتص وت دلتصاباشامسا لت اهام لدت ام لت ايايامل
تص هنلولتصموتتضلعاىلتسحقطتبل ذهلتصث تءتالتص ب لأوال لمان لدتىالل
تص ؤس ،للبه فلتش يعهتلعاىلتزقي لأ تفهتلتص هني لولتوفيم لفام ل
تصحمقي لوتصنقللتص تىاي ،لقبللتصا وءلتصىلىت ولتص ؤس ،لوتصحا لتاحاعا دل
م تد تلمذكملتصوكتالا تصوطني لصاحشجيللت لتاق لل وتص ل0/ل لقات ا ا ل
،تصشمسكلتص حعتق لمعسلولتصذ لسق ملصنتلىا ماتا لو لت اهايا ا لماعاحابام ،ل
من تالتصحوتصللولتص يملتصذتتي لتصحاقت ي لتصاحا لتاودع لعاااى لم احاوتماتل
تق لبل10/لسيم لذتتي ل تصيتل،لك تلمشيملأنلتصحوظي لس ملعاىلص نا ل
تص وظ ينلإذلت ل تصيتلعق ل/3لتجح تعتالصا ن لتص وظ ينل،لوظا انات لمانل
ى صهتل6/لموظ لج س لمو عينلعاىلمخحا لتإلدت تالو لتصا اموع لول
تصخ ست،لتنلع دلتص وظ ينلف لتص مفلبا ل416لموظا لمان لباياناها ل
00لبتص لمو عينلف ل1/لفمعل،ل0/لبتص لمنهتل جتللول8/لباتصا ا ا ل
م تء
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احترام النظام في المؤسسة:
تع للإدت لتص وت دلتصبشمس لمنلى للدت م لت ييملتص هنلولتصموتتاض ل،ل
عاىلت حمتملتصانا اتم لدتىال لتصا اؤسا ا لو لتالمضاباتط ل لباتصا ازاتسابا لول
لمنس لول
تص تءص ،لفتص وظ لم ؤوللعنلأ لتق يملأولت تللق لس
سضملبتصع للولتص م ءلقتللتعتصىل”تصذسنلقتصو ل بانات لهللا لثا لتساحاقاتماوتل
تحن للعايه لتص ث لأاللتختفولولاللتز مولولأبشمولبتص ن لتصح لكاناحا ل
توع ون” ،لفتالسحقتم ل ل ت لصان وسلفاثال ل ا ء لفا ل اذت لتصاثاونل
س يملب ق لبتصج لوف لتصقوتمينلول وتبللف حىلمتلتسحطاعانات لتن لمضابالل
أم نتلذتتيتلولبإ تدتنتلت حزتلأمتمنتلتصن ت تالف ل ذهلتصزيت ،لوعاياس لول
ف ل ذتلتالطت لأعح لميرتقلأى قيتالتص هن لول نلتص اويلص مفل
تص ملتص ت ملوتصذ لسعحبملج ءتلمث لصن تمسلتص تىا ل
تسيير الشؤون االدارية:
األجور والمكافاءات:
قتلل سوللهللالصاىلتصااسلعايسلولسا ل:ل”أعطولت جيملأجامه ،لقابال لأنل
س لعمقس” وف لمو علأىملمنلق ل عيض لو لماوساى لقاتصات ل”تنل
)،لفت جملل اول
أب لس عويلصي سكلأجملمتلسقيتلصنت” (سو لتصق
عوضلولج تءتلعنلى م لولمشق لو لعا ال ل ،لفاإلم اتن لماطاتصاض ل نل
س عىلول تءل قسلولسبذللتص ه لولسبحع لعنلتصاثا ال لو لساؤتل لتصاناتسل
صهذتلقتلل سوللهللال( )ل” نلستىذلأ ك ل ابا لفاياتىاذ ل ا ما لمانل
طضلفيبيعهتلفث لهللالبسلوجهسلىيملمن لتن لس اتل لتصاناتس لأعاطاى لأول
منع”،لولقوصسل( )لل”تصي لتصعايتلىيملمنلتصي لتص اى”،للولعايس لفاعاااىل
تالم تنلأدتءلع اسلبثللص قلولتتقتنل لو لمشاتط لو لأن لساااحا م لباتوقاتال
ع اسلولس حشعملممتقب لهللالصسلف لكللأ وتصسلتص ت م لولتصبتطانا لو لأنل
تثونلميحسلمنلتصع للتصع لصن سلول اسلواللسؤذ لليمهلف لتصاعا ال لول
أنلسؤمنلبتنلتصم قلبي لهللالو هلولتنلسقحنعلب تلق لهللا لصاس لمان ل قل
تقلصزث لسعا هتلفقتصىلتعتصى ل”أ ا لساقا ا اونل
نلهللالتعتصىلق لت
ل بكلمزنلق نتلبينه لمعيشحه لف لتصزيت لتص ميتلول فعنتلبعضاها ل
فوقلبعئلد جتالصيحخذلبعضه لبعضتلسخمسات لو ل ا ا ل باك لىايامل
م تلس عون”( .تص ىمفل،)81لوعاى لمات لتاقا م ل لفاتن لإدت لتصا اوت دل
تصبشمس لأوصتلت ح تمتلمنقطعلتصن يملص يتستتهتلف لت جو لولتصزاوتفا ،ل
ولت هملدت م لت ييملتص هنلولتصموتتضلعاىلتطبيا لساياتسا لمانا اوما ل
ت جو لوتصح لتعح المنذلأوت لل همجتم ،1/10لتض نتلم وفا ل
صألجو لتصث تءتالولت دتءتا،لصن تللمنه يتلتصىل4لم حوستالبزا اضل
تصوظت لمحض ن لمؤ ملتصنقط لتص مجعي ل،ت تلممتجعحهتلممتين لفا ل
سن ل1/15لولسن ل1/11للم ت لجا اياع لتصا اوظا ايان ،لوكاذت لماخاحااا ل
تصع وتالتصحعوسضي لكع و لتص ىللولتصاحا ل اها ا ل لكاذصاك لمامتجاعا ل
بتص ستد ،لتصىلجتمضلأم ا ا لتصازاوتفا و او لما اتم لدتعا لتصاى لم ا اوفا ل
ت جو لتح رللف لم تملتص ث تالتص ا ااايا  ،لإجامتءتا لتصاحامقايا  ،لما اتمل
مثتفتالتزقي لت تفلتصح وسقي ،لإجمتءتالمنحلتصشهملتصرتصث لعشام،ل
سيتس لتو سعلتص ث ت لتصحش يعي لتصبومار ل ،لكال ل ا فاهات ل ازان لطاتقاتال
تص وظ ينلصمفعلت دتءلولتزقي لتصوالءلفيخا لدتفعي لف لتصع للولسانا ا ل
وحلتصحعتونلبينلتص وظ ينلوتزقي لت تف لتصا امجاو لو لقا لأساهاضل
عا لبنلتب لطتصضلف لتو يحل ذهلتصقضيا لصازاتكا لم ام لفا لعاها هل
قت :ل” اللسثنللتص ز نلولتص ا ء لعانا ي لبا انا صا لساوتء ،لفاتن لذصاكل
ت ي تل للتال تنلولت سبتل للتإلستء ”.

توص لدت م لت ييملتص هنلولتصموتتضلت ح تمهتلبخ م لموظ يهتلوممتعات ل
قوقهتلوأدتءلم ؤوصيتتهتلتت ت ها  ،لفاحا اهام لعاااى لتصاحا ايايام لتصازا انل
ص خحا لتصوظت لومذكملأ هتل
تدت لتالجت تا تص نوس لوتالسحرنت ي لصا وظا ايان :لباتالساحا اتبا لصاطاااضل
تالجت لمنلتص وظ لبشثللسمسع،لتصحخطيللإلجت تالتص وظ ينلبشثلل
م ب ،لتسحخ تملبممتمجلإلدت لتالجت تالومذكم لباعائ لتإل اتءتا،ل
يثلس انتلسن ل1/1/لإم ت ل1106لإجت ل0ت ييم لو ا اا لتصا ااا اتال
تإلدت س لصا وظ ين:لمؤمن لف لى ت نل س سا لوم انا ا ل اض لتصامقا ل
لج يعلتصوثت ل0تصحث للب ه تالتصاعا الل
تصح ا ا لوتصزم لعاىلأ
صا وظ ين:لبتصزم لعاىلإع تدلتصوثات ا لتال ما ل دتء لتصا اها ا لوكاذتل
تص ت س لتصختص لبهت ،لو لتصاحاتكا لمان ل ت ا لتصا اوظا لمان لماباياتل
ب بت م لتجمتءتالتصز لبتص نتدق،لق الع دلماها اتا لتصاعا ال لىا لل
سن ل1/1/لبل883لول101لمنلتص ن لتصزتصي ل0تع تدلتصوثت لتإلدت سا ل
تصح لسزحتجهتلتص وظ :لعاىلسبيللتص رتللاللتصز ملت لت ا ايال لأكارامل
منل3//إقمت لبتصع للولكشا ل تتاض لساناو لىا ل لتص انا لتصا ات سا ل
وتصذ لمعحبمهلم مط ل0تع تدلولت س لعقودلتصع ل،لمزت ملتصحنا اياض،ل
تصقمضلتصز ن0،تز سثلقتع لبيتمتالإدت لتص وت دلتصبشمسا ل0ماحاتباعا ل
التصقتمومي لصاإلدت تا لتصا امكا سا لوتصا اموع ل0تعا تد لوماحاتباعا ل
تص
ت مسزتالتصض تنلتالجح تع لصاإلدت تا لتصا امكا سا لوتصا اموع لوكاذتل
تعا تد لتصااح ا اامساازااتا لتص اانااوسا لصاااااضاامت ااض لوتصض ا ااتن لتالجااح ا ااتع ا ل
صا وظ ايان ل0تعا تد لتصا ايا تمايا لتصاحاقا سامسا ل0تعا تد لكشاوف لتصاموتتاضل
وت اي هتل صزتبهتل همست ل0تع تدلمخحا لتصخطتبتالتإلدت س
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الخدمات االجتماعية للموظفين:
تهح لدت ام لت ايايام لتصا اهان لوتصاموتتاض ،لباتصا اتماض لتالجاحا اتعا ل
صا وظ ينلوى وصتلتص تمضلتص ازا لماناس لفاتالعاحاناتء لب ازا ل
تص وظ لسعينسلعاىلأدتءلوتجبتتس،لفيزق لتصن علصن سلوم حا اعاس،ل
ك تلقتلل سوللهللال ” تص ؤمنلتصقو لىيملوأ اض لتصاى لهللا لمانل
تص ؤمنلتصضعي ”
تنلدت م لت ييملتص هنلوتصموتتضل لتص رللتصمسا ا لصااا اوظا ل
معلتص ن وقلتصوطن لصاض تنلتالجح تع ل يثلتحث ل لباحا ا ايالل
تمح تبه لص لتص ن وقلصحتمينه لمنذلتصحزتقه لبتص مفلومحتبعا ل
ما تته لتص زي لطوتللم لع اه ،لس ثنل وصا لص ت لتا لتما ات هل
ف ل ذتلتص دلى للتص ن ،لللل
تس تع أكرملمن ل0/1عاطااا لمام ايا  ،ل18عاطال لأماوما  ،ل114ل
وص لطبي لصحعوس لت دوس ،لتزيايان لأكارام لمان ل 1/0لباطاتقا ،ل
تزيينلما تالالسح تد لتص وظ ين لمان لتصا اناح لتصاعات ااايا  ،لتصاحاثا الل
تص و لبتص وظ ينلتصذسنلتعم وتلصزوتد لع للوممتفقحاها لتصاىل
مامكا لطااض لتصااعا اال لومااباات اام لتالجامتءتا لتالدت سا لتصااخااتصا ل
بتصح مسحلص لم تصحلتصض تنلتإلجح تع لتصا اخاحا ا لصضا اتنل
قه لف لتصحعوسئلعنلتصضم ل
وم متلصا مفلتص ز لتصذ لت ملبسلتصب دلوتصعبتدلجمتءلجت زا ل
كو ومت،لبتد التإلدت لإصىلإ ستءلقوتع مزث لصح ييم لت ما ل
،لسهمالمنلى صهتلدت م لت ييملتص هنلولتصموتتضلبح ييم ت لمانل
تنبيسلتص وظ ينلبخاطاو لتصاو اع لتصاوبات ا لو لتجابات سا لتصاحاقايا ل
بتإلجمتءتالتصوقت ي ،لولأوصتلت ح تمهتلب متعت لظموفلمخاحااا ل
ف تالتص وظ ينلولى وصتلتصذسان لت احا عا ل اتصاحاها لتص ازايا ل
تمحبت تللكتصن تءلتصزوتمللولذو لت ممتضلتص من لبو عه لفا ل
عطللم فوع لت جملتقحطعلعاى لدفاعاتا لس ايام لعانا لعاودتاها ل
صاع ل،لولبحوجيسلتص وظ ينلتصىلتجمتءلتص زوصتا لتصا اخابامسا ل،لل
للSCANNERلPCRمعلممك لطضلتصع ل لباعاياتد لتال ام لول
تصذ لسحوفمعاى لطاتقا لطابا لماحاخا ا لوماحا امس لو لباس لكالل
تصشموطل تص زي لولتص تدس لتص ما لصا اوتجاها لت ما لباعا لماتل

كااتلتإلدت لبعق لتالت تقي لبحت سخل1301/01/1/ل
ولوتسحث اتلجهود تلبإ تفا لمااازا لصا تا اتقايا ل
تصختص لبتصحث للتص ز لتص بامما لبايان لصانا وقل
تصخ متالتص زي لتصاذ لساحاباع لصااا انا لتصاخا ماتال
تالجاااحااا اااتعااايااا لصااااااا ااا ااامف لو لتصااا اااحاااعاااتمااالل
ل SAVOYEل،GRASلفحا ا ا لمات لتا لتما ات هل
في تسا :لع دل118موظ تلأجموت لفازا ، PCRل
ع ا د لمااوظ ا اات ل144أجااموت لتاازاااااياال لتصاا ا االل
لsérologie
ك تلأنلدت م لت ييام لتصا اهان لوتصاموتتاض لتازام ل
عاىلتن ي ل ا لطاض لتصاعا ال لصا ا اياع لماوظا ا ل
تص مفلسنوستلوعابام لتصاحامتب لتصاوطانا ل اياثل
تش لل ذهلتصازا ااا لتجامتء لفازاوصاتا لماخابامسا ل
وت ع لث لتص مو لصا عتسن لتصطبي ل ضلبامماتماج لمازا د لصااا ت ام ل
و حىلتزتلتص مفلتالسحرنت لصوبتءلكو ومتلفتنلتص ت م ل ا اااتل
عاىلعتتقهتلتن ي لتصز ا لص ن ل1/1/لصثللموظ لتص مفلمعل
تتختذلكللتصح تبيملتصوقت ي لوت تلتصز ا لف لظموفلجي لوتصز ا ل
هلل
التكنولوجيا و الرقمنة :
عمفتلتصبشمس لف لتصقمنل11لثو ل ت ا لف لم تللتصحثاناوصاوجاياتلل
تص عاومتاللست تلف لإ ستءلماعاتصا لجا سا ل لكاتن لمان لتصا مل
تصحتقا لوتصحثي لمعهتللولمعلتصاحاطاو تا لتصاحا لفام احاهات لتصابايا ا ل
تصحنتف ي ،لفتصمق ن لمنلتسحمتتي يتالإدت لتصا اوت د لتصاباشامسا لول
أوصوستتهتلولتصحخا لعنلت م لتصحقاي س لف لأدتء لوظات ا اهات لما اتل
سض نلتص عتصي لوتوفيملتص عاومتالتص قيق لولتص ه ا لو لتصاقامت تال
تصم ي لولى ئلتصحثتصي لول بحلتصوقتلولتص ت لف لعا ااايا ل
تصحخطيللتالسحمتتايا ا لو لتازا سا لتصامؤسا لتص ازايازا ل ا تفل
تص مف،لولص لتحوتمىلولص لتث لدت م لت ييملتص هنلولتصاموتتاضلل
منلم لبتص ه لولتصوقتلولتصخبام لمان لأجال لتازاقايا لمشاموعاهاتل
لف لم تملتص ملم-بلRHمعلتص و دلأسثونلولليام لذصاكل
تص
سهمالعاىلت ي لتطبيقتالتثنوصوجي لدتىاي لصا ت م لمح را لف ل
تطبي لصح ييملتالجت تا،لتطبي لت ح تبلتصموتتضلولتصاحامقاياتا،ل
تطبي لصطضلتصع ل،لتطبي لصقتع لبيتمتالتص وظ ين ،لوفا لصا دل
ع للتطبي لص ه تالتصع للولتصوثت لتإلدت س
فريق عمل داعرة تسيير المهن والرواتب:
السيدة حنان تيزي :رعيس داعرة تسيير المهن والرواتب
الورواتوب والومووارد
السيد كرام عبد اللطويوف  :مشورف عولوى ّ
البشرية
السيد ربيع علواش  :مسير الرواتب و الموارد البشرية
السيدة ياسمين بورحلة  :مكلفة بالدراسات والتوظيف
السيدة أسماء ملوان :مكلفة بالدراسات
السيد محمد أكرم لبيوض :مراسل الضمان االجتماعي
ص 20
ص 20

السيدة  :سعاد حشماوي مندوبة متعددة المهام

داعرة تطوير المهارات و المعارف

السيدة  :شفيقة خالف رعيس داعرة تطوير المهارات و المعارف

إنلتصح سضل مو لمنل مو تالتصع م،لأصبحلتصيومل امطات ل سا ل
ع ايا لإصا ح لأو لتاطاوسام لوظايا ا  ،لوأساتسات لمان لأساتساتا لتصاباناتءل
تص ؤس ،لوتصحخطيللتالسحمتتي ،لووسيا لالللاناى لعاناهات لصاحازاقايا ل
ت تفلتص حقباي ل س لمؤس لط و
وسعحبملتصحثوسنلوتصح سضلتص ح مل اق لأستسي لف ل ؤس لتصا اؤسا اتال
تص تصي لوتالقح تدس لتص تد ،لبزيثلس رلل ذتلتصح تعل لبايان لتصا اؤسا اتال
تصعا ي لوتالقح تدس لمقط لتالمط قلف لدفعلع ا لتصحن يا لوفاحاح لآفاتقل
تصحطو لف لأ لمؤس
إنلتصمؤس لتالسحمتتي ي لصاح سضلودو هلتص مك لف لتص نتع لتص تصيا ل
تإلس مي لسح زو لأستستلف ل تثوسنلتص و دلتصبشم لتصذ لتقوملعاياسل
مك لتص تل لف لتص اناتعا لتصا اتصايا لوتات اياااس :لفاثامسات ،لوأىا قايات،ل
وتقنيت،ل للصهذتلفإنل تص مفل ،لسوص لأ ي لق و لصحت يللتصاعاتمالل
تصبشم لص سسلمنلى للو علتسحمتتي ي لتثوسانايا ل اتمااا لوما وسا ل
ت ثنسلمنلموتجه لتصحز ستالتصح لتعاحامض لتاطاو لتا امبا لتص اناتعا ل
تص تصي لتإلس مي لف لتص ت م
ك تلأنلتصح سضلوتطوسام لتصا او د لتصاباشام لمان لتصا او اوعاتا لذتال
ت ا ايا لتصا احا تسا لفا لع ااممات لتصازااتصا لتصاذ لسااحا ا لبااتصاحااجاياامتال
تصحثنوصوجي لوتالقح تدس لوتإلدت س لتصح لت فعلكتف لتص ؤس تالتصا اتصايا ل
إصىلتتختذلتإلجمتءتالوتصوست للتصح لتث للتالساحا اتبا لتص امساعا لصاهاذهل
تصحجيمتالعاىلتصنزولتصذ لسمفعلمنلق تهتلتصحنتف ي لف لساوق لتصاعا الل

تص تص لعتم لوتص مف لىتص ،لصذصكلفإن لتا ساض لتصا او د لتصاباشام ل
س رللأ لتصعنتصملت ستسي لصن تحلتص ؤسا اتا لتصا اتصايا لكا ات لساعاحابامل
تصعن ملتصبشم لج ءتلمنلأصوصهتلو أس تصهتلليم لتصا اتد لوأ ا لماتل
ت اثسل يثلس رللت دت لتصزقيقي لصاع ال لوتإلماحاتو ل لوصاذصاك لفاإن لدت ام ل
تصحثوسنلوتطوسملتص هت تالتحبنىلتسحمتتي ي ل اتمااا لوفا لى ات ا ل
مخحا لوظت لتص مفلتصح لس ضلتطوسم تلصباوغلتصه فلتصا اناشاودل
وذصكلسحطاضلت سبتلوف لبممتمجلمزث لسح ا ا لفا لثاقاتفا لتصا ا امفل
م هت لفبز ضلتص تستالتصز سر لفإنلتص ثملتإلدت لتصازا ساث لت احاو ل
م ت ي لوتوجيهتالمه لتقحاضا لتازاوسال لتا ساض لوتاطاوسام لتصا او دل
تصبشم لصي بحلف لتصزقيق لتسحر ت تلصمأسلتص تللتصبشم لو و لتصارامو ل
تصزقيقي لف لتص ؤس تالتص تصي لوق لت تس لتال ح تملب تص لتصح سضلتصحا ل
كتمتلتن ضلستبقتلعاىلت وس لتص وظ ينلبتص هت تالتص ني لفقال لوتصاحا ل
ص لتع لكتفي لصو تلوذصكلب بضلتصحجيمتالتصحثنوصوجي لوتص اعاااوماتتايا ل
تص حوتصا لوتص ح د لفض لعنل ساتد لتال احا اتم لباحازا ان لم احاوساتال
تص ود لتصشتما لصا نح تالو ستد لتإلماحاتجايا لتصاحا لتقاحاضاحاهات لظاموفل
تص نتف لف لتص وقلتص تص لوتالقح تد لوبنتء لعاااى لذصاك لأصاباح لمانل
تصضمو لب ثتنلأنلتوتكضلدت م لتطوسملتص هت تالو لتصا اعات فلل اذهل
تصمؤس لتصز سر لبحجييملوتطوسم لبامتماج لوىاطال لوساياتساتا لتصاحا ساضل
صا مفل حىلسح ثنلمنلىا لموقعلصسلف لتص وقلتص تص لوتص مفا ل
معلتتكي لدو هلتصمستد للوم ت احاس لتالسا اتبايا لفا لتصا ا احا اع لعاتما ل
وتالقح تدلتصوطن لىتص ل

ص 20
ص 22

وتص موعلإلع تدلتص خطللتص نو لصاح سض
لإع تدلوإس تعلما لتصضمسب لعاىلتصحثوسنلص لتإلدت لتصعتم لصاحثوسنللإع تدلومحتبع لس للم تذولتصحوقيعلإلطت تالتص مفلإع تدلومحتبع لتصقمت تالتصختص لبتصح وسئلبتإلمضتءلتص مسا لصاباناكلتص ت م
-لتسحقبتللوتوجيسلومحتبع لصا حمب ينلمنلمخحا لتص تمعتا

 -الدورات التدريبية المنجزة سنة 2525

التحديات التي ترفعها داعرة تطوير المهارات و المعارف لولوموصورف
في تعزيز مستويات الجودة في االداء:

نوع الدورة

عدد الدورات

عدد المشاركين

دو تالت سبي لق يم لتص
دو تالت سبي لمحوسط لتص
دو تالت سبي لطوسا لتص
تص نح ستال
دو تالت سبي لدتىاي
دو تالت سبي لىت ولتصب د
مقتشلعبملتصوسض
تص و تالتالصثحمومي

14
/0
/8
11
/1
/1
/1
/1

166
/1
/4
11
14
/8
/6
110

6262

تقوملدت م لدت م لتطوسملتص هت تالولتص عات فل لباناشاتط لمانا ا لسامكا ل
عاىلتص وت دلتصبشمس لبتص مفلصحزقي لتجييملف لمعت فهتلومهت تتاهاتل
وق تتهتلصحح ثنلمنلتابي لأ لم ح تالوت حيتجتالس ام اهات لتصاو اعل
تصزت ملأولتص حاقابااا لوساؤ اااهات لالكاحا اتب لتصا اعات ف لوتصا اهات تال
لوماهات تال
وتصث تءتالمنلى لللع ايتالتثوسني للوت سبي لمحخ
ع اي لس ثنلقيتسهتللمنلى للع اي لتقيي لومحتبع لم ح م لصاثال لدو ل
ت سبي لصاوقوفلعاىلم لتزقي لتصاحازا ايال لتصا اعامفا لوتصاحاطاباياقا ل
تص مجولولأثمهلتص نح ملعاىلتالدتءلتص عا لصا وظ لتص احا ب لوتصاقاياتمل
بع اي لتز رلتا لمهتس لتص و لتصح سبي لمنلىا ل لمامتسا ا لتاوجاسل
تصىلتص ؤوللتص بت ملصاحتك لمنلم لم تع لولمامدودسا لتصا و ل لكاللل
ث ث لت همل(ص لت ع لأ هم)لبها ف لتازاقايا لتاطاااعاتا ل تس لتصا اتلل
تصبشم للتص حقباي لصاوظي لتصح لسؤدسهتلوتز الصا مفلماثاتماحاس لفا ل
تص وقلتص تصي ل
أنلدت م لتطوسملتص هت تالولتص عت فل لتمك لف لتصاعا ااايا لتصاحا سابايا ل
عاىلمو وعتالتمتبللبخ وصي لمشتطلع للتص مفلتصح لتانا ا ل
تص ت ي لت ستسي لتصح لت ي لتصن تملتص ا امفا لتإلسا ما لعان للايامهل
يثلتىذالعاىلعتتقهتلإع تدلبمتمجلت سبايا لتامكا لعاااى لتصا ازاتو ل
تصحتصي :ل
 ستد لتإلص تملبتصقوتع لتصعتم لص قح تدلتإلس م لوفقس لتصا اعاتما ال
 الدورات التدريبية المنجزة من  52/52/2522إلى غايةتإلس مي
12/51/2522
 تإلص تملبتستسيتالمقتص لتصشمسع لتإلس مي لتصجمتءل
 تش يعلتالعح تدلعاىلتصاج لتصعمبي لوتصع للعاىلتطاوسام لوتازا ايانل
عدد المشاركين
عدد
نوع الدورة
تسحخ تمهت
2522
الدورات
10/
14
دو تالت سبي لق يم ل
وعايسلس ضلتنلسن ملص ت م لتطوسملتص هت تالوتص عت فلعاىلأمهت:
تص
لصا عمف لوتكح تبلتص هت تال
م
/0
/4
دو تالت سبي لمحوسط ل
تعتصجلأمو لومشتكللتصع للف لتصزت ملوتص حقبل
تص
ممتبط لبتصحخطيللتصعتملوتصهيثللتصحن ي لصا مف
/0
/6
دو تالت سبي لطوسا ل
ت يملتصع اي لتصح سبي لبطمسق لم ح ام لوماحاطاو ل اض لماحاطاااباتال
تص
تصع م
/3
/1
تص نح ستا
ولفي تلسا لماخ لعنلتالع تللتص ن لب ت م لتاطاوسام لتصا اهات تا لول
1/0
/1
دو تالت سبي لدتىاي
تص عت فل:ل
11
/4
مقتشلعبملتصوسض
لإع تدلتص ي تمي لتصحق سمس لتص نوس لصاح سضللتز س لت حيتجتا لتصاحاثاوسان لتص اناوسا لصا اخاحااا لتالدت تا ،لتصاخا ساتل20
ص
ص 22

-توزيع المتربصين عبر إدارات المصرف

2522

االدارة/الخلية/الفرع
تالدت تا

0/(50لفوو)

تصخ ست

8/(0/لفوو)

تص موع

61(51لفوو)

 توزيع المتمهنين عبر إدارات المصرف 2525/2522االدارة /الفرع/الخلية



عدد المتمهنين

تص موع

11

تالدت تالتص مك س

/3

تصخ ست

/6

توزيع المتربصين عبر إدارات المصرف سنة 2525

تطلعات داعرة تطوير المهارات و المعارف :

االدارة/الخلية/الفرع
تالدت تا
تصخ ست
تص موع

2525
18(10لفوو)
81(43لفوو)
13(13لفوو)

منلأ لتصحطاعتالتصح لت بولإصيهتلدت م لتاطاوسام لتصا اهات تال
وتص عت فلتصوصوللتصىلتزقي لأ تفلتصخط لتالسحمتتايا ايا ل
صإلدت لتصعتم لصا مف،لمنلى للتق سا لىا ماتتاهات لباتفضالل
ثللم ثن،لوتصوصوللإصىلتص ود لتصعتصي لوتز يان لم احاو ل
أدتءلتص وظ ينلوتز ي لبإس تدلتصحثوسنلتص نتساض لصااا اوظا ل
تص نتسضلف لتصوقتلتص نتسضلصض تنلتصازا اتظ لعاااى لتصا اثاتما ل
تصعتصي لوتال ط علتص ح ملبتصحطو تالتص س لف لمخاحااا ل
تص تالال حىلتزتفالعاىلمثتمحهتلتصحنتف ي لتصح وسقي

ص 20
ص 25

مركز رعاية المواهب سعد بن معاذ ببلدية الصومعة والية البليدة
السيد  :سليم سلواني
مسؤول خلية المسؤولية االجتماعية

تقرير شهر ماي
ب عو لمنلجا اعايا لكاتفال لتصاياحايا لصاوالسا ل
تصباي ،لمرللتص ي لساي لساااوتما لم اؤولل
ىاااااي ا لمشااتط لتص ا ا ااؤوصااي ا لتالجااح ا ااتعااي ا ل

السيد  :سليم سلواني

صا ؤس لولتص ي لمازا ا لعااا لباو وسابا ل

مسؤول خلية المسؤولية

يرلىاي لتصح قيا لتصشامعا لبا ا امفل
تص

م،لى للعطا لمهتس لت ساباوع ،لفا ل
للإفححتحلممك ل عتس لتصا اوت اض لساعا ل

بنلمعتذلببا س لتص ومع لوالس لتصابااايا ل،ل

وسع لتص مك لت وللمنلموعاس لتصاذ لساقا مل
ى م لو عتس لت سحتملتص و وبيان ل ،ل اياثل
قتمتلتص عايا لىا ل لتصاحا ايان لباحاثامسا ل

السيد محمد علي بورويبة رعيس خلية
التدقيق الشرعي

تصعتماين لباتصا امكا لو لت طا اتل لتصاياحاتماىل
تص ح ي سنلف لمخحااا لتصا ا اتالا ،لو اذتل
وسل لإجامتءتا لإ احامت سا لوقات ايا ل ا ل
فاياموس لكاو ومات ل اامصات لعاااى لسا ما ل
تص يع
وص تل يرلتص عي لوتصح لتاعا لتصشامساكل
تالجح تع لت وللص مفلتص ملإصىلأنل
تص ا اامك ا لسااع ا لت ول لماان لمااوعااس لعاااااىل
تصا ا ااحااو لتصااوطاانا ل ،لصااحااقا سا لتصاامعااتسا ل
تص ناتسابا لصاهاذه لتصا ا ا ل ،لمشايامت لإصاى لأنل
تص مك لكتنل ااا ات لوتازاقا لعاااى لأ ضل
تصوتقعلب ضللتص ز نين ،لوسيح لتسحضتف ل
ج يعلت ط تللتصيحتمىلتص و وبينلبا ا اياعل
تص تالالوسع للمنلىا ل لتصا اخاحا ايانل
بحن ي لتاكلتص وت ضلوصقاهتل ل
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للخدمات االجتماعية أهمية بالغوة
على مستوى مصرفنا ،ألجل ذلوك
كان للتشريوع الوجوزاعوري جوانوب
0202
موهووم فووي هووذا الوومووسووعووى والووذي
اعووطووى لوولووخوودمووات االجووتووموواعوويووة
مجاال يتم من خالله العمل على تحسين الظروف الموعويوشويوة وخولوق
التوازن المالي للموظف في ظل تردي األوضاع المعيشويوة وتودهوور
القدرة الشراعية ،وكذلك لها دور محووري فوي توقوريوب الوهووة بويون
الموظفين واإلدارة وذلك بإضفاء مبدأ التكافل من ناحية االشتراكوات
والعمل على انماء هذا الصندوق ومن ناحويوة أخورى توحوقويوق موبودأ
المساواة في االستفادة من برامج الخدموات االجوتومواعويوة عولوى حود
سواء،
حيث نسعى من خوالل ذلوك الوى الوعومول عولوى شوموولويوة الوخودموات
وتنوعها واستموراريوتوهوا وتوطوورهوا بوموا يوعوطوي صوورة إيوجوابويوة
لمؤسستنا ،والذي سينعكس إيجابا على أداء الموظف على مسوتووى
الفردي والجماعي ويعطي الثقة الكافية لكل واحود مونوا ألجول ابوراز
قدراته المهنية لبلوغ األهداف المسطرة.
تبقى الخدمات االجتماعية العصب الذي يجب امداده بكل موا يضومون
بقاعه واستمراريته.
الخدمات االجتماعية
لتُعحبملتصخ متالتالجح تعيّ لمنلتص طازتا لتالجاحا اتعايّا لتصازا سارا ل
تصح لت لإدىتصهتلى للأوت للتصقمنلتصعشمسن،لو لتص هت لتصعا يّ لفا ل
ع للأ يتءلمحع د لصخ م لأ خت لمعينينلوتصحعتونلمعاها لمان لأجالل
تازا اايان لأ ااوتصاها لوظاموفااها لوم اتعا تااها لفا لتاازا اياان لظااموفل
م ح عتته ،لوعمفهتلعا تءلتالجح تعلعاىلأمهتلى متالمهنيّا لتاعاحا ا ل
عاىلقوتع لعا ي لمنلتص هت تا لوتصا اعامفا لتاخاحا لفا لتصاعا قاتال
تإلم تميّ لبه فلم تع لتصنتسلسوتءلأفمتدتًلأملج تعتا،لك ات لعامفاهاتل
تصبعئلعاىلأمهتلوسيا لتجح تعيّا ل ا فاهات لم اتعا لتصا ا احا اع لصازالل
ّ
لمنلأن لأصاااهات لقا سا ل
مشتكاه لتالجح تعي ل تمهتلتُعحبملمنلتص هنلو
سنبعلمنلدتفعلإم تم ّ لودسن ّ لص ا اتعا لتصضاعا اتء لوتصا ا اتكايان لو الل
تلأمهتلوجا ا لماناذل
مشتكاه لتالجح تعيّ لوتوفيمل تجتته لت ستسيّ ،لك
ُ

لماحاطاوعاون لعاااى لم اتعا ل
عه لق س لوتصح لكتنلسقوملبهات لأ اخات
ّ
تص م ىلوتص تبينلى للتصزموب،لوف لمهتساتا لتصاقامن لتصاعاشامسانل
ظهمال مكتالمشط لف لتص وللتص نتعيّا لتصاجامبايا  ،لوتصاحا لكاتماتل
ته فلص تع لتص ح اعاتا لتصا ازاحاتجا  ،لوال لتاقاحا ام لعاااى لتصا ولل
تصجمبيّ ،لبلل حىلتص وللتصنتمي لتصح لتزحتولص اتعا  ،لصاااحانا ايار لعانل
معتمت لتصنتسلوتابي ل تجتته لت ستسيّ لمنلألذس لوأدوس لوليم تل مانل
ى للتصبزثلعنلتصعوتمللوت سبتب لتصاحا لتازا لمان لتصانا او لوتصاحاقا ّمل
تالجح تع لمرل:لتصبطتص ،لوت ممتض،لوتص موفلتص عيشايا لتص ايا ا ،ل
بتإل تف لتصىلتصبزثلعنلأسبتبلتصخاللتالجح تعا ّ لفا لتصا ا احا اعاتال
ومثتفزحاس لوتصاحاقااايال لمان لأ امت ه لص اون لكامتما لت فامتد لوتصاجاتءل
تص موقتالتص مدس ل معلممتعت لع ملتص تسلبزقوقلتكىمسنل تإلسا اتنل
ّ
لتصطتق لفا ل ا و ل
تنلبتنلتإلم تنل ولم
بتصزضلوتصح تمحلوتإلس
تصحجييملتالجح تع ل
وظاعف الخدمات االجتماعية.
لوظت لع جيّ لصح ثينلت فمتدلمنلإس تدلتصزاوللتص نتسب لصااا اشاتكالل
تصح لتوتجهه
ل وظت لتن وسّ ،لمن لىا ل لتصا اعامفا لتصا ايا لباتإلماثاتماتا لوتصاقايا ل
وتص وت دلتالجح تع ّي لبينلتص وعتال
وظت لوقت يّ  :لأ لتصازا لمان لتصاوقاوع لباتصا اشاتكال لأو لتصا ا ات ساتال
تص اوكيّ لتص يّ
تصمفعلمنلتص حو لتالجح تع لصاع تل
مبادئ الخدمات االجتماعيّة
مب ألقبوللت فمتدلك تل لعايسلوصيرلك تلس ضلأنلسثوموتل
قه لف لتقمسملم يم ل
تص هودلتصذتتيّ ل ع ملتالمزيت لوتص و وعيّ لف لتصحعتمللمعلت فمتد
تقوس لتصذتالعاىل ثللج ولل من لمنلأجللممتجع لمتلأُم لومت لصا ل
سُن ل

ص 22

السيد  :كمال حفصي
عضو لجنة الخدمات اإلجتماعية

السيد  :محمد حسين نقاز
عضو لجنة الخدمات اإلجتماعية

المهام األساسية للجنة الخدمات االجتماعية
دو لوت علتالسحمتتي ي ل
دو لتص دل
دو لتص وجسل
دو لمو علتص نتفعل
دو لمثونلصأل تفل
دو ل تبللتالت تل
وصق لت لى للتص للتالوللتجطي لم ت س لتصخ متالتصحتصي
تصخ متالتص زي
دو ل ستضلت ط تل

السيدة  :نسرين أيت راضي
عضو لجنة الخدمات اإلجتماعية

السيد  :زهير غولي
رعيس لجنة الخدمات اإلجتماعية

تصمست ل
أمشط لتصرقتف لوتصح اي
ت مشط لتص يت لوممتك لتالسحز تم لعق لتت اتق لماع ل ا اتم ل(تكاوتل
سيممر)لببول ني ي
قموضلتسحه كي لتوقياع لعاقا لتتا اتق لماع لدسات لد تسام لصاااحا ات ل
تالصثحمومي
وفي نهاية هذه المداخلة ندعو كل الزمالء على تقديم يد
الدعم لنا ولو بالتحلي بالصبر فنحن هنا في خدمتكم والل
نرجو من ذلك اال رضى هللا.

الحصيلة المالية الى غاية  12مارس 2522
نوع ال منحة
المنحة الحموية
منحة روض األطفال
دعم اجتماعي
منحة االزدياد
شراء األجهزة المنزلية
منحة الختان
قروض
نشاطات رياضية
منحة الوفاة
منحة الزواج
هدية عيد المرأة /دعم اإلدارة العامة
هدية عيد المرأة /صندوق الخدمات االجتماعية

ال مبلغ
60 000,00
678 000,00
150 000,00
220 000,00
426 800,00
140 000,00
2 200 000,00
1 371 000,00
280 000,00
1 200 000,00
1 656 000,00
1 472 000,00
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التجمع الثالثي األول لسنة  2522لإلدارة العامة و اإلدارات المركزية مع مدراء الفروع

صورة جماعية

مقتطفات من التجمع

انعقد يوم السبت  22ماي  2522بالمدرسة العليا للفندقة– بعين البنيان –الجزاعر ،التجمع الثالثي األول لسنة  2522لإلدارة العامة و
اإلدارات المركزية مع مدراء الفروع  ،تم فيه عرض إنجازات الفروع إلى غاية  12مارس  ، 2522حيث كلفت مسؤولة خلية الرقابة
على التسيير و التقارير النظامية بعرض إنجازات كل فرع و في نفس الوقت فتح المجال لمناقشة العديد من المواضيع و طرح بعض
االنشغاالت من خالل تدخل مدراء الفروع و التكفل بالرد عليها بالشرح و التوضيح .
ص 20

للم تلس ت لكوالدس وت لولتص مك لتصعمب لص سحر ت لولتصحطوسمللولمنح لت ع تللتص ت م ل
تإلفوت لCAIDDلول ذتلف لإطت لت عيللتت تقي لتصح ت لتصزم لتصقت س لتإلفمسقي للمنلأجللتسحج لل
لولتص نتع لتصجذت ي لولتصخ متالمنلأجللتع س لولدع لتصح ت ل
تص م لتص حوفم لف لقطتعلتص
تصبيني لبينلتص وللتإلفمسقي للل

IMPEX

ت يلم مفلتص مل– تص ت ملف لفعتصيتالتص تصونلتص وص لصاح سملمتلبينلتصبا تنلتالفمسقي ،لتصذ ل
ت لتجمتؤهلأستمل10014لو10لمتسول1/11لبتص مك لتص وص لصا ؤت متال– عب لتصاطي ل تل
يثلمرللتص مفلع لإطت تا،لوذصكلعاىلم حو لجنتحلعم س
ص 20

السيد  :جمال الدين ثابت
مدير فرع وهران 2

السيد  :شوقي بن
عياش مدير فرع بليدة

الفاعزة بالمرتبة األولي  :فريال ولد الدالي
دفتر هديتي بقيمة  05 555دج

الفاعز بالمرتبة الثالثة  :كريم رضوان
دفتر هديتي بقيمة  25 555دج

السيد  :حسين كيفوش
ناعب مدير فرع قسنطينة

الفاعز بالمرتبة الثانية  :سراج الدين
دفتر هديتي بقيمة  15 555دج
ص 20
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خامسا  /التحليل حسب الواليات

أوال  /طبيعة المكالمات

س اانات لأن ل 5593لباتصا ات ا لمان لتصا اثاتصا اتا لتاخا لطاااضل  تزايللبيتنلتص ؤ متالتصختص لب ثتنلماقام لإقاتما لوالسا ل
تسحع متالأمتلتصشثتو لفه لت للمع لل/91لبتص ت لفاقالل
تص ح اينلب مك لتالت تل:لوالس لتص ت م لماحا ا لبل
ول ذتل

ءلإس تب ل

50/لمثتص لتااحاهات لوالساتا لتصاجامب ل(تايات ا ،لو امتن،ل
تا تن،ل ا ،لسي لباعبتس،لم حجتم ،للاايا تن ،لعايانل

ثانيا  /التوطين
ل

تا ااو ااناات) لب ل 108لمااثااتصا ا لتاااااحااهاات لوالسااتا لتصشاامقل

تص حعتماينلتص وطنينلص لتص ا امف لو 5691/لباتصا ات ا لماتل

(ق نطين ،لعنتب ،لبتتن لسطي ،لجي ل،لىنشا لسثياثا ،ل

تبين لأن ل 4910لباتصا ات ا لمات لساعاتدل ل 110لماثاتصا ا لتاخا
سعتدلل1344لمثتص لتخ

ل بت نلليملموطن ل

ثالثا  /الطبيعة القانونية للمتصل

تلاي لتص ح اينلعبملممكا لتالت اتل لمان لفا ا لت فامتد لماتل
سعتدلل1//لبتص ت لل

ميا ،لسوقلت متس،لتصطت ف)لبل184لمثاتصا ا ل اتتا ايا ل
تاحهتلوالستالتصوسلل(باي ،لتيبات  ،لما سا  ،لتايا

لو و،ل

عينلتص فااى) لب ل 101لماثاتصا ا لو لفا لت ىايام لوالساتال

تص نوبل(لتص ا ل،لو قا ل،لب ثم ل،لم يااا ل ،لتانا وف ل،ل
تصبيئل،إصي

ل)لبل164لمثتص ل

رابعا  /التحليل حسب المنتجات
 تزايللبيتنلتص ؤ متا لتصاخاتصا لبا اناحا اتا لتصا ا امفل
ت كرملطابتل

ل

 1منحوولتي يملبل330لمثتص لل
 1منحوولدت لتص

ملبل113لمثتص لل

 8فححلتصز تبلبل1/00لمثتص ل
 6تقحنتءلتص جتالتصنت س لبل158لمثتص ل
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بقلم السيد  :ايسر عبد العزيز حجاز.
مندوب متعدد املهام

بتسا هت وبعا لفااحم لماانلتصا منلأصابحلتصنخيااللسن ااول ااولل ااذهلتصبا م،ل
للللللل
فتعحنتلبسلتص وص لتصعر تمي ل حىلكبم،لوبع تلجاتءالتص اثا لتصعمبيا ل
ل،لول ا لمانل
بئرل وم لأولب ملعر تنلتقعلف لم سن ل سوللهللال
تص عودس لوتعحنتلبسلأسضت ًلولتضتع لع دلتصنخياللأ اعتفتلماضتع ل
لمت هااتل،لقاااتلل ،لفتصبزتلتص اث لم را لبو ت لتص تع لتبيعلتصح ملبت ساوتق،لوماتل
تكباات لتصاا بع لتصااح لكااتنلساا حعذبل سااوللهللال
ستت لمنلتسمتدلول ساعلمانل اذتلتصوقا لساو علعااىلت سحاتمل،تص ا تكينل
تصشتعمل:ل
لتصنبو لتصشمس ،ل
وم ق لتص
بطيبة سبــع آبار فزرها
****
ببلدة خير خلـق هللا طه
ف لموتق لأىام للصا ي متلعر اتنلبتماسلساينتلل
ول ق لتنبتل سوصنتل
أريس ،بصةُ ،
غرس ،بضاعه **** فرومة ،بئر حاء ،بئر عهن
تصشهتد للوأمسلمنلأ للتص ن لمنهتلساوملجها لجياولتصعا م لفا للا و ل
لإصاىلتص سنا لصا سا حعذبل تبويل لتصمومتنلف ل منلكتموتلفيسلتصنتسلمع و سنلولكتنلتصنا مل
أما ق حهتلفها لص اتل اتجملتصناب ل
تص هتجمونلميتهلتص سن لوكتمتل ذهلتصب ملأعذبلمتءلفا لتص سنا لوماعل
ل:
ينهتلصا ا ينلبإذنلهللالفقتلل سوللهللال
سااتد لع ا دلتص ا ا ينل تدالتصزتج ا لإصااىلتص يااتهل،لقااتللهللالتعااتصىل:
َےء َح ّي اَفَ َال يُ ِ
"و َج َع ْلنَا ِمنَ َ۬ا َ ْل َم ِ
:ل
ومنُوونَ " مون اآليوة  15مون "ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم" وكم تلممتالوقتلل
َ
آء كُل ش ْ
ْ
سورة األنبياء،صثنللتىح ُا َ لص نلكاتنلصات بهتلصثانلتص ح ا لعاياسلأنل "لووو كووان عنوودي بنتووا ثالثووة لزوجتهووا عثمووان رضووي هللا عنه" ،فقا ل
لهللالعنسلولأ تهلف لتصحقامبلإصاىلهللالع وجاللول
تاكلتصب ملص لسثنلتص ا ونلس حطيعونلأنلساشمبوتلمنهت،إماتلأنلتصا الءل تسحع للمتصسل
كتمتللتصي لتصر نلأولأنلصات بهتلكاتنلسهودساتلسعا مصه لتصا قتس لمنهاتل ف لسبياسلوف ل تج لتص ا ينللفق لكتنللنت سللنىلصا ا ينلولثامتءهل
ثمتءتلصها ،لفنقول :ني اتلص انلت احم لمعيا لتكىام لتصختصا لبنعيا لتص مياتل
لم بلتص زتب لأنلسشحمو تللفقتللصها ل
،صثنللتس لت مملأنلتصنب ل
تص ت ل،لوصاىلتصاه لعاىلسي متلمز لولعااىلآصاسلولصازبسللتالىيات ل
صاوتال ب لولس مسلعاياس:ل"مون يوشتري بوئر روموة و يكوون دلووه
ولسااا لتا اي تلكراايمتلوت ااىلتصاها لعاانلتصخا ااتءلتصمت ا سنلأبا لبثاامل
فيهووا مووع دالء المووسلمين فلووه الجنووة "،لف ا بقه لعايهااتلعر ااتنلباانل
وع ملولعر تنلوعا لوعاىلست ملتصا زتب لأج عيانلوعااىلتصحتبعيانل
ولأ ا لت ات لتصا زتب لوتصخاي ا لتصرتصاث،ل ولمنلتبعه لبإ تنلإصىلسوملتص سن
ع تنلصهمل سوللهللال
وأ ا لتصعاشم لتص باشمسنلبتص نا ،لو وولبناح ل ساوللهللال

،و ااول

سوت َ ِحي ِم ْ
ون َر ُجول
تص اقضلبذ لتصنو سنل،ولقتلل
لف ل قاسلل ":أ َ َال أ َ ْ
ست َ ِحي ِم ْن وهُ ا ْلـ و َم َالعِكَةُ" أمااتلطمسقا ل اامت هتلف ااتءالتصزتدث ا لبع ا ل
ت َو ْ
وتسااتالصثنااسلسااتوملمتصثهااتلبم ااىلماانلتصطاامفينلولت ااحمت تلمنااسل
صا ا ينلولتمكهتلكاهتلم تمتلولف لسبيللهللالإصىلسوملتصقيتم ،لوق لأتاىل
بع تلأ ا لتصا زتب ل ا لهللالعناسلإصاىلساي متلعر اتنلصياشحم لمناسل
تصب ملبضع لقي حهتلفمفئلعر تنلولقتللصسلق لأعط لص لأكرمفقتللصسل
تص زتب لأعطيكلث ث لأ اعتفلفيهاتلفقاتللصاسلساي متلعر اتنلأعطياتل
فيهتلأكرم،لفقتللصسلتص زتب لصثنلاللسوج لأ للايم لساتومكل،لفقاتلل
لهللالعنس:ل هللا تعالى أعطاني الحوسنة بعوشر أمثالهوا"ل
صسلعر تنل
وتكنلأكرملمنل16//عتملممالعاىل متءهلتصب ملصا ا ين،ل ياثلالل
تااا تللتاااضخلميت هاااتل اااحىلتصياااوملصحااا ق لم عااا ل وصهاااتلسااا يتل
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اإلفالس و
التفليس
 06ل 01ل 0ل تصاا اانااع لماان لتااعاا ااياال لأدتء لتصاا ساان لتصااذ لصاا لساازاا لأجاااااس
ل 0آثار التفليس:
 2نطاق المعيار:
سحمتضلعاىلت ايرلتص سنلمتلسا :
سحنتولل ذتلتص عيت لت ثتملتصشمعي لتص حعاق لبتإلف س؛ لمان ل اياث لماوجاباسل
0ل 0ل1لل ع ملم تذلإقمت هلبع لتصح ايرلبش ءلمنلأموتصسلتص زا او لعاااياس لباهاتل
ومتلسحمتضلعاىلتعمضلتص ؤس لصسلأولعا ا اهات لمان لماؤسا اتا لوأفامتد،ل
،
سوتءلكتموتلت ت تلأملال،لأولتصزث لعاىلتص ؤس لبس،لوآثات ه ،لوباخاتصا لباعل
سوتءلكتنلتإلقمت لب سنلقبللتصح ايرلأملبع ه،لإاللإذتلص قسلتص ت نونلأن لدساناسل
موجودتتهتلوق حهتلبينلتص ت نين،لومتلتنحه لبسل تص لتإلف س
ثتبتلقبللتصح اير ل
واللسحنتوللتإلع ت ل(بتص عنىلتص قه )لواللمق لتص يوص لوال لتما اتطااا لدونل
0ل0ل1لتعا لدسونلتصجممتءلبتص تللتص وجودلصا سنلعن لتصز م،لومتلسز لصسل
أنلتؤد لإصىلتصزث لبتإلف س
منلمتللبجيملتعتماس؛لمرللتصهبتا،لمعلبقتءلأموتصسلعاىلماثسلإصى لأن لساحاقام ل
 2تعريف اإلفالس والتفليس:
بيعهتلصق حهتلعاىلتص ت نين
تإلف سل و:لأنلتثونلتص سونلتصزتص لعاىلتص سنلتًكرملمنلمتصس
00ل8لع ملم تذلت مفتتسلتص حتم لتص ق ؛لمرللتصبيعلأولتصهب لأولتصوق ،لمعل
لوتصح ايرل و:ل ث لتصقت لعاىلتص سنلبتإلف سلب نعسلمنلتصاحا امف لفا ل تسحرنتءلتصح مفتالتص حعاق لب عتم الستبق ؛لمرللتص خلبتصعيضلوىيت ل
متصس
تصشمط،لوسطب لع ملم تذلمتلسب لأع هلعاىلفحم لتصمسب ،لو لتص تبق ل
صاح ايرل ب تلتق هلتص ه لتص خح
 1الحكم الشرعي لإلفالس:
لللللللل0ل6لبع لتصزث لبتصح ايرلتحعا لبذمحسل-لاللبتموتللتصح اي -لج يعل
0ل
8ل 0ل1لس ضلدستم لعاىلمنلأ تطات لدساوماس لبا اوجاودتتاس لتالماحاناتع لعان لأ
ت ااامف لسضااام لتصااا ت ااانااايااان لوصاااو لصااا لسااازاااثااا لعاااااااياااس لباااتصاااحااا ااااااايااار تصح مفتالتص س لبتصبيعلتًولتصشمتء،لأولتإلقمت ،لتًولتصض تن،لولسطتصضلب تل
 08ل1لس ضلعاىلتص هتالتص خح لت ايرلمنلتزيللبسلتص سونلب ستدتهات لعانل سا مسلبذصكلبع لفكلتصز م لوصيرلص نلثبحتلصه ل قوقلف لذمحسلمشت ك ل
موجودتتس،لوإسقتعلتصز ملتص تص لعاىلت مفتتسلف ل تللطاضلتصا ت انايان لماعل تصجممتء
ل0ل0ل0ل0ل1للتزللج يعلتص سونلتص ؤجا لتصح لعاىلتص ارلبتصمل لمنلع مل
ممتعت لتصشموطلتص ذكو لف لتصبن ل06ل8
لأصزتبهتلبطاضلتصح اير،لوسشحميلأصزتبهتلف لتصق لمعلأصزتبل
 08ل8لإذتل ث لعاىلتص سنلبتإلف سلفي ضلتوثيقس لوتإل اهاتد لعاااياس ل ابا اتل
تص سونلتصزتص
ت حضيسلتإلجمتءتالتصمس ي
0ل0ل0ل0ل1لللإنلأفارلتص حتجملأثنتءلم لتإلجت لفإنلتص ؤجملسثونلأسو ل
 0مراحل اإلفالس :
صاجممتءلف لأجم لتص لتصح لتسحوفيتلفيهتلتص ن ع لأمتلبتصن ب لصا لتصبتقي ل
06ل1ل تص م ا لت وصى:لمطتصب لتص سن لب ا تد لمات لعاااياس لباتصا ازاتصا ل(ق ا ا ل فاا ؤجملتصخيت ؛لإمتلأنلس خلتإلجت ،لوإمتلتًنلس ح ملف لتإلجت لوس ىلل
تصجممتء)،لومنعسلعنلتصحبمعتا،لوتإلقمتض،لوتص زتبت لفا لتصاباع لوتصشامتء،ل ف لتصح اي ل جم لبتق لتص لمعلت ثينلتص حتجملمنلتالمح تعلإاللأنلسم ل
معلتالسحعتم لبتص هتالتص خح
تصقت لم از لتصجممتءلف لتسح مت لتإلجت ،لفي حوف لتص ؤجملأجمتسل
06ل1لمم ا لتصرتمي :لإذتلتمحنعلتص سنلمنلس تدلمتلعايس لصااا ت انايان لسازا لصاها ل كتما
تصقيتملعاىلتص سنل(تالدعتءلعايس)لت هي تلصطاض لتا ااايا اس ،لوصاها لتالساحاعاتما ل 0ل0ل4لللس و لتص تصز لعاىلتخ يئلتص سونلتص ؤجا لتصح ل اتلبتصح ايرل
بتص هتالتص خح ،لالتختذلمتلسا :
ب وتفق لتص ت نين،لوسطتصضلتصث ءلبتدتءلمتلوقعلتص احلعايسلاللب تل نوهل
10106لتص نعلمنلتصحبمعتا
0ل0ل0للاللتز لتص سونلتص ؤجا لتصح لصا ار،لوتعحبملتص سونلتصرتبح لقبلل
10106لتص نعلمنلتإلقمتض
تصح ايرلدتىا لف لتصح اي
80106لتص نعلمنلتص زتبت
0ل0ل3للت حنعلبع لتصق ل-لقضتءل-لمطتصب لتص سنلبتصبتق لمنلتص سون،ل
 06ل 01ل6لتص نعلمنلتإلقمت لب تللص نلسحه لعايس،لأ لصااقامتبا ل احاى لتصا جا ل وس ضلعاىلتص ارل-لدستم ل-لتسحث تللقضتءلج حلتص سون
تصمتبع لومتلف ل ث هتلبتصن ب لصا ؤس تا،لمرللتصشمكتالتص ميا لوتصحتبع
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