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كانون االول 2020
العـــدد الحادي والثالثــــون
نشرة فصلية تصدر عن مصرف الرافدين  /شعبة األبحاث والتسويق المصرفي

نشاطات المصرف
• حـاز مصـرف الرافديـن ،علـى جائـزة «التميـز واإلنجـاز المصرفـي لعـام  »2020مـن اتحـاد المصـارف العربيـة،
كأفضـل تطبيـق للنظـام اإلداري الشـامل» .وتسـلم الجائـزة ،مديـر عـام مصـرف الرافديـن ورئيـس مجلـس االدارة
السـيد حسـين علـي محيسـن الزبيـدي مـن نائـب رئيـس مجلـس إدارة االتحـاد محمـد االتربـي واألمين العام وسـام
فتـــوح وبحضـور األميـــــن العـام المساعــــد للجامعـة العربيـة السـفير حسـام زكـي وكبـــار المصرفييـن مـن دول
عربيـة عـدة  ،وأعـرب السـيد المديـر العـام عـن شـكره وتقديـــــره ألتحـاد المصـارف العربيـة الـذي ّ
كـرم مصـرف
الرافديـن بهـذه الجائـزة المرموقـة ،وقـال « :إن مصرف الــرافدين ،هو الوحيد في العراق الذي ّ
طبق النظام الشـامل
معتمـدا علـى خبـرة افضـل الشـركات العالميـة المتخصصـة فـي مجـال التحديـث االلكترونـي االداري وكل الخدمات
الماليـة المرتبطـة بـه لتأميـــــن افضـل بيئـة مهنيـة متخصصـة بالعمـل المالـي والمصرفـي فـي البالد ،حيـث يعتبر
مصـرف الرافــــدين الـذي تأسـس فـي العـام  1941هـو اكبـر المصـارف العربية في المنطقـة وفي العـراق من حيث
مجمـوع موجوداتـه وقـد حصـد جوائـز دولية عــــدة من اكبر المؤسسـات الماليـة .واضاف الزبيـدي ان منح اتحاد
المصـارف العربيـة للمصـرف جائــــزة «التميـــــــز واإلنجـاز المصرفـي للعـام  »2020هـو اسـتكمال لمسـيرة طويلة
مـن الجهـود للنهـوض بالمصـرف وبخدماته.
• اجتماع مدير عام مصرف الرافدين لتقديم أفضل الخدمات للزبائن
عقـد مديـر عـام مصـرف الرافديـن السـيد حسـين علـي محيسـن اجتماعـا موسـعا مـع عـدد من مـدراء الفـروع والمندوبين فـي محافظات البلاد للتباحث بشـأن آليـة العمـل المصرفي والخدمـات التي
تقـدم واكـد السـيد المديـر العـام خلال اللقـاء علـى أهميـة تطويـر العمـل المصرفـي والحـث علـى اسـتقطاب الشـركات والمسـتثمرين الراغبيـن بالحصـول علـى التمويـل ومنـح القـروض لهـم لغرض
اسـتكمال مشـاريعهم االسـتثمارية فـي محاولـة لتنشـيط القطـاع الخـاص ودعمه في مختلـف المجاالت وتقديـم أفضل الخدمات المصرفيـة للزبائن والعمل على تسـهيل إجـراءات معامالتهم ووضع
الحلـول للمشـاكل والمعوقـات التـي تعتـرض إنجـاز المعاملات وبالسـرعة الممكنـة ومن دون عراقيـل وبعيدا عـن الروتين .
• طمئـن مصـرف الرافديـن زبائنـه علـى ضمـان ودائعهـم وعـدم تأثرهـا بالمتغيـرات الماليـة واالقتصاديـة وحثهـم علـى عـدم اكتنـاز االموال
فـي البيـوت والقاصـات الخاصـة لمـا تمثلـه مـن مخاطـر ائتمانيـة وأن ودائـع الزبائـن لـدى المصـرف محفوظـة ولـن تتأثـر بالمتغيـرات الماليـة
واالقتصاديـة سـواء كانـت سـلبا ام ايجابـا مبينـا أن (راس مـال المصـرف وممتلكاتـه وسـمعته ورصانتـه توفـر الضمانـة الكبـرى للمواطنيـن
الراغبيـن بإيـداع اموالهـم فـي المصـارف) كمـا دعـا المصـرف المواطنيـن الـى ايـداع اموالهـم لديه لالسـتفادة منها اضافـة الى تنشـيط اقتصاد
السـوق عبـر زيـادة االسـتثمارات والسـلف والقـروض التـي يمنحهـا المصـرف لتحريـك ودعـم عجلـة االقتصـاد وتشـغيله.
• فروع الرافدين تعرض خدماتها بشاشات تلفزيونية للزبائن
نظمـت شـعبة االعلام والتوعيـة المصرفيـة حملـة لزيـارة الفـروع ونقـل توجيهات السـيد المديـر العام المحتـرم بضرورة وضع شاشـات تلفزيونية لعـرض الخدمـات المصرفية امـام الزبائن ليتمكن
مـن معرفـة الخدمـات المتاحـة وتفاصيلهـا واالطلاع عليها بشـكل مباشـر اختصارًا للروتين واسـهامًا بإيصال الخدمات بشـكل اكثر فاعلية للوصول الى المتلقي .وزودت شـعبة االعلام فروع المصرف
بمجموعـة مـن مقاطـع الفيديـو التـي تـروج لجميـع خدمـات المصـرف وتقديمهـا جاهـزة للعـرض عبـر تلـك الشاشـات .كمـا اوصـت الشـعبة بضـرورة وضـع صنـدوق شـكاوى المواطنيـن ورقـم هاتـف
الشـكاوى واالستفسـارات مـن اجـل فتـح ابـواب التواصـل والتفاعـل المسـتمر مـع الزبائـن لتقديـم افضل الخدمـات والسـلوك الوظيفي الـذي يخلق صـورة ايجابية في ذهـن الزبائن بغية اسـتقطابهم.
• انطلقـت فعاليـات معـرض العـراق الـــــدولي للكتــاب علـى ارض معـرض بغـداد الدولـي دورة مظفــر النـواب بمشـاركة  21دولـة عربيـة واجنبيـة و 300دار
نشـر تحـت شـعار (هلا بالكتـاب) للمـدة مـن  9وحتى  19من شـهر كانـون االول 2020/برعاية رئيس الـوزراء (مصطفـى الكاظمي) وانعقاد هـذا المعرض تحدي
اثبـت نجاحـه فـي ظـل الظـروف التـي تعيشـها البلاد  ,بـدءًا باألزمـة االقتصادية ومـرورا باألزمـة الصحية التي سـببتها جائحة كورنـا وقد قامت لجنة شـراء الكتب
والمطبوعـات المؤلـف اعضائهـا مـن شـعبة االبحـاث والتسـويق المصرفي بزيارة المعرض وقد تم شـراء مجموعـة من الكتب والمراجـع
القيمـة والمتنوعـة فـي مجـال العمـل المصرفـي لرفـد مكتبـة المصرف لتسـهيل مهـام الباحثيـن والدارسـين من رواد
المكتبة.
• ضمـن سلسـلة تعريفيـة بالخدمـات التـي يقدمهـا مصرفنـا للزبائــن أصـدرت شـعبة االبحـاث والتسـويق
المصرفـي بروشـور عـن مشـروع بسـماية السـكني (مدينـة االحلام) الحلـم الـذي أصبـح حقيقـة وهـو أكبـر مشـروع
سـكني فـي العـراق والـذي سـاهم مصـرف الرافديـن بتمويلـه حيـث يتضمـن البروشـور (نبـذة عـن المشـروع ,تفاصيـل
المشـروع ,مسـاحات وأنمـاط الوحـدات السـكنية  ,دور مصرفنـا بإنجـاز المشـروع  ،فـروع المصـرف المخولـة بمنـح قـروض
بسـماية  ،آليـة المنـح  ،طريقـة التقديـم جـدول يبيـن فيـه مبالـغ الـــدفعات).
ُ• احتفل مصرف الرافدين باليوم العالمي للغة العربية والذي يصادف  18كانون اﻷول (ديسمبر) من كل عام
ت ّ
عـد اللغـة العربيـة ركنـا مـن أركان التنـوع الثقافـي للبشـرية .وهـي إحـدى اللغـات األكثر انتشـارًا واسـتخدامًا فـي العالـم ،إذ يتكلمهـا يوميًا ما يزيـد على 400
مليـون نسـمة مـن سـكان المعمـورة ويحتفـل العالـم باليـوم العالمـي للغـة العربيـة فـي الثامن عشـر مـن كانـون األول/أكتوبر مـن كل عام وقـد وقـع االختيار على
هـذا التاريـخ بالتحديـد لالحتفـاء باللغـة العربيـة ألنـه اليـوم الـذي اتخـذت فيـه الجمعية العامة لألمـم المتحدة في عـام  1973قرارهـا التاريخي بـأن تكون اللغة
العربيـة لغة رسـمية سادسـة فـي المنظمة.
وقـد أبدعـت اللغـة العربيـة بمختلـف أشـكالها وأسـاليبها الشـفهية والمكتوبـة والفصيحـة والعاميـة،
ومختلـف خطوطهـا وفنونهـا النثريـة والشـعرية ،آيـات جماليـة رائعـة تأسـر القلـوب وتخلـب األلبـاب
فـي مياديـن متنوعـة تضـم علـى سـبيل المثـال ال الحصـر الهندسـة والشـعر والفلسـفة والغنـاء .وتتيـح
اللغـة العربيـة الدخـول إلـى عالـم زاخـر بالتنـوع بجميع أشـكاله وصـوره ،ومنهـا تنوع األصول والمشـارب
والمعتقـدات .ويزخـر تاريـخ اللغـة العربية بالشـواهد التي ّ
تبيـن الصالت الكثيرة والوثيقـة التي تربطها
بعـدد مـن لغـات العالـم األخـرى ،إذ كانـت اللغـة العربيـة حافـزًا إلـى إنتـاج المعـارف ونشـرها ،وسـاعدت
علـى نقـل المعـارف العلميـة والفلسـفية اليونانيـة والرومانيـة إلـى أوروبـا فـي عصـر النهضـة .وأتاحـت
اللغـة العربيـة إقامـة الحـوار بيـن الثقافـات علـى طـول المسـالك البريـة والبحريـة لطريـق الحريـر مـن
سـواحل الهنـد إلـى القـرن األفريقـي.

رئيــس التحريــر

السيد حسين علي محيسن
المديــر العــام
هيئــة التحريــر
فـــــــارس ســــــــامي عـــــــزارة
د .أيمــــــــان عدنــــــان سعـــــــد
زهــــــــراء جهــــــــاد رمضــــــــان
محمــــــــد جيجـــــــان سلمــــــان
هالــــــــة صاحــــــب أبراهيـــــــم
عدويــــة عبيـــد عبـــد العبـاس
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الصفحـة

السيــــرة الــذاتية

السـيرة الذاتيـة تعتبـر السـيرة الذاتيـة جـواز سـفر مـن أجـل الوصـول إلـى النجـاح
المسـتقبلي ،فهـي ليسـت معلومـات مكتوبـة بشـكل عشـوائي إنمـا تتبـع أسـلوبًا صحيحـا
ومناسـبًا لجـذب أصحـاب الوظائـف حيـث تعـرض أهـم نقـاط الحيـاة والدراسـة والخبـرة
لتسـويق أنفسـنا فـي سـوق العمـل  ،والكثيـر منـا يتطلـع إلـى إعـداد سـيرة ذاتيـة متميـزة
واحترافيـة  ،لـذا وفـي هـذا المقـال سـنتحدث عـن أفضـل طريقـة لكتابـة السـيرة الذاتيـة
والعديـد مـن النصائـح التـي يجـب إتباعهـا حتى نحصـل على نموذج سـيرة ذاتيـة ناجحة.
 معلومات أفضل سيرة ذاتيةكل مـن االسـم الرباعـي
علـى
الذاتيـة
السـيرة
تحتـوي
أن
يجـب
 -1البيانـات الشـخصية :
ٍ
 ،وتاريـخ الميلاد باليـوم والشـهر والسـنة ،ومـكان اإلقامـة بالتفصيـل  ،ووسـائل االتصـال
الخاصـة مثـل :البريـد اإللكترونـي  ،ورقـم الهاتـف  ،ورقـم المحمـول ،والموقـع اإللكترونـي
فـي حـال وجوده
 -2التعليـم والمؤهلات :يجـب ذكـر المؤهلات العلميـة الدراسـية أي إن نذكـر جميـع
الشـهادات الدراسـية التـي حصلنـا عليهـا منـذ التخـرج ويجـب أن يكـون ترتيـب المؤهالت
مـن األحـدث إلـى األقدمّ .
 -3خبـرات العمـل :ذكـر كل الخبـرات العمليـة التـي قمنـا بهـا سـابقًا لكـن مـن األفضـل
كتابتهـا بشـكل جـذاب مـن غيـر االعتمـاد علـى الـكالم الروتيني المحفـوظ مثـل المحافظة
علـى النظـام وااللتـزام بـه ،بل يجب اإلبـداع في وصف العمل السـابق وكتابـة تأدية العمل
بدقـة واالبتـكار والقـدرة علـى حـل المشـكالت والمواقـف التـي تواجهنـي وامتلاك مهـارة
االقناع.
 -4االهتمامـات واإلنجـازات :الحـرص علـى أن تكـون هـذه الفقـرة قصيـرة ومختصرة على
شـكل نقـاط ،ومـن األفضـل عـدم وضـع الهوايـات السـلبية فيها كجمـع الطوابع ومشـاهدة
التلفـاز بـل ذكـر الهوايـات غيـر العاديـة التـي تعكس صـورة االعتماد على النفـس وتحمل
المسـؤولية كهوايـة القفـز بالمظلات وتسـلق الجبـال كمـا يجـب الحـرص علـى توظيـف
اإلمكانيـات والمواهـب التـي تخصنا.

ّ
 -5اهتمامـات ومهـارات تفيـد العمـل المقـدم لـه :يجـب ذكـر كل مهاراتنـا مثـل مهـارات
اسـتعمال الحاسـوب أي ذكـر مـدى القـدرة واإلمكانيـة علـى اسـتعمال الحاسـوب بكافـة
برامجـه وذكـر الـدورات التدريبيـة التـي حصلنـا عليهـا ،باإلضافـة إلـى ذكـر القـدرة علـى
اسـتعمال اإلنترنـت.
 -6المهـارات اللغويـة  :ذكـر اللغـة األم ثـم ذكـر اللغـات التـي تجيدهـا مع مراعـاة كتابة
لهاّ .
درجـة اتقانـك ّ
 -7المراجـع  :إن كل عمـل تتقـدم لـه يجـب أن تقـدم لـه كافـة الشـهادات واألوراق التـي
تثبـت صحـة القـول الـذي ذكـر فـي السـيرة ّالذاتيـة باإلضافـة إلـى شـهادات العديـد مـن
األشـخاص الذيـن عملنـا معهم وفـي نهاية كل سـيرة ذاتية يحب كتابـة (المراجع متوفرة
عنـد الطلب)
 نصائـح أخـرى عنـد كتابـة السـيرة الذاتيـة  :ان يتوفـر عنصـر األمانـة والدقـة فـي كتابةجميـع المعلومـات الشـخصية مـن حيث ذكر االسـم ،والعمـر ،والعنوان ،ووسـائل االتصال
وأن يكـون لـون ورقتهـا أبيـض وقياسـها  A4وأن تكون حدودها متناسـقة و الحرص على
أال يزيـد عـدد ورقاتهـا عـن صفحتيـن مـع مراعـاة خلوها من األخطـاء اإلمالئيـة والنحوية.
اعداد :زهــراء جهاد رمضان  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

الفرق بين المدقق الداخلي والخارجي فيما يتعلق بالقوائم والحسابات المالية

مســؤولية اعــداد القوائــم الماليــة هــي مســئولية االدارة الماليــة للشــركة امــا المدقــق الخارجــي
فهــو مســئول عــن اعــداد التقريــر حــول نزاهــة القوائــم الماليــة المعــدة مــن قبــل االدارة ،ويمكــن
للمدقــق الداخلــي والخارجــي القيــام بالتنســيق والتكامــل فــي االعمــال والمهــام التــي يقومــون
بهــا ،فيمكــن للمدقــق الخارجــي االعتمــاد علــى عمــل المدقــق الداخلــي فيمــا يتعلــق بتقييــم
النظــم الرقابيــة المتعلقــة بالجانــب المالــي والنظــم الرقابيــة المتعلقــة بأعــداد التقاريــر الماليــة.
وفيمــا يلــي توضيــح الفــرق فــي مهــام كل منهــم:
اوال مهــام المدقــق الداخلــي يأتــي دوره تأكيــدي فــي التحقــق مــن صحــة الحســابات الماليــة
وســامة االجــراءات الرقابيــة المتعلقــة بتســجيل واعتمــاد تلــك الحســابات ومــدى كفايــة النظــم
الرقابيــة المطبقــة بــاإلدارة الماليــة ومــدى ســامة نظــم المعلومــات المســتخدمة فــي اعــداد
التقاريــر الماليــة المعــدة عــن طريــق االدارة الماليــة.

ويمكــن لــه القيــام بالعديــد مــن التحليــات الماليــة المختلفــة التــي تســاعده فــي التعــرف
علــى االنحرافــات او تحليــل مــدى كفــاءة الديــون او مــدى كفايــة التدفقــات النقديــة لخدمــة
االحتياجــات التشــغيلية وغيرهــا مــن التحليــات كمــا يمكنــه اعــداد تحليــل انحرافــات
الحســابات الماليــة عــن الموازنــات الماليــة المعــدة مســبقا .كمــا ان لــه الحــق ايضــا فــي الفحــص
المســتندي لبعــض الحســابات الماليــة للتأكــد مــن صحــة تســجيلها وتبوبيهــا فــكل ذلــك داخل
نطــاق مهامــه بهــدف رفــع تقاريــر المراجعــة الدوريــة للجنــة المراجعــة .
امــا المدقــق الخارجــي فمســؤوليته تنصــب علــى تقريــر مــدى ســامة القوائــم الماليــة ومــا اذا
كانــت الحســابات الماليــة خاليــة مــن اخطــاء جوهريــة وانهــا تعبــر بشــكل صحيــح عــن حقيقــة
الموقــف المالــي للشــركة بهــدف االفصــاح عنهــا امــام لجنــة المراجعــة والجمعيــة العموميــة
وغيرهــا مــن جهــات مختصــة مثــل مصلحــة الضرائــب وهيئــة ســوق المــال وغيرهــا .حيــث انــه
يعتبــر مطلــب قانونــي بــان يتــم اعتمــاد القوائــم الماليــة للشــركات مــن المدقــق او المراجــع
الخارجــي.
اعداد :محمد ابراهيم محمد  /شعبة ادارة الجودة

تعريف االندثار:
االندثــار ببســاطه عبــارة عــن توزيــع منتظــم لتكلفــة الموجــودات الثابتــة الق ــابلة لالســتهالككمصــروف عبــر العمــر اإلنتاجــي وتتمثــل الموجــودات القابلــة لالندثــار فــي المبانــي وجميــع أنــواع
اآلالت والمعــدات واألثــاث والســيارات وغيرهــا  ،ولكــن ال تعتبــر األراضــي أصــل قابــل لالندثــار ألن
عمرهــا المقيــد غي ـ ـ ــر محــدود.
اسباب االندثار
 استهالك الموجود بسبب استعماله في عمليات المشروع. التقـ ــادم  :يعنى ظهور اختراعــات جديـ ـ ـ ــدة افضل واحسن كف ــاءة تـؤدي للتجديد. مضــي المــدة  :قــد يحــدث االندثــار بالنســبة لألصــلالثابــت نتيجــة لمضــي المــدة حتــى مــن غيــر اســتخدامه
فــي اإلنتــاج طبقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة.
العوامل التي تؤثر في حساب االندثار:
 .1تكلفة الموجود
 .2العمر االقتصادي للموجود
 .3قيمة الخردة
 .4الطريقــة المســتخدمة لتوزيــع التكلفــة علــى العمــر
اإلنتاجــي .

كلفة الموجود:
 -1أساس حساب اإلهالك هو تكلفة الموجودات القابلة لالندثار
 -2العمــر االقتصــادي للموجــودات :يقصــد بــه عــدد الســنوات أو الســاعات المقــدرة الســتمرار
الموجــود فــي اإلنتــاج واالســتخدام ونحــن نقــدر عمــر االصــل كتقديــر محاســبي.
 -3قيمــة الخــردة  :يعنــي قيمــة الموجــود فــي نهايــة عمــره االقتصــادي ويعنــي بعــد مــا نســتخدمه
ونهلكــه يكــون لــه قيمــة بقيمــة الخــردة التابعــة لــه وهــذه قيمــة صغيــرة ممكــن ان تكــون %10
ً
مثــا مــن قيمــة الموجــود او اقــل.
-4الطريقة المستخدمة لتوزيع التكلفة على العمر اإلنتاجي:
وممكن ان نختار طريقة اهمها:
أ -القسط الثابت:
تــوزع قيمــة ثابتــة علــى عمــر الموجــود ,وتحســب التكلفــة القابلــة لالندثــار مقســومة علــى ع ـ ـ ــدد
ســنين عمــر الموجــود.
ب -القسط المتناقص:
تــوزع قيمــة متناقصــة لــكل ســنة اقــل مــن التــي تســبقها وتحســب التكلفــة القابلــة لالندثــار مطــروح
منهــا مجمــوع االندثــار مقســومة علــى عــدد ســنين عمــر الموجــود.

االندثــــــار

اعداد :سما زهير عبد الصمد  /شعبة االبحاث والتسويق المصرفي
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الصفحـة

طرق تصميم نظم ادارة الجودة
وعوامل نجاح تطبيقها
مـن المعلـوم ان نظـام ادارة الجـودة هـو اسـلوب اداري يركـز علـى جميـع األنشـطة التـي يتـم مـن خاللهـا
تحسـين حاجـات الزبـون واالسـتخدام االمثـل لطاقـات العامليـن بمـا يحقـق القـدرة التنافسـية للمنظمـة.
ولكـي يتـم اجـراء هـذا الشـيء البـد مـن الفهـم السـليم لهـذا االسـلوب فهنـاك اربعـة طـرق لتحديـد الجودة
الشـاملة ولتصميـم نظـام ادارة الجـودة نسـتعرض هـذه الطـرق -:
 -1طريقة المنتج
وهـي طريقـه تصلنـا الـى مسـتوى الجـودة االعلـى مـن خلال تحديـد مزايـا المنتـج لتحقيـق الهـدف الـذي
يعكـس الجـودة وتفتـرض ان وجـود او غيـاب هـذه المزايـا تؤثـر فـي الجـودة الشـاملة.
 -2طريقة المستخدم
وتعكـس هـذه الطريقـة مـدى مطابقـة الخدمـة مـع رضا الزبـون وللوصـول الى تحقيـق التوافـق العليا بين
الخدمـة والزبون.
 -3طريقه التصنيع
تنظـر هـذه الطريقـة الـى ان الجودة يمكـن تحقيقها من خلال مطابقة او تطبيق المواصفـات التي اوصت
بهـا وحـدات التصميـم الهندسـي فـي المؤسسـة بحيـث ال يزيـد االنحـراف فـي تلـك المواصفـات عـن الواحـد
صحيـح وكلمـا كانـت تلـك االنحرافـات والتبايـن قليـل كلمـا كان هناك دقـه في عمليـات التنفيذ.
 -4طريقة القيمة
تعتمـد هـذه الطريقـة علـى السـعر كمحـدد او معيـار للجـودة فـي المؤسسـة وهـي تفتـرض انـه كلمـا زاد
سـعر سـلعه معينـه كلمـا ارتفعـت درجـة الجـودة فيهـا فالمسـتهلك ال يدفـع ثمنـا مرتفعـا لسـلع ال تتميـز
بمواصفـات عاليـة الجـودة .وهـي بذلـك تتشـابه مـع نمـوذج مستشـار السـوق وبمـا ان الكثيـر مـن مواصفات
الجـودة يخضـع الـى الجانـب النوعـي لـذا فـان هـذه الطريقـة تظهـر غيـر فعالـة فـي ايجـاد معيار مسـتهدف
او محـدد.

مفهوم وخصائص التدريب والتطوير
التدريـــب
ٌ
ّ
اإلنجليزيـة بمصطلـح ( ،)Trainingوهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن النشـاطات التـي
ويعـرف باللغـة
بعمـل مـا ،ويعـرف أيضـا بأنـه تعليـم األشـخاص مـن خلال
تسـاهم فـي تأهيـل األفـراد مـن أجـل القيـام
ٍ
ّ
ّ
والعمليـة لهم؛ ً حتـى يمتلكوا كافة المهـارات الكافية المرتبطـة بمجال وظيفي،
النظريـة
توصيـل المعـارف
أو تعليمـي معيـن ويعـد التدريـب وسـيلة مـن وسـائل التعليـم ،وطريقـة مـن الطـرق المسـتخدمة فـي
تحسـين األداء الخـاص باألفـرادً ،
سـواء ضمـن مجـال عمـل معيـن ،أو فـي مناهج دراسـية تحتاج إلـى التدرب
ّ
علـى مجموعـة مـن المهـارات التطبيقيـة ،وهكـذا يسـاهم التدريب فـي تحسـين أداء األفـراد ،وجعلهم أكثر
ثقـة ،ومعرفـة أثنـاء اسـتعدادهم لتطبيـق كافـة المعلومـات التـي حصلـوا عليهـا.
خصائص التدريب
 -1يسـاهم فـي تنميـة األداء ،فعندمـا يتـدرب األفـراد علـى مهـارات جديـدة يسـاعدهم ذلـك فـي تطويـر
أدائهـم ،وجعلهـم أكثـر قـدرة علـى تحقيـق النجـاح.
 -2يوجـه السـلوك ،أي أنـه يسـاهم فـي وضـع األفـراد علـى الطريـق الصحيـح ،مـن أجـل تحقيـق النتائـج
المطلوبـة منهـم.
 -3يزيـد مـن الكفـاءة الشـخصية لألفـراد ،مـن خلال الحـرص علـى تطبيـق السـلوك المناسـب مـع طبيعـة
العمل.

المنافســة الصحيــة
تقـع المنافسـة بيـن التجـار فـي قلـب السـوق الحـرة  ,وهـذا مـا يجعـل االسـواق القائمـة علـى المنافسـة
تعـود بالفائـدة علـى المسـتهلكين  ,ألنهـا تدفـع التجـار للحفـاظ علـى انخفـاض االسـعار ليبيعوا سـلعهم .
وفـي المقابـل  ,يشـجع هـذا المنتجيـن علـى اداء عملهـم بكفاءة اكبـر مما يخفـض الكلفة ويزيـد االنتاجية ,
كمـا يدفـع الـى العثـور علـى طـرق جديـدة لصناعـة منتجـات افضل .
الســــوق الحــــرة :
ليـس المسـتهلك وحـده المسـتفيد مـن االسـواق التنافسـية فعلـى المـدى البعيـد ينتفـع المنتجون من
خلال زيـادة المبيعـات وتحقيـق قطاعـات اكثـر انتاجيـة  .تعـود القطاعـات الفعالـة بالنفـع علـى المجتمع
كلـه  ,فهـي تجعلـه اكثـر ازدهـارًا واكثـر قـدرة علـى المنافسـة فـي السـوق العالمية .
وتعتبـر فكـرة السـوق الحـرة بسـيطة  ,فهـي تتيـح للبائعين والمشـترين التفاعـل بحرية بحيـث يصلون
الـى صفقـة ينتفـع الجميـع منهـا  .ويعـد كل هـذا جيـدا نظريـا لكـن فـي الواقـع توجـد قوانيـن تمنـع الناس
مـن اسـتغالل السـوق ففـي معظـم البلدان تنتظـم التجارة عبر قوانين لحماية المسـتهلكين مـن التجار غير
االخالقييـن والعمـال مـن المنتجين واالسـتغالليين .
االحتكارات

حيـن ال يوجـد اال بائـع واحـد لمنتـج معيـن يدعـى ذلـك  :احتـكارًا الن هـذا
البائـع صاحـب االحتـكار لـن يتنافـس مع االخرين وغالبا ما سـيضطر المسـتهلك
لدفـع المزيـد مقابـل السـلع يدعـو غيـاب المنافسـة المحتكريـن الـى عـدم القلق
بشـأن تحسـين كفـاءة اعمالهـم التجارية.

عوامـل نجـاح تطبيـق نظـام ادارة الجودة
الشاملة
البـد مـن نجـاح تطبيـق نظـام
ادارة الجـودة الشـاملة مـن
مرتكـزات او متطلبات اساسـيه
يمكـن اجمالهـا فيمـا يلـي-:
-1وجـود قيـاده اداريـه قـادره
علـى احـداث التحسـين
المسـتمر فـي العمـل.
-2االسـتمرارية فـي عملية التدريب
للعامليـن والعمـل علـى تطويـر
االسـاليب التدريبيـة نفسـها.
-3توفيـر نظـام اتصـاالت فعـال يجعـل مـن عمليـة ايصـال المعلومـات واالوامـر بيـن مسـتويات العمـل أمـر
يسيرًا.
اتبـاع المنظمـة ألحـدى منظومـات توكيـد وضمـان الجـودة ومنهـا االيـزو  9000الـذي يقـدم االسـاس
لبرنامـج ادارة الجـودة الشـاملة وذلـك بالتركيـز علـى الجوانـب التاليـة :
• توثيق االجراءات والعمليات التي تؤثر في جودة السلعة او الخدمة.
• التطبيق الفعال لتوكيد الجودة.
• التطبيق الفعال للرقابة على الجودة.
• ايجـاد ثقافـة تنظيميـة ايجابيـة وتطويرهـا مـن خلال التدريـب والتعليـم المسـتمرين للجميـع وتنميـة
المـوارد البشـرية بتنميـة مهـارات القـادة والمشـرفين والعامليـن ووجود منـاخ بيئي مالئـم لتطبيق ادارة
الجـودة الشـاملة مبنـي علـى المشـاركة والتعـاون والـوالء والعمـل الجماعي.
اعداد /جالل احمد منصور  /مدير شعبة ادارة الجودة والتطوير المؤسسي

التطويـــــر
ٌ
ويعـرف باللغـة اإلنجليزيـة بمصطلـح ( ، )Developmentوهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن المعارف،
والمهـارات المسـتحدثة التـي تتـم إضافتهـا إلـى المعرفـة التـي تـم التـدرب عليهـا مسـبقًا ،بهـدف زيـادة
كفـاءة العمـل ،ويعـرف أيضـا بأنـه إعـادة توجيـه السـلوك ،وتنميـة المهـارات ،وتحسـين األداء باالعتمـاد
علـى الخبـرة السـابقة فـي مجـال العمـل ،أو الدراسـة .ويعـد التطويـر مـن الوسـائل المفيـدة فـي قطاعـات
ّ
المهنيـة
العمـل ،ويسـاهم فـي دعـم الموظفيـن ،ومسـاعدتهم علـى التعامـل مـع الوسـائل ،واألدوات
اسـتخدام جهـاز إلكترونـي أحـدث من الجهاز السـابق ،فيجـب أن يتكامل تطـور الجهاز مع
الجديـدة ،مثـل:
ّ
بمعلومـات إضافيـة حـول هـذا الجهـاز ليتـم ربطهـا
تطـور األداء المهنـي للموظفيـن ،مـن خلال تزويدهـم
ٍ
مـع معلوماتهـم السـابقة ممـا يسـاهم فـي المحافظـة علـى أدائهـم بشـكل صحيـح.
خصائص التطوير
ّ
األفـراد ،مـن خلال المسـاعدة علـى زيـادة كفـاءة المهـارات الشـخصية ،ممـا يـؤدي إلـى
-1إعـادة تأهيـل ً
ّ
تطـور العمـل كاملا.
-2إدارة األداء ،عـن طريـق زيـادة الخبـرات المكتسـبة عنـد الموظفيـن ،فيسـاعدهم ذلـك علـى اسـتخدام
ّ
المهنـي.
قدراتهـم فـي تحقيـق النجـاح
ّ
المسـتقبليةً ،
سـواء للموظفيـن ،أو للمنشـأة عمومـا من خلال دعم الحاجـات في الوقت
-3تلبيـة الحاجـات
الحاضـر ،مـن أجـل تطويرها في المسـتقبل.
اعداد /احمد مأمون زكي
مكتب معاون المدير العام

ما مدى حرية السوق الحرة ؟
ال يـزال االقتصاديـون يطرحـون آراء متباينـة بشـأن مـدى الحريـة التـي ينبغـي ان تتمتـع بهـا االسـواق
بعيـدًا عـن تنظيـم الحكومـات .يقـول البعـض ان االفضـل لألعمـال التجاريـة ان تعمـل دون تدخـل وبـأي
نـوع كان فـي االقتصـاد الكلـي للسـوق الحـرة  ,ويعـرف هـذا ايضـا بــ( اقتصـاد عـدم التدخـل ) ومـن ناحيـة
اخـرى يدعـوا اقتصاديـون اخـرون الـى السـيطرة الحكوميـة الكاملـة علـى تبـادل السـلع فـي اقتصـاد مخطط
بالكامـل او مـا يسـمى بــ( االقتصـاد الموجـه ) وقـد اشـار كارل ماركس الى عـدم االنصاف في اقتصاد السـوق
حيـث تعـود منافعـه الـى المالكيـن الرأسـماليين للصناعـات على حسـاب الطبقـة العاملة  .واقتـرح بدال منه
الملكيـة الجماعيـة لوسـائل االنتـاج (المصانـع والمطاحـن) وكذلك التخطيـط مركزيا لإلنتاج وتوزيع السـلع
ً
بـدال مـن تركهـا تحـت رحمـة قوى السـوق .
الحــــــل الوسط :
ْ
تبنـي عـدد مـن الـدول االقتصـاد المخطـط في القرن العشـرين وحققت تلـك الدول درجـات متفاوتة من
َ
النجـاح لكـن االقتصـاد المخطـط تعـرض النتقـادات واسـعة مـن االقتصادييـن الغربييـن مثـل االقتصـادي
َ
المجـري فـون ميسـيس ,والـذي قـال ان االقتصـاد الموجـه ال يمكنـه ان يسـتجيب للتغيـرات فـي
النمسـاوي
العـرض والطلـب بالسـرعة نفسـها القتصاد السـوق ما قد يـؤدي اما الى فوائض هائلـة او نقص كارثي مدمر
تعمـل معظـم االقتصـادات علـى نحو متوسـط بيـن هذين الطرفيـن  ,فبينما يعتـرف االقتصـادي االنكليزي
المؤثـر جـون ماينـارد كينـز بنقاط القوة في االسـواق التنافسـية  ,يقول ان على الحكومـات ان تتدخلَ ,
لتحد
مـن آثـار الصعـود والهبـوط فـي االقتصاد  ,والسـيما في اوقات الكسـاد .
مالءة السوق

فـي اقتصـاد السـوق الحـرة تتنافـس الشـركات بيـن بعضهـا فـي االعمـال
التجاريـة ممـا يشـجعها علـى زيـادة كفاءتهـا وتقديـم صفقات افضـل للزبائن.

اعــــداد  /سميرة هادي لفتــة
شعبة ادارة الجودة

4

الصفحـة

مفهوم الكفاءة والفاعلية

تحتـوي الدراسـات الخاصـة فـي علـم اإلدارة علـى
َم َ
جموعـة مـن َالمفاهيـم ُ
والم ُصطلحات المهمـة ،والمؤثرة
ٍ
ّ
ّ
والفاعليـة مـن
فـي طبيعـة بيئـة العمـل ،وتعـد الكفـاءة
هـذه المصطلحـات ّ
اإلداريـة ذات األهميـة الكبيـرة ،حيـث
ّ
ّ
العلميـة مفهومـي الكفـاءة والفاعليـة
تناولـت األبحـاث
وفقـا لمنظورهـا الخـاص ،عـن طريـق التركيـز علـى أبع ٍـاد
ُم ّ
عين ٍـة لدراسـتهما؛ ّممـا ّأدى إلـى ظهـور خل ٍـط واض ٍـح بيـن
ٍّ
ّ
ّ
كل منهمـا يرجـع إلـى عـدة إشـكاليات ،وتشـمل اآلتـي:
ّ
اإلداريـةُ ،
التنظيميـة والكفـاءة ّ
ّ
ّ
البنـاء النظ ّ
والمؤشـرات ُالمسـتخدمة فـي
الفاعليـة
ـري ،وتحديـد العناصـر الخاصـة فـي
ّ
ّ
ّ
التعبيـر عـن َمفهومـي الفاعليـة والكفـاءة
الفرق بين الكفاءة والفاعلية
ّ
َ
ُ
ّ
َتسـتخدم الشـركات ُ
والم ّؤسسـات مصطلحـي الكفـاءة والفاعليـة لوصـف طبيعة عمـلّ الموظفين؛ من أجل المسـاهمة
فـي تحسـين وتطويـر بيئـة العمـل ،ويبـدو مـن االسـتخدام ّ
األول لهذيـن ُالمصطلحيـن أنهمـا يتشـابهان معـا ،ولكـن فـي
ّ
ـكل تـام ،وفيمـا يأتـي معلومـات عـن أه ّـم الفروقـات بينهما:
الحقيقـة تختلـف الكفـاءة عـن الفاعليـة بش ٍ
ُ
ّ
إنتاجيــة الموظفيـن؛ حيـث ُينتـج الموظـف الــذي ّ
الفـرق مــن حيـث ّ
بالفعالية ضمن مستويــات مرتفعـة ،بينما
يتميــز
ّ
الموظـف الـذي ّ
ـلوب ذكي.
ـكل س
يتميـز بالكف ــاءة بش
ُينتـج
ـريع وأس ٍ
ٍ
ٍ
ّ
الفاعلي ـ ــة ُالمسـتويات ّ
ّ
الخاصـة فـي أداء المـدراء والموظفيـن
الفـرق مـ ــن حي ــث كيفيـة تنفي ــذ المهـام؛ إذ تعكـس
َ
َلمهامهـم وأعمالهـم ّ،أمـا الكفــاءة فهـي الوقـت ُالمسـتغرق فــي تنفيـذ المـدراء للمهـام واألعمــال الخاصـة بهـم.
ُ ّ
ّ
ـتراتيجية ّ
ّ
ـتراتيجية؛ من
الصادرة مــن اإلدارة االس
اإلداريــة؛ حيــث تـؤثــر الكفــاءة في القــرارات
الفرق مــن حيث االس
ّ
ّ
ُ
ّ
خلال دورهـا فـي تقليـل َاالعتمـاد علـى المـوارد فـي زيادة العوائـد المالية ،بينمـا يؤثـر دور الفاعلية علـى اإلنتاج الخاص
ّ
ُ
ـداف مثـل زيــادة حصـة ُالمنشـأة فـي السـوق ،وتطويـر رضـا جميـع الزبائـن،
بـاإلدارة ،والمرتبـط مـع تحقيـق ع ـ ــدة أه ٍ
والوصـول إلـى النتائـج المطلوبـة مـن اإلي ـ ــرادات ّ
الماليـة.
اعداد  /داليا نعمت سليم
شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

اليوم الدولي للمصارف

عقد المرابحة وأصنافها

عقـد بيـع ُيحـدد فيـه ثمـن السـلعة متضمنـا هامـش ربـح متفقـا عليـه .ويمكـن
اعتمـاد المرابحـة فـي المتاجـرة بالسـلع المحليـة أو المسـتوردة ،وال يتـم الشـراء
إالبعـد أن يحـدد المتعامـل المـادة التـي يطلبهـا والمصـدر لذلـك.
وفـي التعاملات البنكيـة يقـوم البنـك بتثبيـت الصفقـة للمتعامـل إضافـة إلـى
الربـح ،وهـي أقـرب شـيء إلـى التجـارة العاديـة ،وهـي أن يقـوم صاحـب المـال بشـراء
سـلعة من أجل بيعها بسـعر أعلى ،سـواء كان هذا البيع نقدا أم تقسـيطا أم آجال.
وقـد طـور عقـد المرابحـة ليصبـح صيغـة تمويـل مصرفيـة ،ويشـترط فيهـا
معرفـة رأس المـال الـذي قامـت بـه السـلعة علـى المصـرف ،وكذلـك تحديـد الربـح
باإلضافـة إلـى تملـك المصـرف للسـلعة وقبضهـا قبـل بيعهـا للزبـون.
أصناف المرابحة
وقـد تـم التمييـز بيـن عـدة أصنـاف مـن المرابحـة فـي التعاملات المصرفيـة
اإلسلامية وهـي:
– المرابحة الشخصية:
وهـي الحصـول علـى بعـض السـلع ّ
المعمـرة لالسـتخدام الشـخصي كالسـيارات
واألجهزة المنزلية والمعدات وغيرها.ويقوم المصرف بتوفير السـلع بوسـائل دفع
ميسـرة عـن طريـق بيـع المرابحـة ،وال يجـوز للمصـرف شـراء سـلعة مـن أحـد زبائنـه
سـبق أن باعهـا لـه مـن قبـل.
– المرابحة التجارية:
ويقصـد بهـا قيـام المصـرف بشـراء متطلبـات المؤسسـات والشـركات التجاريـة
مـن السـلع والخدمـات نق ًـدا ،وذلـك لقلـة إمكانيـات المؤسسـة التمويليـة ،ويعتمـد
المصـرف اإلسلامي لذلـك سـقفا ائتمانيـا للتمويـل ويمنـح الزبـون بموجبـه حـق
االسـتفادة مـن ذلـك السـقف فـي تمويـل شـراء مـا يحتاجـه بالمرابحـة.
– المرابحة الدولية:
من خاللها يقوم المصرف اإلسلامي بالوكالة عن زبونه بشـراء سـلع من السـوق
الدوليـة نق ًـدا كالحديـد والنحـاس واأللمونيـوم واألخشـاب وغيرهـا ،ثـم يبيعهـا
ألطـراف أخـرى فـي نفـس السـوق بسـعر أعلـى وبشـروط دفـع مؤجلـة.
اعداد  /نبيل صادق لفتة  /قسم الرقابة الداخلية

يحتفـل العالـم فـي  4ديسـمبر مـن كل عـام باليـوم الدولـي للمصـارف وذلـك مـن أجـل األهـداف
العالميـة المتعلقـة بالتنميـة المسـتدامة ،ومـن أهمهـا القضـاء علـى الفقـر حيـث يعتبـر أكبـر تحـد
يواجهـه العالـم وشـرط ال يمكـن االسـتغناء عنـه لتحقيـق التنميـة المسـتدامة بأبعادهـا الثالثـة
«كل عـام والمصرفييـن بألـف خيـر»
االقتصاديـة واالجتماعيـة والبيئيـة.

للحفاظ
علــى سالمـــة
اللغة العربية

اعجاز اللغة العربية ( في شعر المتنبي )		
َ َ
ان كل عـارف بتاريـخ الشـعر العربـي يعـرف أن المتنبـي أعجـز أهـل زمانـه ومـن تبعـوه
بـأن يأتـوا بمثـل شـعره ،ليـس هـذا فقـط بـل أن بعـض أبياتـه يتعـذر فهمهـا بـدون شـرح
أو تفسـير .ويعتبـر أغلـب النقـاد والشـعراء المتنبـي أعظـم شـاعر فـي التاريـخ العربي كله.
وكأن المتنبـي صـدق حيـن قـال:
َ
َ
ّ
َ َ ُ َ َ ُ
يظ َ
سود
الح
وغ
ى
د
الع
ام
م
س
و
افي*
أنا ت ْر ُب الن َدى َو َر ُّب الق َو
ِ
ِ
ِ
َِ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ُ
َ َْ َ َ ُْ
ُ
دودي
ال بقومي شرفت بل شرفوا بي * وبنف ِسي فخرت ال بج ِ
المتنبي:
َ
روائع ُ
َومن َ َ
أل ٌم أل َّم أل ْم أِل َّم ِب َد ِائ ِه * ِإ ْن َآن ٌآن َآن ُآن أ َو ِان ِه

هـذه كلمـات فـي بيـت مـن ابيات شـعر عربي فصيـح للشـاعر المتنبي اقراه عزيـز القارئ
عـدة مـرأة و انظـر الـى جزالـة الوصـف وتغيـر المعنـى بتغيـر التشـكيل والنطـق مـن كلمـة
الـى اخـرى سـتجد ان االعجـاز فـي اللغـة العربيـة شـيء ال يصدقـه العقـل.
اعداد  /عدوية عبيد عبد العباس
شعبة االبحاث والتسويق المصرفي

وشرحها:
ألم :من التألم للمرض
َّألم :أي أحاط بي
ألم :الهمزة لالستفهام ولم نافية
ًألم :أي أحيط به
إن :شرطية
ًأن :من األنين
آن :مريض
آن :بمعنى حان
لي بشفائه :حان وقت شفائه
وهذا هو المعنى الحقيقي لبيت الشعر اعاله
«لقــد أحاط بــي ألــم لــم أعرفــه مـ ـ ــن قبـ ــل
إن جاء وقت شفائه من الله فقد آن ذلك له»

