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ABSTRACT
The research topic is the study of bank employee recruitment strategies and the role of coordination
such as “a study on the Sharia banking sector in Jumhouria Bank in Libya.” The purpose of this
study is to identify and analyze the strategy applied to the banking sector in Libya for the
recruitment of its employees, and to analyze the role of coordination between elements of the
recruitment function in human resource management in Jumhouria Bank in Libya. This study used a
qualitative descriptive method, and the researcher used data collection techniques by interviewing
the person in charge of Jumhouria Bank in Libya. Then using document analysis techniques from
Jumhouria Bank management. The results of the study conclude that: that Jumhouria Bank runs
three stages of the employment functions in its HR management, and are equipped with a middle
form on the bank, and this study explains that recruitment is carried out in a form that corresponds
to several stages, the first: polarization in the required sectors, this is done through advertisements,
through websites and through direct contact with job applicants. Then the selection is done by
following the selection steps for the appropriate elements. Personal interview test, oral and written
test are conducted with employees who are nominated by a special committee, then a contract that
precedes the appointment. An employment contract is made with an employee, which is a one-year
contract, and at the end of the contract period, it is extended for another year, or approval and
guidance is given to appoint the employee concerned, or to terminate him. In addition to branches,
there is also internal coordination carried out by the Human Resources Department in terms of
coordination between recruitment units, between selection units with programs and procedures, and
between recruitment units.
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ملخص البحث
موضوع الدراسة هو دراسة أساليـب توظيـف العامليـن يف املصـرف ودور التنسيـق بينهـا "دراسة يف قطاع الصريفة اإلسالمية
مبصرف اجلمهورية ليبيا .هدفت الدراسة ملعرفة وحتليل األساليب املتبعة لدى القطاع املصريف يف ليبيا لتوظيف العاملني به،
وحتليل دور التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف إدارة املوارد البشرية يف مصرف اجلمهورية .استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي الكيفي ،واستخدم الباحث جلمع البياانت وسيلة املقابلة اليت كانت مع املسؤولني مبصرف اجلمهورية بليبيا ،مث
وسيلة حتليل الواثئق من إدارة مصرف اجلمهورية يف ليبيا .نتائج الدراسة ملخصها :أن مصرف اجلمهورية يقوم بوظيفة
التوظيف مبراحله الثالث إبدارة املوارد البشرية ،ويتم بشكل مركزي ابملصرف ،وبينت الدراسة أن التوظيف يتم بشكل
مناسب ،مبراحل أوهلا :االستقطاب للعناصر اليت حيتاجها ،ويتم خالل اإلعالن وعرب املوقع االلكتوين وابالتصال املباشر
ابألشخاص املتقدمني للعمل ،مث االختيار ابتباع خطوات االختيار للعناصر املناسبة ،ويتم إجراء امتحان مقابلة شخصية
وامتحان شفهي وحتريري مع املوظف املرشح من قبل جلنة خمتصة ،مث التعاقد الذي يسبق التعيني ،ويتم إبرام عقد عمل مع
املوظف وهو عقد مدت ه سنة ،ويف هناية فتة العقد إما أن جيدد له سنة أخرى أو يتم املوافقة والتوجيه بتعيني املوظف
املعين ،أو االستغناء عنه ،وتعترب اإلدارة العليا املسؤولة عن التنسيق بني بقية اإلدارات مبا فيها التنسيق بينهما ،وبني إدارة
املوارد البشرية ،وكذلك مع الفروع ،أيضا هناك تنسيق داخلي تقوم به إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق ابلتنسيق بني
وحدات االستقطاب وبني وحدة االختيار وما فيها من برامج وإجراءات وبني وحدة التعيني.
الكلمات املفتاحية :توظيف العاملني ،التنسيق اإلداري ،الصريفة اإلسالمية ،مصرف اجلمهورية.
املقدمة
يعد العنصر البشري أحد أهم عوامل النجاح يف أي مؤسسة ،وهو املطالَب ابلنهوض ابملؤسسة وتطوير أعماهلا ،وتكاد
جتمع الكتاابت السابقة على صعوبة توفري املوارد البشرية يف املصارف اإلسالمية ،فقد مثلت هذه املشكلة األساس حلركة
املصارف اإلسالمية خالل الفتة املاضية من جتربتها؛ ألن املصارف اإلسالمية متثل نظاما مصرفيا جديدا له طبيعته اخلاصة
ومن مت يتطلب توافر مواصفات خاصة ،وتوصلت إحدى الدراسات العلمية امليدانية إىل أن غالبية املصارف اإلسالمية
مازالت تواجه لآلن مشكلة بشأن توفري الكوادر الإلدارية اليت يتطلبها العمل املصريف اإلسالمي ،واليت جتمع بني املعرفة
الشرعية واخلربة املصرفية اإلسالمية ،وترجع أهم أسباب هذه املشكلة يف األسلوب اليت تتبعه املصارف يف اختيار هذه
العناصر (أبو زيد.)2000 ،
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ينظر للتوظيف يف املصارف والنوافذ اإلسالمية إىل أنه سر ومفتاح جناحها؛ ألن العنصر البشري هو أهم العناصر
املكونة يف بيئة العمل املتداخلة واملتنوعة ،ولذلك حرصت النظرية اإلسالمية يف التوظيف على حسن اختيار العاملني
وتوزيعهم على حسب قدراهتم ومتطلبات العمل ،وهنا نستذكر قوله تعاىل الذي يشري إىل أن التوظيف اإلسالمي يقوم
على أسس صحيحة بناء على األصلح هلا وبشروط توافرها يف الشخص املراد اختياره وتعيينه من ابب إعطاء األمر ألهله،
ض إييين ح يفي ٌ ي
ي
يم) [يوسف.]55 :
حيث قال تعاىل يف كتابه الكرمي يف سورة يوسف( :قَ َ
ال ْ
اج َع ْل يين َعلَى َخَزائ ين األَْر ي ي َ
ظ َعل ٌ
حيتاج جناج أي وظيفة من وظائف املوارد البشرية للنظر واالهتمام بدور التنسيق ،وكما وصف عامل اإلدارة "فرديريك
اتيلور" التنسيق "جوهر ومركز اإلدارة" حيث يعترب التنسيق من األنشطة اإلدارية اهلامة ،وترجع أمهيته لكرب حجم
املنظمات ،فقد أصبحت تشكل على عدد كبري من الوحدات اإلدارية وتقوم كل منها أبنواع متعددة من األنشطة بعضها
قد يكون مستقل ،وبعضها قد يتداخل يف ذات الوحدة ،وهو ليس عملية مستقلة عن العمليات واألنشطة اإلدارية
األخرى ،ولكنها متثل عملية ضرورية ال غىن عنها يف مجيع العمليات اإلدارية األخرى من ختطيط وتنظيم وتوجية ورقابة
(الزعيب.)2011 ،
من جهة أخرى يعترب مصرف اجلمهورية أكرب مصرف جتاري يف ليبيا ،سواء من حيث رأس املال وحجم األصول،
وكذلك عدد الفروع ،ويبلغ رأس املال املدفوع واحد مليار دينار لييب ،فيما يقدر حجم حقوق املسامهني بـ  1.5مليار
دينار ،بعدد فروع قياسية منتشرة على كامل الرقعة اجلغرافية للتجمعات السكانية يف ليبيا ،ووفق التقسيم اإلداري
للمصرف فإن خدمات الفروع موزعة على ست مناطق رئيسية ،تشمل منطقة طرابلس ،ومنطقة بنغازي ،ومنطقة مصراتة
اليت متتد إىل املنطقة الوسطى ،ومنطقة اجلنوب ،ومنطقة جبل نفوسة ،ومنطقة الزاوية (رجب.)2012 ،
هذه املقالة تبحث يف األساليب املتبعة لدى القطاع املصريف يف ليبيا لتوظيف العاملني به وفق القواعد والسياسات
اإلدارية ،والبحث يف فعالية التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف إدارة املوارد البشرية (االستقطاب واالختيار والتعيني)
أبخذ مصرف اجلمهورية جماال للتطبيق.
ومبراجعة الدراسات السابقة جند هناك دراسات تناول موضوع التوظيف من زوااي خمتلفة مثل دراسة (الغاليين،
 2015م) عالقة استقطاب وتعيني املوارد البشرية بتحقيق امليزة التنافسية ،دراسة على البنوك العاملة يف قطاع غزة ،اليت
ركزت على موضوع االستقطاب والتعيني ومها جانبان اهتمت هبا هذه الدراسة احلالية ،وكذلك دراسة (مانع2015 ،م)
أثر استاتيجية تنمية املوارد البشرية على أداء األفراد يف اجلامعات ،دراسة حالة عينة من اجلامعات اجلزائرية ،وقد اهتمت
بتنمية العناصر العاملة وهو التدريب وهو موضوع مشابه ملا تدرسه هذه الدراسة رغم اختالف جمال الدراستني ،وأيضا من
الدراسات جند دراسة (بوزينة2018 ،م) ضوابط املالية اإلسالمية وأخالقيات رجل األعمال يف البنوك اإلسالمية ،ودراسة
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(مسدور 2018 ،م) معايري اختيار العاملني لدى البنوك اإلسالمية ،ورغم ذلك مل جيد الباحث دراسة تناول موضوع
وأهداف الدراسة بشكل مطابق.
ومن الدراسات املهمة جند دراسة (قاسي )2012 ،ووضحت إن املؤسسات "ومن بينها املصارف التقليدية
وكذلك اإلسالمية" اليوم تعمل على جتسيد فكرة البقاء واالستمرارية والتطور ،ولكي تصل إىل ذلك تنتهج سياسات
واستاتيجيات وأسس أمهها :سياسة االستقطاب والتوظيف اليت تعترب من املهام األساسية والرئيسية يف جمال إدارة املوارد
البشرية داخل أي املؤسسة ،صغرية كانت أم كبرية ،حبيث تعمل هذه السياسة على جلب أجدر وأكفأ العناصر اليت
حتتاجها املؤسسة واختيار األيدي العاملة املناسبة املؤهلة ووضعها يف املكان الذي يتناسب وقدراهتا الفكرية واملهنية،
وجعلها تندمج داخل املؤسسة بفعالية من خالل االهتمام مبصاحلهم ومشاكلهم وتنمية شعورهم ابلوالء واالنتماء لتحقيق
امليزة التنافسية (قاسي.)2012 ،
وعلى ضوء هذه النتيجة من الدراسات السابقة تربز مشكلة حمددة وهي هل تتبع املصارف أو قطاعات الصريفة
اإلسالمية أساليب ذات فعالية وجدوى يف وظيفة االستقطاب واالختيار والتعيني أم هي تفتقد لذلك ،وتقوم ابألمر
بشيء من العشوائية والعفوية وبدون خطط استاتيجية ،أو قواعد وطرق وأساليب واضحة املعامل.
من املتعارف عليه أن اجلهود املبذولة يف التوظيف واختيار األشخاص لتويل الوظائف لن حتقق اجلدوى منها بدون
توفر املبدأ األول من مبادئ التنظيم ،وهو املبدأ الشامل واملتضمن للمبادئ األخرى واملعرب عن أهداف التنظيم الداخلية
الدائمة واملستمرة خبالف األهداف اخلارجية اليت قد تتغري من وقت آلخر أو منظمة ألخرى أال وهو (التنسيق) وهو أحد
وظائف اإلدارة اليت أشار إليها كثري من مفكري اإلدارة .وعلى ضوء هذه الفكرة تتجلى إشكالية وهي هل تقوم املصارف
اإلسالمية أو قطاعات الصريفة ابملصارف يف ليبيا مبهام وظيفة التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف إدارة املوارد البشرية
(االستقطاب واالختيار والتعيني) أم ال تقوم بذلك بشكل فعال.
لقد استخدمت هذه الدراسة طريقة (منهج) البحث الكيفي وهو منهج يناسب الدراسة امليدانية وحيقق الوصول
إىل أهدافها ،وهذه البحوث تسمى ابلبحوث الوصفية املعيارية أو التقوميية ،وتستخدم جلميع البياانت وسائل متعددة وهي
املالحظة ،املقابلة ،والواثئق ،وكانت مصادر البياانت األولية تتمثل يف فحوى عملية املقابلة اليت متت مع عدد من مدراء
اإلدارات واملوظفني بقطاع الصريفة مبصرف اجلمهورية وبفروعه املنتشرة يف ليبيا ،وتشمل االطالع على الواثئق إبدارة املوارد
البشرية بقطاعات الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية ليبيا ،فيما مت حتليل البياانت الكيفية ابستخدام املنهج التحليلي،
وفيه كانت املناقشة بطريقة منطقية وانقش الباحث وفسر جزئيات الظاهرة موضع الدراسة على ضوء البياانت املأخوذة
واملدونة بواسطة وسائل مجع البياانت املذكورة أعاله.
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مفهوم التوظيف ووظيفة التنسيق اإلداري
يعرف التوظيف عل ى أنه الدخول التعاقدي لفرد أو العديد من األفراد يف مؤسسة معينة ،ومن بني هذه الشروط:
العمل يف حاجات املؤسسة من املوظفني ،وذلك من أجل احلفاظ على أهداف كل وظيفة ،ابلبحث عن املنصب
الذي يليق والكفاءة الفردية ،مع رؤية قدرات الفرد على التأقلم وحتقيق كفاية مباشرة (بن ميينة )2015 ،وفيما يلي
ميكن تلخيص ما سبق من شرح ملكوانت وظيفة التوظيف وعناصرها الثالثة وهي :االستقطاب مث االختيار مث
التعيني:
أ .االستقطاب :عرف االستقطاب أبنه :البحث عن املصادر اليت يتوافر فيها األفراد املؤهلني وتقييمها ،ومن مث
العمل على جذب هؤالء األفراد املؤهلني من خالل وسائل خمتلفة ،مبا يشكل قاعدة من األفراد املؤهلني حبيث يتم اختيار
األنسب من بينهم لشغل الوظائف الشاغرة متهيدا لوضع الشخص املناسب يف املكان املناسب (املنتدى العريب للموارد
البشرية.)2013 ،
ب .االختيار :ميكن تعريف عملية االختيار :أبنه تلك العملية اليت من خالهلا يتم اختيار أفضل املتقدمني
وأنسبهم مللء الوظيفة الشاغرة ،مبا حيقق التوازن بني مؤهالته ومهاراته وقدراته وميوله وبني متطلبات الوظيفة الشاغرة من
خالل املرور بسلسلة متتابعة من اإلجراءات (املصرايت.)2013 ،
ج .التعيني :بعد االنتهاء من كل املراحل السابقة أتيت عملية التعيني اليت تتضمن حتديد األشخاص املناسبني
لشروط الوظيفة وللجهة املستقطبة وذلك من خالل إرسال املعلومات عن هؤالء األشخاص لإلدارة العليا حيث يتم القيام
ابقتاح وتزكية األشخاص املناسبني للعمل ومن مث اختاذ القرار ابلتعيني .ويعرف التعيني أبنه العملية اليت يتم مبقتضاها
توجيه الفرد اجلديد إىل وظيفته حيث يتم تعريفه برئيسه املباشر ومسؤوليته وأهداف التنظيم وفلسفة اإلدارة العليا
والسياسات والعادات واإلجراءات وأنظمة العمل (العتييب.)2010 ،
بينما يعد التنسيق اإلداري عند عمالء اإلدارة العنصر الثالث من عناصر الوظيفة اإلدارية وينبغي للمدير
يف أثناء قيامه مبهامه اإلدارية أن ينسق أوجه النشاط املختلفة اليت تدخل يف نطاق سلطته ومسؤوليته ومن أسرع الوسائل
لتحقيق التنسيق اإلداري وضوح األهداف ،ويعرف أبنه حتقيق العمل اجلماعي وحتقيق وحدة العمل والتصرف يف اجتاه
هدف حمدد ومتفق عليه ،وميكن القول أبن التنسيق اإلداري أبنه تلك العملية املسؤولة عن أتمني االتصال بني املستوايت
الوظيفية يف اهليكل التنظيمي راسيا وتساعد على التكامل بني املراكز الوظيفية أفقيا مبا حيقق األهداف املرسومة للتنظيم
اإلداري يف تداعي إجيايب ابلبية اخلارجية (الزعيب.)2011 ،
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نظرية التوظيف اإلسالمي
يقصد ابلتوظيف اإلسالمي اختيار العناصر املناسبة اليت يعهد هلا القيام بتقدمي املنتجات واخلدمات املوافقة مع الشريعة
اإلسالمية ،وابلتايل ال خيتلف التوظيف هنا عن مفهومه العام إال يف ما يتعلق ابجلوانب الشرعية ،ابإلضافة جلوانب تتعلق
بدعم القيم اإلسالمية اليت دعمتها الشريعة ،تنطلق نظرية التوظيف اإلسالمي كما حددها العلماء واملفكرين املسلمون يف
جمال االقتصاد اإلسالمي ويف اإلدارة على مبادئ معينة وهي متثل معايري التوظيف التالية:
.1

األهلية والنضج:
األ ساس األول يف التوظيف حسب نظرية الشريعة اإلسالمية أن يكون املوظف املراد تكليفه ابلوظيفة -أي ما كان

نوعها -أن تكتمل فيه أهلية التكليف الشرعي والقانوين ،وعرب عنها الفقهاء ابلعدالة وتشمل البلوغ والعقل وغريمها ،قال
اَلل لَ ُكم قيياما وارزقُ ي
وه ْم َوقُولُوا َهلُْم قَـ ْوال
وه ْم ف َيها َوا ْك ُس ُ
(وَال تـُ ْؤتُوا الس َف َهاءَ أ َْم َوالَ ُك ُم الَّييت َج َع َل َُّ ْ َ َ ْ ُ ُ
عز وجل يف التنزيل احلكيمَ :
َن الْ َقلَم قَ ْد رفيع عن ثََالثٍَة :ع ين الْمجنُ ي
ون َح ََّّت يَْ َربأََ ،و َع ين
َ َْ
َم ْع ُروفا) [النساء ]5 :ويف هذا جند قوله صلى هللا عليه وسلم ":أ َّ َ ُ َ َ ْ
ظَ ،و َع ين َّي
يب َح ََّّت يَـ ْع يق َل" (السجستاين ،جمهول السنة) فلقد اهتم اإلسالم ابلعقل الذي هو وسيلة
النَّائييم َح ََّّت يَ ْستَـْي يق َ
الص يي
العلم ،وبىن عليه التكاليف الشرعية ،فاملرء ال حياسب إن مل يكن ذو عقل ،حيث اشتط الفقهاء توفر القدر الكايف من
الع لم حَّت يستطيع القيام ابألعمال الوظيفية املرتبطة بنوع الوظيفة املراد توليها وارتباط العلم الذي يفتض إحاطته به بنوع
هذه الوظيفة (أبـو يونس.)1999 ،
.2

القرب واملراقبة:
وعرب عنها ابلقرب للدين والعقيدة اإلسالمية ،فاألساس املهم الثاين اليت بنيت عليه النظرية اإلسالمية هي وجود

القرب هلل لدى من يتم توظيفهم ،وهذا القرب هو االنسجام التام ألوامر هللا يف اجتناب احملرمات كالراب وأكل أموال الناس
ابلباطل ،والقرب يستوجب املراقبة وهي مراقبة هللا عز وجل يف السر والعلن ،قال تعاىلَ ( :و ْاعلَ ُموا أ َّ
اَللَ يَـ ْعلَ ُم َما ييف
َن َّ
ي
اح َذ ُروهُ) [البقرة ]235 :ويف احلديث الشريف قال صلى هللا عليه وسلم عن اإلحسان" :أن تعبد هللا كأنك
أَنْـ ُفس ُك ْم فَ ْ

تراه ،فإن مل تكن تراه فإنه يراك" (العسقالين )2011 ،قال ابن قيم اجلوزية :املخلوق إذا خفته استوحشت منه وهربت

منه ،والرب تعاىل إذا خفته أنست به وقربت إليه (ابن قيم اجلوزية.)2013 ،
.3

القوة:
املؤمن مكلف من هللا عز وجل يف هذه احلياة بواجبات تعبدية وواجبات حياتية حَّت حيافظ على حياته وحياة من

يعوهلم ،وهذه املسؤولية تستلزم القوة وتوفرها لديه فاملؤمن القوي أحب إىل هللا من املؤمن الضعيف ،ويف التوظيف جند
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ي
استَأْ يج ْرهُ إي َّن َخ ْ َري َم ين
ت إي ْح َد ُ
مبدأ القوة  -وكذلك األمانة كما سيأيت -هلا إشارة يف كتابه الكرمي( :قَالَ ْ
امهَا َاي أَبَت ْ
ي
ني) [القصص ]26 :والقوة هنا ليست حتديدا القوة اجلسمانية بل كل عناصر القوى من قوة علمية
ت الْ َق يوي ْاألَم ُ
استَأْ َج ْر َ
ْ
وقوة ذهنية .وكان عليه الصالة والسالم خيتار لألعمال واملهمات األقوايء جسدا وعقال ورأاي وعزمية ،نذكر هنا قصة أيب
ذر الغفاري عندما طلب من الرسول صلى هللا عليه وسلم أن يوليه والية فقال" :اي أاب ذر إنك ضعيف ،وإهنا أمانة ،وإهنا
يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخذها حبقها وأدي الذي عليه فيها"( النووي.)1996 ،
.4

األمانة:

إن عملية اختيار العاملني أمانة ال بد من أدائها ابلشكل السليم ،وكذلك على من مت اختيارهم أن يؤدوا عملهم
َّ ي
ين آَ َمنُوا َال َختُونُوا َّ
بكل أمانة ،ومن مل يلتزم بذلك فقد خان ما أومتن عليه ،ويف هذا يقول هللا عز وجلَ :
اَللَ
(اي أَيـ َها الذ َ
اانتي ُك ْم َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن) [األنفال ].27:قال املفكر حممد الغزايل :األمانـة ضـمري يقـظ تصـان بـه حقـوق
الر ُس َ
َو َّ
ول َوَختُونُوا أ ََم َ
هللا وحقـوق النـاس ،وحترص بـه األعمـال من دواعي التفريط واإلمهال ،مناطها شعور املرء بتبعيته يف كـل أمر يوكـل إليه،

وإدراكـه اجلـازم أبنـه مسئول أمام ربه (الغزايل.)2005 :
وهذا ما دفع البعض من الباحثني لتحديد معايري أساسية يف اختيار وتوظيف العاملني يف املصارف اإلسالمية،
وهي كما يلي:
أ)

الرصيد الشرعي يف جمال فقه امل عامالت ،وهذا ضمان عدم الوقوع يف أخطاء شرعية فادحة جتعل املتعاملني

ينفرون من املصرف اإلسالمي وتتسخ لديهم الشكوك بعدم شرعية معامالته.
ب)

التكوين الفين املتميز واملتخصص ،فنحن حنتاج إىل أعلى الكفاءات للعمل لدى البنوك اإلسالمية حَّت تكون

أكثر جاذبية من غريها من البنوك ،كأن يكون املرشح متخرجا من إحدى األكادمييات العليا يف الدراسات املصرفية
اإلسالمية ،وجيمع بني التكوين الفين املتخصص يف جمال من جماالت املصرفية اإلسالمية ،وأيضا يتمتع خبربة مهنية جيدة.
ج) البُعد األخالقي يف الشخصية :ذلك أن الشخصية السيئة أو غري األخالقية تسيء إىل البنك اإلسالمي بتلك
املمارسات غري السوية املعروفة يف بعض املؤسسات ،كالغش والرشوة ،وابلتايل فأفضل صمام أمان ميكن أن يقي البنك
اإلسالمي من مثل هذه املمارسات هو االنتقاء اجليد للمتشحني املتخلقني أبخالق اإلسالم الصحيحة.
د) االتزان النفسي :ذل ك أن االختالل يف الشخصية واملرض النفسي يؤدي ذلك لنفرة املتعاملني معه فيسيء إىل زمالءه
من خالل منصبه ،وينعكس ذلك على جو العمل والتمتع ابلروح اجلماعية التعاونية والتضامنية.
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سعة األفق :جيب على املرشحني لتويل الوظيفة يف البنك اإلسالمي متتعهم خباصية سعة املدارك؛ ألن حمدودية

األفق وعدم السعي الستحداث التغيري اإلجيايب يف اخلدمة املصرفية سوف جيعل التعامل معها روتينيا ،وابلتايل فالبنك
اإلسالمي عليه أن حيذر من عناصر مثبطة يف تطويره بل قد تسهم يف تدمريه (مسدور.)2018 ،
األساليب املتبعة لدى مصرف اجلمهورية لتوظيف العاملني وفق مراحل التوظيف
لقد تعددت األساليب اليت تتبعها املؤسسات املصرفية حول العامل من أجل توظيف العاملني وقد سعت املنظمات
الناجحة إىل بلورة الرؤية االستاتيجية املتكاملة بشكل يتمكن منه متخذ القرار االستاتيجي يف عملية التوظيف من
االستعانة جبملة من العناصر اليت يتوصل هبا ،وبشكل فعال من إمتام وتقييم وإجناح القرار املتخذ على مستوى املنظمة
جللب العناصر املناسبة لتقدمي املنتجات واخلدمات املصرفية الشرعية ،ولقد وضع مصرف اجلمهورية ضمن أهم شعاراته
املصرف الصديق ،واملصرف الصديق يكون مع العمالء ،وكذلك مع املوظفني فهو كما ورد يف رسالته الوظيفية إبدارة
املوارد البشرية نسعى يف مصرف اجلمهورية إىل ترسيخ مبادئ التنوع والشمول اخلاصة بنا وذلك عن طريق السياسات
الواضحة يف بيئة العمل وتقوم على:
.1

احتام كل فرد (املوظفني) والعمل بروح الفريق الواحد.

.2

تكافؤ الفرص والتنوع هو أحد عناصر القوة اليت تبين عليها إدارة املوارد البشرية استاتيجيتها ،ويف نفس

الوقت دعم النمو الشخصي لألفراد مما يعول بنتائج أفضل للمؤسسة.
.3

كل فرد (موظف) مميز حبد ذاته فنحن حنتم القيم الفردية هلم ،وهذا التنوع هو املصدر األهم يف قوة

وفخر مصرف اجلمهورية (www.jbank.ly). :2020
ومن أجل ذلك سعى الباحث ملعرفة األساليب املتبعة لدى القطاع املصريف يف ليبيا وابلتحديد مبصرف
اجلمهورية لتوظيف املوظفني فحصل من املقابالت والواثئق على البياانت التالية ويكون عرضها كما يلي:
شكل املصرف جلنة تتبع إدارة املوارد البشرية هي جلنة التوظيف وتتوىل التشيحات ،ودراسة طلبات التوظيف
والتسكني ،وهي جلنة شكلها املصرف بشكل مركزي وهلا جلان مساعدة فرعية ابلفروع يف خمتلف أرجاء البالد ،من أجل
دعم فاعلية تنفيذ واجبات ومسؤوليات التوظيف من اختيار وإبرام عقود وغري ذلك ،ال سيما فيما يتعلق بسياسات
مناسبة املالك الوظيفي ابلتعيينات اجلديدة أو بشأن تعويض احملالني للتقاعد أو املنقولني خلارج املصرف أو املتوفني وغري
ذلك .وفقا للوائح املعمول هبا يتم تنظيم هيكل وعضوية جلنة التوظيف املركزية ابملصرف على أساس جلنة دائمة جتتمع يف
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حالة لزوم األمر لالجتم اع ،ويتألف أعضاء اللجنة من (أربعة) أشخاص على األقل يتكون أعضائها من عضو إبدارة
املوارد البشرية وعضو مايل وعضو قانوين ابإلضافة لكاتب السر أو أمني السر (الواثئق من املصرف.)2020 :
أول اخلطوات هي االستقطاب وهو حماولة للعثور على عدد من املوظفني احملتملني الذين يتوقع أن
يستوفوا متطلبات معينة يف عدد معني حَّت يتمكن املصرف من اختيار األشخاص األكثر مالءمة لشغل الوظائف
الشاغرة حاليا ،لذا فإن االستقطاب عبارة عن سلسلة من األنشطة املستخدمة للحصول على جمموعة من املتقدمني
العاملني املؤهلني ،يقوم مصرف اجلمهورية إبتباع خطوات حمددة يف االستقطاب من أجل توظيف العاملني لديه ،وابلنسبة
جلانب الصريفة اإلسالمية اليت هي انفذة إسالمية وشرعية تقدم اخلدمات مثل املراحبة وغريها فهي إجراءات تتخذ فيها
بنفس إجراءات بقية الوحدات أو األقسام مع مراعاة خصوصياهتا من حيث توفري الكوادر املتخصصة يف النواحي الشرعية
بقدر اإلمكان أو أتهيلهم ،وبعد إطالع الباحث على واثئق مصرف اجلمهورية يف التوظيف تبني له أن املصرف يقوم أوال
ابالستقطاب وهو عادة يتم عرب اإلعالانت واليت ينفذها ويبثها عرب وسائل اإلعالم املختلفة وعرب وسائل التواصل
االجتماعي (االنتنت) لغرض جلب العناصر اليت حيتاجها بدقة.
مث يقوم املصرف إبجناز مهمة االختيار ابختيار العاملني املرشحني الذين تقدموا بطلبات العمل ابملصرف
سواء ابإلدارات العامة أو الفروع ،وهنا ميكن مطالعة الشروط املطلوبة منهم قبل عملية االختبارات حسبما حصل عليه
الباحث بعد االطالع على واثئق من املصرف:
.1

ملف ورقي معلق.

.2

إفادة بعدم احلصول العمل (عدم االزدواجية) أي عدم العمل يف جهة رمسية أخرى.

.3

شهادة ميالد وشهادة إقامة.

.4

الشهادة الصحية.

.5

صورة من البطاقة الشخصية أو جواز سفر.

.6

عدد ( )6صور شخصية.

.7

شهادة إثبات احلالة اجلنائية.

.8

املؤهل العلمي وكشف الدرجات خمتوم من مركز اجلودة.

.9

الرقم الوطين خمتوم من التسجيل املدين (الواثئق من املصرف.)2020 :
قابل الباحث مساعد مدير مصرف اجلمهورية وذكر أبن املصرف يقوم ابالستقطاب من خالل نشر

إعالانت ومن خالهلا يتقدم عدد كبري ل تويل الوظائف ،ويتم االختيار من بينهم حسب التقدير اجلامعي واملؤهل العلمي،
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وبعد ذلك يتم إجراء مقابلة شخصية مث إجراء امتحان شفهي وحتريري ،وذكر مساعد مدير املصرف أيضا نعطي األولوية
للمتقدمني من املتفوقني يف اجلامعات ويتم أخذ القرار بعد عملية االمتحان هلم ،وقال أيضا :توجد شروط يف التوظيف
وهي كما يلي:
.1

األولوية تعطى خلرجي اجلامعات العامة املتفوقني يف اختصاصهم.

.2

من حيث العمر :فالعمر عامل مهم جيب أن يكون العمر ما بني  25إىل  45سنة.

.3

من حيث إجادة اللغة اإلجنليزية واملؤهالت :جيب أن جييد الشخص املتقدم اللغة اإلجنليزية ويكون له

.4

يتم التوظيف حسب التخصص املطلوب لكل شخص وحسب اختصاصه.

.5

جيب توفر حسن السرية والسلوك وشهادة اخللو من السوابق (العثماين ،املقابلة.)2020-11-30 :

إملام ٍ
كاف ابحلاسب اآليل ابإلضافة إىل املؤهل العلمي يف جماله.

يف املقابلة مع مدير مصرف اجلمهورية فرع القرضابية سبها ،قال أبن مصرف اجلمهورية وبقطاع الصريفة
اإلسالمية يقوم إبتباع أسلوب للحصول على املوظفني يتمثل يف التخطيط ،حيث ينظر إىل العنصر البشري أبنه إحدى
أهم األصول وأمثن مورد فيعمل على استقطابه ابلبحث عن أفضل العناصر من اخلرجيني اجلدد من املعاهد واجلامعات
املعتمدة ،وذوي اخلربات والكفاءات وفق شروط موضوعة ومدروسة من قبل إدارة املوارد البشرية (األمني ،املقابلة-15 :
.)2020-11
وقال أيضا أبن التوظيف ال يتم يف قطاع الصريفة بشكل كامل ،بل يف إدارة املصرف أي إدارة املوارد
البشرية ،فإدارة املوارد البشرية يف قطاع الصريفة هي فرع من اإلدارة الرئيسية تتعاون مع اإلدارة األم يف تقدمي احتياجاهتا من
العناصر املطلوبة ،وحتديد ضوابط وشروط من يتوىل العمل هبا ،وهي يف الغالب شروط تتعلق ابملعرفة ابلشريعة اإلسالمية
فيما يتعلق بفقه املعامالت وحنو ذلك ،وكذلك تقدمي االستشارات والتوجيهات واملتابعة يف استقطاب واختيار وصوال إىل
إصدار قرارات إبرام العقود وتعيني املوظفني.
وهذا ما دفع الباحث للسؤال عن معرفة الشروط واملعايري يف نوعية املوظفني املطلوب توظيفهم ،فذكر
مدير مصرف اجلمهورية فرع القرضابية سبها نعم توجد شروط يف ذلك ،وكذلك البد من التحقق من األهداف والشروط
اليت وضعت من أجلها اخلطط املسبقة هلا ،وأول تلك الشروط املؤهل العلمي املناسب ،والتخصص الذي البد أن يتوافق
ويتطابق مع احتياجات الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية ،وننظر كذلك إىل املعدل والتقدير يف حالة وجود عدد كبري
من املتقدمني ،وننظر أيضا للمهارات كاملهارات احلاسوبية ومهارات اللغات أخل.
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وقال أبن مصرف اجلمهورية قد انتقل من مصرف تقليدي إىل مصرف إسالمي سنة  2010مبوجب
قرار صادر منه ،ومت استحداث إدارات جديدة وهيئات رقابة شرعية وتدقيق شرعي واالمتثال ،ومن أحد أهم منتجات
هذا املصرف هي املراحبة اإلسالمية كبديل لنظام الفائدة اليت مت إلغاءها هنائيا بكل أنواعها ،وهذه املنتجات تتطلب
عناصر مناسبة للتوظيف ،ومن أهم الشروط الواجب توفرها والضوابط الشرعية للتوظيف يف قطاع الصريفة أن يكون
املرشح للتوظيف متخصص يف اجملال املطلوب أن يعمل به ،وأن يكون لييب اجلنسية ،وأن مل يسبق له سوابق جنائية ما مل
يرد له اعتباره ،وأن يكون قد اجتاز االختبارات الشخصية واملهنية.
وقال مدير مصرف اجلمهورية فرع القرضابية سبها أبنه ووفق اخلطط احملددة واملدروسة بعناية وابلنظر
لنقص العاملني نظرا ألسباب تتعلق ابلتقاعد ،أو وفاة البعض من العاملني ،أو التوسيع يف اهليكل التنظيمي ابملصرف ،أو
فتح منتج جديد ،أو االنتقال إىل جهات أخرى ،كل ذلك يؤدي لفراغ يف اهليكل التنظيمي ،واحلاجة تدعو لتوظيف
موظفني جدد ،فيتم البحث عن املوظفني عرب وسائل متنوعة منها اإلعالن من املصرف أو االتصال الشخصي هبم ،بعد
أن تقدموا مبلفات توظيف يف السابق ،وحتال الطلبات بعد التشاور مع اإلدارة املالية لغرض النظر يف إمكانية التغطية
املالية ،مرفقة أبمسائهم وبعد فحص ملعرفة مدى تطابق الشروط واليت وضعها املصرف عليهم ،كلها حتال إىل إدارة املوارد
البشرية وتعرض على جلنة التوظيف ابإلدارة ،واليت تتكون أيضا من اإلدارة املالية وإدارة املعلومات والتخطيط وإدارة
التدريب (األمني ،املقابلة.)2020-11-15 :
ويرى الباحث يف ليبيا عموما ،ويف بيئة املصارف خاصة تعد للخلفية التعليمية ذات أمهية وهلا عالقة
وثيقة بنتائج االختيار الذي يتم بواسطة إدارة املوارد البشرية ،وعادة ما تُظهر املوارد اليت لديها خلفية تعليمية جيدة اإلقبال
عليها نظرا إلجنازاهتم وجناحهم يف اختيار اجملاالت اليت يتقنوهنا ،بعبارة أخرى ،ميكن لنتائج االختيار اليت مت احلصول عليها
أن تعزز وتقنع مديري املوارد البشرية الختاذ القرارات ،أي وضع الشخص املعين يف املكان املناسب ،ابإلضافة إىل اخللفية
التعليمية مع اإلجنازات األكادميية أثناء تكليف أعباء العمل واملسؤوليات يف تنفيذ العمل .ومن ذلك إعالن يفيد حاجة
املصرف لعدد من العناصر وقد مت نشره يف صفحة مصرف اجلمهورية فرع صرباتة على صفحة الفيس بوك الرمسية ،بتاريخ
 21أغسطس  2020وهو ميثل االعالن اخلارجي أي توظيف من خارج املصرف (الواثئق من املصرف.)2020 :
وقد الحظ الباحث من اطالعه على موقع هذا املصرف يف االنتنت إنه يقوم ابإلعالن يف جماالت عدة
منها التوظيف وكذلك تسويق خدماته يف قطاع الصريفة اإلسالمية وفيه اإلعالن عن العمليات املصرفية الشرعية كاملراحبة
وغريها اليت ينفذها مصرف اجلمهورية ،وميتلك مصرف اجلمهورية موقع خاص على االنتنت ،وصفحات على الفيس
بوك .كما يقوم املصرف بتنفيذ اإلعالن إلجناز مهام وظيفية حمددة ومن ذلك إعالن يفيد حاجة املصرف لعدد من

46

E-ISSN: 2637-0271

)Vol. 4, No. 2 (2021

العناصر من مراجعني ماليني معتمدين بشأن مراجعة القوائم املالية ،وقد مت نشره يف مصرف اجلمهورية على صفحة الفيس
بوك الرمسية بتاريخ  17نوفمرب ( 2020الواثئق من املصرف.)2020 :
وبعد استكمال الشروط واملستندات يتم إجراء امتحان مقابلة شخصية مع املوظف من قبل جلنة خمتصة
من إدارة الشؤون اإلدارية وحتديدا من إدارة املوارد البشرية ،وابلنسبة للمرشحني للعمل ابلصريفة اإلسالمية يكون أحد
أعضاء اللجنة خمتص ابلنواحي الشرعية ليقوم ابختبار املوظف وأهليته وخلفيته الشرعية والفقهية للعمل الشرعي ،مث يتم
إبرام عقد عمل مع املوظف وهو عقد قد يكون ملدة سنة أو أكثر حسب مصلحة املصرف ،فالعقد شريعة املتعاقدين
وللموظف حقوقه وواجباته املنصوص عليها يف العقد ،وبعد مرحلة العقد يصل املوظف ملرحلة التعيني.
كما حصل الباحث على بياانت بعد املقابلة مع موظف يف فرع مصرف اجلمهورية العلوص حيث قال
أبنه يتم حتديد احتياجات املصرف من القوى العاملة املؤهلة ،وهذا يشمل الفروع املنتشرة يف البالد ،وفق حجم الفروع
والوظائف أو اخلدمات املقدمة يف كل فرع واألقسام اليت مت افتتاحها بشكل يليب احتياجات الفروع من العاملني
(احلطاب ،املقابلة.)2020-10-28 :
بشأن خطوات التوظيف يف مصرف اجلمهورية كما ذكر املوظف يف فرع العلوص تبدأ بتقدمي الفروع
كشف ابحتياجاهتا إىل إدارة الفروع ،وتقوم هذه اإلدارة بتجميع االحتياجات وحتيلها إىل اإلدارة العامة للمصرف ،وبعد
موافقة اإلدارة العامة عن طريق إدارة املوارد البشرية تبدأ الفروع يف البحث عن املوظفني ،والذي يتم يف الغالب عن طريق
العالقات الشخصية واحملاابة ،مث بعد ذلك حتال امللفات إىل إدارة الفروع التابع هلا الفرع واليت بدورها حتيلها إىل إدارة
املوارد البشرية ابملصرف الرئيسي ،واليت تنظر يف العمليات املقدمة إليها من الفروع ،ومن مت إحالتها إىل مدير إدارة املوارد
البشرية ابملصرف ،ليقوم ابختيار األفضل من هذه الطلبات ،وتقدمي مقتح إبرام العقد والتعيني وإحالته لكل فرع ليقوم
مدير املصرف إبصدار قرار التمكني هلم ابلعقود السنوية ومن مت التعيني وفق جلنة خاصة مشكلة ابخلصوص ،وبعدها يتم
توزيعهم على حسب الفروع والوظائف.
يرى الباحث أن عملية االختيار هي وسيلة تستخدم يف حتديد املتقدمني لقبوهلم ،تبدأ العملية عندما
يتقدم مقدم الطلب للحصول على وظيفة وتنتهي بقرار القبول ،بناء على هذا الفهم فإن نشاط االختيار له معىن
استاتيجي وهام للغاية ابلنسبة للمصرف إذا مت تنفيذه وفقا ملبادئ إدارة املوارد البشرية احملددة فستؤدي عملية االختيار
إىل اختيار املوظفني الذين مي كن توقع مسامهتهم بشكل إجيايب وجيد .وتنفيذ االستقطاب واالختيار ليس ابألمر السهل،
وابلطبع هناك العديد من املعوقات والتحدايت اليت جيب مواجهتها ،ومع ذلك يتم كل هذا للحصول على موظفني أكفاء
وفقا جملاالهتم ويكون هلم أتثري إجيايب على املؤسسة املصرفية.
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وقال املوظف يف فرع مصرف اجلمهورية العلوص أبن التوظيف يف هذا املصرف يكون يف صيغته القانونية
بعقود تكون يف الغالب مدهتا سنة قابلة لتمديدها سنة أخرى ،ومن أهم شروطها قيام املوظف ابلوظيفة املسندة إليه من
الفرع وااللتزام ابللوائح والنظم املصرفية ،ويف هناية فتة العقد إما أن جيدد له سنة أخرى أو يتم املوافقة والتوجيه بتعيني
املوظف املعين ،وعلى ضوء توصيات مدير الفرع يتم تثبيت (التعيني) املوظف بقرار تعيني صادر من املدير العام
للمصرف ،وقال أبن املالك الوظيفي حيتاج إىل بعض املوظفني يف إدارة التسويق ،ويف تقنية املعلومات والعالقات العامة،
وأن املالك الوظيفي أكرب من حاجة املصرف يف أقسام اخلدمات العامة ،وأدانه جند خارطة التوظيف يف هذا املصرف
(احلطاب ،املقابلة.)2020-10-28 :
ويف ما يتعلق بنقطة املالك الوظيفي قال مساعد مدير املصرف بشأهنا :إن املصرف شرع يف إعداد مالك
وظيفي يف سنة  2019وشارف عن االنتهاء منه واعتماده ،هذا يف ما خيص اإلدارة العامة ملصرف اجلمهورية ،واآلن
بدأان يف إعداد مالك وظيفي لكل فرع من فروع املصرف ،وقال مساعد مدير املصرف مل يكن سابقا االهتمام كبري على
وضع العناصر يف املكان املناسب ،أما اآلن نعم حنن نركز على وضع الكفاءات يف املكان املناسب هلا حَّت نتالىف الكثري
من األخطاء (العثماين ،املقابلة.)2020-11-30 :
أما رئيس قسم التمويل بقطاع الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية فقد أشار إىل أن مصرف اجلمهورية
يفتقر يف السابق ،ومازال على ما يبدو عليه حاليا للتخطيط الفعال لتوظيف العناصر املطلوبة ،وذلك ألن هناك توظيف
لعناصر غري مطلوبة ،والدليل على ذلك وجود موظفني غري مطلوبني أو زائدين عن احلاجة بعدد ملحوظ ابملصرف ،مع
نقص واضح ابلكوادر املتخصصة (الشيباين ،املقابلة.)2020-11-18 :
ه .وظيفة التنسيق بني مراحل توظيف العاملني يف مصرف اجلمهورية
يعترب التنسيق بني األركان الثالثة لوظيفة التوظيف أبمهية مبكان لنجاح وظيفة املوارد البشرية يف املصرف ،ولذلك ال بد من
أن تعمل كل وظيفة مع بقية الوظائف فكل وظيفة مكملة ملا قبلها فاالستقطاب أوال ،مث بعد البحث عن املوظفني يتم
االختيار وأخريا يتم إصدار قرار التعاقد والتعيني ،من أجل التأكد من خضوع عملية التوظيف لنوع من التنسيق بشكل
علمي ومناسب ،توجه الباحث أثناء املقابلة مع مساعد مدير مصرف اجلمهورية ابلسؤال عن هذه النقطة فقال :نعم نقوم
ابلتنسيق بني اإلدارات والفروع وخاصة إدارة املوارد البشرية ،على سبيل املثال عند فتح فروع جديدة يتم نقل بعض
املوظفني من أقسام أخرى إىل العمل وتوظيفهم يف تلك الفروع مع األخذ يف االعتبار اإلجراءات املختلفة اليت يتخذها
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املصرف يف التوظيف ،مثل تناسب املؤهل واخلربة مع الوظيفة الشاغرة وهكذا ،ويتم كذلك توجيه عدد منهم لتلقي دورات
تدريبية مثل دورات اللغة اإلجنليزية واحلاسب اآليل (العثماين ،املقابلة.)2020-11-30 :
ويرى الباحث إن هذا النوع من التوظيف هو التوظيف الداخلي بنقل موظفني من فرع إىل آخر أو من إدارة
ألخرى حسب حاجة املصرف .قال مساعد مدير املصرف عند تقاعد أحد املوظفني نقوم كذلك بسد العجز عن طريق
توظيف عنصر جديد بعد التأكد من خالل اللجنة املختصة من صحة هذا التقاعد وإمتام كل اإلجراءات وإبالغ إدارة
شؤون املوظفني هبذا التقاعد .ويرى الباحث إن هذا النوع من التوظيف هو التوظيف اخلارجي إبحالل موظفني جديد
بدال من موظفني سابقني تركوا العمل.
أيضا أضاف مساعد مدير املصرف :إن التنسيق بني عناصر وظيفة التوظيف يف إدارة املوارد البشرية يف مصرف
اجلمهورية قائم ابلفعل وجيري هذا األمر بواسطة جلنة تتبع الشؤون اإلدارية :وفيه يتم جلب الطلبات من إدارة الفروع
وإحالتها إلدارة الشؤون اإلدارية اليت تقوم إبحالتها إلدارة املوارد البشرية (إدارة شؤون املوظفني) ويتم فرز الطلبات حسب
حاجة املصرف يف الفروع واالختصاصات املطلوب لسد العجز وقال أبن اإلدارة العامة تعطي اإلذن يف التوظيف ونعمل
اآلن على وضع هيكل تنظيمي لكل فروع املصرف لكي تتوىل التوظيف ابستقاللية ،ولكن سوف حندد للفروع الشروط
ومنها على سبيل املثال ملن يتوىل رئيس قسم احملاسبة البد أن يكون خريج حماسبة ولديه خربة ال تقل عن مخس سنوات
(العثماين ،املقابلة.)2020-11-30 :
وقال مساعد مدير مصرف اجلمهورية يف املقابلة معه كذلك :عند وصول الطلبات املتعلقة ابلتوظيف وملفات
املتقدمني إىل اإلدارة العامة تعرض على جلنة شؤون التوظيف لتقوم ابختصاصاهتا وإجراءاهتا كما سبق بيانه يف اإلجابة
السابقة ،وتقوم اإلدارة ابملقابالت الشخصية للمشرحني وعقد الدورات التدريبية لغرض الختيار األكفأ ،ويتم التعيني بعقد
عمل مدته سنة واحدة وبعدها يتم تقييم العنصر يف حالة حصوله على تقدير من جيد فما فوق ذلك يتم تعيينه ويف حالة
حصوله على تقييم ضعيف أو مقبول يتم إلغاء العقد معه (العثماين ،املقابلة.)2020-11-30 :
كما سأل الباحث يف املقابلة عن تطبيق إدارة املوارد البشرية مع اإلدارة العليا عملية التنسيق بني عناصر وظيفة
التوظيف فحصل على بياانت وهي :تعترب اإلدارة العل يا املسؤولة عن التنسيق بني بقية اإلدارات مبا فيها التنسيق بينهما،
وبني إدارة املوارد البشرية ،كذلك هناك تنسيق داخلي تقوم به إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق ابلتنسيق بني وحدات
االستقطاب ودراسات سوق العمل وإحصاءاهتا ،وبني وحدة االختيار وما فيها من برامج وإجراءات االختبار واملقابلة
وغريها وبني وحدة التعيني وإجراءات إصدار القرار أو إجراءات إبرام العقود السنوية أو نصف السنوية ،وهي خطوة البد
فيها من التنسيق مع اإلدارة العليا ،فال ميكن فصل التنسيق بني تنسيق داخلي وخارجي ،وقال أبن اإلدارة العليا هي
اإلدارة اليت تق رر البدائل الوظيفية للتوظيف بعد مدها ابملقتحات واملعلومات املطلوبة من اإلدارة املختصة كإدارة املوارد
البشرية أو اإلدارة املالية وغريها (األمني ،املقابلة .)2020-11-15 :وأن املسؤول عن وضع اخلطط يف التوظيف هي
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إدارة املوارد البشرية ابلتنسيق مع إدارة فروع املناطق ،وفق تعليمات اإلدارة العليا ابخلصوص ،أما عن املعايري والضوابط
والشروط فقال ال توجد معايري واضحة لكل الوظائف ،فيما عدا املؤهل العلمي وابستثناء بعض الوظائف اليت تتطلب
مهارات خاصة مثل تقنية املعلومات أو احملاسبة (احلطاب ،املقابلة.)2020-10-28 :
ويرى الباحث أن هذا أمر شائع يف املصارف اإلسالمية وتعامالهتا ،فمن بني الصعوابت اليت تواجه الصريفة
اإلسالمية يف كثري من البلدان اإلسالمية أنه مل توجد هناك معايري واضحة وموحدة لتعيني العاملني يف املصارف
اإلسالمية؛ ألن طبيعة عمل هذه األخرية تتطلب حرصا كافيا على تعيني من هم أكفأ من انحية العلم مببادئ وضوابط
الشريعة فيما خيص أداء اخلدمات املصرفية ،وكذلك من انحية املهارة التقنية اخلاصة ابلعمل (موقع احملاسب العربية،
ي
.)2014
يستخلص الباحث من البياانت أن مصرف اجلمهورية يدير مهام توظيف املوارد البشرية بشكل جيد حلد كبري عرب
عدة مراحل ،وهو يتم بشكل مركزي وهذا املصرف انتقل من مصرف تقليدي إىل مصرف إسالمي سنة  2010وتبني أن
قطاع الصريفة اإلسالمية يتبع يف مهام التوظيف لإلدارة العامة للمصرف ،ويتم بواسطة جلنة تتبع إدارة املوارد البشرية هي
جلنة املالكات والتوظيف وتشمل مراحل التوظيف مرحلة االستقطاب وختطيط التوظيف ،ومرحلة االختيار ،ومرحلة
التعيني.
يسعى هذا املصرف إىل يكون مصرفا متوافق مع نظام الشريعة اإلسالمية من خالل تطبيق إدارة املوارد البشرية يف
ما خيص عملية التوظيف ،وحتديدا فتح فرص القبول للمتقدمني احملتملني من ذوي اخللفية الشرعية ،هذا ألنه ابإلضافة إىل
كوهنا فعالة وكفؤة ،فإهنا تتمتع أيضا خبلفية اقتصادية إسالمية .االستقطاب يتم عادة ابلبحث عن املوظفني من خالل
اإلعالن وينفذه ويبثه عرب وسائل اإلعالم املختلفة وعرب موقعه االلكتوين لغرض جلب العناصر اليت حيتاجها بدقة ،أو أن
يتم االتصال املباشر ابألشخاص املتقدمني للعمل.
مث يقوم بوظيفة االختيار ابختيار العاملني املرشحني الذين تقدموا بطلبات العمل ابملصرف سواء ابإلدارات العامة
أو الفروع ،ويتحقق من شروط التوظيف ومدى توفرها يف طلباهتم ،وينظر للمؤهل العلمي ،والتخصص الذي البد أن
يتوافق ويتطابق مع احتياجات الصريفة اإلسالمية مبصرف اجلمهورية ،ومن حيث العمر فيكون شرط التوظيف لألعمار
من  25إىل  45سنة ،وكذلك النظر إىل املعدل والتقدير يف حالة وجود عدد كبري من املتقدمني وتعطى خلرجي اجلامعات
العامة املتفوقني يف اختصاصهم ،وللمهارات كاملهارات احلاسوبية ومهارات اللغات ابألخص االجنليزية ،وأن يكون لييب
اجلنسية ٍ
وخال من السوابق اجلنائية.
وأن جيتاز االختبارات الشخصية واملهنية ،فبعد استكمال الشروط واملستندات يتم إجراء امتحان مقابلة شخصية
مث إجراء امتحان شفهي وحتريري مع املوظف من قبل جلنة خمتصة من إدارة الشؤون اإلدارية وحتديدا من إدارة املوارد
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البشرية ،وابلنسبة للمرشحني للعمل ابلصريفة اإلسالمية يكون أحد أعضاء اللجنة خمتص ابلنواحي الشرعية ليقوم ابختبار
املوظف وأهليته وخلفيته الشرعية والفقهية للعمل الشرعي.
مث يتم إبرام عقد عمل مع املوظف وهو عقد قد يكون ملدة سنة ،ويف هناية فتة العقد إما أن جيدد له سنة أخرى
أو يتم املوافقة والتوجيه بتعيني املوظف املعين ،ويف حالة أن مستواه ضعيف يتم االستغناء عنه ،وعلى ضوء توصيات مدير
الفرع يتم تثبيت (التعيني) املوظف بقرار تعيني صادر من املدير العام للمصرف.
تعترب اإلدارة العليا املسؤولة عن التنسيق بني بقية اإلدارات مبا فيها التنسيق بينهما ،وبني إدارة املوارد البشرية،
وكذلك مع الفروع ،كذلك هناك تنسيق داخلي تقوم به إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق ابلتنسيق بني وحدات االستقطاب
ودراسات سوق العمل وإحصاءاهتا ،وبني وحدة االختيار وما فيها من برامج وإجراءات االختبار واملقابلة وغريها وبني
وحدة التعيني وإجراءات إصدار القرار أو إجراءات إبرام العقود السنوية أو نصف السنوية.
بعد عرض نتائج الدراسة يلخص الباحث النتائج كما ما يلي:
يدير مصرف اجلمهورية عملية توظيف املوارد البشرية بشكل جيد حلد كبري عرب عدة مراحل ،ويتم بشكل مركزي ،فقطاع
الصريفة اإلسالمية يتبع يف مهام التوظيف اإلدارة العامة للمصرف ،ويتم بواسطة جلنة تتبع إدارة املوارد البشرية هي جلنة
املالكات والتوظيف ،وتشمل مراحل التوظيف مرحلة االستقطاب ،ومرحلة االختيار ،ومرحلة التعيني ،ويسعى هذا
املصرف إىل يكون مصرفا متوافق مع نظام الشريعة اإلسالمية من خالل تطبيق إدارة املوارد البشرية يف ما خيص عملية
التوظيف .يف االستقطاب يتم البحث عن املوظفني من خالل اإلعالن وعرب املوقع االلكتوين وابالتصال املباشر
ابألشخاص املتقدمني للعمل.
مث يقوم بوظيفة االختيار ابختيار العاملني املرشحني الذين تقدموا بطلبات العمل ابملصرف سواء ابإلدارات العامة
أو الفروع ،ويتحقق من شروط التوظيف ومدى توفرها يف طلباهتم ،من حيث العمر واملؤهل وتعطى خلرجي اجلامعات
العامة املتفوقني يف اختصاصهم ويتم إجراء امتحان مقابلة شخصية وامتحان شفهي وحتريري مع املوظف من قبل جلنة
خمتصة ،وابلنسبة للمرشحني للعمل ابلصريفة اإلسالمية يكون أحد أعضاء اللجنة خمتص ابلنواحي الشرعية ليقوم ابختبار
املوظف وأهليته وخلفيته الشرعية.
مث يتم إبرام عقد عمل مع املوظف وهو عقد قد يكون ملدة سنة ،ويف هناية فتة العقد إما أن جيدد له سنة أخرى أو
يتم املوافقة والتوجيه بتعيني املوظف امل عين ،ويف حالة أن مستواه ضعيف يتم االستغناء عنه ،وتعترب اإلدارة العليا املسؤولة
عن التنسيق بني بقية اإلدارات مبا فيها التنسيق بينهما ،وبني إدارة املوارد البشرية ،وكذلك مع الفروع ،كذلك هناك تنسيق
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داخلي تقوم به إدارة املوارد البشرية فيما يتعلق ابلتنسيق بني وحدات االستقطاب وبني وحدة االختيار وما فيها من برامج
وإجراءات وبني وحدة التعيني وإجراءات إصدار القرار أو إجراءات إبرام العقود السنوية أو نصف السنوية.
اخلامتة
يف ختام هذه اجلولة أيمل الباحث يف أن يكون هناك املزيد من األحباث اليت تناقش عملية التوظيف واالختيار ملوظفي
املصارف اإلسالمية من خالل مراجعتها من وجهات نظر خمتلفة ،حبيث ال يتوقف البحث عن توظيف واختيار املوظفني
فقط ،حيث أن وظيفة تعيني واختيار املوظفني ميكن استخدامها كدليل لربامج املوارد البشرية املختلفة مثل تدريب وتطوير
املوظفني وحتفيز املوظفني والتخطيط الوظيفي وما إىل ذلك ،ويؤكد الباحث على أنه يتوجب عند الشروع يف عملية
االستقطاب واالختيار والتعيني للموظفني أن يتم تنفيذها بفعالية وعلى أسس علمية حبيث ميكن حتقيق املطلوب وفقا
لألهداف احملددة مسبقا ،وأن تكون نشاطات اختيار وتعيني املوظفني واضحة تسهم يف وضع العامل املناسب يف املكان
الوظيفي املناسب ،وكذلك االهتمام مبهمة وصف وتوصيف الوظائف وحتليل العمل وإعداد مالك وظيفي للمصرف
وللصريفة اإلسالمية ،وأن يتم حتديثه بشكل دوري ومستمر حَّت يتماشى مع التغريات اليت حتدث يف املصرف.
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