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  :Introductionالمقدمــة  
 ه ايقددددايييوودددو  ددددا ايعدددل سويقددددايم اددد  سواوددددي يي سوايايدددص ةدددد  اييي دددي سواعي دددد      

ةه ددددي   .اسألبعدددديل ايددددثر  اييددددار  بدددديواي ي س  سوبي يددددص سواي اعددددص  ا ددددو ايعددددلل سو اس دددد 

 -وا اسوعدددددد -و اسوددددددل -سواالدددددد  -سالبي ددددددي   -سألة ددددددي  -سوخددددددلا  -لع سويقايم:)سوقدددددد

 -سوقييقدددد  -بددددي    -سال يادددديع  -سوعالقددددي  -سوخددددي    -سوددددلسخل  -يعل سويودددد -سو ددددا  

 -اييدددددي اي  ددددد  -س قدددددي سيي   -س و ي ا ددددد  -سوي ددددديال  -سآل ددددد  -ا  ددددد  -سألخضددددد 

  .(اغي  ي اسو ييل  -سووي اق  -سوشب  

 سويقدددددددايم سوخدددددددلا  إلس  ا صس قدددددددي سيي ي لس    س اددددددد  اقلددددددد ييب دددددددي  ددددددد س ي يقددددددد  

 س قدددددي سيي  أقييقددددديي  ااي يدددددص سويقدددددايم سوا ددددد ة   )سوا ددددد ة (ح وييادددددل  عددددد 

 أ دددب ةددد  عددديوي سويددداي  شددديي لي دددياي   اي دددلل ايق ددد  با دددوو ةلقدددوص ااوهددداي ادددلي  

ص  يةدددص. ايقدددياع  س لس يدددياي قدددو سوعددديالي  باقددديايييهي ح ال ا دددين ا دددو  ا  يدددي   أاددد س  

ص سوابلعدددص اي ل دددم عايدددم سو ددد ا  لسخدددم سوددد س  سوبشددد ي ةهدددا حولزبدددي  سأل اددديي سوقدددلا يص 

سويقليليددددص ااضددددف سوييبيددددم سووعلدددد  ةدددد  يب دددد  اي ويدددد   غيدددد  واضددددف سألة ددددي  سو ليددددل  أا

 .سوقلياص ي  سويقايقيص سوا  ةيصس قي سيي ي

اددد  أ  دددي   أقيقددديي   اددد  سواويدددل   دددي  شدددي  بدددا  سوقيددديا سوا ددد ة  ي عدددل    دددي  وعدددم ا 

 ةددددد  ييددددداي  لا س  ودددددو ا سالقي ددددديل سوددددداي   أل  بلدددددل اددددد  بلدددددلس  سواعادددددا   اي اييدددددو

ااس بددددص سوييددددا س  سواعي دددد   ةدددد  سوعلدددداي سواع ةيددددص خددددالم  سوبشدددد يص ادددد سوا ياعددددي  

 اددددددا سقي دددددديل  ي دددددديهاس  حس قددددددي سيي  سويو يدددددد   ي قدددددديلاص سواعي دددددد  ح س لس يددددددا

ادد  سوااي قدددي  سو اييدددص  ألسء أةضدددم بدددلال أ ددموزيددديل  سودداع  سوا ددد ة  اددد  ح سواع ةددص

بيألزادددي  سواعقدددل  اسوالي دددص  ااي يددد س  سوبي دددص   ظدددم يادددليي  عددديوي سويدددايةددد حاسويقليليدددص

اسواخددددديي    با اسعهدددددي سوايعدددددلل  سواخددددديي   س قددددد ي سيي يص سواخددددديي س اسو ددددداس   ا

سو ليددددص سوعياددددص اسوخي ددددص ابضددددا هي سواخدددديي  سواي يددددص سوايارلددددص بيواخدددديي  سوقييقدددديص 

 سوايارلدددددصح بقدددددد عص سوييدددددا  سويق دددددد  اسألزادددددي  اسو دددددداس   حاسوايويددددددص س قي ددددديليصا

ح اسيقددديا سألقددداسة ا رددد   سوخدددلاي  اشدددب ص سال ي  يددد  اسواعلااددديي  ايق يدددي  سالي ددديم

سوشددددددليل  اسألزاددددددي  سواوي  ددددددص ااا ددددددي  سويضددددددخي سوايالاقددددددص  اي اعهددددددي اسوا يةقددددددص

ااخددديي  ح اسوخ  دددصسوي دددي   سوعيوايدددص اسوي ددديال  سولاويدددص  ايا يددد  سألاددداسماغقددديم 

اييبيقدددددي   سألاددددداسميدددددلايم  ثا  ا سوعاوادددددص سوا ددددد ةيص سوي يددددد  سوا ددددديخ  اي ليدددددي 

ح ايدددداةي  اييلبددددي  سوي ايددددص سوشدددديالص سوا ددددي سو شدددديل إلس  اإ قدددديء  سواا اددددص سواثققدددديص

ادددد  خددددالم سوقيدددديي بي  ددددالر س لس   اسوييدددداي  س لس    سواقدددديلساصايددددص  اياقيددددم سوي

 .سوخض سء اسو ي ةص سوخض سء لس  اااي قي  س 

يي  واي دددص إودددة  دددييغص ايب ددد  إقدددي سيي بددداا  س سوا ددد ةيص سواثققدددي  س ادددي  عدددم  ددد 

سعياددددديلس علدددددة اضدددددياي  سويقدددددايم  يلددددد  سويادددددليي  اسواخددددديي س ابي ددددد   وا يبهدددددص 

 اسوعقال يدددددص )سوه اايص اسولةيعيدددددصصس قدددددي سيي ي اس اييدددددو س قدددددي سيي  سوا ددددد ة  

 إقدددديراي سو ويلددددص وااس هددددص يلدددد  سوياددددليي  اسوي يدددد  اعهددددي ا اسوي يةقدددديص(ح ي يل سوقددددبم
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ويعزيدددددز  قددددديي سوقدددددا  ااعيو دددددص  قددددديي  اإ قدددددي يص اةعيويدددددصح حييادددددص ب وددددديء سووددددد ن سوا

سوبقدددديء اسوي يدددد  اااس اددددص سال ددددلس ح اياقيددددم سوعاس ددددل سوابيشدددد    أ ددددمسوضددددع  ادددد  

ا ددداال  سودددة ايودددص  حسوبقددديء اسو بايدددص اسو اددداسوازسيدددي سوي يةقددديص ااغيددد  ابيشددد  ح وياقيدددم 

 . ق سواثق س زل ي ايعزيز  سواثقق ااسويايّز  سويواة

سوو  يدددص اددد  اقدددم علدددي سويقدددايم سوا ددد ة   اإقدددهياييوسو يدددي  سواع ةيدددص  أ ايدددصي بدددف  

ي ةدددل سوا يبدددص  سألعاددديم إلس  ويددداة  ا  عدددي  إضددديةيي  ايخ  دددي ةددد  علددداي  س قدددي سيي  

سوع بيدددص اسوع سقيدددص ايدددلعيي ييدددا  سوباددد  سوعلاددد ح بل  دددص  بيددد    ا هدددي ي عادددم ةلقدددوص 

ااضددداعيص   قدددي ص ةضدددال عددد  يس قدددي سيي ي لس  سويقدددايم سوادددلي  اةدددم واضدددياي  س 

وياقيدددم سو دددال  سواظيويدددص اسوو يدددص ةددد  عاليدددص  اسويوددديعل ح سويقدددايم سودددلسخل  اسوخدددي   

سوخدددي    بشددد م ابيشددد  اغيددد  ابيشددد ح اأقددديوي  سويعيادددم اعدددو  يقدددليي سوخلادددص ولزبدددا 

   دددديرو ددددا  ادددداظو  سوا دددد   يعددددلا  ااددددا  قدددداعص سوا دددد   اأاددددل اقدددديلزاي  

وليددداس ي ي سيي يييوح اودددليهي سوقدددل   علدددة سوي يددد  اسويعدددليم سولاظددد  وقدددلا هي سقددد ييبيدددم

ااددددم سواشددددي م  اأ اددددييهي سوايبيي ددددص اسوايعددددلل ح  لال أةعدددديم سوزبددددا  سوخددددي    اددددف

ااعيو دددص سوشددد ياد ي قددديلس  وولقدددوص يقدددايم سوعالقدددي  بدددلال اددد  يقدددايم سو دددوقي  ا للدددص 

اددداظو  ا ددداه  ةددد  ا  اسوبه دددص عالادددي  سوقدددس يقددديي ااةددد  سواددداس   باقددد  سويعيادددم

سوادددديويي  سوزبددددي    لاايةظددددص علددددةو سوا دددد   اقددددلا  سوخددددلاي  سوا دددد ةيص سواي اعددددص

أ ددداسا  ليدددل  اددد  سوخدددلاي  سوا ددد ةيص اسوي ايليدددص  إ يشدددي . ااسقددديقيي  سو دددلل اددد هي

اإيبددديا اددد هل خلدددم  يصقددديراي سووددد ن س  إ يشدددي اياقدددي  سوا ددديل سواددديو  اييددداي ه ا

سوزبدددددا  -سويقدددددايق  )سوزبدددددا  سودددددلسخل سوخايقددددد  م  ضدددددي وضددددداي  ياقيدددددسألقددددداسة 

ةضدددددال عددددد  سويادددددل  عددددد  اي يدددددص سأللسء ( سوبي دددددص -سوا يادددددف–   سوا ددددد-سوخدددددي   

اسوي يةقدددددد   :س لس   اسودددددداظيو  اس قددددددي سيي  اسشدددددد يوو سوايعددددددلل  سوايارلددددددص بدددددديأللسء

ح أ اددديي سوزبدددي   اسقدددلا  سويعيادددم اعهدددي ح ةضدددال عددد  سقددديع س اسألخضددد  اسوايايدددز

 س زل دددي سويايدددز اةددد  سواثققدددي  سويددد  يباددد  عددد   أللسءسسو هدددا  باقدددياد  أ دددماددد  

  .ايعزيز س قيلساص سوبي يص اسوا ياع  اي ايص سوبلل سواثقق 

خاقددددص أبدددداس  ح سقددددياا   ي لييددددو سويدددد  إقدددديع س  اضددددياي  يهددددل  سو يددددي  سوددددة 

 ضدددا   ددد ه سألبددداس  يااو دددم بدددي  يبيددد  ا س عدددو سوعلايدددصح سبيدددلأيهي اقلادددص سو يدددي ح 

او دددم ة دددم إايددداد  ييدددازا و دددم بدددي  يشددديام رالردددص ة دددامح حعشددد  ة دددال   خاقدددص

يا دددد  يلدددد  سوو ددددام اسواربيددددص ةدددد  ةهدددد   اايايددددي  سو يددددي ح سويدددد  ح رالرددددص ابيادددد 

بخييادددص سو يدددي  أ ضددد   ا ددديلص ا قددد اص واددد هل اعلدددي اةلقدددوص سويقدددايم سوا ددد ة  

 .سوا  ة  ب ويء  اةعيويص اإ قي يص أللسءاس س قي سيي  

إقدددديخلي سواثودددد  )سو ييدددد ( قددددل اادددد  سو ددددلي  بيودددد    اوةاي ددددص سوعلايددددص اسأللبيددددصح ة 

سواددد هل سوا دددو  ةددد  س  ددديز سبددداس  سو يدددي  سوخاقدددص اة ددداوو سوخياقدددص عشددد ح سعياددديلس 

سودددلا يي  سوعلايدددصح إقدددي يلس علدددة سواقددد  سوا يبددد  اعيادددلس علدددة ادددي  شددد  ةددد  سو يددد  اس

أل  بيددددصح ةضددددال عدددد  سوي ددددو  ةدددد  ا هدددديح اس اسواقدددديال ح اسول سقددددي  اسواايضدددد س 
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ويعقددددد   خدددددد    س  سوااراقيدددددص اسأل يليايدددددص شدددددب ص سواعلاادددددي  سولاويدددددص )سال ي  يدددددد (

 .باايايي  سو يي  سوايعلقص سواقي لس  سوعلايص

قدددهي ةددد  ااس بدددص سوييدددا  يس  سقدددلي  يددديب   ددد س ا اادددم أ   أخددد س يقدددعل  اوي  حاأخيددد س ح

رقيةددددص سوإردددد سء ا ح  اأ لسةددددو سوا  ددددا اقددددم سووي ددددلي أ ةدددد  ايدددديلي  سوعاددددم سوا دددد ة  ا

يبدددي   وبددد م سوازيدددل اددد  سوبادددا  سوعلايدددصح    دددا اددد     ح ااددديةزس  ولبدددياري سوا ددد ةيص

عي ددددل اسو ياعددددي  اي يوددددف بهدددد س سواثودددد  ادددد  قبددددم سويلبددددص سولس قددددي  ةدددد  سو أ  ايعدددديوة

سوا شددددل  سوايويددددص اسوا دددد ةيص ةدددد  اأ دددداي  سوقدددد س  سويقددددايم  إلس  اسوعدددديالي  ةدددد  

 ياص اسوخي ص اسواخيليص.سوع

اأ دددل  اقدددلا  اأ دددب   س دددا  قددل اةقددد  ةيادددي ة ددد   ا يبدد  أ ألعددا   عدددز ا دددم  

ةددد  عددد    ددد س سواثوددد  بيالقدددلا  سوبقددديي اسواسضددد  و ددد   اقدددم اددد  خالودددو سوا وعدددص 

 اسوع سقيدددددص عااادددددي   سويددددد  يقدددددهي ةددددد  ي ايدددددص قددددداة سوا دددددي   سوع بيدددددصسوايلابدددددص ا

ي دددديم  ضددددي سوقددددي    أ اسقليايددددي  اعيوايددددي . ا اسزل ي  ددددي ا  ياهددددي االيددددي   خ ا ددددي  

اأشددد    دددم اددد  قدددي ل   ااقددد  سودددة  دددي ب  ةددد  س  ددديز  ددد س سوعادددم سو ددد يي اسالخددد ي  

 س زل ددددي حوخيدددد  اس  ددددالر اسواددددي ةيددددو  ايعددددي  ي عي ددددي أ ا  ادددد  ا سء سوق ددددل ا

 اسواال هلل    سوعيواي .

 عزالالدكتور نصير محمد 

 19/9/2022الصويرة 
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 لفصل األولا
 أساسيات المصارف التجارية

علة سواقياد  ة  سالقي يل سواي  ح اايقاي     يقييثل  سوا ي   سوي ي يص لا س   

اسوخلاي  سوا  ةيص واييلبي   سألااسمة  ياةي  ايي لة  و  ة  قيياهي  سو ز   اسو ل 

 وةة سلقياوص سو قليص لا  ي ة  ياةي  سوةضال ع  ح س  يايعيصا س قي يليصسوي ايص 

ة  ظم سوا يةقص سوشليل  ة  سوبي ص أ اسعهي  إخيال ب سألعايماسواثققي  ا شييي  

و و  ةا  أ شيص اأعايم سوا ي   سوي ي يص سيقع   سو ا يصسوا  ةيص الخام سوعيوي إوة 

 .اإق سضهي سألااسملا س  ايايي  اويق  ا ي ي  وي ايف  يثل   أ باا

ا   سوزبي   ي يص ة  سألقي  ة  ازساوص  شييهي علة اي يالعو وليهي سوي سوا ي  يعيال 

.  اي  ا سوايم ة  بقيص سواالس  .  أ  سوايم أا غي ه حاوي  علة ااسل ي سو سييص حأااسم

 ا     أقي  عام سوإسوعيالص ة  ا يال  س  ييج سوقلع  أا يقليي سوخلاي  ا س قي يليص

أ هي يقبم سوالس ف ا  سو ي  وليهي بوي ل  اعي ص ري يعيل  إ   سوي ي    ا سوايي    بيو قال 

اب و  ةه  ياقم  ح ي علة ش م ق ا  أا يقهيال  ول ي  بوي ل  أعلة ا  سألاوةإقيراي 

ا وعص أا إي سل ا  سوو ة بي  سووي ليي  ا ييي يققيي سوعاليي  سوا  ةيص ة  سوعيل  إوة 

باا بهي  ا     سوي  يي ي  علة سوا  : اعي   اي سالاوة: سويقهيال  سوا  ةيص

اا  سألارلص: خ ي  حوزبي  وبيقليي ق ا  أا قل  أا ضاي   ا    يويزسي سو حسويزساي 

سوقا  علة سوا شا  )سواقيبي  سو ي يص سوالي ص( سالعيايلس   حسألا سة سوي ي يص

 ا   سواسوري يص سوخلاي  سوا  ةيص: ال يي ي  علة  .إ لس  خييبي  سوضاي  حسواقي ليص

أا يقبم  حاقيبم أ   أا ةي ل  ييقيضي ي ا   باا بهي سويزساي اعي ي  ا   خلاي  يقلاهي سو

 حسواقيبي  سو ي يص سولس  ص حاقيبي  سوالس ف سو ي يص :اا  سألارلص حالس ف ا  سوالخ ي 

 .سوزبي  يا يم سألا سة سوي ي يص  ييبص ع   حسوااسال  سوا  ةيص

سوي ي   ا  خالم سوبيي ي   ا   ي ش س  اسو قيبص علة سوب سوا  ز  سوا   ا يقاي 

ا  خالوهي ازساوص  شييو ة  س ش س   سوا  ز  سوا   اسوقاس ي سوايويص سوي  يقيييف 

يي يققيي  ـ س سوو ـم أقيقيي  سوا ي   سوي ي يص ااضياي هي  اسويا يو اواع ةصاسو قيبص 

 إوة رال  ابيا    : 

  المؤسسات المالية و المصارف :األول المبحث

 : المفهوم واألشكال واألهداف.المصارف التجاريةالمبحث الثاني: 

 واألهمية المصارف التجارية: الوظائف والموارد واإلستخدامات :المبحث الثالث
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  األول المبحث
  المؤسسات المالية و المصارف

 9: ايل      حجس   لاص ا ِ   و ايي : ا ل  سو َّ     )   ( ة  )وقي  سوع  

ةي  ةي  َ َ َ  اَ      سو لاص 189حن  ِ ة و َ    (.باع ة َ لُّ سوش ء ع  ا هو َ َ ةَو يَ  

ِ    سألَشييء ع   ة  ي سآلييِ  أَ  بيَّ  ي ي ايَ   ي   سآليي  يَب يي  هي ايَ   إ   سث ي بيوي اي  اَ  َّ

م  سولًّ  ي علة سول  ي اسولي ي ا هيح اسو َّ     ةَض  ي ي  ألَ َّ  مَّ اسال ا هاي ا     علة سوّلِ

َ    ع  قِياِص  يِابو اسو َّ     بيف سو    بيووضص ا ا ا   و  ألَ و ي   َ َ    بو ع   ي   

ي َ     س   اسو َّ َ ا    إوة َ ا   . اسوي   ي   ة   ايف سوبِييعيِ  إ  وية سولَّ س ي اسو َّ َّ

ي َ ة ُّ سو قّيل  ا  سوا  ي ةصِ  ِ  اسو اف َ ييِ    اَ ييِ ةصٌ. اسو َّ   ا سويََّ  ُّ

ل ِ ةضص أَال اي   ٌم وَ ا  ٌ  أَ  ةَض  ايقيم َ َ ة    سولَّ سِ َي بيول ي ي  ابي  سوّلِ  اي  َ   

م  سوَ ي م  اقيم سو َّ      ٌ  ة  سأل اا . اقيم سو     سوَاز    اسوعَل  يََ ّ ِ ا  م َ ي َ ٌ  ا 

ِ ةي  أَ  َاع ِلال ((  لة   سوعظيي.  سوقياص  اسوعَلم  سوِار م   اقاوو يعيوة ))اوي ي لاس ع هي َا  

ا ع   بيوا    علة أ و ا شا  أا اثققص ا ل  علة ي  ي  ولقييي باعايم 

سوا ي  ح اسوو ة بي  سوَا ِ   اسوب   ي يلَم   لاص َا ِ   أا ب   بش ٍم عيّي علة أ  

يخِ ّ ٍص ة  سويعيام اف سو ثّققٍص ا    ّقال بإق سضهي. ا 

و و  ال يا ل ة اة بي  سوَا ِ   اسوب  ح او   يا ل ة ٌة اساٌل   يق ٌّ ا ا ة  سأل ِم 

سول اّ  و ال سوا  يلاي . إ   إّ  سوا ل  سوخيّن ب لاص ب   أ ب  ا يبيي  اف  ّم ع اس  

قيبم سوع بّ  ولّوظ س   ليزّ  ) ثّققٍص َا ِ ةيّصح ا لاص ب      سوا  اس يقل  إوة  (حBankا 

 سوعيوي سوَا ِ ةّ  سوع بّ  عب  سوعيوي سوَا ِ ةّ  سو  بّ .

 

: إ  أ م  لاص )ا ِ   ب ق  سو سء( ااخا  ا  سو    أوالً: نشأة المصارف وتطورها

باع ة بيف سو قل بيو قل ايق ل بو سوا ي  سو   ييي ةيو سو   ح اشيقص ا  سو ي ةص أا 

. اسو  س  أا 1ي ي  أ  بلوهي بيول س ي أا ل ي ي  قاس يسويعيام بيألااسم يقيم:     سول 

سو ي ة  ا اعهي  يي ةص اسو  سةص أا سو ي ةص    ا ةص سو  س ح يقيبلهي سو لاص 

( ايع     لاة اا ي أا أاي  واوظ سو وي   اف ضاي  ل  ص عيويص ا  Bankسو  بيص )

 سألاي  اسوااييص.

  ف أ لهي إوة سو لاص سوو  قيص أاي ا    أا سوا     س  سأل م سألا ب  ي 

(BANJUE( اسوة أ م سو لاص ساليييويص )BANCAبي  ا )   سشيق  ا  سواقيعل سوي   ي

ي ل  عليهي سو  سةا  ة  أقاسة سوب لقيص اأاقي لسي ايع   "سوا يبص" ا ي  يق ل 

ق ل بيوا يبص سوي  ي ل  عليهي سو  سةا  وياايم سوعالص ري ييا  سواع   ةياي بعل و   ي

بيو لاصح سوا ضل  سوي  يي ةاقهي عل ا يبيلم سوعاال  ري أ با  ة  سو هي  يع   سوا ي  

سو   يا ل ةيو يل  سوا ضل  ا ي    ةيو سوايي    بيو قال ة  أاسخ  سوق ا  سواقيةح 

يع   اول  يع    ق  سويياوص أ  ا ضل  سو  س   إعال  ع   Bankrput)ا لاص )

  .2إقيا س  ة  ازساوص سو  سةصإةالقو اعلي سوقاير وو ب
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ا   Historical Development Of Bank سوا ي  يايل يي ي   شاء اييا   

اسوبيبليي  اسووي يقيي  اسوبييواص اس غ يم اسو ااي   سوقاا يي سواضي س  سألاوة ارم 

 اس  سخيلو  سألش يم اسواظي  . 

ص اسوا  ةيصح ايي يربييهي ة  اقليو وقل الل ااا سب  ة  سوعهل سوبيبل ح سواعياال  سوايوي

  أ بااييا   سوا ي   ة  زا  سووي يقيي  إ   .سو س عص سو ي  )ش يعص ااا سب (

ولا ي   شه   اسقعص ة  ا يم سوي ي   اف بالل ةي   اسوبالل سوايلص علة قاسام سوبا  

 .3سواياقي

وعاليي  سوايويص اوقل شهل  سوا ي   ييا س  أخ  ة  سوعهل سويا ي   إ  سيقع  ا  س

اسوا  ةيص سوة سوعاليي  سواقيبيص سوي  يخين بلةي  سوياايص الةي  سال ياي  ايخ ين 

  واي  اقيقلص و م زبا  ييعيام ا  ةيي . 

اة  ا   ة  عهل سوبييواصح أضيو  عاليي  يقليل سوالةاعي  ايا يم سواقباضي  

ال. ايقلا  سوعاليي  سوايعلقص بيوخزي صح اأخ   عاليي  سويقلي  الد اياقي سأل

  سواقيبي  ولالس ف شبو اقيا  ا ا اي يقاة سآل  أ باإ   سوا  ةيص ة  سوعهل سو ااي   

اي    عليو  حيشام  ايوص سوزبا  علة  ي بي  سولس   اسوالي إ    بيواقيبي  سو ي يص.

 سواييبقص بش م لا   ااقيا .

   بي ي يهي اف سوشيي اسويا  ة ي   اي ع   سوع   قبم س قالي اة  ا ص بيو س  سواشها 

بقي  ع له سوالس ف اية قبيم إ   سألاي  يو يلة سو با  اشها س ب قبمسو ب  ااال )ن( 

علة ب  أب  ييو  )ا( ويياوة سألايي سب  عاو  أالعهي ولد   يو ا  ا ص إوة سوالي ص 

  ل ي إوة أ ايبهي. 

 ي  سوع   بي  أ وقهي سا بي هي  بي يقيي  قاسء سألااسم قيراي اقل ع   سوا يا    

ابي  سويهال: سألاوة: إعييء سوايم اضي بص علة ا ص سو ب . اسوري يص: س ق س  بيو   

 سو    ي  شي عي ة  سو ي ليص. 

. س و ا  4 يء س قالي اا ي سو بي  اسقي   سوعام سوا  ة  علة سوي يقص سألاوة ةقي

س و زء سووي   إقيراي ي يي ف ة  بلسيص سألا  سواقلي بو إ  سوعام سوا  ة  ا  قبام سوالس

 .5ييا  يبعي القيعايم سو قال  اقيي ة  سوابيلال اقل )سال ياي ( 

  ي أزسء سوظها  سواقيق  بيواوهاي سوالي  ولا ي    ي  علة يل سو ييغص  ي ل  س شي  

ة قباال ة  اسو يي ةص ة ي اس يقبلا  إيلسا سو قال وليهي اقيبم إي يال  إيلسا أخ   يلق

سويلسام اةيء بيالويزساي  سوايلابص ا  ايالهي اسوي  ييا   ةياي بعل إوة اي يقاة 

 بيوشي ي . ري سخ  سو ييغص اسو يي ةص ييقيضا  عااوص ا  سواالعي  وقيء سواوظ سألاي .

 اي سخ اس يي  ةا  ب زء ا  سوالس ف  ليي اي ي  علة  و  أ  بلأ  سو ا   سوابل يص 

 . 6  علة اي عليو أال أ باي   ييبلا  اييالل اعيواهي إوة أ   عايم سوا 
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بيل ج يي يخ  س يلق  ةيو ا  أ م  ا:  7سوي ي يص سوا ي  ا   ابيا يل او م وقل 

ة  سوقيبمح ة   ا ااعص ا  سو ظي سوبلس يصح سوي   ي   يياوة عاليي  س يلسا اسال ياي 

 أا ابي اييارم ة : 

اس يقيعلا  ة  ي شيي سوي ي  ح اا  ري يعي   سو ي  علة إيلسا : سو ي   ي كبار التجار

 قال ي وليهيح ايا لا  علة شهيل  يرب    س س يلسا. اة    ه سوا الص ييعهل سويي   

لهي. ع    س سأل م ابلأ قبام  سوا ي  اقل ا ر   با سقص سو قال  ظي  عااوص ي اّ ِ

 سوالس ف ا  سو اها . 

يق ضا  أااسوهي باقيبم عااوص  ي    بي   ة  سوبلسيص. اقل ا ر  سو ي   ي اس  المرابون:

 ع    س سأل م ابلأ س ق س  بوي ل . سوا ي  

: سو ي   ي اس يشي لا  بي ي   سوال ح اسواعيل ح ةي يقباس ب و  خب   بعيي  الصاغة

س ري  ي ا سواعيل ح اأقعي  يح ة ي  سو ي  يق لا هي ول ش  ع  عيي  سو قال سواعل يص.

  سو اها ي اس ييقبلا  سوالس ف ا  ة  ري يا اس عالهي ييي  ا  ب    سوعالص.

  ايا اا  شهيلس  يرب    س س يلسا.

وقل س اف سوبيارا  علة إ  يي ي   شا  سوا ي   سواليرص يبلأ ا  ا ي   سوق   سوري   

اياله ا     1157عش  ولايالل إ  ياق  أام ا    ة  الي ص سوب لقيص عيي 

ري ا     ييويا عيي  1401ي اا    ب شلا ص عيي 1350ة  عيي  ( سزي  اا)

ح ري أ شا  1800بالي ص سوب لقيص اا    ة  قي سو   أققو  يبليا  عيي  1794

 . 8سوا ي   بعل  و  ة  أا ي ي اغي  ي ا  بللس  سوعيوي

ظ ا  أاي ة  سوبالل سوع بيص ة ي  سوعام سوا  ة  عقياي اخضف سوش ة ول    سواقييق

 أش يم سوا ي   سوي ي يص إوة سألا بيصح األخل ة قلاس سو ظي سوا  ةيص  سوع ا  سواقية

ييبعص وش  ص سوا ي    س  سوو اا اسوا ي   سو )سوا ي   سواو ل ح بللس هي ا هي:

 ةضال ع  إ شيء سوا ي   س قالايص ة  سو    سوري   ا  سوق   سوعش ي .  قيبضص(

بظها  ألاس  ايويص اقيالرص اابي    اايعلل    س ةضال ع  اوقل ي ل    ه سوييا س  

الا  ييا س   ا  يص ة  سوقييا سوا  ة  اسيقيا ال  سوي ية  سولاو  اسقيقيي  

اا   ي    خ  الا  ييا س  اي ي س  ة  سالقي يل سوعيوا   سأل  بيص سألااسم ثا  

ايعلل  سو  قيص ابلسيص  سواثققي سوعيوايص ايقي ا لا   س قي يليصاظها  سوي يال  

 ظها  سو يي ي  سوا  ةيص سوعاالقص. 

ابعل  حسوا  زيص ة  أام أا  ي  ي   ا ي   ي ي يص سوب ا  شا  اييا  اةياي ييعلم ب

سوالي . ا ي   سوا  ز  سوا   سوييا  ة  سواظي   سوي  قيا  بهي اية شال  اظي   

س  لي س سوا  ز  اة  عيي  ي اا   1688بلسيييهي يارمح ب شاء ا    سوقايل عيي 

                                       
  االئتمان هو: أن يقدم المصرف للزبون نقوداً، أو وعوداً في وفاء التزاماته. ومعنى االئتمان :في

الشؤون المالية تعني قرضا أو حسابا على الكشوف يمنحه المصرف لزبائنه. أما حجم االئتمان : هو 

 المقدار الكلي للقروض والسلف التي يمنحها النظام المصرفي.
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سوا  زيص و ا و أام ا   سوب ا سوبيارا  ا    س  لي س بي   سوبلسيص و شاء  يعلي. 1694

سوا  زيص اسوي  الزسم سو ري  ا  اظي وهي قي   سواوعام  سوب ا اي   ابيل  ااظي   

واقي ي سوايض . ة  اي    ي  ا    ا  ز  اسال ة  اعظي بللس  سوعيوي بيقير يء 

يا ل اثققص وإل لس  سو قل  خيضعص وقليص  قليص اارلص إ   سوااليي  سوايال  سألا ي يص 

با ل  سالايييي سألا ي   سو   يالل سوقييقص سو قليص ولبلل اسوي  يليزي بي وي  ي  ايف 

ا  و  يا ل اثققص  قل   لس  ة   حايق     س س  لس  علة سوه ل حا ي   س  لس 

 . 9قعاليص اسوبا ي سواال ص سوع بيص سو

اسقي    س قي يليصاهاي ة  سوقييقي  سوايويص ا سيثل  لا سوا  زيص  سوب ا عاااي أخ   

يقايييهي ااظي وهي سوايعلل   إخيال سوا  ةيص ولا ااص بيو غي ا   سألعايم شييهي علة 

اخلاص سوا ي   سوي ي يص باي  ياقم س ب  ا وعص والقي يل سواي   اياقيم أ لس  

 ييقص سو قليص ولبلل.سوق

سوقييا سوا  ة  أا سو هيز  اي يص  ياضي  س نشأة الجهاز المصرفي العراقي ومراحله:

سوا  ة  با وو ا ااعص سواثققي  سوا  ةيص اسوقاس ي  اسأل ظاص سوي  يياو  ا هي 

ايعام ة  ظلهي سوا ي   ة   و  سوبلل. باع ة  خ  س  سوا ي   اسواثققي  سوا  ةيص 

ل ظيي سوايو  يعام  ااعيص يي اف ةيهي سألااسم اسوالخ س  ويعيل سق سضهي سوة ا  سوا ا ص و

 يقيييف اي غ  ة  س قيراي .

 أ  س  سواثققي  سوايويص يعّل  از  سوا م بي  سوالخ ي  اسواقيرا ي . 

ح ا ي  أقلاهي سوا    1867بعل  ا سام سبيلأ  ا  عيي  ا  سو هيز سوا  ة  سوع سق 

 .     سوشيه  شيه س ي س  ح اسوا    سوش ق  سوب ييي  سوعراي  ح اا

. سوي  شهل  إ شيء سوا    1935ابعل ي بلأ  ا الص سو ي ةص سوع سقيص سواي يص عيي  

 ا  ةي   اي:  1940سو  يع  سوز سع  سو   أ ب  بعل عيي 

  سوا    سوز سع  -

 سوا    سو  يع .  -

  ي ي   اايلح رـي سوا    أ شئ ا    سو سةلي   ا    ا اا 1941اة  عيي 

اسوا     1948ح  اي يـي ياقي  سوا    سوعقي   عيي 1947سوا  ز  سوع سق  عيي

سويعيا   اا    سو  ا ح اسوعليل ا  سوا ي   سوع سقيص سوخي ص  ا    سالعيايل 

اسوا    سوايال اا    سو شيلح سضيةص سوة ة اا سوا ي   سأل  بيص سوي  ي ياز 

 غلبهي ييبعص ولا ي   سولب ي يصح اسال ل يصا    س 15علل ي 

ا اايصح  7ا  ةي  ا هي  54اة  سواق  سوايو  يي ا  سو هيز سوا  ة  سوع سق  ا   .

 15ا ي   سقالايصح ا 9ا  ةي ي ي يي خي ي ح  23ااسال سقالا  الي  سوياقي ح ا

 ة عي  وا ي   س  بيص. سضيةص سوة ا ي  ياريم وا    س  ب  اسال. 

ش  ص ياايم  34سو ري  ا  سواثققي  سوي  يقاي ببع  سألعايم سوا  ةيص ا هي ا  ي  

ش  ص   سةص ييبعص وا ي  ح اف ش  ص وضاي  سوق ا ح اش  ص  2000ايو ح اااسو 

وياايم سواشي يف سو  ي   اسواياقيصح ش  يي  وخلاي  سو ي ةص سالو ي ا يص اسوبييقص 
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ص ولا ي   ااازعص ة  اايةظي  سوع سة ة عي  ييبع 800سو  يصح سضيةص سوة ااسو  

 ( يقيع   سقايء سوا ي   سوعيالص بيوع سة علة سو اا سآلي :1-1) م ايعهي. سو لا

( بأسماء المصارف العاملة بالعراق والمجازة من قبل المصرف المركزي 1-1جدول )

 .2017العراقي لسنة 
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  :وتقسيماتها المؤسسات الماليةمفهوم ثانيا: 

 :The Concept Of Financial Institutionsؤسسات المالية مفهوم الم .1

سوي ي يص اسو  يعيص  سألخ د سألعايميعل سواثققص سوايويص ا ظاص سعايم  بقيص ا ظاي   

ايويص ارم سوق ا  اسالا سة سوايويص  اا الس هي اا السيإاّل س هي يخيل  ع هي ة   ا  

سو  يعيص  اي س   سواثققي  اا الس يارم  بلال  ا  سوابي   اسآلال  اسوااسل سوخيي سوي 

 خ ااهي أيضي  خ اي ايويص ارم سوالس ف اسوالخ س  با اسعهي سواخيلوص.

س   لاص سواثققص سوايويص اياييص ا  اوهااي  ا و لي   اي سواثققص اسوي  يع   علة  

ةو س هي )) م  ي م ي ظيا  سقي يل  اقيقم ايويي  ة  سيي  قي ا   اس يايع  اعي   ل

سال ييج أا يبيلم سوقلف اسوخلاي  اف سق س و أا سوقييي ب ال  أ ملال عاسام سال ييج ا  

 .سوعالييي  و    ياقيم  يي ص اعي ص ضا  ش اي سقي يليص يخيل  زاي يي  اا ي يي ((

اقل ع ةهي سخ ا  علة س هي ))ا ااعص ا  سوااس ل سوبش يص اسوايليص اسوايويص سوي  يعام  

سلسء اظي   ا ييص بهي اياقيم  أ مي  بش م اي يام ااهي م ا  اةم ي  ي  اع

سوايويص ا   سألعايمو   سو زء سوري   ا  سو لاص ))سوايويص( يشي  إوة  ايف  س لسةهي((.

سوخلاي  اسواايزس  اسالخي ين اسويا و و و  ع ل سخ  سواثققي  سوايويص ا  سو ي   

سوقييا سوايو  ويعي  يع ي  سخ  ا ا  سوايو   الاظ ي يي  سواوهاي  اا سويا و إوة

ايويص ارم  اا الس اسعيل  اضعهي بهي ص  سألااسمسواثققي  سوي  يعام علة  اف 

  سوالااقص. سواا الس سالقهي اسوق لس  ةضال  علة 

سوعياص  سألااسمةقل ع ةهي علة س هي سواثققي  سوي  يعبئ  يألعايمبساي سوقياا  سوخين 

ايويص( ا  سقهي اق لس  اقيبم  اا الس  الس  ايلساوص )اضعهي ب ا   اا أ ما  

ااثققي  غي   سألة سللةف ةاس ل وااليهي ايققي إوة اثققي  الس عيص س  يعام بالس ف 

 الس عيص )خلاي    ةص(.

ي زبي  هسوي  يزال  سواثققي ))س هي يل   Map Worldبي اي  الاظ يع ي  اثققص  

ص اييي سوقيي   اسالش س  عليهي ا  خالم سوقاس ي  ببيقص ا  سوخلاي  سوايويص سواي اع

  اسويش يعي  سوا اايص.

ايويص  اا الس ا  عياص سو ي  ااضعهي ة   سألااسماع ة  بي هي اثققص يقاي ب اف 

ارم )سوالس ف اسوق ا  اسوق لس  بلال  ا  سواايل ي  سوايويص(.اا   و    ل س  يع ي  

س اسا سواثققي  سوايويص اف  خيال اع ة سوضيم  سواثققص سوايويص غي  قيبم ولا   بيو

 سوق ي  سوقيلي.  مسا ي يص ظها  س اسا  ليل  ا هي علة سواقياد سوعيوا  ة  سأل

                                       
 الموجوداتAssets) هي نفسها تعني األصول )(Origins) 

االسهم: عبارة عن شهادة تخول لمالكها الحق في ملكية جزء من رأس مال المؤسسة التى اصدرت 

 هذ السهم.

السند: عبارة عن جزء من قرض تصدره المؤسسة المقترضة او دولة او هيئة مقترضة ويتم طرحه 

رض على المقرضين الذين يرغبون في اقراض هذه المؤسسة او هذا لالكتتاب فيه من جانب المقت

 المقترض، والسند هو بمثابة تعهد بسداد مبلغ معين في تاريخ معين بمعدل فائدة محدد.
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سوا    سوي ي   ا  سوا يق  س   ايز بي   :تقسيمات للمؤسسات المالية وأنواعها .2

عقل اقي  ص قبم إقيع س  يققياي  ولاثققي  سوايويص اأ اسعهي ا اسواثققص سوايويص

 ( سآلي :2-1بي هاي  اي ي ا  ي  لام )

 الفرق بين المصرف التجاري والمؤسسة المالية:( 2-1جدول )

 المؤسسات المالية المصرف التجاري

عبي   ع  اثققص ايويص يُّلس  باقلا  علا  اييعيام 

 ة   يةص اقي م سولةف )سو قليص اسوايويص(ح

  س قيراي س . ايا   سوق ا  اياظ سوالس ف إ   يقبم

ايثل  ا ااعص ا  سوخلاي  سوا يبيص بهيح اةقي  

وقاسعل اأع س  اعيلس  ا  ةيص ايلساوص ة  

سألقاسة سوا  ةيص. ا و  ا  أ م ياقيم ا ااعص 

سأل لس  س قي يليص اس  يايعيص سواالل  اقبقي ح 

ا  و  يقاي سوا    سوي ي   بيوعليل ا  سواظي   

سواال  اسالقي يلح  اي يعام سألقيقيص وخلاص سوا ياف 

علة ياةي  سوعليل ا  ة ن سوعام ولق ي  اأة سل 

سوا ياف سواال . ااي ي ايّز سوا    سوي ي   ع  

سوا ي   سألخ د  ا أ و يقاي بعاليص س ق س  

ايقليي سوق ا  ا  سوالس ف سوي  يا م عليهي ا  

سوزبي  . أ  أ و يقاي بإقيراي  سألااسم سواا ال  وليو 

 .ش يلهي اقيبم أقعي  ةي ل . ولا ام علة سأل بيراي

ي ا  سوا    سوي ي   ضا  سوو ص سواع اةص بيقي 

 سواثققي  سوايويص سوا  ةيص.

يشام سواثققي  سوايويص  ايف ة ي  

سوا ي   اسوا ي    -سوا ي  

س قيراي يص اش  ي  سويااي  ا  يليم 

س قيراي  اسوو ي  سألخ د ولش  ي  

ير يء سوا ي  ح ي ع   سوايويص. ابيق

 ايف   ه سواثققي  سوايويص بيقي 

اثققي  ايويص غي  ا  ةيص سوي  يقلي 

خلاي  ايويص ول اها  يخيل  ع  يل  

سوخلاي  سوي  يقلاهي سوا   . ييارم 

س خيال  سو  يق  بي  سواثققي  

سوايويص اسوا ي   سألخ د ة  أ  

سواثققي  سوايويص سألخ د ال يا  هي 

س ف ة  اقيبي  سوياةي  قبام سوال

اسوالس ف يا  سويل ح ة  اي  أ    س 

 . ا سوعام سألقيق  ولا ي  

 

سغ سضهي ا   إخيال يققيي سواثققي  سوايويص بقب   أزسءسو يّي   يعلل  يا هي وقل 

سواثققي  سوايويص  ي يققيا (3-1)  لام يضا هيح سوي   ييبييهي اسبايرهيا سء 

 :  سآلي سو ااايل ي علة ا  اي  سعياا يال  عالهي 
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 المالية ومجاالت عملهاالمؤسسات  ( تقسيمات3-1جدول )

ع
ائ
ود
ال

 

: وهي المؤسسات المالية التي تعتمد بشكل كبير على ودائعها مؤسسات ودائعية

 في عملها في االقراض والتمويل األخرى والمؤسسات األفرادمن دوائع 

التي ال تستخدم الودائع في عملها وانما وهي المؤسسات  مؤسسات غير ودائعية:

ومنها  تعتمد على الخبرات الذاتية ورؤوس اموالها المساهم بها من حملت اسهمها

 .اإلقتصاديةات المالية وشركات دراسات الجدوى ستثمارشركات اإل

ية
ح
نا
ال

 
ية
رف
ص
لم
 ا
فة
ص
ال
و 
ا

 

في المؤسسات المالية يتأتى هذا التقسيم بعد اعتبار المصارف التجارية النوع االبرز 

شيوعاً مما دفع إلى تمييزه عن باقي المؤسسات والتي صنفت على  كثرواالقدم واأل

 اساس:

وهي تلك المؤسسات المالية التي حصلت على ترخيص  المؤسسات المصرفية:

العمل المصرفي الخاصة بقبول الودائع واعادة توظيفها وفق صيغة قانونية 

 مصرفية.

هي المؤسسات التي تشابه عمل المصرف ولكنها لم  رفية:المؤسسات غير المص

تحصل على تفويض العمل المصرفي ألنها تعمل بجزء أو وظيفة واحدة من وظائف 

المصارف ومن ثم ال يصح القول عليها انها مصرفية ولكن يكتفي بأن تكون 

 مؤسسات مالية فقط مثالها مؤسسات الرهن العقاري ومكاتب االستشارات المالية.

ل
عم
ال
ق 
طا
ن

 

مؤسسات مالية ذات صفة شاملة: اي انها تقوم بأعمالها وفق مدى واسع من 

 الخدمات والمنشآت المالية المنتشرة بشكل كبير ومن امثلتها المصارف التجارية.

مؤسسات مالية متخصصة: وهي المؤسسات المالية التي تختص في مجال معين 

ة بسبب طبيعة البيئة المالية التي تعمل دون اخر مع التركيز على المجال بعمق ودق

 بها والتي تحاول ان تحقق ميزة تنافسية في مجال اختصاصها مثل مصارف

المتخصصة في تسويق االوراق المالية للجهات التي تصدر ألول مرة  ستثماراإل

 .االئتمانواتحادات 

ود
حد
 ال
ها
ور
عب

 

االتفاقيات الدولية مثل مؤسسات دولية: وهي المؤسسات التي خلقتها المعاهدات و

 الدولي وغيرها. صندوق النقد الدولي والمصرف

تعرف المصارف الدولية: بأنها تلك المؤسسات المصرفية التي تتوزع انشطتها 

وعملياتها المصرفية في أكثر من دولة ، فتمارس اعمالها في دولتين او أكثر عبر 

المتفرعة عنها وبأشكالها فروعها والمصارف التابعة لها او المؤسسات المالية 

المتعددة ، وتعد المصارف الدولية بمثابة مصارف تجارية تقبل الودائع المصرفية 

وتقدم القروض الدولية سواء اكان من المصرف االم ام من الفروع المنتشرة في 

مختلف دول العالم. وهناك من المصارف الدولية من يمارس نشاطا استثماريا 

لة االم ، فتصدر السندات األجنبية، وأيضا األوراق المالية مصرفيا في خارج الدو

مؤسسات محلية واقليمية: وهي المؤسسات التي تعمل ضمن البيئة المالية األجنبية.

 المحلية وفق التشريعات التي تشرعها الحكومة في كل بلد.
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 عل إوة  عاااي  يا   يققيي س اسا سواثققي  سوايويص  :انواع المؤسسات المالية -أ 

. غي  الس عيصاثققي   ثققي  الس عيصا :س اسا ي ل ج يا  ع اس    يق   ا

اي علُّ سوو ة سو  يق  بي   اَع  سواثققي  سوايويص ة  أ  سواثققي  سوايويص 

  .سوا  ةيص يعام بيواقييص سوايويص

إ  يقبم سوالس ف باخيل  أش يوهيح اا  ريَّ يا اهي وييوب  سوياايم علة  ي ص ق ا ح 

ال يعام سواثققي  سوايويص غي  سوا  ةيص بيواقييص سوايويصح بم يا   سوياايم  بي اي

س  سواخيلوص ا  لا  أ  يا م علة أ   ااٍ ا  سوالس فح إ  قيراي سوالزي وإل

بي ٍة أخ دح  يوا ام علة أققيٍي شه يص ارال  أا يا يم  سألااسميا م علة 

 :10علة سو اا سآلي (1-1ش م ) يالل ي  اي  قاي سشي سٍ  ا  سواقيويلي .

 
 انواع المؤسسات المالية (1-1شكل )

ي ا  سقي  عالهي قبام يارم سواثققي  سوايويص سوي   المؤسسات الودائعية: (1

 سوالس ف ب وص الس ف اوي  ياايم اا هي: 

 س  سوا ي   سوي ي يص اثققي  يعيال علة سوالس ف سوي  المصارف التجارية :

سووي   باسقيص يش يلص ا  سواقيبي  سوا  ةيص  يقاي بقابهي ا  خالم االس 

ويعيل سق سضهي ب ا   ابيش   )ق ا ( أا غي  ابيش   )ش سء سا سة اليا يص( 

اس هي يقلي خلاييهي ولقييا سوخين اسوعيي ةضال  ع  س  سو وص سواايز  وهي    

 .  مسوعام ة  سوالد سوق ي  سأل

 :اثققي  سوياةي -إوة: )يا   يققيي اثققي  ساللخي   مؤسسات االدخار- 

اساللخي (.س    ه سواثققي  يشيبو  -سيايلس  سالق س  -ساللخي . ا ي  

ا يص ة  يقليي سوخلاي  ا  خالم ا يص  أ ر سوا ي   سوي ي يص و  هي يعل 

او  هي ة  سوق اس  سالخي   بلأ  يقي   ب ا    قيراي يخ ين سااسوهي ة  س 

  بي   ا  سوا ي   سوي ي يص.

   ايعل س    سواثققي  سوالس عيص و     أ  ايوهي : دات االئتماناتحا (2

اثققي  ايويص   ي   سوا ي بقب      ا ي الس عهي اا ي س شييهي اياييز 

  ييعيام بش م  بي  اف سالعضيء سوا ا ي  وهي.  -غي   يلةص ول ب . بي هي:
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 سألااسم   سواثققي  سوي  ال يا م علة  المؤسسات غير الودائعية: (3

ب ا   اليعص  قايص اس اي ب ا   اثقيص اسغلبهي ش  ي  ااثققي  سواقييص 

 ا  : سوايويص اسالقيشي   سوايويص اغي  ي

 اثققي  ايويص يقاي بياايم سواش اعي  ا   أ  ايوهي شركات التمويل    :

سوخين سواي ا  ا  ي لي  سا سة ايويص )سقهي سوش  ص(ح س  يعيل يش يلو ويا او 

 ه سواثققي  سوايويص ياييز بي هي اقي اص اس هي غيوبي  اي ي ا  ا  قيراي وإل

 ح(General Ford-Electricاالا ص و هي  ايعلل  سو  قيص ارم)

American Expressح General Motors. 

 ا  االس   سألااسم:    اثققي  ايويص ياييز بقا  ستثمارصناديق اإل

سووي   باسقيص بيف سووي   إوة االس  سوع ز خالم قا  سااسم االس  

 أ مسالا سة سوايويص سوخي ص بهي ويل  سواالس  اقا  سوقياوص سو يي ص ا  

ااوظ ح  إقيراي س  غيوبي  اي ي ا  سا سقي  ايويص ابش م إقيراي اضعهي ب ي ص 

س  يا  هي س  يقيرا  ة  سوقاة سوري ايص اياة  سا ي يص اشي  ص   ي  سوالخ ي  

: س  س هي يقيرا  بعل االال ا  سالا سة لقةوحدات مغ -ا   علة  اعي : 

: س  س هي يقيرا  ة  االس  اسا سة ايويص غي  وحدات مفتوحة -اسوايويص.

 االال .

 : س  يقاي بعل  سلاس :شركات االوراق المالية (4

   لا  سواقييص ا  خالم خب يهي ة  سوايلس  سوايو ح س  يا م علة سوو ة يثل

(spreadعي ل بي ضيةص إوة س  )(ا  سواقييص fees.) 

   س  يقيعل سو هي   قيراي س  يقليي خلاص س لس  سالا سة سوايويص ارم ا ي

سوي  باي ص ولياايم علة ياقيم اي ييهي سوياايليص ا  خالم س لس  سالا سة 

 سوايويص.

   لا  سويي   أا سويعيام ب اا اعي  ا  سالا سة سوايويصح س  س    ه يثل

ب اا اعي  ا  سالا سة سوايويص بش م اخزا  اي ا   سواثققي  يقاي بيالايويظ

 لا  سويي  .يثل  ب و  ا   اشي يص اا   بي عص و و  ةه    ي 

  سوايويص ال قياي وزبي  هي اارم   ه  سألعايميقليي سو    اسال شيل ة  ا يم

 .Morgan Stanlyا Goldmenا  Mary Lynch سواثققي 

ا   سألااسمبعاليص سوا ام علة    ش  ي  ايويص يقاي  شركات التأمين: (5

خالم سوا ام علة سققيي سويااي  سواخيلوص )سويااي  علة سوايي  اسو اص 

 ي ة  سا سة ايويص اخيلوص سآل يم علة س  يقاي إقيراي اسواايل ي ( اي ايعهي ا

ا   سوي  يقيعل سوو ل علة سوااييص  بي ييص سوخقي   سوي  ي ي  سواثا  عليهي.

 .ا  اخيي  سوخقي  
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سوخي ص اسوعياص علة  يع   سوعليل ا  سواثققي  صناديق التقاعد: (6

سوعيالي  ةيهي خيي يقيعليصح س  يقاي  ثالء بإيلسا سااسوهي ة    يليم سويقيعل و   

ايا   بعل س  ي يه  عا  سوااظ    مايويص يايلص سأل اا الس يقيرا  ة  

 سواظيو  س  يقا    يله ا  سو  لاة.

يقاي إ   ايقاة أيضي  لس  سواقي ص : Clearing houseبيوت التصفية  (7

بعاليص س  سء سويقايي  علة سوعالقي  سوايويص بي  سواثققي  سوايويص ا  اي  

 قيع    سالويزساي  اسوايلابي  اسوش اي ايا م علة س ا  اقيبم  و .

 :ا  سواثققي  سوايويص بش م اخي      سألخ د سأل اسا سواخيلوص

: ي ا  ساليايل سال ياي   االا  ا  قبم أعضيءه اي ا  يةاالتحادات االئتمان (8

 .عالهي يايم وا لايهي سوشخ يص

ي علة أ هي ا ي    قايص ا ياب  مصارف اإلنترنت (9  : ييي ي  يوهي أيض 

Neobank ي ا  سوا ي   سو قايص عبي   ع  ا  ي  عب  س  ي    ةقي إ   ح

ايص بش م  ي يح اال ا ي   أ ليص  ق Neobank ا ي    ياب   يعلبي اي 

 . خ  قاد  وقهي ا   ي يق  إوة أ  

باقيعل   اعيي  ساللخي   سألة سل: يقاي جمعيات االدخار والقروض (11

اسوق ا  ة  ا يم س ق س  سوعقي   اسوق ا  سوشخ يص ااقيبي  سوالس ف. 

٪ ع لاي ييعلم سألا  بيأل شيص 20ا   أ ر ا  ه سواثققي  سوايويص ال يق   

 .سوي ي يص

: ي  ز اعظي ش  ي  سو    سوعقي   علة خلاص شركات الرهن العقاري (11

سوقاة سالقيهال يص سوو ليص. ااف  و ح   ي  قلص اخيي   ا    ه سوش  ي  

  .ييخ ن ة  خيي س  س ق س  سوخي ص بهي ة  سوعقي س  سوي ي يص ةقي

 

  :المؤسسات المالية الدولية -ب 

 ا  International Monetary Fund (IMF):صندوق النقد الدولي (1

أ  ِشئ إبَّي  سوا   سوعيوايص سآلاوة سواثققص سوا  زيص ة  سو ظيي سو قل  سولاو  

بهل  ياايم  س قي يليصواضف  ظيي  قل  لاو   ليل ي    سوعيوي سالزاي  سو قليص ا

سوعام علة  عييص سويعيا  سو قل  سولاو ح اسواويظ علة سالقيق س  سواش اعي  

سوي ي   سولاويصح اسواّ  علة  ةف اعلال  سوياظي  اسو اا سوايو ح ايقهيم 

ياو  ا  عضايص ياسالقي يل  سواقيلسيح ايقلين سووق  ة  اخيل  أ ايء سوعيوي 

شخ يص   يايلي  اي ا  لس اص ا ااعٍص ا  سولام وياقيم أ لس  سواشي  ص بي هيح

بهل  ياايم  سآلاوة سوا   سوعيوايصإبَّي   ييهي سييص قي ا يص اقيقلص. أ  ِشئ غيوب

 .سوي  أوا  بو ة  سورالري ي  ا  سوق   سوايض سواش اعي ح 
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ا يوص ايخ  ص ا  ا يال  ا ظااص سألاي سوايال ح أ     لاة سو قل سولاو يعل 

 190يلي ه أعضيثه ا   ايف بللس  سوعيوي يق يبيح  اعلل ي  اق ه ة  اسش ي .

س. ليقاب  عيي  27ح ابلأ عالو ة  1944أق    لاة سو قل سولاو  ة  عيي  بلل 

باا   اعي ل  لاويص ة  اثيا  ب ييا  االز س يالق ي ا  أة ي   1945

ح ري بلأ سوا ال سو قا  ( ي   لي قي  اسي  ا ا  اي ي ل  ي ز)سالقي يليّيَ  

لاوص ة  ياقيقو بهل   29ع لاي شي     1956و  لاة سو قل سولاو  ة  عيي 

ولعام علة يعزيز قالاص  .1945أ شئ ة  عيي  سولاو  إعيل   ي لص سو ظيي سوايو 

سالقي يل سوعيوا ح اا ف اقاا سألزاي  ة  سو ظيي سو قل  سولاو ح ع  ي يم يش يف 

يهيي   لاة سو قل سولاو   .11اخيل  سوبللس  علة سعيايل قييقي  سقي يليص قلياص

  م ا ا  سالقي يل ولبللس  سألعضيء بالسء س قي يليصة  إش سةو علة سوقييقي  

يقا  بإ  سء سواعياال   سو   سوعاال   ظيي سوالةاعي  سولاويص اأقعي     

 سوي ي يص بي  سوبللس  سواخيلوص.

 مآخذ وتحفظات على سياسات واداء الصندوق منها ما يلي:ال

   يقيي  سولام سو  يعيص سوايقلاص سوخا  سو ب د اعلة  أقهي سوااليي  سوايال

% ا  سوقا  سوي ايييص ا و  20سو  لاةح اي و ل سوااليي  سوايال  بـ إلس  علة 

 % ا   أقايم سو  لاة.20يال   أل هي

   س  اعظي سوق ا  اسويقهيال  سال ياي يص سوي  يا اهي سو  لاة  ي   ياخ

ي يقهي إوة سولام سو  يعيص سوايقلاصح ا  س اي ال  اف اقاة سوقا  سوخي ص سوي  

وي ي م ا هي سولام سو يايص إاّل سوقليم اا ل  سولام سوايقلاص علة سو  ي  سال ب  

 ا هي.

 وظ سوبع  علة ياقيف ا ي سوقياوص سولاويص بيالعيايل علة  ظيي اقاة ييا

ييضا   اعي  ا  سوا يال  يثل  إوة زييل  اعلال   أل وسوقا  سوخي صح ا و  

سويضخي اخي ص ة  ظم سو  ال سالقي يل  اس يشي  سوبييوص ة  سوعليل ا  سولام 

  سو  يعيص.

 وايويص اخي ص إوة سولام سو يايص ع لاي يا     لاة سو قل سولاو  سويقهيال  س

يشي ي سيبيا قييقي  اعي ص وإل الر سالقي يل  ة  ا يال  ايعلل  ا هي عالج 

سوع ز ة  ايزس  سوالةاعي  اع ز سوااسز ص اخو  اعلال  سويضخي اس الر 

 قع  سو    ايا ي  سالقعي  ايا ي  سوي ي   سولاويص. 

او  علة سولاوص سواقي ضص ض  س  ايلام سوش اي سوي  يو ضهي   لاة سو قل سول

 .سووقي   ا  سوا ياف س  يايعيص بي س  بيوش ياص 

  وللام  س قي يليصس  قييقي    لاة سو قل سولاو  يي يق  اي سع  سالاضيا

وللام سو يايص سوي  ياييج إوة  س قي يليصسو أقايويص سوايقلاص علة اقي  سالاضيا 

 اعيو ي  خي ص.

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA


17 
 

 International Bank for:ر والتنميةالدولي للتعمي المصرف (2

Reconstruction and Development (IBRD): س  سويقايص سوشي عص وه س

سولاو  وإل شيء اسويعاي ( اييلم عليو أيضي  )ب   سوعيوي(ح  سوا      ) سوا   

وا    1944عيي  (ب ييا  االز)ا  خالم اثيا   سوا   اقل س شئ   س 

ي ا  ا اال  ة  عالو و  لاة سو قل سولاو ح اقل لع  او     مسوق ا  يايلص سأل

بعل س  قبب  سوا   سوعيوايص سوري يص  ري س  ا   سوا   سواي ص إوة س شيء   س 

 اسواايل ي  اسال اسر ة  اعظي سوقي   سالا بيصح  سألااسمسولاي  ة  

ح اة    س يييل  سعيل  سوب يء اسويعاي  اياقيم سالقيق س  اسوقالي ة  لام سوعيوي

إوة سووي   سوي  يل  سوا   سوعيوايص سوري يص ظه   ليي  س  سال سالقبي  سوي  يثل  

سوعام علة يخوي  سوواس ة سوشيقعص ة   ا  سالقيق س اوظ سوقالي اياقيم 

اقيايي  سواعيشص بي  سولام سو  يص اسولام سووقي   سالا  سو    عم ا  ي ايص 

سوي  قيا  عليهي ة    س شيء  سألقي   سقي يليي  سولام سو يايص سال سال لس

 1946سولاو  وليعاي  اسوي ايص اسو   بلأ سعايوو ة  شه  ازي س  عيي  سوا   

 .ااق ه ة  اسش ي 

ياةي   -يقعة وياقيم  لةي  سقيقيي   اي: سوا   اعليو  قيييف سوقام س   

ي يف س يي يص اب ة سوياايم سوالزي  عيل  ب يء اي لا يو سوا   سوعيوايص سوري يص ا  اش

سواقيعل  ة  ي ايص سوبللس  سو يايص ا  خالم يقليي  -ا بي سو  بيص.أياييص ة  لام 

 .  وه ه سوبللس  وإلقياص سواشي يف سال يي يصقيراي سوياايم س 

سولاو  وليعاي  اسوي ايص اثققص ايويص لاويص ا  اثققي  سالاي  سوا   ل ايع 

سوايو  سولاو  ايهيي بقييقي  سوي ايص  سو ظيي إلس  سوايال  ايش   علة 

 سوا   س  اسال الر سوهي ل  ة  سولام سالعضيءح ا  و  يهيي قيراي اس 

 بيو لس   سال ياي يص أل و يعيال ة  ياايلو علة سالقي س  ا  سقاسة  س  سوايم.

 سولاو  ي اال  بعضهاي بعضيح سوا   س   شيي  م ا    لاة سولاو  ا 

سولام علة سووي   سويايلص سوي  ييعلم بعاليي  سوي ي  سوهي ل   سوا   ي  ز إ    

ا   شيي   لاة سو قل سولاو   يعلاسو   يشي ي س  يقبقهي ا الص سويربي  اسوي  

اييضا  عاليي  يخوي  اعلم سويضخي ايقليم ع ز سوااسز ص اي اي  قع  

 .سو   

  م  سوهي ل  ة  سأل  ه سوعاليي  اقلاص ياهيليص    ير عاليي  سوي يي يعلا 

سولاو  وليعاي  اسوي ايص عيي  سوا   سواياقي اسويايم بلغ علل سالعضيء ة  

سولاو  البل س  ي ا   سوا   او   ي ب  سولاوص عضاس  ة   176ااسو   1996

عضاس  ة    لاة سو قل سولاو  قبم  و ح  اي ييالل س ييي  سولام سالعضيء ة  

  ه سولام ة    لاة سو قل سولاو .يبقي  وا ن    سوا    س  ايم 

 (سآلي :2-1 اي ااضاص ة  سوش م ) سولاو  يوا   ا  ي  اثققي  ا يبيص ب
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 الدولي للمصرف( المؤسسات التابعة 2-1)شكل

 

  :12األخرى المصارف أنواع: ثالثا

ا   سوا ي   سوي  يقاي بعاليي  ا  ةيص يخلي  اعي  المصارف المتخصصة: .1

. سأل مقي يل  اال ي ا  قبام سوالس ف يا  سويل  ا  أ شييهي االلس ا  سو شيي سال

ح سو  يعيصح أا سوز سعيص أا س قي يليصيعام ا ي   علة ياايم سواش اعي  

سوي ي يصح ا و  يبعي ويخ  هي. ايعيال يخ ن   ه سوا ي   ة  ا يال  اعي ص 

ييقييو سواخيلوص ولبالل اعلة ق س قي يليصاي ي ز علة سوولقوص سوا  ةيص اسوا  ةيص 

ا اا سويقهيال   أ مايخيل   ا   سوي  ي يه هي ا ااي  سوّلام اةقي ويخ ن سو

سوق ا  سوة قيص أشه   أ ماةقي و اا  ال ا هي ةقل ي م  سوا ي  سوي  يا اهي   ه 

سوعقي  (.ايعيال ة  ااس ل ي  ا   اقل ي م اي يق   ا  رالري  ق ص ) اي ة  سو

س  سوخي ص قيراي  ن وهي ا  ايزس يص سولاوص اأ اسا س علة  أ  سوايم أا اي يخ

 سوا ي  بهي. اال يقيييف سوياقف ة   شييهي إال ة  الال ااس ل ي بع   سوايم اف 

  :ومن أبرز أنواع هذه المصارفسوي  يقيخلي سوالس ف وليهيح سوي   سألخ دسوي ي يص 

سوا ياف  يخين بياايم سو شيي سو  يع  ة  :مصارف التنمية الصناعية .أ

بي   اياايم سوعاليي  سو ي يص ة  ا يم سو  يعص ا  خالم ا   سوق ا  وال  اي

سوا ي   سو  يعيص ة  إق س  سوا شل  سو  يعيص  ايخين ق ص. 10-20

 سوالّزاص وش سء سواعلس  ا سآلال  س  يي يصح  مبيوق ا  سويايلص اسواياقيص سأل

 سوي  يقلاهي سوا ي   سوي ي يص. ا   يا م علة قع  ةي ل  يواة ةي ل  سوق ا  

أا اثققي  س ق س   سوز سعيص سوا ي  يخين  :مصارف التنمية الزراعية .ب

القي الر ة  ا يم سوز سعص  وزبي  هيسوز سع  ة  يقليي خلاي  ا  ةيص 

  ميايلص سأل  ماياقيص سألإ  يياوّة يقليي سوق ا  ق ي   ا حسأل سض  اغي  ي

س عي  اي ا   لةهي سألقيق  يياي  ا ي ايص سوقييا ولاز سال ياي يص سويقهيال ا

 سوز سع .
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يهيي بيقليي سوقل  سوالزاص وش سء سوعقي س  اال يقي    :المصارف العقارية .ج

لا  ي علة ا  ل سالقي س  بم ي ا  وهي سو قيبص سوا  ةيص علة س  وية ا بيص 

سواقي اص اسويشييل ابياايم أ شيص سوب يء سوا ي   سوعقي يص  يهييا بعاليي  س   يز.

  بهل  إ شيء سواقي   ا ايقلي   ه سوا ي   ق اضي ايقهيال  ولااسي ي

 اغيوبي اي يقلي ق ا  آل يم يايلص يي ياز سوعش  ق اس .  حسوعاي س 

ص ييخ ن ة  ياايم سوي ي   سوخي  ي :مصارف تمويل التجارة الخارجية .د

 يبيلم سور ي   اف سولام سأل  بيص.سوالزاص وعاليي  سو سولاويص ايقاي بوي  سالعيايلس 

ا  سو ع  اضف يع ي  االل وهي  :األعمالأو مصارف  ستثمارمصارف اإل .ه

او   يا   سوقام با هي ايخ  ص ة  سوياايم سواال  ايقليي سواشا   ة  ا يم 

 اهايلا س يثل  س  اغي   و .  اي أ هي قيراي س  إلس  ا سواثققي سال لايج بي  

   سوي   سألعايمأا ا ي    قيراي ايقاي ا ي   س  يص سولاويص.ة  سألقاسة سوايو

 إّاي ب وقهي أا  مسوي ي يص يايلص سألأااسوهي ة  سواش اعي  سو  يعيص ابياظي  

 .أا سولاوص سواثققي ع  ي يم إق س  

اقل  شا  ة  ش م االس  ا  ةيص   ي   بلأ  ة  سويبعيص  مصارف االدخار: .و

اييايز بي خوي   حب  سق   اقيلص ولالخ   يلسا أااسووو ظيي سوب يل اييا   وي 

سوال سألل ة وإليلسا باي  ي اف سوالخ س  سوشعبيص اوقل  يو  شعبيص  بي   ا  يهي 

 ا  سال يشي .

يعبي  الي  سوعهل ة  سأللبيي  سوايويصح ايع   سواثققي  سوايويص  مصارف الظل: .ز

  أبقي اضاي ي  أةضم غي  سوا  ةيص سوخي ص يعام بش اي أيق  اإ  سءس

اقيم س هي يعام ة  سوظم ة  اض  سو هي  اوي  ة   .سويقليليص يوا ي  اقي  ص ب

)سوعياص أا سوظلاص(ح يعام ة  اض  سو هي ح اي ا  اقييي  بي  سواقيرا  

اسواقي  ح اياقم أ بياهي إاي ا  خالم سوو ة بي  أقعي  سووي ل  سوي  يلةعهي 

   سوري  ح أا ا  خالم  قاي أا عااال  ولي   سألام ايا لهي ا  سوي

علة  ياش قي ا  سوا ي   اال يخضف ألا ياوح ال قيّاي  .يو ضهي علة سواقي  

 .اعييي  سالقيلس ص اسالق س 

ياةي  سوقياوصح اسو قالص اغي  ي ب Shadow Banks مصارف الظل تقوم .ح

يعهل بهي سوي   سألااسمويق  اخّاوص قبام سوالس ف. و سح ةه  يقيعام  و  هي

سواقيرا ا  سويهي وياظيوهي واقيبهي أا س هي يقي   ا    يليم أا أشخين يلا  

ااوهي شبهي  أايي ي . اولي ي ة  سولام سوع بيص  ا ياس س  اش  ي  ايويص يقا  

 Private Banksي  وياليص اهيي خي صا ي ةأا  إقيراي  ا ي  أايي ي   وقهي 

سوايويص اسألقاسة سوايويصح إال س هي  سواثققي  ا   يعام باا   سوقاس ي  سوي  ي عة

 غي  الزاص بيويقيل بيواعييي  سوا  ةيص سوي  أش  ي سويهي أعاله. 

يي اضف سويش يعي  سو ي اص اسأل ي   سوي ظيايص سوا يقبص سوي  يا ي عام  .ط
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بم      .سوظم ولاويظ علة قالاص اا عص سو هيز سوايو  ة  سولام سو  بيص ا ي  

سولعا   خضيعهي ولاعييي   وقهي اس   سءس  سواو اضص علة  سوبع  سوة

ي   س   سوا ي  ح ا  ا يلم أ  سواثققي  سوي  يقاي باي يقاي بو سوا ي  

 .سوا ي  يخضف واي يخضف وو 

ا هي ي   س قالا : ب: يع   سوا Islamic Banks 13المصارف اإلسالمية .2

ليص ا  أة سل سوا ياف اياظيوهي اثققي   قليص ايويص يعام علة     سوااس ل سو ق

سوقاسعل سواقيق   ولش يعص س قالايص اباي  إيي ياظيوي  ةعيال  ي وم يعظياهي ا اا ي ة  

  يخلي شعا  سألاص ايعام علة ي ايص سقي يليييهي.

ة أر  زييل  سوا ص سوقاقيص ولا ي   س قالايص بقب  زييل  ا ي زبي  هي ااسزعهي عل

يا  وليعيام اعهي ااي سلد يقليم ا ص سوا ي   سويقليليص ا  سولي   اسويزساهي سوق

ااي الس بهي أ  يلخم   س سوايلس  اويظي علة زبي  هي سوايويي   .سوقاة سوا  ةيص

اسوا ام علة ش ياص ا    س سوقاة سواي يا . ةقل قيا  بوي  ة اا إقالايص 

لا  أخ  سوواس ل اف ا ال بع  زبي  هي ة  إيلسا أااسوهي  حاا يةقيهي ايقليل ي

سوا  ةيص عليهي قل ةي  شهيص سوا ي   سويقليليص  قي الم   ه سوو  ص سوقاقيص 

 سوايياص ة    ه سألقاسة اس خوي   لويهي.  سألااسمسواسعل  با بير  ي لص  ظ س  وضخياص 

ةقيا    ه سوا ي   سوي ي يص علة ااي قص سوعام سوا  ة  س قالا  باش يم 

ة اا إقالايص ايخ  ص أا  اسة  إقالايص لسخم سوو اا سويقليليص أا  ارم س شيء حاخيلوص

 اياظيوهي اغي  ي. سألااسميقليي بع  سوا ي ي  سوا  ةيص س قالايص ة  ا يو      

إ  سوال سووي م بي  سوخلاص سوا  ةيص سويقليليص اسوخلاص سوا  ةيص س قالايص ييارم ة  

ايص اي قيص سواعيالص سوا  ةيص سوايلابص ا  س ويزسي ابيل  اأا يي سوش يعص س قال

سوشاس   اسوعيا  سوي  يا   أ  يثل  إوة إيقيا ظلي أا  هيوص أا غ   أا  بي أا 

خالةوح ااي يوض  ول زسا بي  سألي س  سوايعيالص أا أ م أااسم سو ي  بيوبييم. و و  

 سألخ دص ةيو   ييعيام اف سوا    سويقليل  ا   هص اسوا    س قالا  ا  سو ه

قل ال ي ل ةي قي  ة  سواقايي  أا سو ييي  سو هي يص ولخلاص سواقلاصح اإ اي ي ل سوو ة 

سوشيقف ة  سواقي م سواثليص إوة   ه سو ييي  اة  سوضاسبي سوي  يا ي سوخلاص بش م 

عيي. بيو غي ا  سوييا  سوهي م سو   شهليو سوخلاص سوا  ةيص سواليرصح اال قياي ة  

سأل ظاص سويق يص اسأل هز  سو  يص اية عاَّ   إقيخلسييح ااي  يا   و  ا  سوعيوي سوايقل

سوخلاص س و ي ا يص أ ايء سواعاا  ح إال أ  سوخلاص سوا  ةيص س قالايص سيخ   ااقعي  

  ايايزس  بي  سوخلاي  سوا  ةيصح ة  سوايي  سوياايص سواعي   .

سول يي اش ل  سو ي ح بم سايل وي يقي   سألا  علة سوا ي   س قالايص سوي  اة  

  أ باسألا  اسيقف اية شام سوا ي   سويقليليص  وقهيح بم اسشيل سألا  قعص اي اي 

بع  سوخلاي  سوا  ةيص س قالايص اسو يغ س قالايص ا يةقي  ش قي  وبع  سوخلاي  

  سوا  ةيص سويقليليص قاسء  ي   و  علة اقياد سوعيوي س قالا  أا علة سو عيل سولاو

ة ض  سوخلاص سوا  ةيص س قالايص  وقهي  بليم ا ية  ولخلاص سوا  ةيص سويقليليص إ   
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  ة   ري  ا  سوا يال .

يقاي سوا ي   س قالايص اةم اوي يي ا  ةيص اخيلوص ا  اي  سأل لس  اسو ييي  ة  

إ لس   يقليي خلاييهي سوا  ةيص.  اي ة  سوا ي   سويقليليص ا و   ظي  س   االل ارم

سال ييي  ة   -بيف اش سء سوعاال  -سوااسال  -سالعيايلس  سواقي ليص -سوشي ي 

 اغي  ي.  قيراي خلاي  و  ص س  -سو    سآلو  -سواقي اص سواثققي 

: إ يالقي  ا  اي ص تهدف المصارف اإلسالمية أهدف المصارف اإلسالمية: -أ 

  قيراي سوا  ة  اس سوا ياف س قالا  اسوو ل سواقلي إوة أ  ي ل اال س  وليعيام 

)يقليي سوخلاي   ةإ   قيوص سوا ي   س قالايص   : حبعيلس  ع  شبهص سو بي

يص ة  ضاء أا يي سوش يعص س قالايص( ة  قبيم ياقيم  قيويو قيراي سوا  ةيص اس 

   د س  س لسةو يققي سوة:

 أل بير( ياقيم س -سألااسم إقيراي  -بـ)    سوالس ف اي اييهي :أهداف مالية معنية (1

ياةي  سوياايم  -)يقليي سوخلاي  سوا  ةيص: أهداف خاصة بالمتعاملين (2

 ياةي  سألاي  ولاالعي  (.  -ولاقيرا ي 

   سةيي  سال يشي  -ياقيم اعلم  اا -)ي ايص سوااس ل سوبش يص :أهــداف داخلية (3

 اإ يايعيي( 

 ا  ةيص(.إبي ي  ايياي  سوخلاي  سو -)إبي ي   يغ ولياايم :أهداف ابتكارية (4

ا  خالم سواقي اص ة  إ شيء اياايم سواش اعي   :أهداف تنموية اقتصادية (5

 حسو  يعص حسويعليي اس عاليح سوز سعص حسو اصة  اخيلـ  سوا يال  ) س قي يليص

سوا ي ز  اسوي   ي   عييلص ع  سواشي  ص  سألااسمياظي  ة ال ع   سوخلاي (.

بي   ا  أة سل سوا ياف ع  سويعيام ة  سو شيي سالقي يل  بقب  عزا  ش ياص  

 اف سوا ي   سويقليليص.

اوهي لا س ايايي  ة  ي ايص سوا ياف ا  خالم أعايوهي  أهداف تنموية اجتماعية: (6

ة  ياايم سواش اعي  سوخي يص ع  ي يم يخ ين   يليم ايخ  ص ارم 

اثققي  سويعليي اسواقي ل اسواقيشويي  اسواش اعي  سوق  يص الا  سألييييح 

ا َِوَ  ا  ااس ل سوز ي  اسو لقي  سو ي يص اسويب عي   س  يايعيصااشي يف سوخلاص 

اسألاقي  اسوق ا  سواق ص. ةضال ع  سواقي اص أيضي  بيأل شيص سورقيةيص 

 .سوا  ةيص

عل      ي اإلسالمية:والقواعد التي تلتزم بها المصارف  األساسالعناصر  -ب 

بيوقاسعل سواقيق   ولش يعص س قالايص ايص اس قالع ي   أقيقيص يليزي بهي سوا ي   

س  س يبيي سوو   س قالا  سوا  ة  سالقي يل  بيولي  يعززه سآليي  سوابي  ص  :  

ة   يي    اق ص  قاوو )ن( سوايه   اس يهيلس  سوعلايء سألةيضم. اس  سوقاسعل 

اسضاص ا  ياص ييعي  علة سوا     سواي اص ولعام سوا  ة  س قي يليص

 :   س قالا  ياخيهي اسوا ن عليهي. اأ ي   ه سوقاسعل 



22 
 

س ويزسي ة  اعيااليو بيواالم اسالبيعيل  م سوبعل ع  سوا يال  سوا سي اسواش ا   (1

 .علي سويعيام بيو بي: اييبيم سوقيي اسألخالة س قالايص ة  سوعام سوا  ة ا .ةيهي

عيوة: )اال يثياس سوقوهيء : وقام   يسألااسم إلس  اق  سخييي  ا  يقااا  علة  (2

أااسو ي(.علي أ م ايم سو ي  بيوبييم: بقام   عز ا م:)يي أيهي سو ي   ا اس ال 

. اة   يص أخ د يا لاس أااسو ي بي  ي بيوبييم إال أ  ي ا  ي ي   ع  ي س  ا  ي(

ة يقي   )اال يا لاس أااسو ي بي  ي بيوبييم ايلواس بهي إوة سوا يي ويا لاسيقام   يعيوة:

 ا  أااسم سو ي  بي ري اأ يي يعلاا (.

سو  ساص اسو لة اسواضار ة  سواعياال : وقام سوام عز ا م: )اال يلبقاس  (3

علي اب  سوايم اا بو ع  سويلسام اسوام بيوبييم اي يااس سوام اس يي يعلاا (.

  اس ي يزه: قاوو قباي و ايعيوة: )اسو ي  ي  زا  سو    اسووضص اال ي وقا هي ة

قبيم   ةبش  ي بع س  أويي ياي يااة عليهي ة   ي   ه ي ةي اد بهي  بي هي 

 ا  ابهي اظها  ي   س اي   زيي أل وق ي ة اقاس اي   يي ي  زا (.

 شيل  ة  يص  إيي ض ا   سال ويةح لا  غلا أا يب ي  أا إق س ح بم ة   (4

ي اسآليي  سوي  ياا  اعلايص يقيرا  ةيهي أااسم سواقلاي  ة  سوا يال  سوي  ي وعه

بي  وية  ري   ا  بي هي:)يي أيهي سو ي   ا اس أ وقاس ااي  زق ي ي ا  قبم أ  ياي  ياي 

ال بيف ةيو اال خلص اال شويعص(. اقل سشي ي   قباي و ايعيوة أ  ي ا  سال وية ة  

غي  إق س  اال يب ي  )اسو ي  إ س س وقاس وي يق ةاس اوي يقي اس ا ي  بي   و  

اساي (. اقل اضف   قباي و ايعيوة سو زسء ولا وقي : )ارم سو ي  ي وقا  أااسوهي ق

ة  قبيم    ارم ابص أ بي  قبف ق يبم ة   م ق بلص اي ص ابص ا  يضيع  وا  

 يشيء ا  اسقف عليي(.

 خضاا سواعياال  سوا  ةيص ول قيبص س قالايص سو سييص اسوخي  يص: (5

 :سألعايمص ش عي  علة  يةص اعياال  سوا    ا يي ل ألسء سوز ي  سواو اض (6

الل ي سوبي   عز ا م ة  قاوو)إ اي سو لقي  ولوق سء اسواقي ي  اسوعيالي   (7

عليهي اسواثووص قلابهي اة  سو قي  اسو ي اي  اة  قبيم   اسب  سوقبيم ة يضص 

 ا    ا  عليي ا يي(.

     لوص: اةقي  وةاوايي  س قالايص.ياقيم سوياسز  بي  ا يال  سوياظي  سواخي (8

 سو ايويي (. -سواي ي  -سوض ا يي  -)
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 الثاني المبحث
 : المفهوم واألشكال واألهداف.المصارف التجارية

ي يام السخم ة  سوا ي   سوي ي يص ا  خالم سويال  ع   قييية    س سوابا    

اسأل ايص اسأل لس  اسواظي   سواع يص ة  سوبي ص سوا  ةيص عاااي اعلة  هي اسوابيل اوي يا

 :14سو اا سآلي 

اقاي    ه سوا ي   بيوا ي   سوي ي يص أ ال أل   شييييهي  ي   اقي    علة 

سأل شيص سوي ي يص ةقيح إال س هي شهل  ياقعي   بي س  خالم سوال  سألخي   ول  ص س    ه 

  و  إ    س سو اا ا  سوا ي   ا   .ييعيام اف ا شل  سوا ياف  يةصسوا ي    ي   

سوايويص سوي  يقاي ب وص  سواثققص سوا    با ووسأل اسا س يشي س  اشياعي . أيضي   أ ر 

عاليي  سوياايم سولسخل  ايزسام  حاعييل  بقبام الس ف يلةف ع ل سويل  أا آل يم االل 

سوايو  ة  سولسخم اسوخي جح  قيراي لخي  اس عاليي  ي ايص سالايبيش  ح اسوخي   

اسواقي اص ة  إ شيء سواش اعي ح ااي يييلبو ا  عاليي  ا  ةيص اي ي يص اايويص يبقي  

 .سوا  ز  سوا   وةاضيا سوي  يق   ي 

 

 ا:ومبادئه هاخصائصو  مفهوم المصارف التجاريةأوالً: 

 سألخ دع  بقيص سوا ي   سوا ي   سوي ي يص  ييايز  :مفهوم المصارف التجارية .1

و س ييلم عليهي أايي ي   .بقباوهي ولالس ف ة  اقيبي   ي يص قيبلص ولقا  سووا   ب  ا 

) ا    سوالس ف ( اقل يشي  و ة    ه سوخي يص ا ي   أخ د و   ب ا   االل  

( يعي ي  سوا ي   سوي ي يص 4-1 ا ل ة   لام)اةقي  وة ظاص ة  سوبللس  سواخيلوص. 

 و اا سآلي :علة س

 ( تعاريف المصارف التجارية4-1جدول)

 تعاريف المصارف التجارية الباحث

 . "بيويل  عليهي سألااسما ي  سويقيء ع   " 15( 1: 1971)خيرت،

 16(191:1981شيحة،)

عبي   ع  اش اعي   أقايويص  لةهي سألقيق  "

ياقيم أ ب  قل  اا ـ  اـ  سأل بير اباقم  وقص اا  صح 

 "ي خلاييهي سوا  ةيص أا خلقهي و قال سوالس فا و  بيقلي

(Silem،199561:)17 

أ هي اثققص ايويص اقيقبلص ولالس ف يا  سويل   "

ق ي  ع    مح اخي ص ةـ  يقـليي سوق ا  أل ماأل

ي يم سوخ ي اسويقبيقي  علة سواقي  سو ي   

يقاي بعاليص خلم سو قالح  ايقبيقي  بضـاي ي ح  اـي

 ."  سوي  يا اهيا و  ع  ي يم سوق ا

 

 18(113 :1996)بوذياب،

اثققص ايويص يليق  ةيهي ع   سو قال اسويل  عليهي "

أا   ا شل   لةهي سو  يق  قبام سوالس ف اس ق س  
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ايقليي خلاي  أخ د سا س هي ا شل  يقبم سو قال 

اياي ي يلبي  االعيهي ع ل قابهي ايا   سوق ا  

 ."سوالس ف سوزس ل  إقيراي سا 

 19(17،:1997,زي)اللو

" ةه  اثققي  س ياي يصح اا  أ ي سواثققي  سوي  

ي ةل قييعي  سوبلل ايعيال عليهي ة  إ عيش سوي ايص 

 يألااسمسواي يصح ا  خالم إالسل ي ب س قي يليص

سوالزاص ا  ل ا  بي  أ ي   ه سواثققي  سوا ي   

 سوي ي يص سوي  يع   با ي   سوالس ف".

-)حنفي

 20(2000:10,رسمية

سوايويص سوي  يقاي ب وص اعييل   سواثققصأ هي يل  "

بقبام الس ف يلةف ع ل سويل  أا آل يم االل ح 

ايزسام عاليي  سوياايم سولسخل  اسوخي   ح  اي 

سوايو  ة   قيراي يبيش  عاليي  ي ايص ساللخي  اس 

سولسخم اسوخي جح اسواقي اص ة  إ شيء سواش اعي ح 

اي ي يص اايويص يبقي   ااي يييلبو ا  عاليي  ا  ةيص

 ".سوا  ز  سوا   وةاضيا سوي  يق   ي 

 21(19 :2002 ،رضا)

أ هي إالد أ ي سواثققي  سواقييص اأقلاهيح اظيويهي "

ا    مقبـام سوالس ف سو ي يص اسوياةي  األ سألقيقيص

 ".اسواثققي  سألة سل

بن  (

 22(2003:206اني،ه

بيلق  أ هي اثققي  س ياي يص غي  ايخ  ص يقاي  "

 أ مسوقيبلص ولقا  ولد سويل  أا بعل  سألة سلالس ف 

ق ي ح اسويعيام ب وص أقيقيص ة  سال ياي  ق ي  

 ". مسأل

 :2011)وائل جبريل،

337)23 

أا سوش  ص سوايويص سوي  يقبم سوالس ف ا   سواثققصبا و "

اسوهي ي )سألشخين سواع ايص( يا  سويل  أا  سألة سل

لس ف ة  ةي  سواقيبي  ايقليي ري  قيخلي   ه سوا  مسأل

 ."سوق ا  )س  اي يص( يق ل سو ب 

يعل سوا ي   اثققي  ايويص اقييص يقهم عاليص سوع   اسويل  علة سو قالح ةيقاي 

ا  وليو ةي   ا  سور ا  يزيل ع  اي يو بيالايويظ بو ة  سوا   ح ري يقاي 

سوايم اي يايي و  سوا    بإق س  سوشخن سو   ياييج وقياوص أا ابلغ اعي  ا 

 اقيبم ضاي  أا أ م ريب  ي و  أا يزيل علة قياص سوابلغ سواقي  ح

اإعييء  يابهي ةي ل  إاي ق ايص أا      سألااسم   ه إقيراي  اي يقاي سوا ي   ب 

شه يص اق  ساليوية سو     د بي  سوا    اسوزبا ح و    ق ايص أا  بف ق ايص أا

يشي ي أ  ي ا    ه سو قال االعص ة   ي ص الس ف يايلص سأل م أا اقيبي  ياةي  

اويق  اقيبي   ي يص اية ي ا  ولا    ا يص سوي    ةيهي خالم ةي   س يلساح 

https://www.babelsoftco.com/product/general-accounts
https://www.babelsoftco.com/product/general-accounts
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ا سة  اي يقاي سوا ي   بعل  اظي   أخ د  قا  ايظهي  سو ابييال  اسأل

 سوي ي يص.

ي عّ   سوا ي   سوي ي يص أيضي  علة أ هي عبي   ع  ا شا  ي    عاليييهي سأل م 

علة ي ايف سو قال سووي ضص ع  اي ص سو اها  أا ا شل  سألعايم أا سولاوص و    

  ي ة  أا سة ايويص االل .إقيراي إق سضهي وآلخ ي  اةم أق  اعي صح أا 

. 24ا شا  ييخ  ا  س ي ي  ة  سو قال ا ةص وهيا   س يا   سوقام با  سوا    

 حايويص اا الس  إلس   سأل مةيوا ي   سوي ي يص اي    إالّ اثققي  ايويص اظيويهي 

 حسوي  وليهي ةي   ة  سو قليص س قي يليصةه  يارم القص سوا م اي بي  سواالس  

ة  اي ص وه ه  سوي     س قي يليص ي ا   يايصح اسواالس  قيراي ايبا  ع  أا و  

 ا   يايص أخ د. سألااسم

سوي ي يص ييعيام اف  ايف سوقييعي   سوا ي     ز  بع  سويعي ي  علة س 

سوق ي . ايعل سوا      م   سوالس فح اإ   م اعيااليهي ة  سأل سألقيقيصاااس ل ي 

 بخلم سو قالح ا  قبام ايقليي سوق ا ح يقاي  سألقيقيصسوي ي   اثققص ايويص اهايهي 

. اس   لةهي سألقيق   ا ياقيم أعلـة  ب  اف سواايةظص علة سوقياوص ايز  ييايز بهي

سوالس فح اإعيل   وااس هص سوقاابي ح أ  يعب ص سلخـي  سواـالعي  ياـ   ـوص

. اس هي اثققي  اقييص يقاي بالقص  مهي ة  عاليي  سالقي س  ق ي  سألإقيخلسا

   سواثققي  سوايويص سوا ي   سوي ي يصح  سالي يم بـي  سواق ضي  اسواقي ضي . اأ 

هي ة  عاليييهي إقيخلساقبـام سوالس ـف ساللخي يص ا سألقيقيصسواقييص سوي  اظيويهي 

سواخيلوصح ارم سوخ ي اس ق س ح اسويـ  يقـاي بيقـليي سوخـلاي  سوا  ةيص و ايف 

يع ي   يا   سقيخالن سوزبي   لا  يخ ين اس و سل ي بايز  خلم  قال سوالس ف.

شيام ا  سويعي ي  سوقيبقص ا ا أ  سوا ي   سوي ي يص:    ا شل  ايويص ي ا  القص 

سالي يم بـي  سواق ضي  اسواقي ضي )قبام سوالس ف ايا   سوق ا ( اييعيام اف 

 ايف سوزبي   )أة سل اا ظاي  الام( ايقاي بخلم سو قال ايقليي خلاييهي سوا  ةيص 

  اف اسواايةظص علة سوقياوص وااس هص سوعق  سوايو  ويعظيي سوعاس ل بيقم سوي يوي

 اسوياق  وليقلبي  ة  سوقياص سوقاقيص ولا   .

 Specifics of the Commercial Banks:التجارية المصارف خصائص  .2

 :يي   سوا ي   سوي ي يص بيوخ ي ن سآلييص

قص أ اسا سوا ي   اخيي   ة  عاليييهي ااي ي علهي اياوظص ة  ااي  أ ر إ هي  -أ

 .سألااسم إلس  اعليو ةا هي يياام اقثاويي   قياص ة   ةعيويييهي

 سوي  ييعيام بهي.  سألااسمص با ي يعيال علة  ثا  أااسم قليلص اقي   -ب

يهل    ه سوا ي   بش م أقيق  إوة ياقيم سو بايص ة  أ شييهي اةعيويييهي  -ج

 . سواخيلوص  اي يقعة إوة يعزيز ا  ز ي سوي يةق  ة  سوقاة سوا  ة



26 
 

ا و   حا  غي  ي ا  سوا ي   أ ر ياس و   ه سوا ي   اييلبي  سوقياوص  -د

 . مويعيالهي بيوالس ف يا  سويل  بش م  بي  ا  و  ا اهي ولق ا  سوق ي   سأل

اعهي اقي  ص  سألعايميي     و  بيعيام علل  بي  ا  سو اها  اا شل   -ه

يعيالهي بيو  ا  ايعال سوقب  ة   و  إوة قلي  .سألخ دبيوا شل  سوايويص 

 اسواقيبي  سو ي يص.

وا    سوي ي   بخي يص قي ا يص اقيقلصح ا  اي  سايال و واقاة اييقي  -و

اسواس بي ح اا  خالم اس بييو ااقثاويييو. ايخضف سوا    ولقي ا  سوي ي   

هي. قعيي وياقيم أ لسةو أ لاسوال  . اوو سوقل   علة ااي قص سواظي   سوي  ا ل ا  

ص  اي  ا اعي  ازا ي  بضاي  ياسة  سوااس ل سوايويص اسوااس اص اف س قي سيي ي

 .25سواي ي س  سوبي يص سوا  ةيص اأ لس  سو هي  سواقيويل  اسوا يو  سواشي  ص

  Principles of the Commercial Banksة مبادئ المصارف التجاري .3

 يقي  رقص ال حاظي وهيواهاص يليزي بهي سوا ي   ة  ألسء يا ل علل ا  سوابيل  س

 :  سوايعيالي  اي ايص اعيااليهي اا  أ ي   ه سوابيل  

اقاسعل  ابيل  سواا اص سوا  ةيصيعزيز رقيةص سالويزسي سوي ظيا  اإ قيء   (1

 سواقيبي  سوا  ةيص اسوي ظيايص.

اسواقثاويص سوعام  اأخالقيي اقيي سو زس ص ابيل  سوقلا  يعايم سورقص ا  (2

 .س  يايعيص

غقيم سوايو  ا سالايييما يةاص سواخيي . ا إلس    ة  شا  سويعلياي  سو يل   (1

 .س   ي اياايم  سألااسم

سو قيبص سولسخليص اقييقي  س بالغ ع  سواخيووي  ولد سواثققي  إ شيلس    (2

 .سوايويص

ةال ي از  اسوزبا  أ ي عيام ي   أ  يياسة  بي  سوا       سوق يص:  (3

 حسواه ص اا الس س سويزسي عيي يقيضيو ةه  زبي  وأ  يخب  أال ع  أق س   ولا   

ايقير ة سالويزسي بابلأ سوق يص ع ل يل   هص  قيبيص عياص ة  سولاوص بيي ي  ع  أال 

ةضال ع  سواايةظص علة سوقيي اسوااي قي  سواه يص ة   .سوايعيالي  اف سوا   

 سوعام سوا  ة .

ي يقص سواعيالص  لس ي    سوع ض  إوة زبا  اق  سواعيالص: أقي  ياايم سوزبا   (4

يهيي بيخييي  سوعيالي   ا  سوعيالي  ةيو ةاس   سوا    سوي  يلقي ي ة  سوا   

بع ييص ةي قص ايعام علة يل بهي باي يا  هي ا  يقليي خلاص ا  ةيص ااييز  إوة 

  .زبي  و

اسوق عص  حسو ساص اسوق عص: إ  إاقي  سوزبا  بيو ساص ع ل ا اله بيوا    (5

وه س يقعة سوا ي   إوة ياةي  أ ب     س سوا    ا  زبي   ة  س   سءس  ي علو

اااي يقيعل  حقل  ا  سو ساص اإعلسل أاي   ا يقبص القيقبيوهي وقضيء اق  سال يظي 
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سأل هز  سآلويص سواليرص سوي   إقيخلسيبيوا     ا  سألعايمعلة سوق عص ة  إ  يز 

ة  يل  سوبيي ي  اييي  ي وم سقيخ سج سوبيي ي  سواعقل  ة  واظي  اياقم سولقص 

 .سوق يعص بيوو اا أا سوا سقلي  س ي يال 

 

ً ثا ا ظاص وهي ي  ي   قا  ا اا  وقبام  يعل سوا    : أشكال المصارف التجارية:نيا

سوالس ف اا   سوق ا  وةة سل اسواثققي  الةف قياص سوشي ي  ايقليي خلاي  ياايم 

سالقي يليي  سواليرصح اييعلل أش يم سوعالص اإلس   سور اس  اوهي لا س أقيقيي ة  

ا  ا ي   ي ي يصح سوا ي   سوايخ  صح ا ي   س قيراي ح ا ي    سوا ي  

سوظم ا سوا ي   س قالايص. اقا  ييي سويال  بإي يز  م  اا ا  أ اسا   ه سوا ي   

 اا  أ ي أش يم سوا ي   سوي ي يص ا  سو يايص سوي ظيايص .ة  سواايا  اسوو اا سوقيلاص

 اسوخلايص:

   سوي  وي  وهي ة ااح ايق ل  :Banks Individuelالمصارف المفردة  .1

بيوو ا ة    س سو لل سواال  سوي  يقبم  ايف أ اسا سوالس فح ايي     ه سوا ي   

عيل   ب    ا اهيح اسقي ي   شييهي علة ياظي  سوااس ل سوايويص ة  اا الس  عيويص 

ا سة سوي ي يص سواخ ااصح اغي  ي ا  سواا الس  سوقياوص ارم سألا سة سوايويصح اسأل

سوقيبلص ولياايم سو قل  خالم ةي   زا يص ق ي   ابلا  خقي    أقايويص  بي  . ايعيال 

  ه سوا ي   ة   شييهي سوا  ة  علة ا ال عالقي  شخ يص قايص ي بي ااظويهي 

ب ايف سوخلاي  بيوزبي  ح ابيخي ي  يظم سوا    او لس  اية اوا أ شا االس  يقاي 

 سوا  ةيصح علس قبام سوالس ف.

   سوي  يال  عللس  ا   :Banks of Branchesالمصارف ذات الفروع  .2

سواالس  " سوو اا " سوايعلل  سوي  يلس  ا  ا  ز   ي  اسالح اوهي ا ل  إلس   

اسالح ا  س  و  سوا ااعص ا  سواقي اي ح اقل قبم أ      ي سشي سي قبام سواال  

 اسا سوالس ف اية يعل ة عي اسقيخلي  ظيي سوا ي    س  سوو اا سوا يش   ة  و يةص أ

اعظي بللس  سوعيوي  ظ س  واي ييايف بو ا  سوا ا ص ة  ياليص سوخلاي ح اسزلييل سوو ن 

 أاياو ة  س يييز سألزاي  سوااليصح اسيقيا قيعل  عالوح اخو  ي يويوو سوريبيص اسو ليص.

 بضة:المصارف التابعة لشركة قا .3

The Banks Following the Company-Recipient 

إ  سواثققي  سوقيبضص ييي ياقيقهي إاي باسقيص  بي  سواقي اي  ة  سوا   ح اإّاي 

بيويعيا  اف اقيرا ي   خ ي  يعيقلا  إا ي يص ياقيم سوا    أل بير أ ب  وا أعيل 

سوقيبضص  ي ظياو وي ب  يا  قيي   سواثققص سوقيبضصح ااية يياقم سواثققص

% ا  25سوقيي   الب لَّ علة سوا    أ  يايل  ا ص ا  أقهاو سوعيليص ال يقم ع  

 الص سألقهي سوا لَّ  ح ايا   أ  ييي  و  ا  خالم قييي سواثققص سوقيبضص بش سء  زء 

ا  سألقهي ا  بع  سواقي اي  إاي  قلس  أا بيالقيبلسم. أ  ييشيبو   س سو اا ا  

إوة ال  بي  اف سوا ي    س  سوو اا سوايعلل  و  هي يخيل  سويش يال  سوا  ةيص 
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ع هي ا  اي  ال ييهي اسوي  يعال إوة ش  ٍص قيبضٍص يياوة سوقيي   علة عاليييهي 

 س لس يصح  اي أ هي ييايرم   و  ا  اي  سواايزس .

 شا  سوا ي   سوايقلقلص اف  اا ا ي  سلسلة المصارف أو مصارف السالسل: .4

ي يص اياقف أعايوهي. يقيال   ه سوا ي   أ شييهي ا  خالم ةي  سوا ي   سوي 

قلقلص اي يالص ا  سوو اا ا و لص إلس يي  ع  بعضهي سوبع  ايش   عليهي ا  ز 

  يق  ي قي سوقييقي  سوعياص وهي اي قم سألعايم ةياي بي هي.   ه سوا ي   االا ص 

قم سوا ي   وشخن اسال أا عل  أشخين يبيعيي  اوي  وش  ص قيبضص. يا

سوايقلقلص سوعليل ا  سوازسيي ة  يا يم سوالس ف اسال يشي  سو   سة  اسوي ايف ة  

  .26سوياايم

ظه   سواي ص إوة سوا ي   سوا سقلصح  يي ص  غبص سوا ي    المصارف المراسلة: .5

ة  إي يل  ظيي ويا يم سوشي ي  سواقاابص قيبقي  وزبي   ة  سوا ي   ة  سولام 

يارم علة س يالة  ي م ب   وو ة ااح بم ا ي   ييعيا  اف سألخ د. ةه  ال 

بعضهي سوبع  ة  ا يال  اعي صح بهل  ياقي  اي ايف سوخلاي  سوا  ةيصح اوي 

يقي     س سويعيا  بي  سوا ي   علة سواقياد سواال  ةقيح بم خي ج الال أال 

اف ياقف سوا ي  . او و   ي   سوخلاي  سوا  ةيص عليل  ااي اعص باي ييايشة 

  سوعاليي  سوي ي يص سولاويص.

يعال أ ايص سوا ي   سوشيالص إوة  :Universal Bankingالصيرفة الشاملة  .6

سواظي   سوي  يقيييف أ  يقاي بهي اسوي  يياق  عليهي إقهياهي ة  ياقيم الةف عاليص 

سوياام سوي اا  اسويياي  سوي  يشهل ي سالقي يلس . اي ي    ه سواظي   کري  ا  

 شييي  سوي  يضي سأل شيص سوا  ةيص سويقليليص سوي  سعييل  سوا ي   سوي ي يص أ  سو

 ي ه  بهيح ااظي   ا ي   س قيراي  اا ي   سألعايم. 

اة  ظم سوييا س  سوق يعص ة  عيوي سوا ي   سي ه  بع  سوا ي   اقعيي  ا هي 

بياي  اقعيي  وااس بص سوييا س  سواليرص ا  سي يال  اي قم ع  ي يم ب سال سو اا

ا هي وزييل  سوقياوص اسوا ام علة أعلة عي ل اأقم  لوص ااخيي  . سي ه    ه 

سوا ي   إوة سوياام ا  سوا ي   سوي ي يص سوي  يقلي خلاي  يقليليص. إ  أ با  

  ه سوخلاي  ال ييالءي اف سوييا س  سواليرص اة  ظم س يشي  سوعاواص اس لايج 

 Universalيص ايب  ح أقلا  سو ي ةص سوشيالص سوا ي   اأقاسة سوايم سوعيوا

Banking .اسوي  يقلي خلاي  ايويص شيالص وزبي  هي اا  الال    سةيص  

: سواقيعل  ة  يقليم ل  ص سواخيي   هناك ايضا مزايا المصارف الشاملة ولعل أهمها

بقب  سوي ايف ة  ااوظص سوا    س ق سضيص اس قيراي يص ا   هصح اسوي اا ة  

يل  سألااسم ا   هٍص أخ د. اياکي  سوا    ا  يقليي ازاص ايکيالص ا  ا 

سوخلاي  سوايويص اسوا  ةيص ويلبيص کيةص ساييي ي  زبي  و سواي يايص اسواييا  ح 

اسواقيعل  ة  ياقيم سوياسز  بي  سوقييعي  س قي يليص سواخيلوصح ا  خالم يقليي 

 .27ص سوقييعي سوخلاي  سوياايليص اسوا  ةيص سواي اعص وکية
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: با وهي  و  سوا    سو   يقعة سوة ي ايص المفهوم الضيق للصيرفة الشاملة

. ا  س سواوهاي 28ااس له سوايويص ة   يةص سوقييعي .  اي يقاي بيال ياي  و يةص سوقييعي 

سوضيم ي  ز علة ا يل  سوياايم ايقليي سال ياي  ةقيح اقل أل  سوي ي س  سوقييقيص 

  س يبيي سألقاسة سوايويص ااي  يابهي ا  ييا س     يص واثققي  اس قي يليص زييل

  ه سألقاسة ااظي وهي وااس هص سواخيي   ا  و  و اء سواثققي  سو بي   إوة سألقاسة 

سوايويص ابيش   وياةي  سواخيي   ساييي ييهي سوايويص اإلس   ساييي ييهي سو قليص ا  لا  

 .29سواي ص سوة سواقييص سوا  ةيص

يع ي  سوا    سوشيام علة أ و " سوا    سو   يقلي خلاي  اي اعص إوة  ياک  

.  و  يع   با هي سوا ي   سوي  وي يعل ييقيل 30 ايف سوزبي   ا  اخيل  سوقييعي 

بيويخ ن سواالال سو   قيل سوعام سوا  ة  ة  کري  ا  سولامح بم أ با  يال 

علة سألااسم ا  ا يل  ايعلل    شييهي إوة کم سوا يال  اسألقيويي اسوا ييم ايا م

 . 31ايا ههي إوة اخيل  سو شييي "

او و  يا   يع يوو با و )سوا    سو   يا م علة ا يل  ياايليص ا   م سوقييعي  

ايا   سال ياي  و م سوقييعي   اي يقلي وهي سوخلاي  سواي اعص غي  سواقي ل  سوة 

وايويص قل لةع  سوا ي   وي ب  سو  يل(. س  ي يا  سوا يةقص بي  س اسا سواثققي  س

اس  ي  ز علة سواوهاي سوالي  وليقايم  Servies- Orientedأ ر  يا هي  ولخلاي  

اعل سوزبا   ا سواهي ع ل سوقييي بيقايم سوخلاي  سوا  ةيصح س  س  سوا    سوي ي   

ة  سويقعي يي  يبلا أ ر  شبهي بقيل بيف س اسا عليل  ا  سوا يا ي . ييلم علة 

ا  )سو ي ةص سوي   Mixed Bankingي ةص سوشيالص )سو ي ةص سواخيليص( سو 

. اة  32ييضا  عاليييهي سوازج بي  سو ي ةص سوي ي يص اف ياايم سو  يعص يايلص سأل م

سو ي ةص سوشيالص ييي سوعام علة إي يل ااسز ص ة  سالقياقية بي  الس ف سوياةي  اسوالس ف 

ولالس ف اا   إقيخلساو ة  ا يم ياظي   سو ي يص و    سوعام علة ي اي  اثش 

 سألااسم آل يم اخيلوص. 

: ةه  سوي  يقلي ولا ي   سوخي سو يام ا  سوخلاي  مفهوم الصيرفة الشاملة الواسع

سو ي ةص اسايال  ا ن ا  سقهي سواثققي .  اي ييلم عليهي بيو ي ةص ايعلل  

يي با شييهي اخلاييهي ة  سال لس  اسألغ س ح سوي  يقض  سوة ياقيقهي ع  ي يم سوقي

 .33سو اس   سوايويص اسوا  ةيص

اس يالقي  ااي يقلي يا   يع ي  سو ي ةص سوشيالص با هي: سوقل س  اسوقيبليي  س لس يص 

اسوو يص سوي  يايل هي سوا ي   ويقليي سوخلاي  سوايويص اسوا  ةيص اس قيراي يص 

 م سوقييعي  س قي يليص  اسوايخ  ص اسوعام علة يعايم سوقاة سوايويص ااقي ل 

 .34اياقيم ي اييهي سواياسز ص

يبلا سو ي ةص سوشيالص وي ا  اا و سواقيقبم و زء  بي  ا  سوعيوي اة  سو ي ةص  يالص  

ةي  سويقايم سوا  ة  يثر  ياري س  بي س  ة   Full-Service Bankingسوخلاي  

ويقايم سوا  ة  اة  ظم ياليل سألقاسة سواقيهلةص وو بي  ش م  ي  بيالعيايل علة س
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: سواييلبي  اسأل شيص اعاسام سو  ير ايا   ياضي  سو ي ةص سوشيالص سوبي ص سوااييص.

 ( سآلي :3-1ة  سوش م )

 
 : المتطلبات واألنشطة وعوامل النجاح.( الصيرفة الشاملة3-1شكل )      

 

 ً سوا ي    أ لس  ة    س سوااا  سألام قييي سقيع س  :المصارف التجارية : أهدافثالثا

 سوي ي يص أاي اظي وهي سخين بهي سوااا  سوري   اعلة سو اا سآلي : 

ايايّز ي اةم  SMARTسأل لس  سو يل  ييقي  :أهداف المصارف التجارية .1

يا يو سواقيخلاي  بو  اا سوياظيـ  سو يـل ولاـاس ل سوايياص و سو  يص صس قي سيي ي

يعام بيوا    غ ضي وهي  إلس  أا  ولا   ح إ  بي ا ي  أ  يقيخلن  م اال 

 .يقي ي ة  ياقيـم سو ـ   سوعـيي ولا   

ياي  ا الص ياليل سأل لس  يي  ز أ لس  سوا ي   سوي ي يص ة  يعظيي سوقياص  

اعلة سو ي   سآلخ  يا ل سوعليل ا  سأل لس  سوو عيص  حسوقاقيص سوايويص ولا   
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ع هيح  اي ايايز ي ع  غي  ي ا   يصأ اح اال يقم سأل مسوي  ي يبي به ه سأل لس  

 .35سألعايما شا  

(ح ةضال ع  ا ال اسوضاي سألاي   -سوقيــاوـص -اا    ه سأل لس    :)سوـ بايــص

أ لس   -أ لس  أخ د يقعة سوا    علة ياقيقهي ا   )سوعي ل سال يايع 

ز  ( سوي  ي    ايعهي بياقيم سوهل  سو  يق  سو ا    سوا  لس  س  –سوعيالي 

 Maximizing Theيعظيي قياص سوا    سوقاقيص سال ا ا س قي سيي  ا

Market Value Of The Bank  ع  ااس اص أ لس  سوا يو  سواشي  ص  .ةضال

سوعام اسواي ي س   اأخالقيي  س  يايعيصاسو هي  سواقيويل  اي يوهي اف سواقثاويص 

 :( سآلي 4-1) اي ااضاص ة  ش م سوبي يص. 

 
 ( أهداف المؤسسة المصرفية وفق المنظور الحديث4 -1شكل ) 

سوا  ةيص  لس  س  سواعيي  سألقيق  والد  ويء  س : Profitability الـربحيــة.أ

 حسوا    ا ا ي سأل بير سوي  ياققهي. ايقـاي ابـلأ سو بايص علة يعظيي أ بير 

م  و  إال ي   عليو سوزييل  ة  إي سلسيـوح اال يياقـ سوا   اويعظيي سو ب  ولد 

بييقيا ا ي اعيااليو ازييل   شييييوح اي اا ايةظص أا سقو سوايويص ابالد ييا  

ح إال أ    س سال لةيا  اا ياقيم أعلة وزبي  وخلاييو. ابزييل  سوااسةز سواقلاص 

                                       
  نصير محمد عزال، ، محاضرات في اإلدارة المالية )غير منشورة(، ألقيت على طلبة رابع إدارة

 .2010-1999المختار،  ليبيا ، جامعة عمر –كلية االقتصاد  –أعمال 
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اعلال  سو بايص ال ي ا  علة اقي  سواخيي  سوي  يي ي  عليهي سواقاا ة  

  .36أزاي  سوقياوص

ةضال   حل  زء   بي س  ا   وقي  سو شيي سوا  ة  ولا ي   سوي ي يصسوواس  يش م 

 حع  سويزسي يل  سوا ي   بلةف   ه سوواس ل قاسء اقم سوا    أ بياي  أي وي ياقم

ة  بايص ا  ايو   سواضف سوقيبم علة سوا ي   سوي ي يص ض ا   ياقيم أق 

س ي سلس   ويم  أل  أ  س خوي  اأ   ي  بقييي  ة خالم زييل  س ي سلس ح 

  بإالس  يخوي  أ ب  ة  سأل بير اةقي  واوهاي سو ةف سوايو .

: اي يا م عليو سواقيرا  ة  سواقيقبم  يي ص يضـاييو ةـ  ويعرف العائد أنه

 .يص وويـ   زا يص االل قيراي سواقـ  سوايو  باااسوو ا  خالم ياظيوهي بيوعاليص س 

 قيراي  ظ س واي يايي بي  حواياقف وي  اث لسسوعي ل س ةعل سواقيرا إال أ  ا ـام 

  اقـاا سوخقي  ح اي يي  سوقييقي  سوا اايص اي يي  قع  سووي ل  إايايالا  

ايقلبي  قع  سو   ح اظـ ا  غيبيص يع ز سوعقم سوبش   ع  اع ةيهي  غي 

سوييا  سوعلاـ  اسوي  اوا  ح ةيبقـة ي بثس  سواقيرا  اع ضص وش ء ا  علي 

 اي يع   سوعي ل بي و عبي   ع  ا ااا سوا يق  اسوخقي   سو ي اص ع  37 .سويقي 

سواضيةص إوة  سألااسمخالم ةي   زا يص االل ح  اي أ  سوعي ل  ا اقلس   قيراي س 

 أ  سوايم سأل ل  سو   يثل  سوة يعظيي سور ا  اسوعي ل قل ي ا  علة ش م عاس ل 

ل سو يام أا عاس ل ايلابص ي غ  ةعليص أا عاس ل اياقعص ال يي   بل  ص سويا 

عي ل قل ي ا  اا بي أا  إقيراي سواقيرا  ة  ياقيقهي اقيقبالح اي  ي ع   م 

  : اي يل  ( سوعاس ل سوا  ةيص5-1ايقيع   سوش م ).38قيوبي

 
 ( العوائد المصرفية5-1شكل )



33 
 

ايشيام  .س ب  ا  ي يويوو سوا    ي ا  سي سلس  ع لاي تحقيق االرباح: (1

سوواس ل  -إيرادات المصرف: )ايشام  :سوب ال  الييص سوا    اي يويوو ا  إي سلس 

سوعااال  سولس  ص سوي  ييقيضي ي سوا ي    ظي   -سولس  ص علة سويقهيال  سال ياي يص.

س ا  سوخلاي  سوي  يقلاهي سوا ي   ا غي   -خلاييهي سوي  يقلاهي وآلخ ي .

سعلسل قليي سقيشي س  سقي يليص اايويص اسوايعلقص بيبيعص سوعام سوا  ة   قيياهي بي

  سال بير سواياققص ا سأل  بيص أ عاس ل سوعالص  -.س قي يليصل سقي  سو لاد 

ة  سالا سة  قيراي سي سلس  سخ د  عاس ل س  -سوو ة بي  سقعي  سوش سء اسوبيف

يف اأ  أ بير  أقايويص  يي ص ع  ب حاسوعاس ل سواياققص ا  خ ي سو ابييال  حسوايويص

 . ة  اي  ييضا سوا    أل م ا  اا السيو بقع  سعلة ا  قيايو سولةي يص.(

-سوالي ص علة سوالس ف سوي  يقاي سوا    بلةعهي. سوواس ل -) تكاليف المصرف:

 ظي   سألخ دسوعااال  سوالي ص سوي  يلةعهي سوا    إوة سواثققي  سوايويص 

 ص اسوعااايص(.س لس يسوا ي ي   -يقلياهي خلاي  ولا     سيو ا

ة  سوا يال   سوا   سوعليي بالد  بايص  لس  يهيي س  :المصارفعوائد  (2

سوقلييح  ي يهة  س  سألااسماية ييا   ا  يا يو   ه  سألااسمسواخيلوص وياظي  

سوي ي    ا اثققص  بايص ةها يقعة وياقيم سوعي ل  سوا   اعلة سعيبي  أ  

 ولا   ر يثل  اظي   سقي يليص عليل  ا   شييييو سواخيلوص ةيأل بيسألارم. 

اية  سوا   سأل بير ض ا يص واقيبلص سواخيي   سوي  ييع   وهي  يعل :39ةه 

ض ا يص ولا ام علة  أ  سوايم سوالزي ة  سواقيقبم ع  سوبقيء. اإ هي يقيييف 

 سألااسميش يف أ اي   ثا   -.سأل بير ب وص ابيش   إقيراي إعيل   -:)ي يم

إعييء سواقي ي عي لس اقباال  -.ع ل زييل   أ  ايوو سوا   ة  علة سال ييي  

 .سوا    (يزيل ا  رقيو ة  

  :40   أشكال عوائد الموجودات المالية (3

 :إ س  ي     ه سواا الس  يارم اقاقي ا  أااسم ال يص ارم  توزيعات األرباح

ا  سألقهيح ةايام سوقهي ش ي  ة  سوش  ص سوي  أ ل     س سوقهيح و و  ةها 

 ايو يهي ااقاقو ا  اقاة سواقي اي .

 :إ س  ي   سواا الس  سوايويص يارم أااسم سقي س  ارم سوق لس ح ةايام  الفوائد

سوقـ ل اقـ   ولش  ص سوي  أ ل    و  سوق ل اقياص سوق      قياص سوق لح 

ةيوق ل يعي  وايالو سوام ةـ  سوا ام علة سووي ل  سوايوم عليهي ا  سوش  ص 

 )سوي  أ ل     ه سوق لس (.  سواقي ضص

 ي يل   ه سأل بير ع  إعيل  بيف سواا الس  سوايويصح ةايام  :األرباح الرأسمالية

سوقهي أا اياـم سوقـ ل إ س سقيييا أ  يبيعو بابلغ يزيل علة سوابلغ سو   سشي سه بو 

 ي ا  سوو ة  ا سو ب  سو أقايو . 

خالم سووي   اي بي   قيراي وقاقيص وإلبيوو ة ة  سوقياص س العائد الرأسمالي ييارمو

  .41سوا ام علة سواا ال اسووي   سوي  ييي سويخلن ا و
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القيمة  –العائد الرأسمالي = القيمة السوقية ) العادلة ( للموجود الثابت 

 42الدفترية للموجود الثابت

 : 43ستثمارأنواع عوائد اإل (4

 قيرا  اقيبم ي يزوو ع  ا ا سوعي ل سو   يقي ف بو سوا :معدل العائد الحقيقي

ايا   قيي  اعلم    سوا ام علة عي ل اقيقبال.أااسوو ة  سووي   سوايويص  ل

  :  سواعلااي   إقيخلسية  سألقهي ب س  ب قيراي سوعي ل علة س 

 ة  بلسيص سوال  ( قيراي قياص سوقهي ع ل ش س و ) قياص س  -

 سوال  ( سيصبلة   قيراي قياص سوقهي ع ل بيعو ) قياص س  -

ص سآلييسواعيلوص  إقيخلسيقياص سأل بير سواازعص علة سوقهي ياسم ةي   يال و ايا   

 ة    س سوقهي. قيراي واقي  اعلم س 

 سعر الشراء (+ األرباح الموزعة –) سعر البيع       

 ----------------------------------------معدل العائد =

 سعر الشراء   

سو   يياقف ةيو سواقيرا  سوا ام  قيراي ا ا سوعي ل علة س  :وقعمعدل العائد المت

  سواياقف ولااوظص باسقيص ي يي  سو ق يقيييعص سواقيرا ي  ي يي  اعلوهياب حعليو

  .سواقيرا   ة  سألا سة سوايويص

ةإ و ا  سواوضم عام  حسوعي ل سواايام غي  اث لي ا  معدل العائد المحتمل: 

  إايايالة يقلي  سوعي ل سواايام ة  ظم ظ ا  سقي يليص اباع  ح إايايويازيف 

 سوعي ل سواياقف.اعلم   اسو   يقاة باياياليي يقلي  سوعي ل سوا  ف بي  حالارهي

التغيرات المتوقعة في السعر السوقي للسهم + مقسوم االرباح الموزعة       

 المتوقعة

-----------------------------------------------------المتوقع = معدل العائد

 األول ستممارمبلغ اإل --

اقلس  سو ب  سو   يا   سوي بث بو ا  خالم  :44معدل العائد المتوقعايارم 

اايوص سوقاة اسوعاسام سواثر   بو اا  ري يقلي   قيراي سواعلااي  سواياة   ع  س 

 ا  سالخي  ياقم سوعي ل يخيل  ع  سوعي ل سوا   ه سوعاس ل اةم   ه سواعييي  ا  س

ا ا عبي   ع  سوعي ل سو   يا م عليو  .يارم اي يا م عليو سواقيرا  ةعال

 .45سااسوو سواقيرا   علة ش م اا الس  إقيخلسيسواقيرا   يي ص 

أا  ا  و  سوعي ل سو   يياقعو سواقيرا ا  ة  سوقاةح اأ    س سوعي ـل يعياـل علة  

 و  يع   با و سواياقي و ـم سو يي ل اسو   سواعلااي  سوي  يايل هي سواقيرا ا  ا 

ياق    س سواعلم  .اـلارهي إايايمييي سوا ام عليو بض    م  يي ص اازا ص ب

 :اةم سواعيلوص سآلييص
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E(R) = ∑ Ri m i=0. Pri 

 إذ أن:

(R(E .العائد المتوقع= 

Ri  .العائد من الفترة = 

Pri  =ية حدوث الحدث. إحتمال 

m لممكنة.= عدد العائدات ا 

ا ا يارم اعلم سوعي ل سوايلا  ألقم  قبص عي ل اياقعص  :46معدل العائد المطلوب

ايويص اع اةص باخيي  ي ا  ه سو قبص يي ا   اا الس ولاقيرا  ا    سء ش سء 

اوا ا  سوري    ا عالا  ا  ا ا ي   اي  قبص سوعي ل سوخيويص ا  سواخيي ح 

سااسوو ة   إقيراي قيرا  ا  س بير  يي ص بو سوا اي ي غ ايارم اقلس   سواخيي  .

  .47اا ي سواخيي   سوا يابص وو سألااسما يم اعي  ة  اقيبم سالايويظ به ه 

 :صسآليياياق    س سواعلم بيو ي ص  

Rj = Rf + (Rm − Rf)𝛽𝛽i 

 :إذ أن

 Rj= معدل العائد المطلوب على السهم العادي. 

 Rf= معدل العائد الخالي من المخاطر. 

Rm  .متوسط معدل عائد محفظة السوق= 

 I𝛽𝛽= معامل بيتا. 

سوعي ل سو   ييلبو )ياام ة  ياقيقو( سواقيرا   سوايلا :  اس  س  اعلم سوعي ل 

أ  سوعي ل سوخيو  ا  سوخي   ا قع  سووي ل  سوخيو  إ   اية يقبم علة ش سء سوقهي. 

يو سواقيرا  و   ا  سوخي . أاي بلم سواخيي   ةها  زء ا  سوعي ل يا م عل

سوعي ل سوايلا  سواعيي  سوا  ع  سو   علة أقيقو  يعلايعاضو ع  سواخيي  . 

ياقف سو   قبم اـ  علاوح ا و  بيواقي  ص اف اعلم سوعي ل سوا قيراي ييي قبـام س 

. إ  اياقي اعلم سوعي ل سوايلا  ولق لس  ي ا  اخيلوي عـ  اأ  يي سايقيبو

يلا  وةقهي سوااييز ح ا ال اي يخيلوي  ع  اياقي اياقـي اعـلم سوعي ـل سوا

 اعلم سوعي ل سوايلا  وةقهي سوعيليص. ايي ا    س سواعلم ا  ققاي  ا اي:

سوخيويص ا   اا الس ا ا سوعي ل سوايلا  ولالعائد الخالي من المخاطرة:  -

 .ةسواخيي 

سوخيو  ا  ا   ا ا ص ا  ع   ي   اي عي ل سوقاة اسوعي ل عالوة المخاطرة:  -

 .سواخيي  ا   يارم سوعالا  سوي  يقبم  بي سواقيرا  بيو قبص واخيي  ااوظص سوقاة

 اي ي  اعيلوص اعلم سوعي ل سوايلا   اي يل :

 معدل العائد المطلوب = معدل المخاطرة الحرة + عالوة المخاطرة
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 ا  ز  سوا   ايا ل يققياي  أخ د واعلال  سوعي ل اسوي   يي سواقيرا  أا 

 :48 ايسول سقي  علة  قبيي  ا

 (العائد على الموجودات(ROA:  سالارم ولاا الس   قيخلسييقي    ه سو قبص س

ة  سلس يهي  سواثققص إلس   لاي  ي  لم  و  علة الد  ويء  إ   ة  ياقيم سوعاس ل 

ايا   اقي  ص   ه سو قبص اف سواثش  ا يوعي ق اس  قيبقص ااف اعلال  سو  يعص 

  49سواثققصء ويقييي سلس

 (العائد على الموجودات(ROA :  يش م سواا الس  أقي  لخم أا عي ل سوعاليي

سويش يليص ة  سوا ي  ح إ  يي يق  س ايو  سوعي ل ي ليي اف ا ي سواا الس  

س  سوا  ةيص ايعب  ع  سوعي ل ووي   زا يص قيراي سواقيرا   ة  سوق ا  اس 

م سوا    اي وليو ا  اا الس  االد  قي ال  ايصاعي ص غيوبي ق ص بيو ص سأل

 ص:سآلييسو ي ص  ايف  بي ة  سقي الوهيح ايقي  اةمسو وييص سوي  يي

 صافي الدخل           

 ---------------------------------------= ROA العائد على الموجودات

 معدل اجمالي الموجودات          

ة   سواثققص إلس   قبص قل   يقي    ه سو: ROE)العائد على حق الملكية )

ياظي  ااس ل ي لسخليي اعو علة ياويل سال بير ايقليم ا ي سواخيي   سوي  

إ    س . 50ي يا  عاليص سوياظي   ا و ياض   بايص سولي ي  سواسال سواقيرا  بو

سوخي ص خالم سوق ص سوايويص ا  عاس لح ايق ل  سألااسمسواعلم ياض  اي اققيو 

ح ا لاي  ي   سو يي ص سو يةيص سواا الس لاو سوايو ي  بياايم باقاة سوال يص اي ق

اا بص ا بي    لاي س يوف سوعي ل ايا    و  ا  يازيف سوازيل ا  سأل بير علة 

 ايا   سايقيبو ا  خالم سواعيلوص سآلييص: سواقي اي  ازييل  سأل بير سوااي ز .

 النتيجة السنوية الصافية           

 ---------------------------------------= ROE)لكية )العائد على حق الم

 حقوق الملكية          

 

اق  سواي ص  سألااسميق ل بيوقياوص سوقل   علة ياةي   :Liquidityالسيــولـة .ب
علة  قل  ي ز لا  ياام خقي    سواا الس سويهي ب قبص اعقاوص سا بياايم بع  
ة  اع ي ي  51يع   سوقياوص بص ع ل سقياقيقهي.بهل  ااس هص سالويزساي  سوايويص سوايلا

سوايلم: سو قليصح أاي سوقياوص ةـ  اع ي ي سوو   ةيع  : قيبليص سأل م ولياام إوة  قليص 
قي لص  ا ااس هص  اا الس أ  سوهل  ا  سالايويظ بإ   بق عص ابلا  خقي  ح ا

 يعلسوقياوص  ايويـي أا ةـ  غضـا  ةيـ   ق ي  ح ةإ  أللسءسسالويزساي  اقياقص 
قهلص سوياام إوة  قليص  سواا الس اوهاي  قب  يعب  ع  سوعالقص بي  سو قليص ا

بق عص ابلا  خقي  ح ابي  سالويزساي  سوايلا  سواةيء  بيح و و  ال يا   ياليل 
 .52قـياوص أ  ا    أا أ  ة ل إال ة  ضاء سقياقيقي  سويزساييو
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يعيال   س سواوهاي علة  ايص  : ا سواوهاي سواولقياوص   ي  اوهااي  سألام: 
سواا الس  سوقيبلص ولياام إوة  قلح ا  س سواوهـاي ضـيم العيايله علة   ه 
سواا الس  ة  يقييي سوقياوصح اوعلي سقيييعص سوا شا  سوا ام علة أاـاسم أخ د 

 . يالقي س  أا زييل   أ  سوايم اسأل بير
وص با هي:  ايص سواا الس  سوقيبلص ا ا سو   يع   سوقيا :اوهاي سويلةم اسوري   

 سوزبي  ولياام سوق يف إوة  قلح اضيةي إويهي اي يا   سوا ام عليو ا  يقليل 
علة ش م الس ف  الويزساييهيح أا ا  خالم اي يا   سوا ام عليو ا  سوقاة سوايويص

 .أا أااسم اشي س 
يقف علة عييم إ   س   ل  سوقياوص يقي   بهل  سخ   ا سو بايص  اسو لي  بيواالاظص

سوالي  سوايو  اق اويص ياةي  قياوص  يةيص ااال اص ولاش اا او     يو  يعي   بي  
سوايويص ياقيم  اا ا  سوياسز  بي  سوقياوص  لس  سوقياوص اسو بايص و و  علة س 

اسو بايص ةيال يبيه سوة سو بايص سوعيويص قل يقض  علة سوقياوص ااي ي ب  سواش اا ة  
زساييو  اي س  سالايويظ بقياوص عيويص يقلم ا  سوقل   علة سغي يي سوو ن قلسل سوي

إ  سو ي   سأل ب  ا  ااس ل سوا ي   سوي ي يص ييارم  يص ازييل  سال بير.قيراي س 
كفاية راس يايل  اا  ري ي ب   أ  ي ا  سوا     .ة  الس ف يقيام ع ل سويل 

ايعل   ه  .بهي ة  أ  واظص س  ولاةيءاقيعلا solvency سوقل   س يوي يصأا  المال
ةو   حسألخ د سألعايما  أ ي سأل لس  سوي  يايز سوا ي   سوي ي يص ع  ا شل  

اوا وبع   حسواق  سو   يقيييف ةيو   ه سوا شل  يا يم قلسل اي عليهي ا  اقياقي 
ةإ  ا  ل إشيعص علي ياةي  قياوص  يةيص ولد سوا     ويلص با  يزعزا  حسواق 
سواالعي  ايلةعهي ة ا  وقا  الس عهي ااي ي عم سوا    ع ضص  وإلةال  اال  رقص

يقيييف ا يبهص اخيي  سوقياوص سوي  يظه   يي ص علل ا  سوعاسام س اهي اييوبص 
 سواالل. ايعلالويزساييهي ة  سواق   علي قلسل سواقي ضي  حيواة سوقياوص سواياة  

س  ا  سواا   س  يع   سووشم ة     إ  ايصسلس ه سوقياوص علة قل  عيم ا  سأل

                                       
 يطلق مصطلح القدرة االيفائية على كفاية القدرة االيفائية أو كفاية راس المال أو المالءة المالية :

راس المال وهما مصطلحان لمعنى واحد، ولكن يعد مفهوم كفاية راس المال األكثر شيوعاً، وهو ما 

قصد به القدرة على سداد االلتزامات النهائية درجت على استخدامه االدبيات المالية االن، وي

وخاصة تجاه المودعين والمالكين كما سبق الحديث عن ذلك سابقاً، وعرف اتحاد المصارف العربية 

كفاية راس المال: بانها متانة أو مالئمة راس المال وميزها عن مفهوم الكفاءة فليس المقصود من 

انته، وهناك من عرف كفاية راس المال: بانها ذلك المبلغ كفاية راس المال كفاءته وانما قوته ومت

من راس المال الذي تكون المؤسسة المالية في حاجة لتلبية اغراضه، وقد احتل موضوع كفاية راس 

ً وكان لقياس اخطار راس المال دوراً في ذلك، وكلها  ً مهما المال في ادارة المؤسسة المالية عنوانا

راس المال، وان من اهم وظائف راس المال حماية المؤسسة المالية من تقع في حدود مفهوم كفاية 

اخطار عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات النهائية، والتي تقع ضمن حاالت العسر المالي 

Insolvency  وبالتالي البد من تعريف راس المال بدقة عالية. وتسعى ادارة المؤسسة المالية إلى

راس المال والتي تتمثل بعدم قدرة المؤسسة المالية النهائية على سداد محاولة حل مشكلة كفاية 

التزاماتها تجاه الدائنين والمالكين، والتي تظهر واضحة في ميزانية المؤسسة المالية من خالل ما 

تعرضه من بيانات ومعلومات ويمكن لإلدارة ان تسهم في حل هذه المشكلة بعدد من الطرق منها 

 فضال عن احتجاز االرباح.:دعم راس المال 
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ي يبي سوقياوص ا وييص  س  و سواايةظص علة سوقياوص ةشم سوا     اثققو ايويو.
 سوايم بعالقص اييل  بش م ابيش  اغي  ابيش  ح اييارم بيآلي :

س  ظها  اش لص سوقياوص ة  سواثققص سوايويص يقال وظها  اش لص ة   وييص  (1
هي سوق ي  يا   س  يهلل ببيف سواا الس  ااي يثر  أ ل س  سوايمح ةيوقياوص ة  

قلبي  علة  وييص  س  سوايمح اس  س خوي   وييص  س  سوايم يقال إوة يهليل قياوص 
 سواثققص سوايويص ا  خالم سالويزسي بيوقلسل ة  سآل يم سوا يقبص اسواقياقص.

قيم البل ا  يا س  سوقل   علة ياةي  سوقياوص ا يبي ب وييص  س  سوايم ا (2
 سوااسز ص بي  سوقياوص اسو بايص ا وييص  س  سوايم.

س  س  ي ي  ة  سويل  علة سوقياوص يا   س  يضع   وييص  س  سوايمح  (3
ا و  ا  خالم اي يالرو اش لص سوقياوص ا  سري  قلبيص علة سال بير ةيخوضهي 

 ةيثل  إوة خو   وييص  س  سوايم.

يوص سوااسز ص بي  سوقياوص يقال سوظ ا  سالعيييليص اسويبيعص إوة خلم ا (4
ا وييص  س  سوايمح إاّل س  سالخويقي  قل يال  ع لاي يقي ل سالاا  ةيقي   

 سواثققص سوايويص ااي يثر  علة ااقف اقل    وييص  س  سوايم.

سوايياص ولا    سوي ي   ييارم  سألااسمإ  سوشي  سألعظي ا   :Safetyألمــان س .ج

اة   ح ي   با سعي  علي يع ضهي أل  اخيي و س يقاي سوا .ة  أااسم سواالعي 

اي ايف  حقبيم ياقيم  و  يقاي سوا ي   بييخي  عل  إ  سءس  ا هي: ي ايف سوالس ف

اا سعي   ح  و  ا سعي  سعيبي س  سوقا  ا  سوالس ف حس  سوايويصقيراي سوق ا  اس 

ايم  ي  ا  و  ياةي   أ   حة  ااوظص سوق ا  اسألا سة سوايويص قيراي اخيي  س 

  س سوهل  إال أ و قل يبلا ايعي ضي  اف  أ ايصوااييص سواالعي . اعلة سو غي ا  

اياقيم سألاي  ا يبي  سألااسمةياقيم سأل بير ا يبي بيش يم  . ل  سو بايص

 ة  أااسم  قليص ااي يقلم سأل بير. يألااسمبيالايويظ ب

ياد أاي  اقبام ا  أ  ي عم سوا ي   سوي ي يص  وقهي ة  اق :53ويقصد باألمان

سواخيي   ارم اخيي  )سوي ويص س  بي يص(ح أل و إ س ال  أ  خلم ةإ   اها  

اباي أ   أ  ايم سوا     .عهيبقا  الس  سواالعي  ييار ا  ا باي يقااـا 

ا  س  10%عـ   سواا الس سوي ي   ييقي بيو    إ  ال يزيل  قبيو إوـة  ـية  

ولاالعي ح سو   يعيال علة أااسوو  ا ـل  يع       ايةص سألاي  بيو قبص 

أ  سوا    ال يقيييف سقييعي  خقي   أ ب  ا   أ  ايووح اإ  ال  إ   ح قيراي وإل

اي ب  سو يي ص ةقلس  سألاي   حةإ و ي ي  سوخقي   ب زء اهي ا  أااسم سواالعي 

م ابيوييو  إةالقوح او و  ةعلة سوا    سالويزسي بيو قـبص سوي  يارم  أ  اي

 .54ا  س وااييص سواالعي  %8سوا ي   سوااضاعص ا  ي   و  ص بيزم سواقل   بـ 

سوا  ةيص بيوي  يز علة عيام سوقـياوص  لس  ا قيخلن ااي قبم أ و ع لاي يقاي س 

وااس هـص يلبي  سوقا ح ةإ   و  قيثر  قلبي علة عيام سو بايص ا  إي سلس  

ياقيم سأل بير سوي   أ م  أااسوو ا  سوا   ح اإ س يي س لةيا سوا     اـا ياظي

سواخيي   سوايويصح ا  س ا   س هح ةإ   و  قي ةف ا  ل  ـصإقيا ا ل  ايييو ا يعل
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أ  يـاس ي بي   لس  ياقيم سألاي  أا سواقاا ة   قن سوقياوصح وه س علة س  أ م

  ةه  سو بايص اسوقياوص اسألاي ح ةهل  سو بايص ييعلم بيوا   ح أاي سوقياوص اسألاي

 .سوا  ز  سوا   أ لس  سواـالعي  ايش يعي  

 يي ص سويعي   سواسض   حب يء علة اي قبم ييبي  و ي  عابص ي قيم   ه سأل لس  اعي   

يا   ولا ي   سوي ي يص ا   .سوا  ةيص لس  بي هيح اسو   يارم اش لص بيو قبص وإل

س  قيراي هي  اا س ياقيم سو ب  سوايارم ة  سوهل  سألقيق  ع  ي يم يا يو أااسو

او  هي ي ا  ااواةص بيواخيي   سوي  يخيل  اق   اا  سوي  يل  عي لس  ا يوعي  

 اي  حس  ااي يي ي  عليو سوياري  ة  ياقيم  ل  سألاي  ألااسم سواالعي قيراي س 

يقيييف ياقيم ل  ص قياوص عيويص ا  خالم سالايويظ بيأل  ل  سو قليص ة  خزس  هي إال 

و و  ةا  سوهل  سألقيق  سو   ي   أ  يقعة إويو  .  ل  ال يلُّ  عي لس  عليهيأ    ه سأل

 .ل  سوايو  بيول  ص سألاوةسوا ي   سوي ي يص  ا يعظيي سو ب  ا ا اي يقيه

يقيهلةو سواالعي  ةيا   أ  يياقم ا  خالم   اي اي يقعة ااي :السيولة واألمان .د

 عم يع   سوا    سوي ي   سوي  ي سوا  ز  سوا   سويش يعي ح ايا يهي  

ولعق  سوايو  اس خوي  ايةص سألاي  االال ة  ايوص إيبيعهي. و   ييي اضف سأل لس  

سوعليي ة  سوا    أ  يضف  لس  علة أقي  اسقع  اقليي ةإ و ا  سوضـ ا   وإل

إيي س عياي االلس وقييقي  سوا   ح باع ة أ  يضف يق ي س عياي اسقـعي ع  

 .55اأ لسةو  مييعلم بقييقص سوا    يايلص سأل أغ س  سوا   ح ةياي

سوقياوص ة  سواثققص  إلس  اا  أ ي أ لس  ارية المؤسسة: إستمرأثر السيولة في  .ه

ع هيح اإ س  أا سويعر  سوايو  س  يح ا إبعيل اخيي  سوعق  سوايو إقيا سواايةظص علة 

 و بعق  ايو  قياويهي بيوش م سوقلييح ةإ هي قل ياس إلس  وي ييا   سواثققص ا  

)اثق ( يا   ي يازهح او  هي قل ياس و بعق  ايو  )لس ي( ي ع  ي يازهح يثل  ة  

سو هييص إوة ي ويص سواثققص اإ هيء ا ال ي. ايع   سوعق  سوايو  

(INSOLVENCY  با و علي قل   سواثققص علة ااس هص سويزساييهي سواقياقص ة )

 :56  اعي  ا  سوعق  سوايو   اي  س اياس و سواثققي  ة  ايييهي  .ااسعيل ي

سوي   ا   سوايوص (:TECHNICAL INSOLVENCYالعسر المالي الفني ) (1

ا  ليا هيح أ  أ   أ ر  - اش اا قي ي ااقيا  –ي ا  ةيهي اا الس  سواثققص

. او     ه سواثققص ال ي ا  قيل   علة ااس هص صولاثققص قياص  يةيص اا ب

 قيراي ااسعيل يح اقل ي شا  و  ع  سوياقف ة  س سالويزساي  سوي  يقيام عليهي ة  

غي  قيبلص ولياايم إوة  قلح أا علي سوااسز ص بي  سوا يل   اا الس ة  

أاي سوقب  سوابيش  سو   يثل  إوة الا  سوعق  سوايو   .ي  أا سوخقي  قيخلسااس 

  اف ا ا سواثققصسوي  يايل هي  سواا الس سوو   ةها الا  س خويضي  ة  قياص 

سواق  لا  الا  س خوي  ة  قياص سالويزساي  سوايلابص ا هيح ااي يثّل  ة  سو هييص 

ايا   سوي ل  علة  ة  سوايزس يص سوعااايص. اا الس سالويزساي  ول إوة ي ياز قياص

  س سو اا ا  سوعق ح خي ص إ س اي  ي   ة ن سواثققص ة  سوعام اسو  ير قي اص 
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هي ة  اخيل  أ اسا سواا الس ح اي ويص اي يا   سيإقيراي ا  خالم إعيل  ي يي  

 لاوص   عيل سالقي  يء ع و ا هيح اسالايويظ ب قليص عيويص أا سوي يي  اف سولس  ي  

 .ليا هي بش م ا ي 

سوايوص سوي   يشي  سوة(: REAL INSOLVENCYالعسر المالي الحقيقي ) (2

ليا هيح أ  أ  سوقياص أقم ا   – اش اا قي ي  –ي ا  ةيهي قياص اا الس  سواثققص 

سو يةيص ولاش اا إاي أ  ي ا   و س أا قيوبصح اي يا  سوعق  سواقيق  عق  ة  ح 

اا   أ  اش لص قياوص اعلي قل   علة ااس هص سالويزساي  سواقياقص ة  ااسعيل ي.

أب ز سألقبي  سوي  يثّل  إوة الا  سوعق  سوايو  سواقيق  ا ال س خويضي  ايّل  

سوايو  سواقيق  ةإ هي قل يل ا  ولعق  سواثققصيعي ح اة  ايوص يعّ   ة  إي سلس  سواب

سوي  ي علهي قيل   علة ي ييص  سوا ي  ا    مإوة بع  سوق ا  ق ي   سأل

سويزساييهي ة  سووي   سوزا يص سواقيقبليص سوق يبصح بي ضيةص سويويا  اف اقياق  

لة اش لص سوعق  سوايو  سو ع  سوي ل  ع  اعهي. ااسولةعي  اعام يقايي  ايويص 

سواقيق ح و س  ري س اي يقال   س سو اا ا  سوعق  إوة ي ويص سواثققصح اخي ص ع ل 

إ  س  سولس  ي  علة س ق سا ة  ي ويص سواثققص يقليال وخقي   يح العيقيل ي با  

  ازيلس ا  سال يظي  قل ي   عليهي خقي   أ ب .

 

  .والمخاطر الوطنية المخاطر إدارة ثالثا:

إ  سوييا  سو   ع ةيو سو  يعص  :Risk Management المخاطرة إدارة .1

سوايقلاصح  اقي م س عالي سآلو  إقيخلسيالم اخي ص ا  خ سوا  ةيص ة  شية سواييلي 

ة    اي ألد إوة يعقيل سوعاليي  سوا  ةيص حألد إوة زييل  اي اا سوخلاي  سوي  يقلاهي

باقم قل  اا   ا   قم عاس ل ا ضيصباي ي علهي يا هي اخ ااهياا السييقيي  

اإ هي اي ي سيهيح سويا ي ة  سو عابص ة   و  أل هي يعام ة  بي ص لي ياي يص ا حسواخيي  

 أ ب اواقيبلص   س سوييا  اسواخيي  سوا يبيص بو  حيعام ة  قاة ييقي بشل  سوا يةقص

سو قيبيص ا  سوض ا   ا سقبص اقياد سواخيي  سوي  يايي بيوعام ااضف س   سءس  

باي يخلي  حاإلس يهي بي يقص قلياص سوالزاص ولقيي   علة سآلري  سوقلبيص وه ه سواخيي 

 سأل ماإلس يهي ا  سوعاسام  وقام بي  اع ةص سواخيي  ايقاياهيو س ةي و يا   س حأ لسةهي

 ةإ س  ي  سولخام ة  سواخيي   حاسزل ي  ي اياقيقهي أل لسةهي سوا ي  ة    ير 

  ه سواخيي  بي يقص علايص  اياص  إلس  ياقيم أعلة عي ل إال أ  علي سواق ال ا و 

و س  حقل يثلد سوة ةقلس    ه سوعاس ل اسووشم ة  ياقيم سأل لس  س قي سي يص ولا   

خي ص اف  ولاخيي  اسويقايي سو سي  سواخيي  سوا  ةيص لس  ةي  سووهي سو اي   

 سواخيي  "با هي إلس  يع   عاليص  سوايويص.سوعاواص  ايص  ااسوعيو س قي يليصسويا هي  

وي  بهي أا  ايقيياهي ا  و  إعلسل خيي عاليص ياليل سواخيي  سواايام اقاعهي قييقهي

سويقليم ا هي اسوقيي   عليهي ا  خالم سو قيبص سواقيا   علة  ايف س لس س  سوا ا ص 

ولا   
57

 سواهياا  بإلس   سواخيي  سآلي : (6-1)  ح اسوش م
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 المخاطر إدارة( المهتمون ب6-1ل ) شك

: اا  سواويل   ي البل العالقة التعويضية بين العائد والمخاطرة المصرفية إدارة .2

 The Tradeسويعايضيص بي  سوعي ل اسواخيي  ل سقص اياليم )سوعالقص  سألخ  سواقبي 

Of Between Risk & Return.  ة  ايوص سيخي  ق س س  ايويص سقي سيي يص سا

سويعايضيص بي  سوعي ل  يلزي سوعالقصإ   يص. إقيراي  ياايليص أا يص قاسء  ي   ق س س ي يي 

اسواخيي   ايخ  سوق س  سوايو  أ  يالل ياويوص سوااسز ص وليو بي  سوعي ل اسواخيي   ا  

خالم يقلي ه ولعي ل سواياقف سوا ام عليو اسو   يخلم وليو سو ضي اةقي ول  ص سوخي  

ح ا  خالم سوقيي  سو ا  وه ه سوق س س  بيقيعايم بع  سو اي ج سواقباوص ا  قبلو

وا ال  ا .سو ييضيص سوي  قلا  يوقي س   يل  وش م سوعالقص بي  سوعي ل اسواخيي  

ايالزي سواخيي   سوا  ةيص و ايف عاليي  سوا ي   ا شييييوح يثر  علة ياقيم 

 يو اضف خيص اس شيء س ييو سالا  سو   يييل  ا  سوا ي   أوي يإقيا أ لسةو ا

سواخيي   سوا  ةيص بش م يا   سوا ي   ا  سوي بث بيألخيي   لس  سلس س  اخي ص  

 سوا  ةيص ااضف سوخيي سو ويلص وااس هيهي. 

سواخيي  سوايويص سوعالقص بي  سوعي ل سوايلا  علة  إلس  يي يام  المخاطر المالية: إدارة

ح ا و  بق ل ياظي    ه سوعالقص قيراي  ابي  سواخيي  سوي  ي يا    س س قيراي س 

 إلس  أ  سوقييي بح اا  ا هص  ظ  أ ايبو قيراي باي يثل  إوة يعظيي قياص  و  س 

س  سوش  ص ة  ظم سوا يةقص سوعيوايص قيا ض ا يي    أ ب سواخيي  سوايويص 

 ح58سواعي   

                                       
 هي حالة يؤدي فيها اتخاذ قرار إلى نتيجة واحدة معروفة، أي أن صاحب القرار يعرف التأكد :

 النتيجة التي سينتهي إليها قراره، وتدعى هذه الحالة معرفة كاملة بالمستقبل. 

، لكن إحتماالت هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى مجموعة من النتائج الممكنة عدم التأكد:

حدوث كل منها غير معروفة، كما أن أي تقدير لإلحتماالت في هذه الحالة يكـون غيـر ذي معنـى، 

وتوصف هذه الحالة بعدم المعرفة بالمستقبل. التأكد فهو حدث او عامل ال يمكن تحديده بدقة ولكن له 

ما سيحدث في المستقبل  إحتمال حدوث وال يمكن توقيع نتيجته بدقه بسبب ندرة المعلومات حول

 ومدى التأثير.
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سواقييص ا   :إلى ثالثة أهداف رئيسة هي المؤسسةالمخاطر المالية ب إدارة تسعى

سوخقي   سوايويص  إلس  سوخقي   ايعظيي ل  ص سالقيق س  ة  سأل بير ايخوي  ي لوص 

ص: سآلييسواخيي  ييضا  سأل شيص  إلس  أ   59 (Santomero)سواايالصح اأاض 

سوخي   بيوش  صح اياليل سويهليلس  سواياقعص و م  سواا الس ي ايف سواعلااي  ع  

وخلم سواا ال  بيو ظيي اسوي  يقا  وليهليل بيوياري  ة  أ مح اسيضي  ياليل ااسي  س

 إ س ال  سويهليل سواياقف. سواثققصسأل م. اياليل سوخقي   سوي  يا   أ  ييع   وهي 

سوخي  ال يع   سويخلن ا وح أل  سويخلن ا   إلس  أ  علة  حGualandri)60ايث ل 

 سويخلن ا  سوعي ل سواياقف.  سوخي  يع   ة   و  سواق 

سأللاس  سوا يقبص ويخوي   إقيخلسييع    يواثققصسواخيي  سوايويص ب إلس  س   أ 

سوخقي   سواايالصح ا   يقيهل  يعظيي سوقياص سوقاقيص ولعاس ل سواياقعص ة  ضاء 

يعّ   ا سوا يابص وه ه سوعاس ل سواياقعص. ل  ص سواخيي  سوي  يا   ياالهيح أا

  يا   سويع   وهي  يي ص ولي ي س  غي  علة أ و: سوخقي   سوي صسوايويسواخيي   

سواث ل ح اأ  سواخيي  سوايويص    اقيي   قب  والد سويقل  ة  سوعي ل سو   قييي 

  سوا ام عليو اقيقبال .

الا  ش ء  إايايمالا  خقي   أا  إايايمابعبي   سخ د س  سواخيي   يشي  إوة 

ياايم بيواثققصح ايزلسل اف غي  ا غا  ةيوح اأ  سواخيي  سوايويص ي شا ا   ي   سو

س   ل  إلس   سواخيي    ا إلس   سواا الس  اسوخ اي زييل  سالعيايل علة سوليا . 

 ا ياقيم اويضلص ارلة بي  سوعي ل اسواخيي   ايخييي اياايم ي ايص سألعايم ب يء  

علة  و . إ   إلس   سواخيي      عبي   ع  ا ااعص ا  سأللاس  اسويق يي ح    

ايلابص وي وي  سقي سيي يص سوا   . اي  ز إلس   سواا الس  اسوخ اي  أقيقيصعاليص 

علة اخيي   سوقياوص ااخيي   أقعي  سووي ل  علة سواقياد سوعيي ولايزس يصح يا   

سعيبي  ي ا ااعص  اعيص ا  إلس   سواخيي   اي ي  إلس   سواخيي  أ اسعي أخ د ا هي 

ةعيويص عاليي  س لس   اإلس   سواخيي  ي وي  اخيي  سوق ا ح سوقاة اغي  ي. يييل  

ا ااعص سويق يي  أزسء سواخيي س  سوي  ييع   وهي أعاـيم سوا    ولقييي بيواظي   

يقلي  سواخيي  ااضف سالاييييي  سوالزاص وااس هيهي باي ال يثر  علة  -سواهاص ا  :)

اايةظ سألا سة  يياي  إلس   -سواقيعل  ة  سيخي  ق س س  سويقعي  - بايص سوا   

سوايويص اسوعام علة ي ايف يل  سألا سةح ا  خالم ياقي  سوااسز ص بي  سواخيي  

اقيعل  سوا    علة اقي  اعلم  وييص  أ  سوايم اةقي ولاقي اي   -اسو بايص

أ  سوخي   ا سويقل  سواايام ة   61(Santomero) اي دسو ليل  ول  ص بيزم(. 

                                                                                                   
: هي حالة يؤدي فيها اتخاذ القرار إلى واحدة من مجموعة نتائج ممكنـة، وأن صـاحب المخاطرة

القرار يعرف إحتماالت حدوث كل من هذه النتائج، وتعد هذه الحالـة بالمستقبل معرفة جزئية. 

 حالة حدوثه له تأثير.فالمخاطرة هي عامل أو حدث مجهول له إحتمال حدوث وفي 

 .الفرصة: تعني حدث حدوثه غير مؤكد اال انه داعم إلنجاز االهداف في حالة حدوثه
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يا   ا   قييقو  ايي ح اأ و يخلم خقي   اايالصح اوهاي ااضاع ح ايا ا اسو اسيلح 

 ا يق  أا خقي   اال يا   سوي بث بايهاي قا  يال  ةعال . يوأ  يي ي  عل

ي ة  ص ي بل أ د علة أ ه" ( سواخيي  WEBSTER) يع  ا مفهوم المخاطرة: .3

اق    س سويع ي  أ  ظي    سواخيي      سوو  ص سوي   .62أا ض   أا خقي  "

الوهي يويل  سوخقي   سو يي ص ع  علي يا ل سو   يايي ب يي ل سوق س س  يا   ا  خ

 سواقيقبليصح ا  س سويع ي  ال ي ل  ولياليم أل و ال يا   قييقو. 

يع   سواخيي   سيضي  با وهي "ظي    أا ايوص علي سويا ل سوا يبي بي بل خقي   ايليص 

س  ايح اي ي يل ع و ايوص  وقيص أا اع ايص سوي  يالزي سوشخن أا سوا    ع ل سيخي  ق 

 يي   بيوقلم اسوي لل اعلي سويا ل سوش  أا سوخا  ا   يي ل سوق س س  سوايخ  . 

سواخيي   ا  سألاا  سواهاص سوي  ي   أ  ياخ  ي سوا ي   ب ظ  سالعيبي  ع ل  يعل

باياليو سورال سيخي  ي ولق س س  سوايويصح 
( ازاال و BETTY اي ع ةهي ) :63

"أ هي اقيي   قب  والد يقل  عي ل سويلةقي  سو قليص سو   قييي سوا ام عليو  سواخيي  

  قيراي ة  سويلةم سو قل  والقي سر س س خيالةي   خ  "   ل  ص  ايع ي  .64اقيقبال

 .65ع  سويلةم سو قل  سواقل  أا سواياقف وو

و قليص سووعليـص ة  سويلةقي  س خيال س  سوة 66المالية دارةفي مجال اإل سواخيي  يشي  و

عـ  سويلةقي  سو قليص سواياقعص. أا    عبي   ع  ل  ص سويقلبي  سوي  يال  ة  سوعي ل 

اةم   س  ع  سوعي ل سواياقف. قيراي س ا س  سوعي ل سووعل  وإل إايايمسواياقفح أا 

 )ا هي اي ييعلم بيوقاة سوايويصح أا بيبليم:سويع ي  يققي سواخيي  سوايويص إوة عل  أ اسا

أا بياةي  سوقياوص ح سوعاليي  سوا  ةيص بإ  يزسوعاال ح أا أقعي  سوااسل سألاويصح أا 

                سو قليصح أا بي يي  غي  اياقف ب قبص سووي ل ح أا بيوعاليي  سوا  ةيص سولاويص (.

ةيع   بيل  سآلري  غي   67س  ةـ  ا يم سوعاـم سوا  ة  حالمخاطرة المصرفية .4

ص ع  سالس  اقيقبليص اياقعص أا غي  اياقعص يثر  علة  بايص سوا    ااسييص سو يش 

ا أ  ايووح اا و ةيواخيي  سوي  ييعيام اعهي سوا    يثر  ة  سوق س  سوايو . 

   االل  اقبقي.إايايالاي   عليو س  يخيي  بي  عل  

ا ام خقي   إاي بش م ابيش  ا  خالم  إايايم"  و  يع   سواخيي   سوا  ةيص  

أا خقي   ة   أ  سوايم أا بش م غي  ابيش  ا  خالم  سألعايمقي   ة   يي ل خ

إ  ارم   ه سوقيال إ    حا ال قيال يال ا  قل   سوا    علة ياقيم أ لسةو اغييييو

س  ة  يقليي أعايوو اااي قص  شييو قيا يثل  إوة إضعي  قل   سوا    علة س 

 سوايياص ة  بي ص سوعام سوا  ة  ا  ا   هص ايال ا  قل يو علة سقي الم سوو ن

يص يع   إايايو"سواخيي   سوا  ةيص با هي اا   يايص سخ د يع   . " هص أخ د

إوة خقي   غي  اياقعص اغي  اخيي وهي أا ي ب   سوعي ل سواياقف علة  سوا   

. أ  إ    س سويع ي  يشي  إوة ا هص  ظ  سوا س عي  "اعي  إقيراي 

(AUDITEURS)  وليعبي  ع  قلقهي إزسء سآلري  سوا  ةيص سو ي اص ع  اسوال سء
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 سوا   أالس  اقيقبليص اايالص سواقاا وهي قل   علة سوياري  علة ياقيم أ لس  

  .يع ي  سواخيي  سوا  ةيصسواعيال  اي وي  سقي سيي يييو. 

سواخيي   إلس   أ ايصح علة (II)68وقل   ز سيوية بيزم المخاطر المصرفية: إدارة .5

سوا ي   ولاخيي  سوا  ةيص ب ا   قلياص ي علهي  إلس  ح ةيواهي  ا  يويص يصسوا  ة

  .ة  ااا  ا  سألزاي  سوا  ةيص

س  سوييا س  سوايويص سوي  شهل ي سوعيوي  ي  ا سء سولةف بيياي  سواعيي  سواعيال ح  و  

ص س  اي شهله سوعيوي ا  سزاي  خالم سوق اس  سالخي   ة  سوا ي   اسالقاسة سوايوي

اة  ظم يزسيل ايوص سال ويير سوي  شهليهي سالقاسة سوايويص علة بعضهي سوبع  اسوي  

سل  إوة س يقيم اعلاد سالزاي  سوايويص اسوا  ةيص ا  لاوص إوة سخ دح بي ضيةص إوة 

سالخيي  سوا  ةيص سو يي ص ع  سقيالس  سوعليل ا  ساللاس  سوايويص سو ليل ح اسوي  

وخيا   ارم سواشيقي ح ايبلا اسضاي  ا ليي  س   ل  و  ص ييايز بل  ص عيويص ا  س

شيام اا    إيي بيزم ة   م س يايعييهي سوي   ي   اال زسو  اقيا    ا سي يل 

واعيي   وييص  أ  سوايم ضاي ي  وزييل  سواالء  سوايويص اسو لس   سال ياي يص ول ظيي 

ا   سوا    إلس  يو ا ايع ة  وييص  أ  سوايم سوي ة سوي  يقيخلاهي ا سوا  ة .

اا ي  أ  سوايمح اا   سوا   ياقيم  اا ا  سوياسز  بي  سواخيي  سوي  يياقعهي 

سواخيي   سو يايص سوو يص ةإ   وييص  أ  سوايمح يع    أ  سوايم سو   يقيييف أ  يقيبم

سخيلو  ا هي  ح اا  ري  ااه سوا   يقال إوة  بايص  ايثل  إوة     سوالس ف ري

م  وييص  أ  سوايم ةا هي ا   بي  وييص  أ  سوايم بيواخيي  اا هي ا  سو ظ  اا

اا هي ا   بي  وييص  أ   سوا     ز علة سألر  سوبي   علة اق  ألسء ا يل  

 سوايم بع ي   سوايزس يص سواخيلوص.

: ي ققي سواخيي   إوة رالرص أ اسا: سواخيي   سوا يظاصح سواخيي   أنواع المخاطرة .6

 سآلي : (5-1)  لام يوضحهاح  اي ـص اسواخيي   سو ليصغيـ  سوا يظا

 ( أنواع المخاطرة5-1جدول )

المخاطرة الخاصة "المخاطرة غير 

 المنتظمة"

Risk Non systematic: NON 

 69المخاطرة العامة المنتظمة

Systematic Risk 

ا   عبي   ع  سواخيي   سوايبقيص سوي  

ي و ل بهي اثققص ا  ةيص أا   يعص 

أا     و  سو زء ا  سواخيي   ايح 

سو ليص سوي  ي و ل بهي ا قص ايويص اعي صح 

ةيوي ي س  ارم إض س  سوعايم اسألخييء 

ص اسوااال  س عال يص اي ي  س لس ي

 -أ اسة سواقيهل ي  ا سولعياد سوقضي يصح

يق ل بيواخيي   غي   ظيايص    يل  

   سوي  يثل  إوة يقل  سوعي ل سواياقف 

س  سوقي اص أا سواقي اص ة  قيراي و يةص س 

اي شا ع  اي ي س  وهي  .قي  يةص سواثق

 س قي يليص وص سوعااايصح ارم سوظ ا  

ي ي س  اا  ه سوأا سوقييقيص اغي  ي 

ال ييي إ   ي ا  ا ل  سواخيي   سو ظيايص 

 سوقضيء علة سواخيي   سو ظيايص بيوي ايفح

أل هي  هياو و  ي ع  سويخلن ا 
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سواخيي   سولسخليص سوي  ي و ل بهي اثققص 

اي ة  ظم ظ ا  اعي صح  أا   يعص

يالاظ أ  سواخيي   سوخي ص يال  

 يي ص وعاسام لسخليص يثر  ة  قل   

سوا    ا ا اي يييل  ا و سوي بث بهي 

اياقف الارهي اقيقبالح ايا   سويقليم أا 

سويا ي ةيهي ع  ي يم سوي ايف. اا  

 لس  سألارلص علة   ه سوظ ا  ضع  س 

صح س لس يسوا  ةيصح اسألخييء 

اس ض سبي  سوعايويصح اي ي  أ اسة 

سوزبي    يي ص ظها  ا ي ي   ليل ح إ  

ارم   س سو اا ا  سواخيي   سالقير ي يص 

اسوقاقيص ا  شا هي أ  يثر  علة قل   

سوزبا  ا غبيو ة  قلسل اي عليو ا  

سوا    اي   سوق    إي يهسويزساي  

سوايوم عليو وقلسل سوق ا    مة  سأل

ظ ا  سوا   . ب    سو ظ  ع  

يقب  قيبليص عاس ل اثققص اي وليبيي  

اي ا    س سويبيي  غي  اقيقم ع  

سوعاسام سوا يظي اقيقال ع  سوعاسام 

سواثر   علة سو  يعي  اسألقاسة 

 .سألخ داسألا سة سوايويص 

ييع   وهي  ايف سوا شل  بيوقاة 

.ـ صثققب    سو ظ  ع  خ ي ن سوا

ا  اي  سو اا أا سوا ي أا  ي م 

سوال يصح اغي  يـ او س يقاة بيواخيي  

سوي  ال يا   ي  بهي بيوي ايفح أا اخيي  

 سوقاة سوي  يثر  علة ا  ص سوقاة   م

اي ع  ايا  سالقي يل سواي     م. 

علة سوا    سوقيي   عليهي اسوي بث بهي 

اقيقبال اااس هيهيح ارم اخيي  ي ي  

سووي ل ح اخيي  سويضخيح اخيي  أقعي  

ي يص سوي  ي ي  سالقي يل سولا س  سوي 

خيي  ا  اا ي  سو قيل ارالحسوقاا  

أا  س قي يليصسوقاةح سوي ي  ة  سأل ظاص 

 سوقييقيص.

علة سواقيرا  ة  ايوص سوي ايف بيو قبص  

ولاخيي   سوعياص أ  ي  ز ي بثه علة 

ا  ص سوقاة اخي ص سواخيي  

وعياص ااخيي  سوقاة سوايويص س س قي يليص

ارم )سوي ي  ة  قع  سووي ل  اسوي ي  ة  

أقعي  سو    ااخيي  سوقا  سوش س يص 

واال  سو قل(.   و  إ س ياقف  عال 

سوقاة ةعليو زييل  سوااوظص ا  سألا سة 

( سوا يوعص اسوع   βسوايويص  س  سوـ )

  اي .

 Total Risk المخاطرة الكلية

ة  سألا سة سوايويـص أا  قيراي يبيي  سو ل  ة  اعلم سوعي ل علة س ايع   با هي: "سو

" اي أ هي يارم اي م  اف سواخيي   سوا يظاص اسوي  ي شا ع    خ  إقيراي أ  

عاسام ة يل  بيواثققص ايقي ـ  ياري  ي علة سواثققص  سيهي ايا   إزسويهي ا  خالم 

سوي  ي شا  .70سوا يظاص ولا قص سوايويصسوي ايف ايقي  باعيام سويبيي . اسواخيي   غي  

ع  عاسام يثر  علة  ايف سوش  ي  ة  سوقاة. اال يا   إزسويهي بـيوي ايف او ـ  

سو  ي  سأل ب  ا  سواخيي   سو ليصح يعال إوة  -يا ـ  يعليلهي ايقي  باعيام بييي.

 سواخيي   سو ظيايص أل    ه سألخي   يا  ا  ص سوقاة   م اي ع  سوي بث بهي

اااس هيهي. يا   سويقليم ا  سواخيي   غي  سو ظيايص ا و  ع  ي يم سوي ايفح او   

 ال يا   ي    اي يقاة بيواخيي   سو ظيايص
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سواخيي   سوا يظاصح سواخيي   غيـ  سوا يظاـص اسواخيي   سو ليصح  اي ياضاهي ش م 

 ( سآلي :1-7)

 
 تظمـة والمخاطرة الكليةالمخاطرة المنتظمة، المخاطرة غيـر المن( 7-1شكل )

ياس و سو  يعص سوا  ةيص : الصيرفة اإللكترونية ومخاطر ،ةاإلستراتيجيالمخاطرة  .7

ايع   سواقيالري   خ ة  سوق اس  سألخي  أخيي س ايعلل  ييعيظي ا  ياي آل

يثل  سوي  اوا يص اسوا ي ي  سوا  ةيص سوايويص سوابي    يا  ض ي سوعاواص سوايويصح ا

و اا السيلا س شليل سوخيا   علة سوا  ز سوايو  ولا    ا ال     ه سواخيي  

ألد سو اا سو بي  ة  أ شيص سو ي ةص س و ي ا يص    و  .اقل يو علة سوا يةقص اسوبقيء

إوة خلم ياليي   ليل  أايي سوا ي   اسو هي  سو قيبيص أظه   سوعليل ا  سواشي مح 

عياص اسوا  ة  خي ص ة  ضاء ياول ع هي ظها  اخيي   ليل  ولعام سوي ي   

اسوعيالي  بيوا ي   إوة سوخب   سو يةيص واالاقص سوييا س  سوايقي عص  لس  سةيقي  س 

  س بي ضيةص إوة ي يعل إا ي يي  سالايييم اسو ش علة  حس ي يال ة  ي  اوا يي 

ي ا  سوشب ي  سواويااص ارم س  ي   ح  يي ص و يي  سوااي قي  سويقليليص اسوي   ي  يي

وه س ةقل أشي   و  ص بازم ول قيبص سوا  ةيص  حخالوهي سويا ل ا   ايص سوزبا  اش عييو

اخيي  سوعام  إلس  قييي سوا ي   باضف سوقييقي  اس   سءس  سوي  ييي   أ ايصإوة 

سوا  ة  س و ي ا   ا  خالم يقيياهي اسو قيبص عليهي ااييبعيهيح ا  سواث ل أ  

هي اأ شييهي عب  شب ص سال ي    قل أة ز ا ااعص ا  ااي قص سوا ي    عايو

سوياليي  سوي  ياس و سوا ي   ا  خالم سويعيام اف سأللاس  سالو ي ا يص سوا  ةيص 

ا هي علة قبيم سواريم علي ا ال  اسل   س  خب   ال سيص  يةيص ة  سو اسا  سويق يص 

اق  يويقل ةيو سو ري  ا  اخيي  سوعاليي  سوا  ةيص سالو ي ا يص ة   إلس  سوا يبيص ب

  .71سوا ي   إوة ياة    ه سوع ي  
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سواخيي   سو يي ص ع  س لس   :Strategic Risk ةاإلستراتيجيالمخاطرة  .8

ق س س  خيي ص يثر  قلبي علة  شيي سوا    سا سواخيي   سو يي ص ع  علي سيخي  

 و  سيخي   سوق س س  سوا يقبص ة  سواق  سوا يق  القي الم سوو ن سوايياص. ااريم

سقاسة  ليل  سا سوخ اج ا  بع  سالقاسة سا يقليي خلا   بلخامسوق س س  سوايعلقص 

ص يقم ة  سوا ي   سوي  س قي سيي ي ليل  اغي   و  ا  سوق س س  اس  سواخيي   

ييايف سلس سيهي اس ظايهي بخب   ااع ةص ا  ةيص  يل  اسوقل   علة سيخي  سوق س  سواال ي 

ايعل سواخيي   اولاايةظص علة قياوو ا يقبو ولا   .  سوا يق ة  سواق 

ص: اا  أ ي سواخيي  سوي  قل ي شا ع  سو ي ةص س و ي ا يص ي يبي   س س قي سيي ي

سو اا ا  سواخيي  بيوق س س  اسوقييقي  اسويا يهي  سوي  ييخ  ي س لس س  سوعليي 

اأيقيعي  ا  بقيص  عااايص أ ر يخيل  ع  بقيص سواخيي  ة   ا هي إ   ولا ي   

 يةص اي يبي  سألخ د اي أ هي  س  ياري  علة أ اسا سواخيي   حسألخ دسواخيي  

ة   سوا ي   إلس  بقضييي سوياقي  ةارال قل ي شا اخيي  سقي سيي يص ة  ايوص يبييث 

اا  أ ي سواخيي  سوي  قل ي شا ع   إلخيم سويق يي  سوا  ةيص سواليرص أا علة سوع  .

 :72و ي ا يص      اي يل سو ي ةص س 

يق يي   إقيخلسيب سوا يبيص    :(Operating Riskلمخاطر التشغيلية:)س.أ 

بيو قبص ولخلاي  سوا  ةيص  أ ايص أ ر سأل ظاص ايعل   س سو اا ا  سواخيي  

سالو ي ا يص  ظ س  والعيايل سو بي  علة سويق يي  ة  أا و يقليي   ه سوخلاي   يةصح 

  سوب يص سوياييص سوقي اص أا ع  علي اال اص ي ايي سأل ظاص أا اي يل ع  خلم ة   ويء

س   سءس  سوااضاعص أا ع  علي ياةي  سواييلبي  سألا يص سوالزاصح أا علي إوايي 

سألارم ولي  اوا يي سواليرص يثل  إوة سوق ا  ة   قيخلسيبي  سوا ي  ااظو  

يهي  سوخ ا يص بش م ألسء سوعاليي  سالو ي ا يص بش م  اي . اب از قضييي س 

ايزسيل ة  سوعاليي  أوايويص اسوا  ةيصح باي  يا   سخي سة  ظي ايقبي  

اسقي الوهيح قاسء يي وزبي   يبهل  سويع   علة سواعلااي  سوخي ص ب سوا   

باي يقيلزي ياسة  إ  سءس   يةيص  حأا ا  سوعيالي  بو سوا    و  ا  خي ج 

 و ش  اإعيقص  و  سالخي سة.

أ    ير سوا ي   ة  ألسء أعايوهي : Reputation Risks لسمعةمخاطر ا.ب 

ي يبي س يبييي اريقي  بيوقاعص سوي  يثققهي  اثققي   لي   بيورقص ة  سويعيام اعهي 

بعاليي  سوا ي   سالو ي ا يص ة  ايم ةشم  سواخي صاخيي  سوقاعص   ه سواي شا 

اع ل علي  يء  ي   وابي  سوا    ة  إ قيء شب ص ااراقص ا ا ص ويقليي   ه سوخلا

أا ع ل  ولزبي  س يظيي يقليي سوخلاصح أا ة  ايوص  قن اييلبي  س ة ير سوالزاص 

الا  س يهي ي  ولخ ا يص اسخي سقي  أا يص علة ااقف سوا    ة  شب ص 

 سال ي   .

يقف   ه سواخيي  ة  ايوص س يهي  سوقاس ي  : (Legal Risksالمخاطر القانونية: ).ج 

سوضاسبي سواق    ا  قبم سوقليي  أا قل يقف ا    سء علي سوياليل اسوقاسعل ا



48 
 

سواسض  ولاقاة اسالويزساي  سوقي ا يص سو يي ص ع  سويعياال  سوا  ةيص سالو ي ا يص 

 اي ياي    ه سواخيي   يي ص  اسو قن ة  اييلبي  س ة ير سوا يبيص ب و ح

غي   قيخلسيأا  يي ص س  وزبي  سس خوية ة  ياةي  سوق يص سوايلابص واعياال  

ااي يعزز   ه سواخيي  سو قن ة  سويش يعي   حسوقليي ولبيي ي  اسواعلااي 

سوا  ةيص سوايعلقص بيويعيقلس  اسوعاليي  سالو ي ا يص اسأللاس  سوقي ا يص وضبي   ه 

سويعيقلس  اسويعياال  اف يزسيل أا ي يو الا  عاليي  سالايييم سوايو   يي ص و يي  

وزبي   ساسواعييي  سووعيوص سوي  يا   سالقي يل إويهي ولياقم اسويرب  ا   ايص  سوابيل 

ايا   يققيي أ اسا سواخيي   سويبيعص سواويااص وشب ص سال ي   . إيي سوايعيالي  ة  

اسألالس   اي يقيع   يو عييهي  سألعايمسوايويص اسويش يم ا :سوة س بعص أ اسا   

 ( سآلي : 8-1سوش م )

 

 ( أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصارف8-1قم )شكل ر

 المخاطر المصرفية، مركز بحوث دراسات مالية إدارةحشاد نبيل، دليلك إلى  :المرجع

 .21، ص: 2005ومصرفية، األكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، عمان، 
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 هي:  لمخاطرات في البيئة المصرفيةاهناك انواع  .9

متغيرات غير متوقعة ناجمة في األساس من ليحدث كنتيجة  :مخاطر االئتمان .أ 

عدم قدرة الزبون على السداد والعجز الكلي، ويترتب على ذلك آثار سلبية على 

ترتبط سياسة منح االئتمان للزبائن على وجود توافق مع  وسمعته. المصرف

آجال مصادر أموال المصرف بما يوفر السيولة الكافية له لمواجهة طلبات 

يؤثر عدم قدرة المصرف على إذْ سحب للودائع من طرف زبائن آخرين، ال

التسييل الفوري للموجودات بتكلفة مقبولة على ربحيته فينشأ ما يسمى بمخاطر 

وتشير مخاطر كفاية رأس المال: المدى الذي يمكن أن  او العسر المالي.الفشل 

 .في حقوق المودعين تتدنى إليه قيمة الموجودات قبل أن يكون لذلك التدني أثر

إن نمو حجم التسهيل االئتماني مخاطر التطور السريع لحجم التسهيالت:  .ب 

وزيادته بعد مرور فترة قصيرة على منحه ينطوي على مخاطر كبيرة في ظل 

 ألداءا ثبات البيانات المالية وعدم بداية فترة السداد، ومن ثم فإن الحكم على

عدم  -ية وهو ما يتطلب الوقوف على:)خالل هذه الفترة يشوبه عدم الموضوع

تجاوز الزيادات المقترحة نسبة معينة من التسهيل االئتماني في كل مرة، ولتكن 

 6مثال كحد أقصى. وأال تقل الفترات بين منح التسهيالت والزيادة عن  -% 25

 .شهور ويشترط وجود مبررات قوية

أن يركز المصرف على : من القرارات الالزمة لمنح االئتمان مخاطر التنفيذ .ج 

تحديث المعلومات الخاصة بالزبائن )مراكز حساباتهم( بصفة يومية، وأن أي 

تأخير في التأثير على التزامات الزبائن بالزيادة أو النقص من خالل العمليات 

اليومية يعكس خطورة واضحة على سالمة القرار االئتماني سواء بالرفض أو 

  .الموافقة

لضمان سالمة تنفيذ الموافقة بالقرار االئتماني يجب بليغ: مخاطر األخطار والت .د 

أن يتم اإلبالغ بشقيه الداخلي )أقسام وإدارات المصرف( والخارجي )الزبون( 

على جميع شروط عقد منح االئتمان وبوضوح تام دون إغفال أي شرط، وذلك 

بخضوع اإلبالغ الداخلي لرقابة بشكل مركزي، وان االنحراف عن تنفيذ 

 وافقة االئتمانية بشروط إبالغ دقيقة يترتب عليها مخاطر كبيرة.الم

يواجه المصرف في منح مخاطر عدم انتظام الفحص الدوري لالئتمان:  .ه 

االئتمان مخاطر ناجمة عن عدم الفحص والتفتيش الدوري لقسم االئتمان 

والوقوف على الثغرات التي تمثل ظاهرة متكررة كالقروض المتعثرة المستحق 

اء بها، وعدم التركيز بدرجة كبيرة على مرحلة ما قبل منح االئتمان لتحليلها الوف

  .ودراسة أسبابها ومراجعتها داخليا وبشكل دوري

الشفافية في تبادل المعلومات بين العاملين في يتسم بمخاطر تبادل المعلومات:  .و 

مجال االئتمان )في قطاع االئتمان والتسويق، مخاطر االئتمان، معالجة 

كبيرة في تحديد حجم  أهميةلقروض( أو بالفروع بين مسؤولي الحسابات يمثل ا

المخاطر المحتملة والتنبؤ بها وهو ما يساعد على قياسها والتحكم فيها بشكل 

سنوات سابقة  ثالثل لزبائنهحرص المصرف على دراسة القوائم المالية و نسبي.

الضمانات التي تكفل  وتحديد مدى كفاية تحويل الموجودات إلى نقدية وحجم

 سداد قيمة القرض مع الفوائد المستحقة.
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تشأ عن عدم قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته عند  مخاطر السيولة: .ز 

تكون  جلاستحقاقها، والمصرف الذي ال يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة األ

ومن  يمكن أن يؤدي إلى إفالسه. إستمرالبداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا 

ضعف تخطيط السيولة بالمصرف مما  -أسباب التعرض لمخاطر السيولة هي: )

 -يؤدي إلى عدم التناسق بين الموجودات وااللتزامات من حيث آجال االستحقاق

 -ات يصعب تحويلها إلى أرصدة سائلةإستخدامسوء توزيع الموجودات على 

تأثير العوامل  -عليةالتحول المفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إلى التزامات ف

  الخارجية مثل الركود االقتصادي واألزمات الحادة في أسواق المال(.

عدم قدرة المصرف على جذب المودعين، وعزوف  مخاطر التمويل: .ح 

 عن ايداع أموالها لديه ألسباب تتعلق بسالمة موقفه المالي. األخرىالمصارف 

منتجات المقرضة التي على المصرف دراسة أسعار اليتوجب  مخاطر األسعار: .ط 

يتم تحميلها للزبائن في صورة أعباء وربطها بمستوى المخاطر، فكلما زادت 

المخاطر ارتفع العائد المتوقع من التسهيالت ويتعلق األمر بالهامش المضاف 

ً عن التغير في قيمة  الذي يميز بين زبون وآخر، وتنشأ مخاطر األسعار ايضا

  محافظ األدوات المالية.

: المخاطر الناتجة عن االرتفاع العام في األسعار ومن ثم التضخم مخاطر .ي 

انخفاض القوة الشرائية للعملة فضال عن مخاطر أسعار الفائدة: تنشأ عن 

 تحركات وتقلبات أسعار الفائدة. 

ان مخاطر تقلب تقلبات أسعار الصرف. مصدرها : مخاطر النقد األجنبي .ك 

في تحقق خسائر نتيجة للتغيرات في  بمخاطر العملة أسعار العمالت المتمثلة

وتحدث  للمصرفالمرجعية  األجنبيةسعر صرف العمالت نسبة إلى العملة 

أو ربط  ،التباينات في المكاسب بسبب ربط اإليرادات والنفقات بأسعار الصرف

وهو ما يتطلب التحوط ضد ، األجنبيةقيم الموجودات والمطلوبات بالعمالت 

 .جنب الخسائر المحتملةالعمالت لت تقلبات أسعار

ترتبط بالوضع السوقي والتنافسي لمنتجات الزبون ويركز  :مخاطر السوق .ل 

وتحليل أداءه خالل  للزبونالمصرف على مختلف المصادر المالية المتاحة 

سنوات السابقة وبناء افتراضات مستقبلية حول أداءه ويركز المصرف في  ثالث

المتاجرة في منتجات تزيد عن  يدة، أوتحليله على تجنب تمويل المنتجات الجد

 .حاجة السوق

: عادة ما يركز المصرف في منح االئتمان للزبائن مخاطر تآكل الضمانات .م 

والمؤسسات طلب ضمانات قوية تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد بشكل كامل 

ويركز المصرف على المتابعة والتقييم الدائم لحجم الضمانات تفاديا لمخاطر 

قيمتها، ويكون عموما تركيزه على تقديم الضمانات المتمثلة بالعقارات،  انخفاض

األوراق التجارية، األوراق المالية، التنازالت. يتعين على المصرف عدم 

التركيز على نوع واحد من الضمانات واالعتماد عليها في منح االئتمان لتفادي 

من  يعدلتسهيالت تراجع وانخفاض قيمتها مستقبال. وان تركز استحقاقات ا

المخاطر الكبيرة على مركز السيولة ويتعلق األمر باالعتمادات المستندية 

 وخطابات الضمان ومختلف االلتزامات الخارجية.
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: يعد متابعة الجوانب السياسية والقانونية من المخاطر السياسية والقانونية .ن 

ها وإن عدم التي تتطلب من المسؤولين باإلقراض متابعت هميةاألمور ذات األ

االلتزام بها يشكل خطرا حقيقيا على صناعة خدماتها المصرفية، ومن المخاطر 

السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على االلتزام بتعهداتها والوفاء بديونها وأيضا ما 

يتعلق بكيفية اإلشراف على المؤسسات المالية واللوائح والقوانين المنظمة لذلك 

 ولة. ضمن النظام المالي بالد

ي عل سوقييا سوا  ة     ي أقيقيي ا  : 73ماهية المخاطرة الوطنية وأهميتها .10

أ  ي  سالقي يل سواي   أل  بلل ا  بللس  سواعاا   الياااص ي اييو. ايقيلزي   س 

سوقييا سوايا ح ااس بص سوييا س  سواعي    ة  اخيل  سوعلاي باي ةيهي سواع ةيص 

ع  سوا  ة ح بلال ا  سوااي قي  سو اييص اسويقليليصح ص سواعي   ح ازييل  سواس لس يا

ة  ظم ياليي  عيوي سوياي ااي ي س  سوبي ص سوعليل ح سوايارلصح ة  ظم سواخيي  

اأش يوهي ابق عص سوييا  سويق   اسواعلاايي  ااقي م سالي يمح اسيقيا سألقاسة 

ااا ي  سويضخي ا ر   سوخلاي  ا ي اعهيح اسوا يةقص سوشليل  اسألزاي  سواوي  ص 

ايا ي  سوي ي   سوعيوايص اسوي يال  سولاويص اسوياام سوة  سألااسمسوايالاقص اغقيم 

اي ليي  سوعاواص سوا  ةيص اي قيل ابيل   سألااسمسوقييا سوخينح ايلايم  ثا  

يعل اوهاي سواخيي  سواي يص با وو اوهااي شياال  سواا اص سوا  ةيص سو شيل .

سوبياري  اسوااللي  اسولس  ي   إ يايييح سوي  أخ   ااضف ابا اسعهي اا ي ياري  

اسواقيرا ي  اس اي  سوا يو  اا هي اي يهيي بل  ص سالقيق س  سوقييق  اسواخيي  

ابيي  الد سويويعم بي هي ة  بي ص ابيي  اقياد اقي ايهي ةياي بي هي  س قي يليصسوايويص ا

س  سالقي يل  سو   ي ع   قلبي أا سو شيي سوا  ة  ااي ييعلم با ي سو اا اسالقيق 

سي يبي علة  ايف سوقييعي  ابيوخ ان سوقييا سوا  ة  اسوي ي   سوخي  يص ةل م 

ص اا هي س لس ياي  اخيي   خي ص بو ي ي  سواثققي  سواي يص لسخم الال سواي  

 سواثققي  سوايويص سوايارلص بيوا ي   سوخي ص اسوعياص.

ع   سوبيا  )ةي ز سوشا  ( ة   قيويو سواخيي   وقل : المخاطرة الوطنيةمفهوم  

ع ل ااعل  سواةيء بيويزساييهيعلي قل   ا ااي  سولام ة  يص إايايويارم  سواي يص با هي

يشي  سوة ايوص علي سويقي  قيبلص ولقيي  ايثل  إوة زييل  ي يوي  سواعياال  ا .سقياقيقهي

سواقييي  سو ليص  إقيخلسيسوا ااص بسو بي   ولش  ي ح ال قياي ةياي ييعلم بعالقيهي اف 

الا   يي ص قلبيص يقلم  إايايمأا  أللسءسشي  إوة يبيي  ة  .   و  يولاخيي  سوقييقيص

ا  سوعي ل سواياقف ة  سوبلسيص ا يشي  سواخيي  سواي يص علة ا و سوخ ان اعلة 

ا أ أللسءس يية اسقف إوة سوظ ا  اسوااسق  اسألالس  سوي  قل يقب  يبيي  ي ة  

س خوي  ة  سوعاس ل سواياقعص سوخي ص بلاوص اي ايا   ياريلهي بيواخيي  سوقييقيص 

اسواخيي   س  يايعيصااخيي  سوقييقص سوا اايص ااخيي  سالقي يل سو ل  اسواخيي  

ح س  ةهي سواخيي  سواي يص ش ء اهي و   ةهي سبعيل ي .بقب  سواخيي  ة  سويبيعص

سوي  ياي   بهي  سألعايم ا سالةضم ووهي بي ص ح ح سوايويص(س قي يليصح سوقييقيص)

سال شيص سوي ي يص اباي س  سواقيرا ي  وهي  ثيص اقيقبليص ةهي ي يلا  اع ةص اةهي 
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ضاي  اقاة سوال يص سوييبعص وهي ااع ةص سوقاس ي    مسالقي يليي  بش م أةضم أل

ليص سوي ي يص سول اء سوة سوقضيء وام سوا يزعي  سوي  يعي   سويالي  مسوقي ل  أل

س  ييا   سواقيهل ا  ا  ش سء ا ي ي    مسوي  ياي قهي سواقيرا ا  األ س قي يليصا

س ح اس  ةهي سواخيي  سواي يص يقيعل سواقيرا ي  ة  ةهي اخيي  إقيا سواقيرا ي  ب

سوة  بللة  س  بلل ا  ه اهاص  لس ال   ري  ا  سويلةقي  سو قليص يي و ا   قيراي س 

    علة سوااللي  اسولس  ي  اسواقيرا ي  اع ةص اوهاي سواخيي  سواي يص. خ  و س سقيا

أ  ي ا  لاوص  س  قييل  غي   إايايمعلة  يية اسقف إوة ي ا  سواخيي  سواي يص س  

. أ و ي يا  علة أ ر قيل   أا غي   سغبص ة  سواةيء بيويزساييهي ي يه اق   اسال أا 

لاوص يل  سوياايم سوخي    اسألا يي اام سالقي يل  ة  ااياد سو أللسءسيقييي 

سواخيي  سواي يص    اخيي  سوي  اس   .يص الا  ي يي س  ة  عي لسيهي سوايويصإايايو

ي إوة سو ظيي  سوبللس يشهل ي  علة اقيا عيٍم ا  سووقيل ا يشي  اثش  قييل  سوقي ا  أيض 

سولاو   قيراي ق  س يشي  اثش س  سولي  سوعيي ااا  اي سوبللس سوقي ا   سوايخل  ة  

ي ع ز ة  سواقي  سو ي    .إوة س يويا اقياد اليا يص سوبالل ايا ل   ي  أيض 

ص اا هي س لس يي ي  سواثققي  سواي يص لسخم الال سواي   ةيواخيي   سواي يص   

ة  اي  سعيب  سو يي   سوعياص اسوخي ص.سواثققي  سوايويص سوايارلص بيوا ي   

(Michel Henry Bouchet ازاال و: س   شا  سواخيي  سوقييقيص يعال سوة )

سوي ي يص أا ا عهي أا ي ي   سألعايمي  ةي  سوا ااي  سواي يص ايلخلهي ة  اعياال  

ش اي ساليويقيي  ااي ي يل ع   و  سوا يل   سو ز يص أا سو ليص ولاايل ي  سوي ي يص 

  ة   ييبص خين سواالا ص وة ي   اال يق  ع ل   س سوال بم سيلم ع اس  ضا 

 اي     سواخيي  سواي يص ضا  ا واةص  .سوخي ص بيواي  س قي يليصيواخيي  ب

ويارم  ال ا  )سوه اي  سال  يبيص اسو  ياص سوا ظاص اسوه اي  علة سواقي  (  اال 

ا ا ي  سواخيي  سوقييقيص اسوااسل  سو  يعيص ااخيي  سويبيعص علة س هي اخيي  

خيي  سواي يص سو ي اص ع   م ا  سواخيي  سو ياقييقيص س  سوا علة اي يص. ايث ل

سوي  يارم ايوص ا  علي سالقيق س  سوقييق  اسوااسل  سال  يبيص اسو زسعي  سواقلاص اي 

اسوبي يص  س  يايعيصا س قي يليص   سال ا ا ي  سواخيي  سوقييقيص ا  و  سواخيي  

 ايف سواثققي  سواي يص  يشامح اسوي  لا يص سوقي ل  ة  سواي     اخيي  اي يص

  .74ايايل ياري  ي سوة سوب يص سوياييص ولاي  اا  ري يايل سالر  سوة سالق  

 وقل     سوبيارا  س اا ج سواخيي  سواي يص اأبعيل ي: اشكال المخاطرة الوطنية -أ 

اسوايويص( باق  ا هي   ظ  ي  س قي يليصسوايارلص بيواخيي  )سوقييقيص ا اأش يوهي

 حسقيا  ةيهي ل سقيهي اسواقبص سوزا يص اسالالس  سو ي يص ة  يل  سوال اسوظ ا  سوي  

 سآلي : (9-1)  ش م اي ياضاهي سو
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 ( اشكال المخاطر الوطنية 9-1الشكل ) 

المخاطر الوطنية وتأثيرها في أداء  المرجع: فائز محمد محسن مصطفى الشمري،

 -ة واالقتصاد مـل المصرفيالع دارةاإلالمصارف العراقية، رسالة ماجستير، كلية 

 .41.ص:2021جامعة بغداد، 

 بي   اايايص  أ ايص: ي يق  سواخيي  سواي يص المخاطرة الوطنية أهمية -ب 

ا  ا ظا  سقي يل  وا  ص سالي سلس   س قي يليصهي سواثش س  قيخلسا 

اسوا  اةي  اسو وقي  اسو يل س  اسواس لس  ا  سوقلف اسوخلاي  اسوو ة بي هاي 

و ييل سواال  سال ايو  ا  ي  سوو ل ا و  اثش  علة سزل ي  اقا  سالقي يل ا اا س

سواي   ا  يل سوااسز ص ا   و  سو ييل واع ةص ل  ص سواخيي   سالقي  سوايارلص ة  

ع  اقي  عالا  سويضخي ع ل اقي  سووي ل  سالقايص  سوالةاعي  ةضالع ز ايزس  

سواخيي   أ ايصايي لة  سألخ دسوايويص  وال ياي  سو قل  ا  قبم سوا ي   اسواثققي 

اسوياليم سوايو  وا  ص  قيراي سواثش س  سوايويص ا  ا ظا  س  إقيخلسيسواي يص ب

سوعاس ل ال  ص ياام سواخيي س  االد سالويزسي سوا اا  بيقليل خلاص سولي  سوخي    

 يويص سويقليل ا ياليل اقلس   و  سولي  ة  ظم سوظ ا  سوبي يص سوقي ل  أل  اي  ابيي  

سواخيي   سواي يص سو ي اص ع  سويقل   أ ايصسوة سولام سواي اص ولق ا  اف سو ظ  سوة 

 أ ايصعلة سالقي يل سواال  ا اياظة  سأل  بيص اياري  ية  سقعي      سوعاال  

سواثش س  سوقييقيص ا  ا ظا  سا   يارم سالقيق س   إقيخلسيسواخيي  سواي يص ب

سوا اا  ايبيعص سوقاس ي  اسويش يعي  سوقي ل  ة   أللسءساقياد سوقييق  ا  علاو ا 

 سواي اص الا س  بلل اا ي سو  سا سولسخل  أا سوخي    سو   ياس و سوقليص 
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سواثققي  سوقييليص ة   قي سوقييقص سوعياص أل  اي  اة  ضاء اي يقلي يشي  

ي ة  ياليل اقياد سالا  ص ا هي سوة س  سواخيي   سواي يص يقي س لس يساللبيي  سوو  يص 

سالا  سالقي يل  ولاي  ة لاي س خوض  ل  ص سواخيي    إلس  سالقي يل  ا ال  

ايقلي ل سقص سواخيي  سواي يص  .سواي يص ي يوف اقياد سالا  سالقي يل  ولاي 

سوضاء علة ل  ص سالقيق س  سوا اا  اسالقليا  اسال يايع  سو   يبي  ل  ص سوي ايص 

ة سوقييقيص سوايياص ولشعا  ال  ص سوشويةيص ااقياد سووقيل سواقيش   سوبش يص اسواقا

سووعل  ولخلاي  سواقلاص  أللسءسة  سو ظيي سوقي ا   أل  اي   اي ييي سالشي   سوة  قبص 

ة  اي  يو   ل سقي  سواخيي   حا  قبم سو ظيي سوقي ا   ولشعا  سوي  يا  قيي يو

سوي ي يص ع   اا سويعيام اسويلخم  عايمسألا قيراي سواي يص ولايخ  ي  بشا  س 

يويل  سواعاقي  وةعايم   مسوع ق  أا سولي   ة  سال ظاص سوقييقيص أا سوقي ا يص أل

يص اعلي سوخا  ة  بي ص اعقل  ا  اي  سواخيي . ايش م ل سقص قيراي سوي ي يص اس 

علياي  ااع ةص سوي قيراي سواخيي  سواي يص ة  ص ولاقيرا ي  وياليل ي لوص س 

يل  سواخيي  باي يقي ي بيوي بث بعاس ل سالقهي  لس  سوض يبيص ا ييغص سقي سيي يي   

سوعي ل  وهي اسويقلبي  سوا سةقص وهيح اباي س  سواخيي  سواي يص يش م سزاص ا  بص ا  

عاسام رقيةيص اس يايعيص اسقي يليص اايويص اقييقيص ا    سةيص سال س هي ياة   ثيص 

سوايويص ولاثققي  سوايويصح  اي  س قيلساصواع ةص ياري  ي علة ابيل س  اويل  ا اسضاص 

ص سوايخ   ا  قبم س لس س  ة  س قي سيي ييقي ي يقيياييهي ة  سوعليل ا  سوق س س  

  .75سألعايم إلس  ا ظاي  

 قياس المخاطرة: -ج 

ص يشي  سوة سواخيي  سوا يبي إ   اقيي  إا ي   ولي ب  ح   ا االنحراف المعياري: (1

سبيعيل ا ااعص ا  سوبيي ي  ع  اياقيهيح  اقيي  والد يعلبيواي ي  سوايو ح ا

يبي  سال ا س   ة لاي سزلسل سويبيعل بي  سوبيي ي ح  لاي سزلسل   س سال ا س ح  اي

سواعيي   الد س ا س  سوعي ل ع  سوعي ل سواياقفح اييضا  سو قي سوا يوف اخيي  

ضا  ة  ي وياقيم عاس ل سةضم)سا خقي  ( ح ا  سو  ييقيراي بي  ا يبيص أ ر 

  اقي  ص اف سال ا س  سواعيي   سوا خو .

 :صسآلييايقيخ ج سال ا س  سواعيي   باسقيص سواعيلوص 
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 ا سواقيي  س ا ي   ويشي   اسيل سوقياص سواياقعصح أا  ا سوا ااا  التباين: (2

 :ـصسآلييولاعيلوـص  سواازا  وا بـف سال ا سةي  ع  سوعي ل سواياقف ايقي  اةقـي

 

حايا   سقيخ س هي ا  اي م ققاص cvاي از وهي بيو از :خيال عيام س ا (3

اياق  اةقي ولاعيلوص  3سال ا س  سواعيي   علة سوقياص سواياقعص ولعاس ل سواايالص 

 ص:سآليي

 
σ:   سال ا س  سواعيي---- r:سوقياص سواياقعص ولعاس ل سواايالص 

ايا   سقيخ س هي ا  ققاص اعيام  βوهي بيو از اي از  :Betaمعامل بيتا  (4

علة سويبيي  وعي ل  Rmسويبيي  سواشي   بي  سوعي ل سواا ال سا عي ل ااوظص سوقاة 

 حRj)) =اعيام بييي. β :إ  أ  :صسآلييااوظص سوقاة سوايويصح اياق  اةم سواعيلوص 

Rm COV ويص.= سويبيي  سواشي   وعي ل سوقهي اف عي ل ااوظص سوقاة سواي 

RM) )VAR .يبيي  عي ل ااوظص سوقاة سوايويص = 

اقل يبي  أ  بييي يارم أةضم اقييي  سوخي  سوا يظيح ايارم ة   اا ج يقعي  سأل ـم 

 سوعيي وخي  سألا سة سوايويص. سوـ أ  ايو  سواياقي
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 الثالث المبحث
 هميةواأل اتستخدامواإلالوظائف والموارد  :المصارف التجارية

 

يقعة سوا ي   سوي ي يص إوة ااي قص سوعليل ا   : وظائف المصارف التجارية:أوالً 

سواظي  ح ايقليي سوخلاي  سواي اعص اسواخيلوص سوي  يا   يققياهي إوة اظي    القي يص 

قلياص اأخ د اليرصح قعيي   اا خلم ا  ز سقي سيي   ايايز اياقيم  ضي ولزبي  . 

 وي ي يص اظيويي :اياي   عيل   سوا ي   س

ري يقاي بلا   سألة سل: اييارم ة  قبام سوالس ف ا  األولى هي الوظيفة التمويلية .1

ا   س قي يليصسواقيي سوايو  ا  خالم  قلهي ا  سواالس   س  سووي   إوة سواالس  

اش اعي  ياييج ولياايم ولياقف ة  سأل شيص سوقي اص أا ياقي  اش اعي   ليل  

ا  خالم ياظي  سوااس ل غي  سواقي لص ة   س قي يليصيل  سو ويء  ايثل   و  إوة زي

 اا  .  إقيخلسيأةضم 

يقاي سوا ي   سوي ي يص بياقيم سوياسز  بي  سوييي   الثانية الوظيفة النقدية: .2

اقيياهي بخلم  سألة سلسو قل  اسوعي   ة  سالقي يل ا و  ا  خالم قبام الخ س  

ص سو قليص وا  يايي هي ا  خالم ياةي  سوق ا  اسوقلويي . سوالس ف سواشيقص ويقليي سوقياو

ايا   ياليل سواظي   يقليليص ااظي   أخ د اليرص سوخلاي  سواقلاص سواي اعص 

سوي  يارل  بقبام سوالس ف سوي  قل ي ا   76اسواخيلوص سوي  ياي قهي سوا ي   سوي ي يص

ا  خالم ا   سوق ا  بعضهي يا  سويل . اسواقي اص ة  ياايم اش اعي  سوي ايص 

اسال ياي  ب يغ اخيلوص. اسويا يم ا  سو ي   ييبص ع  سوزبي  ح ايقليل سواقياقي  

ح س قي يليصسواي يبص ب ايو. ايقليي خلاي  سقيشي يص ايعلل  ة  ا يم ل سقي  سو لاد 

 ا هي: سواظي  . ايقليي سألعايم إلس  اسوو يصح ا يويص 

لةف  -ش سء ابيف أا سة سو قل سأل  ب  -ص سواس ل )لةف سوااسال  سوب قيص اسوب يلي -أ 

ش سء سوشي ي  سأل  بيصح  -شي ي  اقاابص علة سوا    أا اقاابي  اقاابص عليص

لةف سوابيوغ ا  أ م سالعيايلس  سوخي ص اخ ي سألا سة  -اشي ي  سواقية ي 

ا   ياايم سوي ي   سوخي  يص    عاليص سواقييص ة  سواعياال  سوخي  يص -سوي ي يص

 اي  عاليي  سالقيي سل اسوي لي (.

ش سء ابيف سألا سة سوايويصح ااوظهي واقي  سوايعيالي  اعو اإ لس  خييبي   -ب 

 سوضاي .

 واوظ سواري م سواهاص اسواايل ي  سوراي ص. .يا ي  سوخزس   سواليليص ول اها  -ج 

 ل ياايم سوعالص ولخي جح وقلسل سويزساي  سوزبي   ةياي ييعلم بعاليي  سالقيي س -د 

 "  سوشخ يصياايم  وقي  سوقو  اسوقيياص " شي ي  سواقية ي  اسالعيايلس   -ه 

 ح اسواايل ي  ولايعيالي  اعو ا خلاي  سوبييقص سال ياي يص.سألعايم إلس   -و 

 خلاي  سوايقبص س و ي ا يص ةياي ييعلم بي ايي سوب ا يي ح اسويل ي .  -ز 



57 
 

وه س سو    اغي  ي و م ياايم س ق ي  سوشخ   ولزبي   ا  خالم ا اهي ق اضي   -ح 

 ي ي   قق  االل وإلق س  ة    س سوا يم ي   أ  ال يي يازه. ا   

َخ    -ط  ألغ س  االل   يوزاسجح اياايم  وقي   سألااسمسلخي  سوا يقبي ح اغيوبي  اي ي لَّ

 سول سقص سو ياعيص اسويل ي  اغي  ي.

 سوا ي   : يقاي77سألقهي ا  سو ليل  إ لس سيهي بيف علة سواثققي  اقيعل  -ي 

ع لاي  سو ليل  باقهاهي سوا ييبي  يلبي  سقيالي علة سواقي اص ش  ي  باقيعل 

 ياخ  ي عااوص اقيبم سألقهي يل  ا  سألاوة سولةعي  يلق  اة  سوعييح وال ييي  يي اهي

 سألاويصح سوايم  أ  قاة اثققي  ا  ي ب  سوخلاص به ه ةيوا ي   اثققصسو ا 

 سال ييي  يقهمإ    سوا ل  ح اثققصاسو سواقيرا  ا  و م سوخلاي  بيقلياهي ا و 

 عاليي  ا ي  ةف ابلأ ا  ي يلم سوخلاي  ا  سواليرص سأل اسا   ه يقليي بي هاي. إ 

 :ا هي      بازسيي سوا    علة ويعال  يةعصح خلاي  ي يم يقليي ع  سوا   

 لل عيالي اي اس ي س  سوايعيالي  بي  سقاو ايلسام ولا    اس عال  سولعييص . 

  سوايعيالي  علل زييل  ةيوح سورقص زييل  ي يم ع  سوا    ااس ل زييل. 

  عاس له زييل  ا سوا    ياظيوي  زييل. 

ا  أ ي سواظي   سواليرص سوي  بيي  يثليهي سوا ي   سوايارلص بيواقي اص ة  

ا  ي يي ياز سوا    سوي ي   س ق س  آل يم ق ي   إوة  سوي ايص سوشيالص خيي

ا  سواا   أ  يعام سوا ي   إ    قبي يح   مس ق س  آل يم اياقيص ايايم سأل

اسوو يص  س قي يليصسواع يص بيوي ايص  سألخ د سواثققي بيوش س ص اف سوا ااص ااف 

أعايم ااايل ي  سوزبي    إلس  ياقيم سوي ايص سواقيلساص. ةضال ع   إي يهاسوا ياعيص ب

يص وهي ا  خالم لس    ايخ  ص ة  يقليي سالقيشي س  ايقليي سقيشي س  سقي يليص اايو

اا  أا و سو شيي سألقيق  وا    ي    يا   سقيع سضهي ة   اسو  ي   سوايويص.

 ( علة سو اا سآلي :10-1سوش م )
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 ( أوجه النشاط األساسي في لمصرف.10-1شكل )

ر، ، دار الوفاء للطباعة والنش1المصارف،ط إدارةالمرجع: محمد الصيرفي، 

 .21، ص:2007اإلسكندرية، 

 الاظ ا  خالم س يالا علة اظي   سوا ي   سوي ي يص أ هي قل اي ق   زء  

االالس  ا    ه سواظي   ضا  اعيااليهي سوياايصح و و  ي   علة سوا ي   أ  

يبا  ع   يغح اأقيوي  يضا  يقليي خلاي  ا  ةيص ولزبي   يقي ل إوة سولقص 

يي  ساللخي  سوو ل ح ايقيعل علة سوياقيف ة  سو شيي اسوق عصح اباي ياقم عال

 سالقي يل .
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 تشمل ما يلي :الوظائف التقليدية: 

o  سوا ي   سوي ي يص بيلق  سوالس ف ا  سو اها  اهاي  : يقايالودائعقبول
 ي   اضعييهي أشخين يبيعيي  أا اع ايي  أ اي  سواثققي  سوعااايص أا 

  مة )الس ف يا  سويل ح الس ف  ي يص الس ف ألسوخي ص ا يش م   ه سوالس ف إو
 الس ف بإشعي  الس ف سلخي يص ااس ل سوا    سوي ي  (.

o يقاي سوا ي   سوي ي يص )بي ق س  ا   و  سوقا  علة تقديم القروض :
 سألة سلسوا شا  ةي  سالعيايل سواقي ل  خ ي سألا سة سوي ي يص(حس  إالسل 

زاص علة أ  ييعهل سواقي   بقلسل يل  اسواثققي  ا سوا شل  باااسم سوال
ا سوواس ل ا سوعااال  سواقياقص عليهي سوا ي   لةعص اسال  أا علة  سألااسم

أققيي ة  سوياس ي  سواالل  ييي يلعيي   ه سوعالقص بيقليي ا ااعص ا  سوضاي ي  
 : التجارية للمصارف األخرىالوظائف  سوي  ي وم ولا    سقي لسل أااسوو.

o  س  سوايويص ولزبي   يزايل ي بيو  ي   ا س  شيلس  ة   م اي يراي قيقليي س
 ياس و اش اعييهي ا  سو عابي  ا سواشي م.

o   ا سواايل ي  ولايعيالي  اعهي. سألعايم إلس 

o .ياايم سوعالص ولخي ج وقلسل سويزساي  سوزبي   ةياي ييعلم بعاليي  سالقيي سل 

o   ف سوابيوغ ا  أ م سالعيايلس  ا  ا  سواقية ي  لة سأل  بيصش سء سو  ا
 سوخي ص خلاي  بييقي  سال ياي يص.

o  ياايم اش اعي  سوي ايص ا و  ا  خالم ا   سوق ا  ب يغ اخيلوص ا
 ووي س  االل .

o   يعام سوا    سوي ي   علة ش سء ا بيف سألا سة سوايويص ا اوظهي واقي
 . 78اإ لس  خييبي  سوضاي  سوايعيالي  اعوح

يع   ايزس يص سوا    سوي ي   سوا يل  سوي  التـجاري:  مـيزانية المـصرف .3

يقيق  ا هي ااس له سو قليص اسوا يال  سوي  ياظوهي ةيهيح و س يضي سوايزس يص  ي بي   اي: 

( ايشي  سوة ااس ل سوا   ح ا ي   سواا الس  Liabilities ي   سوايلابي  )

(Assets ايارم )ي  أااسم سوا    سوي ي  .إقيخلسا 

اسواش اعي  اسواقي اي   سألة سلسوايلابي  ةا هي يي ا  ا   ايف اقاة أاي 

علة سوا    سوي ي  ح أ  س هي يضي سالويزساي  سوايويص  سألخ داسوا ي   

سو ي ح ةه  يشي  سوة  ايف سووق س  ا  سوايزس يص سوي  يش م لي ي  علة  إي يهولا    

وق ا  سوي  يا م عليهي ا  اسوالس ف اس ايييي سوا     اقي   أ  سوايم اس 

. ايي ا  سواا الس  ا   ايف اقاة سألخ دسوا    سوا  ز  اسوا ي   

سوا  ةيص اغي  سوا  ةيصح ةضال ع   س قي يليصسوا    سوي ي   علة سواالس  

سيو ة  سوابي   اسوعقي س  )سواا الس  سوريبيص(ح ابه س سواع ة ةه  يلم علة إقيراي 

عي ل  ولا    ااييوبو علة سو ي ح ابه س ةه  يشام اقاقو علة  ايف أ اسا سوال يص سو

سوا    سوا  ز ح ااقاقو علة سوخزي ص سوعياص ع ل ش س و ااسال  سوخزي ص 

اسواش اعي  ع ل قيياو با   سوق ا  اسوقل ح  سألة سلاسوق لس  سوعياصح ااقاة 
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سوا    . ايا   سقيع س   ا   ابقيص وايزس يص سألخ دااقاة علة سوا ي   

 علة سو اا سآلي :( 11-1ة  سوش م )سوي ي   

 
 .( صورة مبسطة لميزانية المصرف التجاري11-1الشكل )

( أوزان المخاطر حسب اصناف موجودات 7-1تجدر المالحظة هنا يكشف الجدول )

 الميزانية على النحو اآلتي:

 79( أوزان المخاطر حسب اصناف موجودات الميزانية7-1جدول )

درجة 

 خاطرةالم
 الموجودات ت

 النقدية أ صفر%

 ب 
المطلوبات من الحكومة المركزية والمصارف المركزية مقومة 

 بالعملة الوطنية

 ج 
من الحكومات المركزية لدول  األخرىالمطلوبات 

 ومصارفها المركزية (OECD)ال

                                       
 منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (Organization for Economic Co-operation and 

Development)  ( منظمة التعاون االقتصادي والتنميةOECD هي منظمة اقتصادية حكومية )

 العالمية. التجارةلتحفيز التقدم االقتصادي و 1961تأسست في عام  [7]دولة عضو، 38لية تضم دو

، وتوفر منصة اقتصاد السوقو بالديمقراطية تُعد منتدًى للبلدان التي تصف نفسها بأنها ملتزمة 

تجارب السياسات، والبحث عن إجابات للمشاكل المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة  لمقارنة

وتنسيق السياسات المحلية والدولية ألعضائها. بشكل عام، أعضاء منظمة التعاون والتنمية في 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9#cite_note-membership-7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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 د 

المطلوبات المعززة بضمانات نقدية أو باالوراق المالية 

أو مضمونة من قبل  (OECD)في دول  للحكومات المركزية

 (OECD)الحكومات المركزية في 

(50 ،20 ،

10 ،0) 

حسبما 

 يتقرر وطنيا  

 أ

 ب

المطلوبات من مؤسسات القطاع العام المحلية باستثناء الحكومة 

 المركزية والقروض المضمونة من قبل تلك المؤسسات

 أ 20%

مصرف المطلوبات من مصارف التنمية عابر االمم مثل )ال

الدولي ومصرف التنمية االفريقي ومصرف التنمية االسيوي 

االوربي واالتحاد الدولي للمصارف  ستثمارومصارف اإل

التنمية(، والمطلوبات المضمونة بضمانات االوراق المالية 

 الصادرة عن تلك المصارف

 ب 
والقروض  (OECD)المطلوبات من المصارف المسجلة في 

 (OECD)ف المسجلة في المضمونة من قبل المصار

 ج 
المطلوبات من المصارف المسجلة في اقطار خارج 

(OECD)  ها اقل من سنةأجلوالتي تبقى من 

 د 

المطلوبات من مؤسسات القطاع العام غير المسجلة في 

(OECD)  باستثناء الحكومة المركزية والقروض المضمونة

 من قبل تلك المؤسسات

 حصيلالفقرات النقدية برسم الت هـ 

 أ 50%

القروض المضمونة بالكامل برهونات على العقارات السكنية 

المشغولة أو التي سوف تشغل من قبل المقترض أو تلك التي 

 تؤجر

 المطلوبات من القطاع الخاص أ 100%

 ب 
باستحقاقات  (OECD)المطلوبات من المصارف المسجلة في 

 متبقية تزيد عن السنة

 ج 100%
ما لتكن  (OECD)حكومة المركزية خارج المطلوبات على ال

 مقومة بالعملة الوطنية

 المباني واآلالت والمعدات وغيرها من الموجودات الثابتة د 

 هـ 
)بما في ذلك المساهمات في  األخرىات ستثمارالعقارات واإل

 شركات اخرى غير الموحدة ميزانياتها

 و 
)ما لم  األخرىادوات راس المال المصدرة من قبل المصارف 

 تكن مطروحة من راس المال(

 األخرىجميع الموجودات  ز 

المرجع: خليل الشماع، مقررات لجنة بازل حول كفاية راس المال واثرها على 

 .30-29، ص1990 ،المصارف العربية

 

                                                                                                   
الميدان االقتصادي هم من االقتصادات ذات الدخل المرتفع مع مؤشر التنمية البشرية المرتفع للغاية 

 .2017تبرون من البلدان المتقدمة. اعتباًرا من عام ويع
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 :وإستخداماته رفموارد المصثانياً: 

 Sources of the Commercial 80ييهيإقيخلسايق ل بااس ل سوا ي   سوي ي يص ا 

Banks and Their Uses : سوي  يا ل  عليهي   ه سوا ي   اسوي  يقاي  سألااسم

س  ا  ةيص اق ع   إقيراي هي ة  ا يال  اخيلوص ب ي ص ق ا  اإقيخلسابيا يههي ا

 : 81ي  سوا ي   سوي ي يص ا   اي ياي إقيخلسابيخي ي  أ ي ااس ل أا أ ي ا يل ح ا

 Sources of the Commercialمـوارد المصارف التجارية  .1

Banks يقيال سوا ي   سوي ي يص ااس ل ي سوي  يعيال عليهي ة  ااي قص:

يا   يققياهي إوة ا ااعيي  سوااس ل سو سييص اغي    شييهي ا  ا يل  ايعلل 

 :   سو سييص

يشام  أ  سوايم  :-Sources (Internal) Selfالداخليــة(لمـوارد الذاتيـة )ا .أ 

و ا   يي ل  شييو ة  ش م اخ  ي  بي ضيةص إوة اي ي ا  ا  ح ااي يقبقسوالةاا

ي  ااي يظه  ة  ايزس يص ا    ي ي   ا  أ بير وي ييي يازيعهي بعلح إاييييي

 :82ا  

: يارم اي يلةعو سواثققا  أا سواقي اا  أا Paid Capital 83 أ  سواـيم سوالةـاا 

 أ  سوايم  يعلح اا  ة ي اص  ا هي ة   أ  سوايم سوسالر ي  اعي  ا  أااسم اق

ح ايقيخلاو ة  ش سء بو  شييو سوايو سوالةاا سو اس  سألاوة وااس ل سوا    سو   يبلأ 

سوريبيص ااقيلزاي  سو شيي سوا  ة  اال يش م  أ  سوايم سوالةاا  قبص اهاص  سألااسم

 حا  سوااس ل سوايويص سوي  يقيخلاهي سوا    سوي ي   ة  ااي قص  شييو سوا  ة 

اولعي سوا  ز سوايو  ولا     حة   ا و ا ل  ورقص سواالعي  أ ايصاي ييارم اإ 

سوي  يقيرا  ةيهي  سواا الس اوااييص اضاي  اقاة سواالعي  ة  ايوص س خوي  قياص 

و و  يو   سويش يعي  سوا  ةيص ض ا   سواايةظص علة  قبص بي   .سوا    ااس له

ا  و   قبص اعي ص بي   أ   ح  الس ف أ  سوايم سوالةاا ااي يليزي بو سوا    ا

ح ولاايةظص علة رقص سوخي   سواا الس ااي ييلم عليو ا ااا  حسوايم سوالةاا

  اااييص اقاقهي ة  ةي س  سألزاي  سوايويص. حسواالعي 

 Reserves and ي  اسواخ  ي  اسأل بـير غي  سواازعـصايييييس  .ب 

apportions and Dividend: Stock:  ي يييييايق ل بي Reserves    عبي

ع  سوابيوغ سوي  يي سقيقييعهي ا  قبم سوا    علة ا  سوق ي  ا  أ بياو سواياققص 

ا   ا  سواقاة  حايعيل   ةهي ألغ س  يظه  سواقببي  ة  اي هي حخالم  له سووي  

ي  اييييياس  .اسوهل  ا هي يعزيز  أ  سوايم اضاي  سواالعي  حسوعي ل  ولاقي اي 

 حسالخييي    ا سو اا سو   ال يو ضو سوقي ا  ايييي ةي  حيي يص أا قي ا يصإاي سخي

   اايالص ة  اوااس هص أيص خقي حايقيخلاو سوا ي   ويلعيي ا  ز ي سوايو  ا   هص

                                       


 النقدية وشبه النقدية والسندات الحكومية. –الموجودات الخطرة = أجمالي الموجودات  
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 ايييي أاي س  .سوقي ا يص ايييي سوا   ( يزيل ع  قياص س ) سواثققص اا الس قيي 

ةإ و يقيقيف باا    Legal Reserve(  أ  سوايم إايييي سوقي ا   ايقاة )

أاي سواخ  ي   .84سوقي ا  ب قبص اعي ص ا  سأل بير سو يةيص قبم يازيعو

apportions  ةه : "سوابيوغ سوي  يقييعهي سوا ي  ح ايياالهي إ ايو  سو ب  سواياقم

اواقيبلص أغ س  اعي ص ارم  حأا اخ ن سوق ص سوايويصح ا و  وااس هص ظ ا  االل 

ليا  سواش ا  ةيهي أا اخ ن  باي أقعي  سألا سة سوايويص أا سوعاال  اخ ن سو

سآلخ ي  ارم  إي يهااخ  ي  وااس هص سألالس  سويي  ص أا سويزساييهي  حسأل  بيص

ي  اسواخ  ي  ايييييإّ  س  اغي  ي. ح..اسالعيايلس  سواقي ليص حخييبي  سوضاي 

ال أ  سوابيوغ سوي  يبقة بعل سقيييا ي ا  غي  اعل  وليازيف علة سواقي اي   ا بير إ

  زء   لس  اقل يازا س  حسالاييييي  اسواخ  ي  ي ا  قيبلص وليازيف علة ش م أقهي

إال أ هي  Stock Dividendا هي علة ش م أ بير غي  اازعص   زء  ا هي ايقيبق  

 .85ايازعهي سوا    اية شيء حي ا  قيبلص وليازيف

ض يلص بيو قبص وااس ل ي  يعلو سييص ولا ي   سوي ي يص سو قبيص ولااس ل س  ايصإ  سأل 

 حسألا  سو   يث ل سقيايوص أ اييهي  ا ل  وياايم ياظيوي    ه سوا ي   حسو ليص

ايقاييو ة  ااس هص سوي ي س  سواخيلوص  حاإ اي ي ا  سوهل  ا هي  ا لعي ا  ز ي سوايو 

 ة  سواقيقبم.

ييارم ة  اقاة  :Sources Externalالمـوارد غير الذاتيـة )الخـارجيـة(  .ج 

اا   ا  ا ااا خ اي سوا ي   اسويزساييو ايع   سو ي   سأل ب  اسواهي حسو ي 

ايعل سوا ل  سألقيق   حأيي  ي   اعهي أ اهي سوالس ف سوي  ييلقي ي سوا ي   ا  سوزبي  

 .86اا    ه سوااس ل اي ياي  حة  ا ام سوا    علة اي يلزاو ا  أااسم

: يش م سوالس ف باخيل  أ اسعهي أال سوا يل  سواهاص سوي  Depositsالودائع  .د 

يا م عليهي سوا    سوي ي   ا  غي  سواقي اي  أا سواثققي ح ا   يش م  قبص 

 بي   ا  إ ايو  ااس له سوي  يقيعالهي وازساوص  شييهي سال ياي   ة  عاليي  سويقلي  

يايز سوا ي   سوي ي يص ع  غي  ي أ ي اي  يعلح  اي أ  سوالس ف قيراي اس ق س  اس 

سوي  يعام إوة  ي بهي ة  سالقي يل سوقاا  اي ققي   ه  سألخ دا  سوا شل  سال ياي يص 

  سوالس ف إوة سوالس ف سو ي يص اسوالس ف غي  سو ي يصح اأ اسعهي   :

ايقاة )بيوالس ف يا  سويل ( ا    :Deposits Demandالودائع الجارية  .ه 

سوايم يالا ولد سوا    سوي ي  ح اييعهل سألخي  بلةعص ة  أ  عبي   ع  ابلغ ا  

أ  إ و اقي   .اق  يشيء ةيو  يا  سواليعص قا   يام اليعيو أا  زء ا هي باع  

َزي  سوا     بلةف قلٍ  ا  سوايم   يٍ  و يا    ه سواليعصح اإ س اي يل  اليعيو ي ل 

ا  قبم  ايييي يل  قل س  ا  س و و  ةي    س سو اا يي .اقيايي  وقل    ه سواليعص

وه س ةإ  سوا    ال يلةف ع هي قع   .سوا    سوي ي   وااس هص قاابي  سواالعي 

 ةي ل  ة  سو يو .
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ا   سوي  قياويهي ي ا   :Non-Demand Depositsالودائع غير الجارية  (1

عا ي وه س يا م اال .ا خوضص إ س اي قيق  بيو قال سوايض   ابيوالس ف سو ي يص أيضي  

 أ ايصإ  س خوي   .أل هي يضاا  با يص قابهي ع ل سويل  .علة أقعي  ةي ل  ع هي

سو قبيص ا  إ ايو  سوالس ف يقيعل سوا    علة سوياقف ة  ا    غي  سو ي يصسوالس ف 

 اا ااعص سوالس ف   ه يضيُّ سوعليل ا  سأل اسا. حسوا  ة  قيراي سال ياي  اة  س 

 :اسألش يم      ا هي سآلي 

 جلالودائع أل Deposits Time هي الودائع التي تودع لدى المصرف التجاري على:

أالَّ يتّم السحب منها إالّ بعد انقضاء مدة معينة يتفق عليها صاحب الوديعة مع المصرف 

ً فوريًّا على المصرف أو في لحظه ومن ثم يكتفي المصرف بأن  هذاو ال يمثل التزاما

النقدي أقل من تلك النسبة التي يتعين االحتفاظ بها  حتياطياإل يحتفظ في مقابلها بنسبة من

ة  مقابل الودائع الجارية ما يعطى مجاالً للمصرف بإمكانية استغالل الموارد السائلة الحرَّ

 و تحقـيق أكبر قدر وعائد ممكن من األرباح مقارنـة مع الوضع في الودائـع الجــارية. 

 ( لودائع بإخطار )الخاضعة إلشعاراDeposits Informing األموال: يقصد بها 

والهيئات بالمصارف على أالّ يتم السحب منها إال بعد إخطار  األفرادالتي يودعها 

ددُ عند اإليداع وفي المقابل يدفع فائدة على هذه الودائع قد تكون  المصرف بفترة تُحَّ

إلى  األفرادأ الهيئات ووتلج ،جلمعدالتها اقل أو مساوية ألسعار الفائدة على الودائع أل

هذا النوع من اإليداع عندما يتجمع لديها رصيد نقدي وفي فترات دورية ولمدة قصيرة 

 . ستثمارانتظاراً لغرض اإل

  )الودائع االدخارية )التوفيرDeposits Saving : التي  األموالتمثل هذه الودائع

، إستثمارعاطلة بدون  موالاأليحتفظ بها أصحابها بقصد االدخار بدالً من أن تترك هذه 

ثم لتوجيهها في المستقبل إلى وجٍه من  ،بحيث يودعها أصحابها لدى المصرف لتجميعها

الُمْنتِج، وإلى أن يحين وقت الحاجة إليها يحصل أصحابها على العائد  ستثماروجوه اإل

 يستطيع أصحابها السحب منها في أي وقتإذْ من دون أن يضحوا باعتبارات السيولة. 

 كما هو حال الودائع الجارية.

  الودائع المجمدةDeposits Solidified : يظهر هذا النوع من الودائع داخل

الميزانية للمصارف التجارية وتمثل المبالغ التي يودعها الزبائن. لتغطية عمليات 

وتأخذ هذه الودائع صورة تأمينات العتمادات  ،مصرفية يقوم بها المصرف لحسابهم

مدُ لصالح و ،مستنديه تأمينات لخطابات الضمان، كما تشمل األرصدة الدائنة التي تُجَّ

المصرف، و من الواضح أن تجميد أرصدة هذه الودائع يعني عدم السماح للسحب منها، 

 ها.ستخداموهذا يعطي المصرف فرصةً طيبةً إل

 Loans form the Centerاألخرىوالمصارف  المركزي المصرفاالقتراض من  .أ 

Bank and Others:  هذا النوع من الموارد الذي تحصل علية المصارف التجارية

فتلجأ عادة لمثل هذه  .األمواليمثل الملجأ األخير لهذه المصارف للحصول على 

فتحصل المصارف على  .صعوبة في توفير السيولة المطلوبةالمصادر حينما تواجه 

كمقرض أخير  المركزي المصرفوعلى رأسها  األخرىالقروض من المصارف 

للمصارف التجارية ويفرض علية رقابة على منحة القروض للمصارف التجارية لئال 

في نشاطه، وال تلجأ  المركزي المصرفقروض  إستخداميسرف المصرف التجاري في 
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 ،إالّ عند الحاجة القصوى األخرىالمصارف التجارية إلى اإلقراض من المصارف 

دفع فوائد على القروض التي تحصل عليها نظراً ألن مثل هذا السبيل يكلفها
87
. 

 

 يةات موارد المصارف التجارإستخدام .2

Uses of Sources the Commercial Banks: اا الس يع    ي   سو 

ي  سوا ي   سوي ي يص وااس ل ي قيخلساأا سواا الس  ة  سوايزس يص سألا و سواخيلوص  

ييويا  يويايي   بي س   اا الس  يالاظ إ  سوا    ياظ  ااس له ة  إ   ح 88 سوايياص

و و  ييضية  ا ااعص ا  سوعاسام ة  سوقع   حةياي بي هاي ا  اي  سوقياوص اسو ب 

 اا ياقيم سوياةيم سألارم بي  سو بايص اسوقياوص إوة  ي   ياقيم ع    سألاي  ة  

مرتبة وفق  ،المصارف التجارية ي إقيخلساياظي  ااس له اقا   قيع   ةياي يل  

ة السيولةدرج
89
. 

 سوايض   يق ل بيأل  ل  سو قليص :Coin Balancesاألرصدة النقدية  .أ 

 س  سوقياوص سو يالص أا    سوقياوص ة  ال  سيهي اسوي  يا   يقاييهي بخي  سواا الس 

اسوي  ييخـ  أقيقي ش م اسوي  ي ا  االعص ة  خزس   سوا     سيو  حسولةيا سألاو 

 قال سواقيعل ح ااي ي ا  ة  اييزيو ا  عاال  أ  بيصح سألا سة سو قليص سوقي ا يص اسو

أا ة   حسوا    زبي  ا   يارم خي سولةيا سألام وااس هص يلبي  سوقا  سووا يص و

أ  سو    سألقيق  ا  سايويظ  إ    .سوا  ز  سوا   ييييي   قليص ولد  ا   سا

ضال  ع  أ  سوا ي   سوي ي يص به ه سأل  ل  ييارم ة  ياةي  ع    سوقياوصح ة

قليص سوا    سوي ي   الزي بيالايويظ ب زء ا    ه سأل  ل  ب ا   ساييييي   

ايق   ي سألخي    قبص ا  إ ايو  سوالس ف ولد  حسوا  ز  سوا   قي ا يص ولد 

سو قل  سوقي ا   قيبلص ولي يي  ا  قِبم  ايييي علاي  با   قبص س  حسوا    سوي ي  

 .90ي ه ولاضف سالقي يل  اسوا  ة باق  يقل حسوا  ز  سوا   

 & Commercial Discountingوالمالية المخصومة التجارية األوراق .ب 

Financial Papers : ياي  سألا سة سوي ي يص اسوايويص سواخ ااص ة  سوا يبص

أا خي سولةيا  حسوري ا  ايييي سوري يص ا  اي  سوقياوصح او و  ييلم عليهي س يالر س 

سألام وااس ل سوا ي   سو   ياقم  قيخلسيسألا سة سواخ ااص س   ه  يعلا حسوري  

اييارم ة  أ ا ي  سوخزس ص اسوق لس  سوي  ي ل  ي سوا ااص اسألا سة  حوهي لخال  

سوخزس ص  ييايف سوق لس  سوا اايص اإ ا ي  .سوي ي يص سوي  ييعيام بهي قييا سوي ي  

يقي   قيييف أ  يخ اهي أا ح أل  سوا ي   سوي ي يص يبل  ص عيويص ا  سوقياوص

و و  يوضم سوا ي   سوي ي يص ش سء  ايي   بي    حسوا  ز  سوا   بضاي هي ا  

ياييز   ما هي  غي ضلوص سوعي ل ا هيح  اي أ  سوق لس  سوا اايص اياقيص اسويايلص سأل

اقهاوص س ق س  ا و  حسوا  ز  سوا   ا و  وقباوهي ولد  حبي يويا قياويهي

 بضاي هي.
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ا  ااس ل ي ة  خ ي سألا سة سوي ي يص   زء  أ  سوا ي   سوي ي يص يقيرا    اي

 حسوا  ز  سوا   ويايعهي بل  ص عيويص ا  سوقياوص اس ا ي يص إعيل  خ اهي ولد 

 يعل إ    حاِواي ياققو ا  لخم  غي ضلويو سوا  ز  سوا   اسالقي س  بضاي هي ا  

يقيام سولةف ة  ال  إ     م ضي  ق ي  سألعاليص خ ي سألا سة سوي ي يص ة  ال  سيهي ق

 .91سقياقيقهي سوق ص أ مال يي ياز 

إذ أن خصم األوراق التجارية يعني تحويل هذه األوراق إلى نقود حاضرة قبل موعد 

استحقاقها وبعد خصم مبلغ معين من قيمتها لقاء تسديد المصرف لقيمة الورقة التجارية 

 الواقعة بين تاريخ االستحقاق الفعلي.قبل موعد استحقاقها أي عن الفترة 

تعدُ القروض والسلف التي يمنحها  :Loans and advanceالقروض والسلف  .ج 

ً وهذا يتناسب مع سيولتها  الموجوداتأنواع  أكثرالمصرف التجاري من  عائداً أو ربحا

 جزءً تستثمر المصارف  . لذلكاألخرى الموجوداتمن غيرها من بقية  أكثرالمنخفضة 

والفرق األساسي بين القروض والسلف في أن  ،اً من مواردها في مجال القروضكبير

األولى عبارة عن مبلغ من المال يقدمه المصرف بصورة قرض يحصل عليه المقترض 

في حين أن  .بمجرد االتفاق بينه وبين المصرف على مقدار القرض وموعد السداد

ً من المصرف إلى الحاصل عليه ا بالسحب منها في حدود المبلغ السلف تمثل التزاما

ً اخرمن االقتراض قصير األ به. فضالً المصرح   جلعن ذلك فإن هناك نوعا

بالتسهيالت االئتمانية( القائمة على أساس االعتمادات المستندية التي يقدمها )يعرف

ً ما تكون هذه المستندات مرتبطة بعمليات االستيراد  ،المقترض للمصرف وغالبا

والتصدير
92.

 

قصد به مجموعة من ي :Portfolios Financial Papers فظة األوراق الماليةمح .د 

وتكون متوسطة أو طويلة  ،األوراق المالية التي يستثمر فيها المصرف التجاري أمواله

الحكومية والسندات غير الحكومية  السنداتوتتألف محفظة األوراق المالية من  .جلاأل

ا إلى ذلك وتحصل المصارف على عائد جيد من وأسهم المنشآت و المرافق العامة وم

وذلك على شكل فوائد بالنسبة للسندات أو على شكل أرباح بالنسبة  ،اتستثمارهذه اإل

في مثل هذه األوراق يكون محفوفاً بالمخاطرة نظرا ألنها  ستثمارلألسهم ومع هذا فان اإل

قيمتها في سوق األوراق وهذا يعنى أنها ال تتمتع بسيولة مرتفعة كما أن  جلطويلة األ

المالية تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة على المدى الطويل
93
. 

الشيكات  الموجوداتتشمل هذه  :Other Assets (Origins) أخرى موجودات .ه 

ن ما يمتلكه المصرف مو ،مصرفوالِحواالت تحت التحصيل والفوائد المستحقة لل

الميزانية وفقا لمبادئ  ها في، فهذه يجب ظهورأخرى موجوداتأراضي ومباني وأية 

في السنوات األولى إال أن المصارف تجرى على خصم قيمتها من أرباحها  ،المحاسبة

كنوع من أنواع الرقابة  الموجودات، وتحتفظ المصارف بسجالت مفردات هذه لشرائها

ة وقيمتها الدفترية الرمزي الموجوداتويمثل الفرق بين القيمة الحقيقية لهذه  ،الداخلية

سري وهو من يدعم ويقوي المركز المالي للمصارف إحتياطي
94
.  

هناك مشكالت عديدة تواجه االدارات المصرفية  :المصارف إدارةالمشكالت التي تواجه 

 متمملة باآلتي:
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نقصد بالمالئمة هنا مدى تناسب بين عمليتي إيداع  ية:مصرفمشكلة ضعف المالئمة ال-1

 مصرفال إدارةعمليات اإليداع ومن ثم فإنه على  وسحب فقط تزيد عمليات السحب على

 .95من وسيلة أكثرأن تحتاط لذلك ب

 مصرفعن تعامل مع  الزبائن: من األسباب التي تصرف الزبائنمشكلة سوء معاملة -2

أو عدم  زبونمشكلة سوء المعاملة أو عدم تسهيل إجراءات التعامل أو إهمال ال-معين

 مساعدته بالمشورة.

 إختالفب المصارفية: وهي تلك المنافسة التي تنشأ بين مصرفافسة المشكلة المن-3

 أنواعها.

، مصرفيتطلب األمر هنا توفير الحراسة واألمن لل : إذْ مصرفللمشكلة األمن الذاتي -4

 .مصرفأثناء تواجدهم في فرع ال مصرفال زبائنو موظفيه و 

عقب كل  زبونلكل  يتطلب األمر ضرورة ضبط األرصدة إذْ األرصدة: مشكلة ضبط -5

 عملية تعامل. 

وهي تلك الشيكات التي ال يتوفر لها رصيد يغطي القيمة  مشكلة الشيكات الباطلة:-6

 المطلوبة لصرف أو الشيكات التي تبطل بسبب عدم صحة التوقيع.

وال سيما عند نقل  مصرفمن أهم المشاكل التي تواجه ال تعدمشكلة نقل النقدية: -7

 المصرفأو إلى  مصرفالصعبة، لتسليمها للمركز الرئيسي لل النقدية و العمالت

 األمر الذي يتطلب حراسة على مستوى عال. المركزي

ينظر البعض إلى هذا النشاط على أنه نوع من إذْ  مشكلة تقديم خدمات مصرفية جديدة:-8

 لمصارفاباإلضافة إلى أنه يسبب مزيدا من النفقات غير أنه مع تزايد أعداد  الزبائنتدليل 

  .هميةهذا األمر في غاية األ أصبح

ت بمثابة أوعية تتجمع فيها االدخارات بجميع أشكالها ومن ثم أصبحان المصارف قد 

ان وجود جهاز مصرفي سليم  ،ية تفيد المجتمع وتطوره وتنميهإستثمارتخرج الى قنوات 

ية لخدمة ومعافى قادر على حشد وتخصيص الموارد المالية بكفاءة تعد مسألة جوهر

لتحقيق معدالت نمو اقتصادية  األساسيةاالغراض المستهدفة ومن المتطلبات الحيوية و

ان األساس في السياسة النقدية هو تحديث وتقوية وتعميق دور  ،ارستمرعالية وقابلة لإل

في المجتمع كدور الوساطة ودور المدفوعات  األجلالجهاز المصرفي ليؤدي االدوار 

وان وجود  .مزايا االيجابية للنهوض باالقتصاد الوطني وتنميته وتطويرهوغيرها لتحقيق ال

نظام مصرفي سليم وقوي يتمثل في تطوير ورفع كفاءة المؤسسات المالية والمصرفية 

وتطوير نظم وآلية الرقابة واالشراف وتحديث وتوسيع  ،لتحقيق استقرار اقتصادي

كماً ونوعاً من حيث قدراتها ومؤهالتها  الخدمات المصرفية ومعها تطوير الموارد البشرية

ومهاراتها القادرة على استيعاب التقنيات الحديثة مثل الحاسبات وتقنيات انظمة 

 .المعلوماتية المتطورة اإلتصاالت

 

 ً ز  ا  خالم سولا  سو   يلعبو ة  يهي ص سألااسم اضخهي ة  : 96أهمية المصارف :ثالثا يَب   

 ي بش م أا بلخ  ة  ي ايص ايياي  اخيل  سوقييعي  ا يال  إقيراي يص ايعلل  يقي

س قي يليص إ   أ  أ ي اي يايز سوا    سوي ي   ع  غي ه ا  سوا ي   سألخ دح سوي  

يياس ل ة  سالقي يل سوقاا ح يقلياو و اعي  ا  سوخلاي ح سوي  يارم أا و سو شيي سألقيق  

  ولا ي   سوي ي يص ا ييي  سوخلايي   اي:
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يقاي إ   ح 97س ف با اسعهيح ايقليي سوق ا  وا شا  سألعايم اسألة سل اغي  يقبام سوال 

سوا    سوي ي   بلا  سواقييص بي  سواالس  س قي يليص  س  سووي   اسواالس  

س قي يليص  س  سوع ز. أ  سوياقي بي  سواق ضي  اسواقي ضي  ةيثل  اظيوص سواقييص 

ح  اي أ  سوقا  ا  سوالس ف 98ليص عليل سوايويص خلاي  ايويص ااويل  واالس  سقي ي

يضي  إوة  ايص اقي م سولةف ااي يع    و  أ  سوا ي   سوي ي يص بإا ي هي أ  يثر  

 ة  ع   سو قل بيوزييل  أا سو قن ا و  باق  اقلس  سال ياي  سو   يا او.

ي  ف أ ايص سوا ي   ة  سو شيي سالقي يل  إوة أ هي أال سولعياي  سألقيقيص 

يل سوقاا  إ   يثل  سوا ي   سوي ي يص لا س اهاي ة  يقهيم سواعياال  والقي 

س قي يليص اسويعياال  سوايويص. ةيوا ي   سوي ي يص يثل  لا س اهاي ابي زس ة  ياايم 

عاليي  س قيراي  بشقيهي سوعيي اسوخين. ةإوة  ي   قباوهي والس ف سوقييعي  سوخين 

سوا ن اسألقهي ة  سواثققي  سوااليص اي ل  اسوعيي ااقي ايهي سوابيش   ة  ش سء 

قاس ي اثقق  سواثققي  سو  يعيص سو ليل  اسواشي  ص ة  ش سء شهيلس  س يلسا 

اسوق لس  اأق يل سوق   سوا ل   االييح يقاي سوا ي   سوي ي يص بااي قص لا  ي 

سألقيق  ة  ياايم عاليي  س قيراي  ا  خالم اي يقلاو والقي يل سوقاا  ا  

 هيال  س ياي يص اق ا  ا  ةيص اا هص و يةص سوقييعي  سوعيالص ة  سولاوص. يق

ةيوا ي   سوي ي يص أا سوا ي   سوي ي يص يثل  لا س أقيقيي ة  سويقلي سالقي يل  

وةايح ةيوا ي   سوي ي يص ياوظ سوااليي  ا  الس ف سألة سل ا سواثققي  ا سوا ااي  

قيراي ح ايقلي ياايال  بيوااليي  وةة سل ا اسواثققي  سوخي ص اسوعياص ا ي ي  س 

سواثققي  اسوا ااي ح ايقيرا  بيوااليي  ة  اش اعي  سألعايم قاسء بش م ابيش  

أا ش سء أقهي. إ  سأل ايص سألاوة ولا ي   سوي ي يص    إالسل سالقي يل سوقاا  

خلال  ة  بيألااسم سوالزاص وي اييو ا يقلاو اأ  خلم ة  سوا ي   سوي ي يص يال  

سالقي يل سوقاا  ا ةي يص سو ي ح ابيويبف يزلسل أ ايص لا  سوا ي   بش م  بي   لاي 

 ييا  سالقي يل ة  بلل اي. اي يق  أ ايص سوا ي   أ ايص  بي   ة  سو قيي سآلييص:

ياا  سوا ي   سوي ي يص يق يبي رل  سواا الس  سوايويص ا  ا ااا  ايف  -أ 

وا ي   سوي ي يص    سواقيلص سأل م وللةف. اوليهي سواثققي  سوايويص. اال يزسم س

 سوقل   علة ياويل سألااسم ا  س ايييييي  سواياول  ا  سيلسعي  سو اها .

يعل سوا ي   سوي ي يص سوق ي  سألقيقيص سوي  ا  خالوهي يا   سولاوص قييقييهي  -ب 

 سو قليصح ا   ققي سواخز  سو  يق  ول ظيي سوايو .

   يقليي خلاي  ايويص بش م سةضم اساقف ا  بيق  يقيييف سوا    سوي ي  -ج 

سواثققي  سوايويصح  اي يقيييف س  يلب   م ا  سواي ي  سال ياي يص اسولةف اسوياةي  

 و م ا  سألة سل اسألعايم اسوا ااي .

يقدداي سوا ددي   سوي ي يددص بياايددم عاليددي  إقياددص سواشددي يف س قدديراي يص سوا ليددص   -د 

يدم  وقدي  سوقيديا سو د يع  با دو عدييح إ   يشدام  ود  اياةي  سوقد ا  سوالزادص وياا

بلسيص ياايم س قيراي  ة  سواا الس  سوريبيص ولا ي ف سوعيالص ا  ب يء ا ال  ااقدي م 
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 قددم اخالةددوح إضدديةص وياايددم شدد سء سوادداسل سوخدديي اياايددم  أ  سوادديم سوعياددم سوددالزي 

خديي  اخيلودصح اعي دل وعاليي  سويش يم. ةضال ع  يقدليي اا دالس  ايويدص اي اعدص سوا

 اخيل ح اش اي اخيلوص ولاقيرا ي  ةإ هي يقياع   ايف سو غبي  ا يقي ي  وهي.

سويقددهيال  سوا دد ةيص: ةدد  ادد   سال ياددي  سوا دد ة  ب ددي ص سوياايددم سويددا ي    -ه 

 :99اسوياايم سويش يل 

يعل سوياايم سويا ي   اسوياايم سويش يل  أال أ ي سوييا س  سوي  الر  ة   شدييي   

ا ي   بم  دا   ا  سوييداي  سوقدي ا   ول ديغ سويد  ياققد  وشد  ي  سألعاديم ةد  سو

سوا ددام علددة سواعددلس  اسواا ددالس  سوالزاددص لا  س  يضددي  أللسء  ياددم سوقياددص أا 

سو لوص. ابه ه سوايوص ةي  سوش لي  يعلس  ش ال   ليلس وليقهيال  سوا  ةيص. ة  سوياايدم 

سو ياددم يقي دد  سألادد  علددة ألسء قياددص س ي ددي   سويددا ي   أا اددي يقددا  بيويددا ي  ولددلةف

سواقيام علة سواا ال سوريب  ع   م ةي   زا يدص ادف سواوديظ ةد   س  سواقد  ب يادم 

سوضاي ي  سوالزاص ولاث   بام سوال يص ويل  سواعلس  أا سواا الس  اف ساليودية علدة 

 ي دي  سوايودم إا ي يص سقي لسل سأل دام سوادث    إ س ساي دف سواقديا   عد  ألسء قيادص س

عليص. ا الاظ ة  سوياليل أعداله أ  سوياايدم سويدا ي   ي يهد  بياايدم ال يدص سأل دام 

سوادث    إوددة سواقدديا   ادد  سوا دد   ع دلاي يقددلل سواقدديا   س ي ددي   ددياال  اخددالم 

سووي   سوايوم عليهي. او و  ةيوياايدم سويدا ي   ياردم س يادي  ا د ة  ابيشد  ةيوعالقدص 

ث   ( اسوزبدددا  ) سواقددديا  ( يعدددل باريبدددص سقيددد س  وةاددداسم. بدددي  سوا ددد   ) سواددد

ةيوزبا  سواقيا   ال ييل  ا و لةف قيادص سأل دم سواقديا   اس ادي يقداي بيقدليل ابديوغ 

ايوم عليهي يارم قياص س ي ي   اي  ا االل ة  سوعقل اف ام سوزبا  بيايال  سأل دم 

( يا ددم علددة قياددص ققددي بعددل يقددليل  ياددم سوابلددغ. اودد و  ةددي  سواددث   ) سوا دد   

س ي ي  ويضيوو إوة إي سلسيو ح  اي س  ا  ادم سوا د   خ دي قيادص ققدي سال دلري  ) 

س  ال  ( اد  سوا د اةي  و د   اقدي  سوضد يبص.  ادي ايشدبو سوياايدم سويدا ي   

سوقدد   سواضدداا  سودد   قددل يا ددم عليددص سواقدديا   و دد   شدد سء سأل ددم ح ةعلددة 

ايقليي سأل م ولاث   ة   هييص سويعيقدل ا دا ادي يقيبدم  سواقيا   لةف سوقياص س ي ي يص

 سوواس ل سولا يص اسوقياص سالقايص وة م.

أاددي سوياايددم سويشدد يل  ةهددا شدد م ادد  أشدد يم سال ياددي  سوا دد ة  ادد  خالوددو يقدداي 

سوا    بإي يل س م اعي  إوة زبا  ) شد  ص سألعاديم ادرال  ( اقيبدم ابلدغ وإلي دي  

عادد  سأل ددم سالةي سضدد  بايدد  ال يي يدد  عليهددي اددم اوويدد   ادد  سوددزا  يقددم عدد  

سواقدديا   ادد  سادديال  سأل ددم. اادد  سوقدداي  سواايددز  ولياايددم سويشدد يل  س  لةعددي  

س ي ي  ال ي و  وي ييص سو لوص سو ليص وة م ايعدزا  د س إودة س  عقدل س ي دي  ال يايدل 

يديي ي يييهدي اد  و هييص سوعا  سالةي سض  وة م.  د س يع د  س  سو لودص سو ليدص وة دم 

 إعيل  يا ي  سأل م إوة ش  ي  أخ د أا ا  ا يلص بيف سأل م  وقص. 

يعل سوا ي   با هي اثققي  اقي ي ايويص يقلي سوخلاي  سوايويص اسوا  ةيص سوة   -و 

االس  سويل  أا سوع ز ة  سوا يافح اا    س سوا يم يا   سوقام با  سوا ي   
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ااالس   Surplus Unite   يثل  لا س  سواقيي اي بي  االس  سووي

ة  س  ا يافح اعليو ي ب   ياليل ا يل  سألااسم سوي  ي ل  Deficit Unitsسوع ز

با اسا اخيلوص: ريبيص أا  ي يص أا ياةي  أا شهيلس   Deposits علة ش م الس ف

سيلسا قيبلص وليلسام أا غي  قيبلص وليلسام ااقيبي    يصح ا يي ص وه ه سأل شيص ةإ  

ا  خالم سلس يهي  Interest يياام ي يوي  ا  ةيص ييارم ة  سوواس لسوا ي   

 وارم   ه سواقيبي .

العجز: ال معنى و ال مبرر لوجود المصرف اذا لم يكن هناك من  بالنسبة ألصحاب
  يقدم: يطلب خدماته فهو

   ياةي  سألااسم بش م  ية  اة  سواق  سوا يق  ي    اشقص سوبا  ع
 أ اي  سووي  .

 سوق ا  بي يوي  أقم  قبيي  ظ س وليق يي  سوعيويص سواقيعالص ا  ي   ياةي  
سوا    علة ع   سوواس ل ة  عالقص سوياايم سوابيش   س  سووي ل  سوا يوعص ا يبيص 
با ي سواخيي  سوعيويص ا الد ي ايل سألااسم ا خالةي وه س  ي  سواق   يياف سوة 

 .100ياقيم أ ب  سوواس ل

 ائض: يحقق المصرف لهذه الفئة مزايا نذكر منها:بالنسبة ألصحاب الف

س عويء ا  إ وية سواق  اسو هل ة  سوبا  ع  سواقي ضي ح إا ي يص سوا ام علة  -
قياوص ة  س  اق  اي    اخيي  علي سويقليل  ظ س ويايف سوا    ة  اعظي 

 سألايي  باضعيص ايويص يقا  بيقليل سويزساييو.

  خالم سوقاس ي  اسوي ظياي  سواعل  خ ا ي س  سألااسم سواالعص ااواظص ا  -
وااييص سواالعي   اي أ  ا لسقيص سواقيي سوايو  اضاا ص أ ر  ااي عليو ة  ايوص 

 عالقص ياايلو ابيش  .

 بالنسبة لالقتصاد ككل:

وقل سقيويل  أي س  سوعالقي  سوايويص ا  سوخلاي  سوي  يقلاهي سوا ي   سوي ي يص  -
ي  سوياايم ا يقيويل ا    س سوا    ة  يعب ص ا  خالم سويخلن ا   عاب

س لخي س  سو  ي   ا ياايلهي سوة ق ا   س  ابيوغ  بي   وياايم سو شيي 
سالقي يل  اا ف ا اقاا س خيالال  ة  سأللسء سالقي يل  ا يويل  ع قلص سو شيي 

 وعلي ياسةم سو غبي  بي  أ اي  سووي   اسوع ز.

اا سو ري   أ ايص  بي   باي ياققو ا  ازسيي ياظة سوا    سوي ي    ا سوو  -ز 

عليل  ا هي: يقعة سوا    لس اي إوة ياقيف  شييو بوي  ة اا ة  ا ييم    سةيص 

سويقهيم علة زبي   سوا    -اخيلوص يعال بواس ل  ري   علة سوا    ا هي: )

 إ  سء اعيااليهي ا و  بعلي سال يقيم إوة إلس   سوا    ااي يي ي  علة  و  ا 

سوا     ا سوو اا سو ري   ييايف بازسيي سواش اعي  سو بي  ح ةييا    -اق  اايم.

ا  يققيي سوعام علة  يية اسقفح ايقم ع له س ايييي  سو قل  سعيايلس  علة يبيلم 

سوقهاوص اسوق عص اقلص سوي يوي  سوي  يياالهي سوا    ع ل  -سواقيعلس  بي  سوو اا.

 (.دياايم سو قال ا   هص إوة أخ 
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 لفصل الثانيا
 أساسيات التسويق المصرفي

ة  بيل  سألا  ي ب   اع ةص سواقبص سوزا يص سوي  ظه  ةيهي سويقايم اسوي  ياي قو  

سواثققي  سو بي   اسو  ي   سو بايص اغي  سو بايصح ويقايم ا ي ييهي )سوقلف اسوخلاي  

إوة أ  سوبلسيص  (Drucker)  قال ع  (kotler) 101اسالة ي (ح ا ة    س سوخ ان يشي 

قيا  عي لص  1650سألاوة و شا  أا ظها  سويقايم  ي  ة  سوق   سوقيبف عش ح ةو  الال 

ة  يا ياح اا    و  سواق   (Deptstors) )ايقيا ( سوييبي يص بوي  أام اام أا اي  

ظه   قييقي  ي ايي سوا ي ي  اي ايص سوااس ل سوالزاص وإل ييج ا ظها  س عال ي  ا 

 إعال يص ا  شا هي     سواقيهل  ارم: اقي م 

.. سشي   ا يح ا إ س وي ي   باي  قلاو و  يا    سقي لسل  قال (ح  اي ظه   .)ال يقام

  سو    وي يع ةاس شي ي ع  (Drucker) ة    سو ييوا ي  ا سوبيف بيو الصح ا يشي 

 وايص ا  ي سويقايم إال ة  ا ي   سوق   سوييقف عش  علة يل ش  ص ) ي ةيقي ( سوعي

 .قيي ا   ام اي ا اي 

(1809(Cyrus Hall McCormick)- 1884   اخي ا أا ي .)وص ولا يلح  سبي  ي 

 ا   أا ا  ز  يعلا ا أام ا  أشي  إوة أ  سويقايم  أل  إوة را   ة  ا يم ا يل

سو شيي سو  يق  بم سواايل ولا ظاص.  اي أ  ا يل  سويقايم ظه  ألام ا    اق   

ياعص )ب قلوي يي( ة  أاس م سوق   سوعش ي ح ا يي يل يقو يا  ع اس  )يقايم ل سق  ب 

 بيل ي  أقيوي  سويقايم ة   ياعص(Butler) قيي 1910اة  عيي  .سوا ي ي (

(Wisconsin)  سألعايمح اةياي يخن ا ظاي. 

 قيا  ش  صإ   ةقل ظه  أام ققي وليقايم ا باا  سويقايم ة  أاس م سوق   سوعش ي ح  

(Curtis)  يا  اقاة )سوبا  سوي ي  (ح اا    1911إ شيء ققي باا  سويقايم ة  عيي

  س سو شيي  أ ايصبلأ  سوش  ص سو  يعيص اسوي ي   سألا ي يص ة  إل س   1917عيي 

سوي   سواثققي اية سآل  اة  سواق  سوايو  بلأ    يايي  س س  إقيا با ياليو سواخيلوصح ا

ر سوي  يشام اثققي  سو وف سوعيي  يوازس س  الاس   ي س  يي يص ال يهل  إوة ياقيم سأل بي

اسوا ي   سواقيشويي ح سو ياعي ح سو اعيي  سولي يص اسوخي يص اغي  ي اسو قيبي  سواه يص 

اا ظاي  سوا ياف سوال   يهيي  حاسو اعيي  سوخي يص سوااليص اسولاويص  هي ص سألاي سوايال 

 .ي  بي إ يايابيويقايم 

 بي   ة  يعزيز ا ي ص سواثققي  ا  ياهيح خي ص يل  سوي   أ ايصويقايم ي يق  س

سعيال  علة سوولقوص سويقايقيص ا ه ي اعاالح   شيي اةلقوص يقاي علة إشبيا اي يي  

 سواقيهل  ع  ي يم ل سقص قلا و. 

ص أل  ا ظاص و  ياهي أا ةشلهي ا  ا ي بيو هل س لس ي  اظيويو سا  أ ي سواظي   أ با

بل سقص اييبيم سوابيل  اسواوي يي اسالقي سي يي  سويقايقيص ة    ياييقايق  ا زسل س سوي

 اخيل  سواييلي  إ يي يص  ي   أا خلايييص  يويقايم سوقييا  اسويقايم سوا  ة .
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سوا ي   قاد  إلس  وقل س يا  سوا ي   بيويقايم قبم ا ي   سوخاقي ي  اوي ييوهي 

قيا ح و   اف سوييا س  اسوي ي س  سواقيا    إ ياييقاد  سوقليم ع  سويقايمح اوي يع ه

ة  بي ص سو شيي سوا  ة  ولي ياي يص سواي ي  سوايويص اس  ياي يص وةة سلح ايزسيل ال  

 عيام أقيق  ولبقيء ة   سوزبي  ل سقص اإشبيا  غبي    ايصسوا يةقصح اإل س  سوا ي   أل

 .سوقاة اياقيم سويايز

 سألقيوي    سالقي يبص   ه سوي ي س  ا  خالم ييبيم سواوي يي ا م   س ألد إوة ض ا 

سوخلاي  سوا  ةيصح ب ال  عيويص  ي  ويقايمس قي سيي ياسويق يي  سويقايقيص اي ب   

يشيام   س سوو م سوابيا  سو  يقص اةعيويص اسواايةظص علة سوزبي   ا    سو لل ا هي. 

 سآلييص:

 والمراحل واألنواعلنشأة المبحث األول: التسويق المصرفي: ا

 واألهداف. هميةالتسويق المصرفي: المداخل والمفهوم واأل :المبحث الثاني

  .التسويقيةاإلستخبارات و تمعلوماالنظم و التسويق  الثالث: إدارةالمبحث 
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 المبحث األول
 لتسويق المصرفي: النشأة والمراحل واالنواعا
سوييا  خي ص بعل  إقيا لي  ي  يع   بعاليي  يبيلم سوقلف اسوبيف اأ  سويقايم ة  سوق

 سوياييز يا  ا .سورا   سو  يعيص اية يا ل ي سآل  إوة سويقايم س و ي ا   اسألا  الي 

 أا سوالي  سوااقف اسواوهاي سوضيمح أا سويقليل  بيواوهاي يع   اي بي    س سو يية ضا 

   اع ةص سواقبص سوزا يص سوي  ظه  ةيهي سويقايم علة اولش اا ة  سوااضاا ي ب .وليقايم

 سو اا سآلي :

قبم ا ي   سوخاقي ي  ا  سوق   سوايض  وي ي   سوا ي   يهيي بيويقايم اوي يقياع  

ي قياييح إ   يب   سوا ي   قييقي  اايةظص إ ياياإلس يهي إال سوقليم ا و اوي يع ه إال 

يقليي سوخلاي  سوا  ةيص  سألقيقيص   اظيويهي ا و  بعلي س ويياهي علة سوزبي  ح ا ي

سويقليليص اسوض ا يص سوايلابص ا  ي   سوزبي  ح اوي ي   ة  اي ص إوة يقايم خلاييهي 

سواالال  ارم خلاي  سواقيبي  سو ي يص ااقيبي  سوياةي  اخلاي  س ق س ح  اي  ي   

سوا ي    ا ايصي اياا  وهي بابي يهي أشبو بيواعيبل س غ يقيص سوي  يبه  سوزبي   بي اياه

  .102 يبيهي

وقل ظه  سويقايم سوا  ة  ألام ا   ة  ا ي    نشأة التسويق المصرفي:أوالً: 

ح ري ة  ة  قي ابقيص أا ابي ة  ايلف سوقيي ي  اسوقبعي ي  103سوااليي  سوايال  سألا ي  

و   يا   أ  سويقايم اق يعيهي بيولا  س إقيخلسي ا ايصسوا ي   ب اقثاوااي اي سقي ف 

س ح اب و  قيا يثليو سواظيوص سويقايقيص ة  ياقيم أ لس  سوا ي   ا  إ   سالقيق س  اس 

ا شهل   حأ يق  سويقايم  وص ش عيص  اظيوص أقيقيص ة  سوهي م سوي ظيا  ولا   

قباال  ايزسيلس  ة  ييبيم سألة ي  سويقايقيص سواليرص ة  أعايم سوا ي  ح إ  أ ل سقيق يء 

ا  سوا ي   سواقيق يص ي عل   %50أ   1968 اعيص سوا ي   سألا ي يص عيي أ  يو 

س عال  اباا  سويقايم ا  أ ي سأل شيص سويقايقيصح ااف يقلي سوو   سويقايق  أربي  

ا  سوا ي   سواقيق يص  %75أ   1972سالقيق يءس  سوي  أ  يهي  و  سو اعيص عيي 

سوا    بيواعلااي  سوالزاص ع  سألقاسة  سويقايم سوي  ي ا  ة  يزايل ا ايصيثا  ب

. وقل بلأ لا  104اسوخلاي  ةضال ع  لا ه ة  يخييي اي ايص ابيف سوخلاي  سوا  ةيص

سوا ي   سقي يليي قلياي ا يبيي بعاليص قبام سوالس ف بلسةف سواويظ عليهي ا  سوضييا وقيء 

اقيبم ةي ل  يا م أ  س يلةعو سواالاح اييا  ويشام س ق س  ا    ه سوالس ف ول ي  

بي عويء ا  سأل   ة  سألام ري لةف ةي ل   عليهي سوا   ح ري يل ج إوة يش يف س يلسا

ولاالا ع  إيلسعييو ووي س  االل . اب ز لا  سوا ي   ة  خلم سوالس ف ااي ألد إوة 

 شا  سوا ي   سوا  زيصح ايو ا سو شيي سوا  ة  ويظه  سوا ي   سوي ي يص سوي  ياام 

 أ ر ا  ا يلص سوالس فح بي اي أيبع  بع  سوبللس  أقلا   س قي يليصسأل شيص  اخيل 

سوا ي   سوايخ  ص ع لاي قاا  وهي  ال ةقيا  سوا ي   سوي ي يص باهييشاا

. اقيياهي بلا  إي يب  ة  سوي ايص. 105 مسويش يعي  بيقليي سوياايم اياقي ايايم سأل

ي  اف سوا ي   إوة زبي   ييعيالا  اعهي اقي ا    ه سو هال ة  ياايم غي  سوايعيال

اوعلو ا  سوا يق  ح 106س  الةع  ب و  سالقي يل إوة سوازيل ا  سوييا إقيا ب
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سالقيع س  سوق يف ولو   سالقي ـيل  بخ ان عالقص سو هيز سوا ــ ة  اسوياايل  

سوا  ة  لا  سو هيز  أ ايصبيالقي يليي  سواي يصح ةقل  ي   أقلي سو ييبي  سوي  يشي  إوة 

ح ة  سأل بعي ي  ا  سوق   سوايض  ة  Chompter R.107ة  سوي ايص  ا اي أشي  إويو 

ياليلو و اا سو ظيي سالقي يل  سو أقايو  إ   أعيب  عيال  سوي ظيي اسوي ليل ا   يايص 

اسوهيي م سوايويص اسو هيز سوا  ة  ا   يايص أخ د  اي سواايا  سو  يقص ولي ايص 

سوبيارا  بعل  و  بل سقص سوعالقص سوقببيص بي  سواثققي  سوا  ةيص ا  . اأ يلمس قي يليص

إوة  G.Smithسوايويص ا سو اا سالقي يل  وليع   علة أ  ا هاي يثر  ة  سآلخ  ا س يهة 

سوقام با و بيقير يء سولام سوي   ي   ييبف سويخييي سوا  ز  ةه ي  اقي س اسالس يبلأ 

 يه  بيو اا سالقي يل .   س يع   أ  سوا شل  سوا  ةيص بيواثققي  سوا  ةيص ا سوايويص اي

اسوايويص يثل  إوة الا  سوي ايصح او  يياقم  و  إال إ س قيا    ه سألخي   بيقليي سوخلاي  

وقل أ ل    ه سألة ي  ة  ا ي   سوقيي ي   .108سوا  ةيص سوالزاص ة  سوقاة سوا  ة 

سوا ي   ة  سوي ايص ا و  بيعيايل ي  اي اي يي ة إوة لا  P.Kotlerا  سوق   سوايض  

إ   ألخم اي قا     س  بيويقايم  حعلة يياي  عالهي سوا  ة  سقي يبص ويل  سوزبي  

إ   ييا    س سألخي   ولقوص  ليل  ة  سوعام سوا  ة  اقل قيعل ة   و   حسوا  ة 

 .س ي يال سوييا  سوي  اوا   ارا   

ق  بع  سوبياري  باع ة سوي ايل وياظي  ي  ف ظها  يقايم سال ياي  سوا  ة  ا

سوقل  سواياة  ا  الس ف سوا    اأااسوو سوقيبلص والقي س  إوة ظها  سوا ي   

إ   أ  سوالي   اييا  يح ع   اي يري  ا  أ    ه سواظيوص اليرص سو شا  ة  سوا ي  ح

وي  ع  اظيوص يقايم سال ياي  سوا  ة  او   سوالي   ا ع  عاليص يخ ين 

ح اا ل  و  أ  109يقايم سوخلاي  سوا  ةيص اعي  عام ي يي بهي سوقييي باهاصا ا

سوا ي   قيا  أقيقي بيقليي خلاي  ا  ةيص سايي   ا   ظها  ي إوة عاليي  ي اي يص 

ييا   ا  خالوهي سقيايي سوقاة سوا  ةيصح اسويع ي  بيوا ي ي  سو ليل . اا    ي ةإ و 

و ا وسواا هص إوة سوزبا  ب  يايية  ل  ص س يا   سوقام أ    ي  ييا س قل ال  

  س سوزبا  ااي أ ظي  سوا ي   اا يي  أ ب إ   سألقي  ة  يقايم سال ياي  سوا  ة ح 

اس أ بابا  إلس س  سويقايم بهيح  و  بعل أ  يعلل  اي اع  ساييي ي  سوزبي   ا

سوييا  سوي  اوا   يييلعا  اب وص اقيلياص إوة سوازيل ا  سوخلاص سوايايز  سوي  ياس   

ايقيي  اييلبي   م ع   ا  ق عص القص اا ا ص ال سيص علايص. و س  ي  وزساي علة 

سوا ي   أ  ييا  ا  ألس هي اا  عالقيهي بيوزبي   ب يص سواايةظص علة ا يهي سوقاقيص 

  سوخلاي  سوا  ةيص سويقليليص ال يو  بياييي ي  سوزبي  ح أ باايعظيي  باييهي بعل أ  

سوا ي ي  اسوخلاي  سوايلابص ة  سوا ي  سوا يق   علة سوا    سوقع  ة  يقليي  أ با

ابيوقع  سوا يق  اة  سواق  سوا يق . ا    ي بلأ سوو   سويقايق  ة  سوا يم سوا  ة  

يقعة بخية ق يعص وال يشي  ة  ااياوص سالقي س  سوشليل ا  سوزبا  اساياسء  شييو 

سوياايص. االيي يالام سوزبا  ا  خالم ساييي ييو    سوخلاص سوا  ةيصا باسوايو  ة

 اعيوايي.
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سوا ي    اا اظيوص  إي ي ي : وقل ي ي   مراحل تطور مفهوم التسويق المصرفيثانياً: 

سواليرص ة    س سوا يم. اوي يال   سألقيوي بييبيم سواوي يي ا  ياييسويقايم ايزسيل س 

البل اأ   110خا  ا سام P. Kotlerـلل بم ا  بعل  ا سام اقل ا حسوييا  ا   اسال 

اأيلم علة   ه سوا سام سوخا   حيا  بهي أ  اثققص ة  ي يقهي  اا سوي اي  سويقايق 

اأيخ  ا  سوا ي   اريال وهي.  Low of Slow Learning111قي ا  سويعلي سوبي ء 

ي يع   بي اي ي د سو ري  ا  سو يي  اسوبياري  إضيةص ا الص قيلقص   يي ص يبيعيص و اا ا

إ   أيلم علة   ه سوا الص ا الص  حسألخ د س  يايعيصبا  ص ااييص سواقيهل  اسوا  ي  

ا ي يام ةياي يل  ش اي اخي  س ولا سام سواخيلوص وييا   .112سواوهاي سال يايع  وليقايم

اوهاي سويقايم سوا  ة . وقل ا  سويقايم سوا  ة  با سام ايعلل  يا   إي يز ي باي 

 .113ياي 

 الترويج:  مرحلة 

 الشخصي بالمتعاملين هتماممرحلة اإل 

 مرحلة التخصص تسويق الخدمات بوصفها نظاما 

  مرحلة المفهوم االجتماعي للتسويق 

 مرحلة نظم التسويق ضمن نطاق المفهوم التسويقي الحديث 

 واالبتكارالتجديد والتطوير  مرحلة. 

سو بي  ة  سوا ياف  ايي يوي ياظة إلس س  سويقايم سوا  ة  بي  مرحلة الترويج: .1

سوا  ة ح ا  سوق   سوايض .  و  يعزد إوة سو ظ   سوضيقص أا سوقلياص واوهاي سويقايم 

ي و    ه سواظي   با وهي  شييي ري ايي  حااظي وو يالل  ة  سوقييي بيأل شيص سوي اي يص

اقيعلس ضا  خيي سوا ي ي  اسويازيفح سوي   ي  ي    يياي  ي بلا  أخ  ي 

  ضا  إقي سيي يص سويقايمح اسقي    علة س عال  اسوعالقي  سوعياص. اوي بيواقبي

ييض  ة    سويقايم ولعيالي  ة  سوا ي   اس  سوي ا  سوقي ل  ا أ  سوزبي   ال 

سوي  يقلاهي سوا ي  . وقل أي   سويقايم  سألقيقيصيايي ا  قاد سوخلاي  سوا  ةيص 

 .114اوهاي سوي ايلة    ه سوا الص ال يخ ج ع   ا و ا سلةي و

سويقايم سويقايم بيواعياال  إوة  )ا : الشخصي بالمتعاملين هتماممرحلة اإل .2

ة  سوايض  بيواع ةص   ياييسو ري  ا  سوي  يز اس  لس  ( وقل أبلد خب سء س بيوعالقي 

ح إال أ  سألاا  ي ي   ة  سواق  سوايض  ا و  بقب  لي ة  سواثققص سوا  ةيصاسويع

  د سو ري  ا  سوي يي س  ة  بي ص سوا يةقص يا  ظم سوعاواصح اظها     إظها  سوعاواص 

أخ د  اا الس  ةية  ليل  واوي يي سواع ةص اسوخب   اسوي س ي سواه  ح بي ضيةص إوة 

سويع    أ ب إ   ياييز بهي سواثققي  ارم سوعالاص سوي ي يص اسوقاعص ااالء سوزبي  ح 

 أ ايصاية ةيق  ة  بع  سألايي    ايص ص سألعلة اي ي  سوزبي   ا  سألاا  سوبيو

 سوااس ل سويقليليص ااهي س  قا  سوعام.
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بلأ  اقي بص بليلص وليقايم ي ي ز إ   سوقبعي ي ح  ةي  إوة  يعال أ م سويقايم بيوعالقي 

سوعالقي  ة  سوظها  ا  خالم ييي ي  ا  سألباي   اي سوال قص  إلس  علة إقياص ا

اسويقايم ا  ا ظا   لس  (ح سوي  ي ظ  إوة س (Nordic School سو  اي يص ولخلاي 

سوي  ييخ  اقي بص سوشب ي  اسويويعم ووهي  (IMP)خلايي ح اا ااعص سويقايم سو  يع  

سو  يعيص. و   سويقايم بيوعالقي   ا يل  وي يقيخلي إال بعل سو زء سألخي   سألعايم

 ري 1983ق ص وايال  سألا ي يصا  ق اس  سوراي ي ي . ةقل  يغ أاال ة  سوااليي  س

. ايعل 115أقي سويي اسولام سأل  لا ق قا يص اة  ةيهي س يش   اقي بص سويقايم بيوعالقي 

( أام ا  سقيخلي ا يل  سويقايم بيوعالقي ح ابعل ق يي  سقيخلاو 1983بي   )

-business-to)( ة  إيي  سوعالقي  اي بي  سواثققي  1985 ي قا  )

business)116. 

اب يء علة  و  س يقم اوهاي سويقايم ا   ش  بعل  و  ة  ألبيي  سويقايم سواليرص.ري س ي

 (Transaction Marketing)سواوهاي سويقليل  ا ا اي يع   بيويقايم بيواعياال 

سوو ن سويقايقيص سوق يعصح اسوقع  سولس ي  سو   يقاي علة ة    سقي ينأاسو وقي  

ي ييي سويعيام اعهي بش م اثق ح ال ييايف ب وص و    سوزبي   سو للح اسو ي  غيوبي ا

 م عاليص يبيلويص اف سوزبي      ة  ص بال  سيهي لا   يعلس يصح اب و  قيا سولاسي اس 

 Relationship)بعاليص سوياس م سواقيقبل ح إوة اوهاي سويقايم بيوعالقي    ياييس 

Marketing) س اةم سواوهاي سويقليل  سو   يقاي علة أق  اخيووص ياياي واي  ي  قي ل

وليقايمح سو   يقاي علة رالرص أق  اهاصح        سوزبي   ري سالايويظ بهي ايعزيز 

س شبيا اسواالء وليهي ا  خالم يقليي سوا يةف سواايز  اسوقياص سواضيةص سوي  يقعة سوزبا  

لي  ي  ز إوة ياقيقهي ا  خالم سقيهال و ولقلعص أا سوخلاص. ا  س يع   أ  سواوهاي سوا

ا  عاليص سوقع  سولس ي و    سوزبي    أ ر عاليص سالايويظ بيوزبي   سوايويي   أ ايصعلة 

سو لل اف سويا يل علة أ    ي  ة اة بي  سوزبي   اال يا   سعيبي   ايف سوزبي    ي 

 زبي   اايالي  يا   سقيهلسةهي. 

عص اام قلا يي  سوزبي   إ  سوقل   علة سالقي الم سووعيم ولاعلااي  اسواع ةص سوا ا

يارم سوياي قا  ي يةقيص  بي   ولاثققص سوا  ةيص. ةيواثققص سوا  ةيص سوي  ي ا  قيل   

علة  افح ايخزي ح اياليم اةهي ا ي  بي  ا  سوبيي ي  اام زبي  هي يا  هي ي  يز 

 أ شييهي سويقايقيص اام سواع ةص سواقيخ  ص اسوا ام علة ايزس  ي يةقيص لس اص. ا و 

سو   يعام علة ياظي  سوي  اوا يي  (BI) سألعايما  خالم سالقيعي ص باي يقاة   يء 

اا ااعص ا  سو اي ج سو ييضيص اسوا ه يي  سوياليليص اي قيل سويقايم بيوعالقي ح ا  يء 

ة  إ  ير سقي سيي يي  اأ شيص سويقايم بيوعالقي   يثليواسولا  سو   يا   أ   سألعايم

يص. ولا ام علة اعلااي  ااع ةص اويل  وياقي  ا يياي   ال  ة  سواثققص سوا  ة

ياض  سوو ة بي  سويقايم بيواعياال  اسويقايم  (1-2جدول )سوق س س . اسو لام 

 :سآلي  بيوعالقي 
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 والتسويق بالعالقات والصفقات ( مقارنة بين التسويق بالمعامالت1-2جدول )

 قاتالتسويق بالعال التسويق بالمعامالت الخاصية

 سالايويظ بيوزبي   سوايويي  سوا ام علة زبي    لل التركيز

 خلم سوقياص ع ل سوزبي   إب سز اايزس  سوخلاص التوجه

 يايم سوالد ق ي  سوالد النطاق الزمني

 عيو  االال التزام الزبون

 عيو  االال ارتباط الزبون

 عيو  إ يايي قليم إ يايي الجودة

سيص سقي يا سوا ي   بعلي  لاد أا ةعيويص سو شيي سوي اي   اي بلأ    ه سوا الص اف بل

ح ابلأ سوي  يز وزبي  ووي ياس بو ي يي  اايرم ة  سو يويص سوي  ييي بهي اعيالص سوا    

علة سوزبا  با وو سوااا  سو  يق  ول شيي سوا  ة ح اقل ي ق    س سالعيقيل بعل 

سوا يةقص األس   سوا ي   واقيقص أ   بيوزبي    يي ص وعاسام  ياييس  أ ايصيزسيل 

سقيقيي  سوزبي   قهمح او   سالايويظ بهي  ا سواهاص سأل ع ح ابعل أ  أاضا  

سول سقي  اسوي ي   سوي  قيا  بهي سوا ي   أا ا  خالم اي ي لهي ا  ش ياد 

ع  سوخلاص  سيهي  عيام أقيق   أ ايصااقي اي  أ   يويص ألسء سوخلاص سوا  ةيص ال يقم 

سوا ي   بيوي ايي  إلس   اي س يا    س  ي لل ايعيام سوزبي   اف سوا   .إقيا   ة

سولسخل  اسوخي    ولا    ا و  و    سوزبي   اياةي  سو ا سوا يق  وهيح اسو   وي 

  س سوبعل ة  سويقايم سوا  ة   وص ي يل عياص بي  سوا ي    أ ب . ايلي يايال

أ  ة    ه سوا الص  ي   .117قيص بي  سوا ي  او و  ةقل ةقل  أ اييهي  ايز  ي ية

سل    سوا  ةيص  لس  س  أل . سويقايم سوا  ة  اع يي بياةي  سوا يخ سوال  ولزبي  

ارقال س ب  ا   أ ايصسويقايم ييباأ  ةاخ .118.اوي  ا  ل   بهي سالايويظ بزبي   أ ايص

  ه سوا الص   يضا . 119سواوهاي سوالي  وليقايم" ه"ا ا اي يث ل سألخ دسواظي   

بعلس   ليلس ا   ي   "إ  سويقايم يايام إقعيل سوزبا  اإضويء  ا الال اا ر لسخم 

 .120سوعام ابي  زبي   اسوقي اي  علة يقليي سوخلاي  سوا  ةيص

وقل قيل    ه سوا الص ة  ةي    حلة التخصص تسويق الخدمات بوصفها نظاما:مر .3

ا  سوخلاي  ازسل ة   و  سوييا س  سوقبعي ي ح ةاف ا ا  سواق  س يش   سوعليل 

  اعظي سوخلاي  سواقلاص    س  ة   ظ  سوزبي   خلاي  أ باسوي  اوا يصح اية 

يقليليصح اي لل  سواي ص إوة أة ي  اسبي ي س   ليل  وااس هص سوا يةقص األ    

 ليل ألد  إي يهسوا ي   أ هي ال يقيييف يلبيص  غبي   م ة ي  سوزبي  ح ا  ي ظه  

ييهي علة ة ي  إ يايا  ي  ز أ باإ    ي   إوة ي يي  إقي سيي ييهي سويقايقيصح بيوا

اعي ص ا  سوقاةح اف سوعام علة  قي  ا   اايز  ولد  ثالء سوزبي    ا   اايز  

 ي ايايز ي ع  اي يقلاو سوا ي   إخيال  ا  خالم ب  يال يقايق  ياا  ولزبي   ب

  س سويا و سو ليل ة  سويقايم سوا  ة   إ  .121ا  ا ي ي  اخلاي  ا  ةيص سألخ د
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ييلم عليو س االم سويقايق  سو   يعيال علة ي ز ص سوقاة اسخييي  سوقييعي  سوي  

يا   ولا    أ  يخلاو ب وييص ا   سوعليل ا  سوا ي   ا  سويايز خي ص بعل اضف 

 .122(Le lion du crédit Lyonnais) شعي س    از سألقل ولا    سوليا  

اسو   يارم شعي  سوقا  اسوش يعص ا ا أةضم  Harrisسو از أيخ ه ا    ا و  

سألا ي   ةقل عل  Continentalبيو قبص وا     سو     ا    ا از ا   أل  

يارم ا ااعص  أ ب يقايم سوخلاي  ة    ه سوا الص با وو  ظياي اي ياال أل و 

إ ييج ايقليي سوخلاي  ولزبي   سأل شيص سوايويعلص اسوايلسخلص اسواي سبيص اسواعل  بهل  

سوايويي  اسوا يقبي  أاي اعال ةقل ي ياال   ه سوا الص ا   ي   ي ز ص سوقاة إوة 

   قييعي  اسخييي  سوقييا أا سوقييعي  سوقاقيص سوي  يا   سوا    أ  يخلاو ب وييص.

: وقل إ يبي سويقايم اووي   يايلص 123مرحلة المفهوم االجتماعي للتسويق .4

سألاوةح علة سوقلعص اسوخلاص بيول  ص  أعيال  سوي ي يص  س  ييبف سو بايص  اي بيو شييي

 م يا   ي ا  ييبيم لا  قلعص أا خلاصح اال يهل  ول بايص و   وا  ياع  قليال  و  

وا ل ي أ  سويق يي  سواخيلوص وليقايم سوالي  اقيعالص ا  قبم سو ري  ا  ة  سواسقف 

وا يال  سوي  يهل  ول ب  ل وليهي لةف ولايم اأارلص سسواثققي  سو بايص سوي  ال يا 

ييضا  سويقايم (.س لس  م)سال يايع  اسوقييق  اسوعااا  اسويقايييارم ة  

 حولاوي يي ا سواقي م سويقايقيص س  يايعيصسواثققي   إقيخلسيسال يايع    س سو اا 

يقايم س  يايع  أقيقو ايقيال سو حس  يايعيصاااياوص ييبيقهي علة سوقضييي ا سواشي م 

سويقايم  إلس  علي  علي س  ياياح علي سو و  س  يايع ح سو ظ   ا  عل  علاي ا هي:

ي  ةي    ظ يص س ي يم ةيقي ي يل  سوعلاي ة  ةهي سوقلا  س  قي   اسويع   علة  اي

ل  يارم   ه سوا الص أا ياقم اظيوص سويقايم اأ لسةو. ه سالاسةف سو ايعي  سواخيلوص اب

سوا سام ة  ييا  سويقايم سوا  ة ح إ  قيل ة  سوعقلي  سألخي ي  ا  سوق   سوعش ي  

اوهاي  ليل سوا ي   ة  أا ي ي اأا ابي   يي ص يبيعيص و اا اي يع   با  ص ااييص 

سواقيهل ح إ   يقاي   س سواوهاي علة ض ا   خلاص سوا ياف ع  يـ يم إشبيا سواي ي  

ااعص سوخلاي  سوا  ةيص سوي  يضا  يلةقهي إوة سوزبي   عب  سوايويص اسواياقعص ا  ا 

اقيو  يي   بيوق عص اسويق ح اا  ري يشي   سويقايم سوا  ة  ة  ي ايص سو اسا  

ولو ل اسوا يافح اي اييو  اياقيم سالقيق س  سالقي يل   س  يايعيصا س قي يليص

  سوايي  سألةضم اسال يايع  اف ا سعي  ا لاص سوا    ض ا   سوع ييص بياةي

ا  .124ولاقيهل  ا  خالم يقليي سوقلف اسوخلاي  سوا يقبص اسواويظ علة سوبي ص ا  سويلا 

 أللسءسبم إ   حيقي   سواعييي  سو ليل  وليقايم ة  قعيهي وياقيم سأل بير ةقي ال

ال بل أ  يايل سوة سو اس   س  قي يص سوي  ييعلم بعااي سوا ياف  حسويقايق  ة  سوا   

 يي ص  125قل ظه  اوهاي سويقايم س  يايع و .واي ي س  سوبي يص سوااييص بيوا يافا س

ا  اي  إ هي بيو    ري س   سوايا هص  اا سوقاةح ح يقيلس  سواا هص وةقيوي  سويقليليصس 

ة  يلويم سوزبي  ح اااياوص إ ضيء ي ع  ي يم إشبيا  غبييهي ب   سو ظ  ع  

يم س  يايع  ي  ز علة يقليي ا لاص سوا ياف قبم ةيويقا .س  يايعيصس عيبي س  
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ةلي ي ا  سواوهاي  حابلأ سواوهاي يييا  يل ي يي  اف يقلي سواق  حسواثققصا لاص 

ح قيل س  سألخ دسويقليل  وليقايم ا  خالم أبعيله سوهيلةص سوة سو ب  سوايل  لا  سوقضييي 

  سوع ا  سويقايقيص سوي  قل يقببهي بع  ا س  يايعيصعلة ااس هص سواش ال  

 اي يعيقل ا ال لاسةف أخ د  ي   سوقب  ا سء ظها  ايب   قيي  .سألعايموا ظاي  

 اا سوبي ص سوخي  يص سوي   لس  ا هي اي  ي  ا يبي بيا و س  حاأة ي  سويقايم س  يايع 

يا ل ةيهي اسوقاد سوي  ييا ي ة  ا  يي  سألالس . ااي ع ق  سوياام سو بي  ة  

اف  سويقايم سال يايع   ع    سا ا ا  ياو    سوو  يص وليقايم سواعي   حسواضياي

سوايارلص بيقايم سوعالقصح اسويقايم سواي يامح سويقايم سولسخل  ايقايم  سألخ د سوع ي  

ايقاي ةلقوص سويقايم . يويقايم سوشااو ب يع   اي ا  بي اسالس  ايعهي وي ا  أللسءس

يي  اخياس  ا ه يص ة  عاليص سوي يي  س  يايع  س  يايع  علة أقي  ياظي  يق 

علة اةم  ثيص  يلةص سوة ياقي  ظ ا  سواعيشصح قياي اأ  سوا ياعي  سواعي    

اسوي اايص سوخيي    حسو وقيص حسو ايص حس  يايعيصيعي   ا  علل ال يا ة ا  سوظاس   

يا   وولقوص  اعليو ةا و ال .ا    س  ياري  ابيش  علة ايض  ااقيقبم سوا ياعي 

أ  يثي  أ لهي إال إ س سقياعب  أ ي سواوي يي اسوا ا ي  سوايا اص  س  يايعيصيقايم سوقيي 

اسوي ش ص  س  يايعيصسوي يي س  ح س  يايعيصولا ياف اا هي سوظي     سواثققصا

ياظي  ااال  سويقايم  ا  خالم س  يايعيصسوي  يقهي ة  غ   سوقيي ح س  يايعيص

الد  اوهاي سويقايم س  يايع  يي ياز بابعيله اعلة اةم   س سوا يم ةإ  .س  يايع 

سويقايق ح إ  إ و  سوي  ياي   ضا  سوا    علة اةم سوا ظا  سويقليل  سو شييي 

 :يع   ااال  سويقايم س  يايع  با هي .ا و  زء  يي يام اييالزي اف سوا ياف با وو 

علة سويخييي واضف إقي سيي يي  إق يعيص  ا ااعص ا  سوب سال س ي يويص سوي  يعيال

ايعيال   ه  س ي يبيص س  يايعيصبهل  يب   سألة ي  أا سوقلا يي  أا سوااي قي  

سو اها   إي ي ي سوااال  علة ب سال ايخ  ص ة  ي يي  اعي   ااعلااي  ا

ة اسوقيي   عل حسوي وي  حسوي ايي با ووسواقيهل .  اي يا   ةهي سويقايم س  يايع  

. ابيبيعص سوايم ةا   و  ال ييي س  يايعيصسوب سال سوي  يبا   اا زييل  قبام سألة ي  

اوهاي سويياي   حباا  سوقاة حباعزم ع  سأللاس  سويقايقيص سواع اةص  ي ز ص سوقاة

اي ل   .سوياويز ويعظيي إقي يبص سوا ااعي  سواقيهلةص حسويقهيال  حس ي يال ا

  س سواوهاي اف اوي يي أخ د ارم سويقايم غي  سوهيل   يشيب  سواالاظص سوة ا ال

ي با ظاي  با  سويقايم س  يايع  اسوا يب (Non-profit Marketingول ب  )

سوعياص سوي  اغي  سو بايصح  سواثققي ح بإا ي و أ  ي يبي اف سوهيلةص ول ب  سألعايم

ب سال  حاص سوا ا يص يو   ة  سوي ايل ع  سوب سال سوقال حياقم ا يةف ايعلل  ولا ياف

سوال ا  سويلخي  ااضي هح اغي  ي ا  سوب سال سوا يبيص بيوا يافح اسوي  ييقي با الهي 

ياقيم سوقالاص اسألاي  ولزبا   سألة سلاخيي  سو ايص سوي  ييع   وهي سوة  سوال ا  

ياقيم سو ةي يص ةضال ع  و اعيص سوايي  سوي  ي غبا هي  سألة سلاسواقي اص ة  إي يم 

 سوا ياف. اسوقعيل  وعااي 
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  سوا ي   أ با :رحلة نظم التسويق ضمن نطاق المفهوم التسويقي الحديثم .5

 ياي   سو شيي سويقايق  ة  إيي  ا  ا ال أ ظاص اي يالص ولاعلااي  اإعلسل سوخيي

سويقايقيص اسو قيبص عليهي  اي س يا  سوا ي   ة    ه سوا الص بإعلسل ايياي  أ ظاص 

ةاف زييل   حسويقايقيص س ي يال اسواعلااي  سويقايقيصح ايلعيي أ ظاص  باا  سويقايم

سوا ي   بيويقايم  عيام أقيق  ة  ياقيم سالقيق س  اسو اا ة  ظم سوظ ا   إ يايي

سوبي يص سواي ي   سوي  يعام ة  إيي  ي سوا ي  ح اقل الر  سو ري  ا  سوي ي س  ة  

  اقل ياضا    ه سوي ي س  ا  خالم   يعص خالم سوق اس  سألخي  س قي يليصسوبي ص 

سوخلاص سويقايقيص ا يي ص وييا  سوا ي  ح لخم سويقايم سوا  ة  ة  ا الص ااي قص 

سو شيي سويقايق  ة  إيي  أ ظاص ايخ  ص ااي يالص يعيال علة سوياليم اسويخييي 

قايم سوا ي   بإعلسل اييايـ  أ ظاص سوي إ يايياسو قيبصح اا    س سوا يلم بلأ 

سويقايقيص بش م عيي. يع   لخام  س ي يال اسواعلااي  سويقايقيص ايلعيي أ ظاص 

سوا ي   بيألخ  بابيل  ااقااي   إ ياييسويقايم سوا  ة  ا الص  ظي سويقايم بلسيص 

ااي ألد إوة سايالم اظيوص  ي ي ي سواوهاي سوالي  وليقايمح  يل ع و ي ي  ة  س 

 .126يقيص ة   ي م اظي   سوعليل ا  سوا ي  سويقايم أ اييهي  اظيوص أق

سوالي  واوهاي سويقايم  ا سوي  يز بش م أقيق  علة سوزبا  با وو سوهل   ي يهإ  س 

اقل شهل  ظها  سويقايم  .127سألقيق  سو   ي  ز عليو  ايف سأل شيص سويقايقيص

ةقل  بص.سوا  ة  با وو  شييي ايخ  ي ااي ياال يعيال علة سوياليم اسويخييي اسو قي

سوا  ة  سووعيم ي   أ  يخضف وقل   أللسءسسوا    ة    ه سوا الص بي   إلس  أيق   

ا  سويخييي سوعلا  ا سواسع ح اأخ   يضف و وقهي ا  سأل لس  اي يا   إ  يقيعل ي 

 . 128سو اي  ي يهعلة يا يو ااس ل ي اإا ي ييهي ة  س 

لي سو ري  ع  زبي   ااييبعيهي اخلم إ  سزل ي  سوي  اوا يي قل خلم ي س قي   ليل  ويع

ةعيويص  أ ر سوا ي ي  اسوخلاي  سوي  ييالءي اف اي ي  سوزبا  ايازيف سوا ي ي  ب ا   

ا  خالم سالي يم بزبي   ة  ا ااعي   بي   اب ا   ا و ل  سواسالح يلا  أ ر ا وييص 

سوي  ع ةهي  وي يبقة سوا ي   با اد ع  سوييا س  .129سآلخ  ارال ا  خالم سواثيا س 

اسواعلااي ح بم اياو  سوياقلي  س ي يال سوعيويح ة  ا يم سوييا س  سوي  اوا يص ارا   

اس يبارا  ع  سقي يبص لقيقص ا واييلبييهي أ بااف   ه سواقي لس  خي ص اأ  سوزبي   

ايبارا  ع  اي يقاة بيألو  سوا ع   -او لص اقبهي -ا  ا ي ي  اخلاي  ا  ةيص

Triple Aي ا ي  أي احAny where  ؟ با  ي يقصAny how اة  أ  اق   ؟Any 

time  ؟. اقيبم   ه سويااال  ة   غبي  سوزبي   سوا  ةيي  ا   علة سويقايم

ي قة وي ب  ابلعي اايويعالح     ل  ةعم ق يعص اعليو أ  ياق  سقيعايم  سوا  ة  أ 

ي   وي م إوة أعايقهي ااياد سواعلااـص ا ايف اقي م سالي ـيم وييق   إوة  م سوزب

 Intimacy Marketingسويقايم سواايي  " يل ي يي ايياام ب و  إوة اي يقاة ايويي بـ

 Leأا  اي أيلم عليو سألا ابيا  اخ ا ي سوو  قيا  (" سويقايم سو اس  )

Marketing de l intimité  ا ا اي بي وBadoc M.  ا خـ ا  يا  ا ــيل E-
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marketing  وقل يا ل  سول سقي  سواليرص ة  ا يم سويقايم 130 ا  س و يسويقايم .

سوا  ة  إوة يعزيزه بع ي   أخ د يلعاو ايزيل ا  قل يو علة إضويء  ا   اق ص 

ولا   ح ا و  ا  خالم ااس بص سوييا س  سواليرص اخي ص ة  ا يم سواعلاايييص 

 ايم   :ايا   سوي ايو بي    ي  سوعليل ا  سويقايي  ظه   وليق .س ي يال ا

 Cause Marketing التسويق المرتبط بالقضيةأو  تسويق القضية
131

إن دعم قضية  :

بارزة في المجتمع  شخصيةالمصارف  تمنحداخل المجتمع، فهي  أهميةمعينة لها 

إذن وتساعدها في االتصال بالزبائن والمجهزين والعاملين والمستثمرين والمجتمع. 

يق الذي يربط الحملة التسويقية للمنظمة بقضية التسويق المرتبط بالقضية هو التسو

ُمجتمعية ُمعينة بهدف الوصول للزبائن بصورة أكبر، وهو ُجزء من التسويق االجتماعي، 

وتنمية وتطوير المجتمع، وهو  اإلجتماعيةهدف واحد غير اقتصادي متعلق بالمسئولية  وله

يج التروب والقيامدف تسويقي، إن له هإذْ بذلك يختلف عن المنح الخيرية أو اإلنسانية، 

ويكون تسويق القضية عن طريق التسويق القائم على  لحمالت التسويق المرتبط بقضية.

التعاون بين منظمة هادفة للربح ومنظمة أخرى غير هادفة للربح لتحقيق منفعة متبادلة 

طريق  الهادفة للربح بمعالجة مشكلة أو قضية اجتماعية عن المؤسسةتقوم إذْ للطرفين. 

تبرعها بجزء من أرباحها للمنظمة غير الهادفة للربح والتي تكون مختصة في مجال 

 برنامجها للعالقات المجتمعية. فضال عناجتماعي أو خيري أو إنساني معين. 

تلك الجهود التسويقية لمنظمات ذات  :Organisation Marketing المؤسسةتسويق 

المتحدة،  األممهيئة مثل:  أهدافهااآلخرين لقبول  للتأثير علىتسعى  مشتركة خدميةمصالح 

 رعاية الطفولة، منظمة حقوق االنسان.

يطبق هذا النوع من طرف أحزاب السياسة وبصفة  التسويق السياسي )تسويق الفرد(:

خاصة الدولية فهو عبارة عن مجموعة من النظريات والطرق والوسائل الحديثة المستعملة 

التعريف ببرامجهم وهذا محاولة منهم للتأثير على الرأي  من طرف تلك األحزاب قصد

العام وعلى المنتجين بالخصوص منهم الطرق الترويجية التسويقية المستعملة في هذا 

الميدان نجد دراسة السوق سياسة اإلتصال وسياسة الدعاية و الترويج. فأن الجهود 

 هتمامللحصول على اإل تصمم للسعي Person Marketingالتسويقية في تسويق الفرد 

واالنتباه لشخص معين مرشحو الحمالت الطالبية والنيابية والرئاسية ومكاتب التوظيف 

 وغيرها.

وهو نوع من التسويق يستعمل من قبل السلطات العمومية و  :اإلداريالتسويق العمومي و

ة و اإلدارات المختلفة كالوزارات، الجمعات المحلية، اإلدارات المتخصصة في الصح

الرياضة. إلخ بغرض تحسين الرأي العام عن طريق الحمالت ذات منفعة عامة واإلشهار 

 واالتصال.

تلك الجهود التسويقية المصممة لتسويق قضية أو  :Idea Marketingتسويق الفكرة 

موضوع اجتماعي لقطاع سوقي مختار برنامج محو األمية، اجراء استبيان عن سلوك 

 عينة.المستهلك داخل شريحة م

بلأ   له سوا الص ة   هييص سوقيي ي  اي اي  :مرحلة التجديد والتطوير واالبتكار .6

  سوا ي   سوي ي يص ايشيبهص ا  إ   سواظي   سوي  يثليهي ة  سوخلاي  سواقلاص أ با

إوة سوزبي  ح إ  أل    سوا ي   اي يهي إوة سبي ي  ايقليي خلاي  ا  ةيص  ليل  

يةقي . شهل    ه سوا الص قييي سوا ي   بل سقي  يقايقيص يايز ي ع  غي  ي ا  سوا 
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ا روص ع  قلا  سواقيهل ي   ي   يي يهي يياي  بع  سوا ي   سوعليل ا  سوخلاي  

ايقليي خلاي   ليل  ةالبل ا  يل ي  سوعيالي  علة  يويص سويعيام اف سوزبي   باي ييالءي 

  سويقايم سواليرص اسواييا   اسوخيي سوااضاعص ابإا ي  سوا ي   أ  يقيخلي يق يي

سويياي   -قيراي س  -سورقص-خلاص سوزبي   ا  خالم ياةي  عاليص سو ي ةص أ ما و  ا  

ة  بع  سولام  اا) سوقاب  اي      ا ال يا هي   و  .سوا  ةيص سألعايمة  

سوايو ( أ  سوا ام علة  م اي يايي و سوزبا  ا  سوخلاي  سوايويص ا  خالم يق يي  

سو  س   -ارم أ هز  سوقا  Direct Marketingايم سوابيش  سويق

 Plasticسوبييقص سوبالقيي يص:ا Automatic Teller Machines(ATM)سآلو 

Card اخلاص سوقا  با ب  ا  قياص سو  يلOverdraft Credit Lines. ة  +ا

 ضاء سوقل س  سوهي لص ولااقبص سواعي   . 

 ي علة يياي  اسبي ي  سوخلاي  سوا  ةيص اقل س ي ز اوهاي سويقايم سوا  ة   

سو ليل ح ةبعل أ  قيل  سوعاليي  سوا  ةيص ل  ص ا  سو اييص: أل    بع  سوا ي   

ح اا  ري وي ي عَل 132سواي ص إوة ياييز  وقهي اخلاييهي بيوااسز ص اف سوا ي   سوا يةقص

ي ي ايف اياييز سوا  ة  ي    ة  سواايةظص علة زبي   أا سوبقيء اإ اي أيض  ياييس 

" اسو  س  سآلو  اخيي  Credit Cardsسوخلاي  أيضي ةظه   بييقي  سال ياي "

 Overdraftا  سو  يل" ا ر ساللخي  ألعييل سوايالل اب سال سوقا  علة سواقي  ب

Programs ةضال ع  ظها  . 133" اسوق ا  سوايق   وش سء سوقيي س  اغي  ي

اول  عاسام ض ي  حسألعايميم سويقايم ااوي يي اااي قي  يقايقيص  ليل  ة  ا 

ابيآلي  سوياام ا  ا الص  . بي   لةع  سوة إعيل  سو ظ  ة  يب   ةلقوص سويا و سويقايق 

أا  اي يقايهي  حسو  يعص اسوبيف سوة ا الص س اقي  ا سالقي يبص سواعيال  علة سوقياص

 ص سوة ا الص سواعيال علة سواي ي  سواعل 134سوبع  ا  ا الص سويقايم سواقي ي 

سو يا ص أا  يش ص اليري  ا هي: ااييص  سويقايم سوخالة )سوابلا( سو   ي يش  سواي ي 

اسويقايم سوعالقيي  اي يا  سويقايم سوخلا  اسويقايم  س  يايعيصسوزبا  سواقثاويص 

أا اي يقاة  اقييي ي يام ا يال  سويقايم سوا  ة  سالو ي ا   .135س و ي ا  

سوي  يضي خلاي  سوا ي   س و ي ا يص ا ا  ي اسقيع س   بيويقايم سو قا 

سا سويق يي  سوي  يقيخلي ة  يقايم سوخلاي  سوا  ةيص  سألقيقيصا ااعص ا  سأللاس  

عب  س  ي    ااي   راي  سوازسيي اسوواس ل سوي  ي  ة ا    سء ييبيم سو ي ةص 

 : س و ي ا يص اعلة سو اا سآلي 

لي يعبي  أا س يالر سوا ي   سالو ي ا يص يقيخ :136المصرف اإللكتروني

(Electronic Banking)     أا ا ي   س  ي(Internet Banking)    أا ا ي

(  يعبي  اييا  اشيام ولاوي يي سوي  ظه   اف ايلف  Web Bankingسواي  )

 Remote)سويقعي ي   اوهاي سوخلاي  سوايويص ع  بعل أا سوا ي   سالو ي ا يص ع  بعل 

Electronic Banking)   أا سوا    سوا زو(Home Banking)     أا سوا

 Self–Service)أا سوخلاي  سوايويص سو سييص  (Online Banking)علة سوخي 
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Banking) اقيبييو  إلس  سوا يلاي  ة ايعهي يشي  إوة قييي سوزبا  ب إخيال (. اعلة

أ ي  ة  سوا زم أا سوا ي   أا س  يز أعايوو سواي لص بيوا    عب  شب ص سال ي    قاسء

يا   ولزبا  أ   ه ساب ."اة  أ  ا ي  ااق  ي غبو ايعب  ع هي "بيوخلاص سوايويص ع  بعل

يي م بيوا    ابيش   بيالشي س  سوعيي عب  سال ي    اأ  س و واخيل  سويعياال  علة 

ولزبا  بازاص سوب ا يي   (pc)أقي  أ  يزال سوا     هيز سو ابياي  سوشخ  

وقيء  قاي أا ا ي ي.  PME (Personale Financial Management) شخ يصسو

س  سوا زد ا  سقيع س  يل  سوا يلاي  اسويقايي  سواق ال س  سوا    يقلي ا ي ييو 

سوا  ةيص سو ي ا يي لا  س  ي    سوزبي   سوة ا ي  اب ييص سوا    اااقعو اي قيل 

سوا  ةيص ساييي ي   لس  ي  يلب  س )"سوخلاص ة   م اق  اا  أ  ا ي "( با يقليي

ايلبي  زبي  و اةم ااي قي  سو ي ةص سالو ي ا يص يزايل ي بيوبيي ي  ااعلااي  يخن 

اقيبييهي ع  ي يم خي خينح ابياسة  شب ص سال ي    سوعيوايص ا  خالم سالشي س  

م أ هز  لسخ سوب ا يي  سواال اص بياةي  سوا  ةيص لس  سو ي ا ييح ا  س اي يقيلع  س 

أ   سوا ي   سالو ي ا يص     ايف سو شييي  سوا  ةيص .137سوايقا  سوخي ص و م زبا 

سوي  يقاي بهي سوا ي   أا سواثققي  غي  سوا  ةيص ا  خالم س  ي    سبيلسء ا  ا الص 

س عال  ع  سوخلاي  سوا  ةيص ااية سويعيقل بشا هي ايقيي  يح اب و  ةه  ا ي   

اسقف سو ي ا يص علة سال ي    ويقليي خلاي   و  خلاي  ااقف سةي سضيص ي شئ وهي ا

 .قا  الةف اياايم لا  س يقيم سوزبا  إويهي سوا    ا 

شب ص س  ي     ق ي  سي يم ة  يقليي  إقيخلسي -اقل ع ة  ا ي   سال ي    با هي:

سوخلاي  سوا  ةيص ع  بعل ا  ه سوخلاي  قل ي ا  يقليليص ارم: ةي  سواقيبي  أا 

خلاي  ا  ةيص  ليل  ارم: عاليي  سولةف سالو ي ا يص. يا   سويا م سآل  إوة اوهاي 

ا   عبي   ع  سوا ي   سوي  يقلي سوخلاي  سوا  ةيص  :شيام ولا ي   سالو ي ا يص

( 24سويقليليص أا سوابي    اسوي  يايي هي سوزبا  ا  خالم شب ص سال ي    علة الس )

  خالم  هيز سوايق  سوشخ   لا  عاس م ا و  قيعص قبعص أييي ة  سألقباا ا

إيياص اعلااي  ع  سوخلاص سوي  يثليهي سوا    لا  يقليي خلاي  ا  ةيص  :بهل 

ا ام سوزبي   علة خلاي  االال   .علة سوشب ص أ  س عال  ع    ه سوخلاي  ةقي

اأ  ل  اقيبييهي ايالي  بيي ييهي ايل  سوا ام علة  ح يويع   علة اعيااليهي

 .سألااسميل  سوزبي   ي وي  عاليي  ا  ةيصح ارم ياايم  .ق ا 

إ   م ا    ي غ  ة  بيف خلاييو سوا  ةيص اسوايويص عب  س  ي    عليو أ  

يثق  و وقو ااقعي  خي ي  ب و  علة سوشب صح اأ  ي سع  سوا    سوا ي زس  

يام بي   ايف سواس   ياسة  ي ة   م ااقف ا  اي  ياقيم سوي  سألقيقيصاسوع ي   

ي  سوزبي   سو ي  يزا ا  سوااقف اسوقييي بيلبييهيح ياةي  إ ياياأعايم سوا   ح ي ايف 

س ح سوعام علة ي ايل ااقف إقيا سواعلااي  اسوبيي ي  سو يةيص اسولقيقص اسواالرص ب

 س و ي ا يص. سألقيوي سويقليليص ا سألقيوي سوا    ب ا    يةيص بإعيايل 
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وا ي   سالو ي ا يص  ا و اء ألال اقي م سوا يةقص ا ا أيضي و اء اأ  سول اء إوة س

إوة يقليي خلاي  شيالص باق  ق ي  ا  علل االال ا  سوااظوي  اوقيء ي لوص سقم 

بيعيبي  إ  سوا    سالو ي ا   ياة  ة   لوص اا الس  سوا ال سووعل  ولا    

 ي أ   علي إ  سواة   ة  ( و   عليسألخ د)سواق  اسوااظوي  اسوا  اةي  اسوو اا 

ي لوص يقليي سوخلاص ال ييعي  أ  يعال ولا     وقو ةه س ال يقيي ة قي بي هي ابي  

سوخلاي  غي  سالو ي ا يص وه س يقاي سوا ي   سالو ي ا يص علة قيعل    يقيص أخ د 

اي ل سالشي    .ا   إ  سواة   ة   لوص سوخلاص عي ل يشي    بي  سوا    اسوزبا 

وزبي  و عب  س  ي    عليل  ا هي:) سالقيعالي ع    يل  يقلي خلاي    سوا   سوة س

 -أ   ااٍ ا  سواقيبي  ااع ةص ا ي سألااسم سوي  يلخم أا يخ ج ا  سواقي  ياايي .

ياايم سويعياال  ا  سواقي  سو ي    -اع ةص سويعياال  سوا  ةيص ورالرص أشه  ةي يص.

اع ةص ايقليل  - يبي  ا  اقي  زبا  إوة  خ .ياايم سواق - إوة اقي  سوياةي .

سويع   علة  - يقليل ةاسيي  سواييه اسو ه بيء اسوهيي . -   يل سوبييقي  سواخيلوص.

 يل  شي ي (. - أقعي  سو    سواخيلوص.

 :138خدمات المصارف اإللكترونية وصورها
النقود اإللكترونية Electronic Money أو النقود الرقمية Digital 

Money: أال  يي ي  سوييا  سوي  اوا   با وهي "قياص  قليص اخز ص علة اقيلص   
إو ي ا يص الةاعص اقلاي  اغي  ا يبيص باقي  ا  ة ح اياظة بقبام اسقف ا  غي  

و س ةه  سوا يةئ  ا  قيي بإ لس  يح ايقيعام  الس  وللةف وياقيم أغ س  اخيلوص".
سواقيلص س و ي ا يص وللةف اياييز بازسيي  بي    ا هي و س ةه   س و ي ا   ول قال سويقليليص

ا عاليي  سولةف ةا س   بقييص اقهلص سالقيعايم اأا ص اي لوص يلساوهي ز يل  اي قّ ِ
ال يعي   بيوالال سو   سةيصح  .سأل ظاص سوا  ةيص سويقليليص إقيخلسيأ خن  ري س  ا  

 سألخ د سواثققي سوا ي   ابي   س ي يال  اإ  سء.اال يعي   بيوالال سوقييقيص
 .اسوزبي   عب  سوهيي  بش م ابيش  بلاي اقيي

البطاقات البالستيكية الممغنطةMagnetic Cards:  بييقي  الةاعص قلوي   
سوبيي ي  سو قايص اسألب ليص  ش ياص ييضا  ي ا  سوقياص سوايويص اخزَّ ص ةيهي يياو  ا 
يق يي   ص خي ص باقيخلاهي ةيهيح اي يق ابيي ي  سواقيبي  سوا  ةيص ابيي ي  يع يوي

يا   ق سءيهي اةم ب سال االل  اأا يي اخيلوص  اياايلهي إوة اعلااي  سوااسقي 
يعام با قيي ق يص ا  يل  سوش س  . ارم بييقي  سو  س  سآلو  ابييقي  سال ياي  

يياسة  سوبييقي  وللةف عب  س  ي    وللةف ة  سوااال  سوي ي يص سويقليليص اغي  ي ا
 يقاييهي بييقص س ياي  ا  : أ اسا ا  يل  سوبييقي  باقايء اخيلوص ايبقة

 بطاقة الخصم Debit Card   ييعلم بب ال أ  ل  سواقي  سو ي   ولزبي :
 اس  ليهي ولد سوا ي   يخ ي ا هي قياص سولةاعي  ع  اشي يييو.

  بطاقات السداد الشهريCharge Cards:   ل  ياة  سو هص سا سوا    سوا 
سوشه   ا  خالم سوااقف  بييقي  سوقلسل ولبييقي   يةص سواعلااي  سوخي ص

اة  سخ   م شه  يق م   يل  .س و ي ا  ح اسوهيي  سوا ي  ح اسوو اا اغي  ي
 سواقاابي  سو ليص علة ايام سوبييقصح ايليزي سوزبا  بقلسل ي  ياال .

 البطاقة االئتمانيةCredit Card: ي يّص يقيعام ة  ش سء     س  يبيعص بالقي
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ثّققي  سوايويّص اسوا  ةيص ايقيييف سوزبا   سوقلف اسوخلاي  سواي اعص ي ل  ع  سوا 
باققيي شه يص بعل لةف ةاس ل شه يص علة  ايالهي يقليل اي ب ايو ا  ابيوغ  قليص

الال سال ياي  اققوو اسوابيوغ غي  سواقلل ح ااق  ةي   سوقاير سواا ااص ولزبا ح 
 سوزا  .

  :البطاقة الذكيةSmart Card: باوظ ييضا  اعيول لقيم يقاي ييقي با هي 
 5يقيا   سوب ا ص سألا يصح ا ي ا ايص يخزي هي ا  بيي ي  علة أقي  سألااسم
اف سوااسقي   سوبييقص سوبالقيي يص سواا  يص. اييعيام اي يايوظ اخز  أضعي 
 سألااسمص سوبييقص وييي يقليل بلا  يخايم اال ياييج سوة يلقيم ايا يل  الاي سألخ د

 ا  سواشي   ولبي ف.
   شي ي   س  خ ي ن ااقييي  Electronic Checks:الصكوك اإللكترونية

بااس وي  عيويص سو ال  اسوق يص يال ي  ظيي سواقي ص  سوا  ز  سوا   ة يص يالل ي 
 وو  قيوص سالو ي ا يص.ايعل سوا يةئ ول  ا  سوا قيص سويقليليص اسو   س و ي ا   با

إو ي ا يص اارقص ااثا ص وياقيم سولقص اسوق عص اسالاي  بال يزاي  ايقليم سالزلايي 
ي قلهي ا ل  سو   سوة ايام سو   ايقاي سالخي   اغي  ي اي س ي سواعياال 

بيقلياو ةياام سوا      يل سو   واقي  ايالو ابعل  و  يقاي بإو يء سو   
   )ايالو( وي ا  لويال علة س و يي   ةواإعيليو إو ي ا يي سوة اقيلي سو 

:يعل   ه سوخلاص أال  سواقي م سا يق يي  سو ي ةص (WAP)مصرف الهاتف النقال -أ 
سواشي  ي  بهي  سوظ ا . ايقيييفس و ي ا يصح سالعيايل عليو ياسم سوياي اة   م 

 اسيوهي سو  يص سوا ام واقيبييهي ة   ايف سألاقي  اسألاي   بقهاوص  إقيخلسيب
ح ا خلاص سو  س  سآلو ح (SMS)اق عص اأاي  ايوعيم خلاص سو قي م سوق ي   

اخلاص سوا    سو ييم ا  خالم  يي  سوا    سوا  ة    س ي عم  ييو  سو قيم 
ا ا سألوص سوايقبص ا ا سأللس   سوشخ يص ا اقيلص سالي يم سوخي ص ب  ا ا او  ي  

 .سوي  ييي ا  خالوهي يلبيص اي ي  سوزبا 

ال بل ا  سالشي     ي سوة س  سويقايم سولاو  وي   شييي : 139سويق الدوليالت -أ 

 ليلس ح بم  ا  شيي يعال   ا   سوة سوع ا  سوقلياصح ةيوع سقيا  سوقلايء  ي اس 

ي ل ا  ايل  سو يز ولخي ج خالم ةي س  اعي ص ا  سويي ي ح ا ي اس يقيا لا  خياي  

اا ا س   سواثققي س ييج  سواعيل  ا   بلسيص سوع ا  سويي يخيص. اا   هص سخ د  ي 

سبي  سورا   سو  يعيص ااي بعل ي او ييص ةي   اي بعل سوا   سوعيوايص سوري يص ب يية 

االال ي و  ساال ي و  وقل اي و سوقاة سوااليصح ا و  بقب  سوظ ا  سو عبص سوي  

ا   علة سولام سو  يعيص بش م عيي اسالا بيص بش م خينح ا ي   سوا   قببي  

  علي سولخام سوة سالقاسة سولاويص اباقياد عام ي ي  ح او   بعل س يهيء ابيش س  ة

سوا   سوعيوايص سوري يص ا   ةي   سوخاقي ي  ةقل شهل  سالقاسة سولاويص يبيلال  اسقعي  ة  

اخيل  س اسا سوا يا ي ح اسواقيهل  بلا ه علة سقيعلسل ولةف سوابلغ سوا يق  اة  

.ا ي  ولييا  سواضي ل 140يشع  باي ص ايقص سويهيايوص غييبهي ةي  سواقيهل  قل 

اظها  سويقايم سالو ي ا   اس يشي  ي اياقعهي  س ي يال وي  لا يي سواعلااي  ا

سالر  سوبيوغ ة  سضيةص سبعيل اازسيي  ليل  وليقايم سولاو   و  ص  بي   ويزايل 

اسوخلاي  سوي  سواالبي  ا  سوزبي   سوايوي  اسواايالي  باال  سواعلااي  ع  سوقلف 
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يقلاهي سواثققص اس  يز سواعياال  اسو وقي  سالو ي ا يص ااي ياة  اقيي  ا هلس   بي ي  

ة  عيوي يقاله سوا يةقص سوشليل ح اقييقص سوبقيء وةقاد  ولاقاقي  اسوزبي   اعي

ا  سوض ا   علة سواثققص  أ ب اسو  سعي  بي  سولام و زا سألقاسة سولاويصح 

يا  إوة سوبقيء اسو اا ا سوا ام إوة سوعيوايص اسوي  وي يعل قيل   علة سوا  ةيص سوي  ي

إقييعي  سو ي سوهي م ا  ا ي ييهي أ  يا و أ ظي  ي إوة خي ج الال ي ا  س بيقايم 

  سواوي يي اسوااي قي  سويقايقيص عيواييح اا و  قيييف يقليي يا ي ييهي سولاويصح اس يش

 يعي ي  وليقايم سولاو : :سآلي  علة سو اايع يوي وليقايم سولاو  

الخدمات قصد التبادل الذي وعملية دولية لتخطيط، تسعير، ترويج و توزيع السلع  -

 . األفراديحقق أهداف المؤسسات و

"هو ذلك النشاط الذي يركز على عناصر التطوير التسعير التوزيع والترويج وخدمة  -

 احتياجه في أكثر من دولة واحدة.المستهلك النهائي من المنتجات التي تلبي طلباته و

تعريف التسويق الدولي مفاده: يمثل مجموعة من األنشطة تقوم  Stantonوقد اورد  -

 بها الدولة فيما يتعلق بمنتجاتها وألكثر من سوق خارجي. 

ً بكونه ذلك النشاط الذي يركز على عناصر تخطيط المنتج وتطويره،  - وعرف أيضا

وخدمة المستهلك النهائي، او المستخدم الصناعي من والتسعير، والتوزيع والترويج 

 .141من دولة واحدة السلع والخدمات التي تلبي طلباته واحتياجاته في أكثر

ييبي  ااي قبم س  سويقايم سولاو  ال يخيل   ري س ع  سويقايم سواال  ا  اي  

سة ي  سواعيال  اسالقاس قي سيي يسالق  اسواوي يي اع ي   سوازيل سويقايق  ا

ا  لاوص اسال   أ ر ي ا  با  سويقايم سولاو  اا و سوة  خيال سواقيهلةصح او   س 

ااي يييل  سالا  سعيايل سقيوي  اا ي ل اخيلوص عاي  ا عليو سوايم بيو قبص وليقايم 

سوبي ص سوي  يا ي سالقاسة سوخي  يص. ااية يقيييف سويقايم  إخيال سواال  ةضال ع  

اظي    ي با إويوح  ي  عليو سوقييي باظي   ييارم ةياي يل :سولاو  سوا ام إوة اي 

سوابيلوص: اسوي  ي ا   ة  اظيويي  اي ياليي  ا اي اظيوص سوبيف اسوش سء اظي   

سوع   سوايل  ولقلف: اييارم أقيقي ة  اظيوي  سو قم اسويخزي . اييضا  سوخلاي  

أباي  سويقاة  -خيي  ياّام سوا -سوياايم -اسويقهيال    ا  ي أ بف اظي     :

يا   سوقام  .(سوي ايي )يع   يققيي سوا ي ي  إوة ا ااعي  اعي ص  س  خ ي ن اعي ص

ال يقي   علة ا يم أا  شيي اعي ح  أ ب با  اييلي  سويقايم يعل   م سوالالح ا

 ا   و ح ةبإا ي  أ  ا ظاص سوياي سقيعايم ش ييص ياةي  سوظ ا  أ ر بم إايل 

ح اإ  سء بع  سويعليال  سوض ا يص وي ييوو اف  شييييهي. ايا   سواال اص وييبيقو

اف إيبيا ييا  سوعيوي اسوي  لا يي ا  س اقي م س ي يم  ا ر ة أ ر يياي  سويقايم 

 ا  أ ب  إ ياييب سولاو  سويقايم اياظة سواخيلوص  شب ص س ي يم سوعيوايص )سأل ي   (.

 سوي ي   ا  ص سوي  شهليهي سوهي لص  سوة سوييا س  و  اي  ف سو يايص سولام ي  

 اي أا ولي ي   اسواثققص سوعيوايص س قي يليص بيوي يال  يقاة اي إيي  ة  سولاويص
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 .سولام بي  اياليي  سقي يليص   سعي  ا  ييبعهي ااي س قي يليص بيوعاواص يع  

 اأ  ا يواهي س  يو  سواثققص سوا  ةيص  علة يقيا   سوياليي    ه اوااس هص

  .سويقايقيص أ شييهي ازساوص خالم ا  ا و  سولاويص ظم سوا يةقص ة  ييا  ي  ةية ياا 

:  اي ا هي  وعالص اسال ؛ ةيويقايم سو ييل  ا اسل التسويق وريادة األعمال -ب 

سألعايم  ال اي يعام علة ي ر سألة ي ح اسو ثدح اسوي ا س  سو ليل ح قاسء ة  

سويقايم ا ييل  سألعايم( ايوص اشي  صح  ال اي سوقاة أا سوا ياف بش م عيي. إ هاي )

يقعة إوة ياقيم  ل  اسال  ا ي ر ايقليي  م اي  ا  ليلح ا  س  ا  ا   سو ييل ح 

 ا اظيوص  التسويق الرياديب ع   يقليي ام ابي   واعضلص قلياص قي اص بيووعم. 

س   عالقي  اف لاس   زبي  ول ي ظيايص اا ااعص ا  سوعاليي  وخلم ايا يم ايقليي قياص

بي ة يعال بيووي ل  علة سوا ظاص اأ اي  سوا لاص ةيهيح اسوي  ييار   سوزبي  

 بيالبي ي  اسواخيي   اسالقيبيقيص ايا   إ  سث ي بلا  ااس ل ييي سويا ي ةيهي ايوبي.

ايلبيص  غبييهي ع  ي يم  ولزبي  وخلم سوقياص   ليل سوبا  سالقيبيق  ع  ي ة ةها

ييي سقي الم  إ   سوا باي ؛  سوزبي  سوابي    ال يقي  اسواويظ علة  قيصسويقاي سألقيوي 

اف ا سعي  سواخيي   سي يه ع ي   سوبي ص سوخي  يص غي  سواث ل ح  سوو ن سوايياص

بعيل سقي اهي سألبع   ليقايم سو ييل ا  ي  و .142اسالقيويل  ا  سوااس ل سوايياص

   : 143 ازاالثهMorris اا ي 

سوي  ييب ة  سواثققي ال ي  ظ  إوة Risk management: إدارة المخاطر (1

سواخيي ح ةيالبي ي  ة  سألقاسة  يقبلا  ا يا ي  بم  وليقايم  ييل  هل  

ا  ه سواخيي     لس   سواخيي ح سوعقال يصعلة  اب يصسواعي    يييل  ا ي ل 

اف عيل  اي يايق  ايلس ح اييضا  سو غبص وياةي  ااس ل أقيقيص القيراي  ة  ص 

ة  ظم اي ي س  سوبي ص سوخي  يص غي  سواث ل   ياام سواقثاويص ع  سووشم ا لويو

 .144بي ة يقلم ا  علي سويقي ح اقل يعلم بي ص سواهاص عام سوا ظاص

سالقيبيقيص يي م بيوي وي  اف سوعام ة  أ  ي ا   Proactiveness: اإلستباقية (2

وقاة ايقيهل  أ ي اساييي ي  س ي ي س يقي ي ة  ياقف سو ييليص ارا  . ا

قبم سوا يةقي ح ايخلم   ه سوايز  ة  ألسء  سوقييعي  سوقاقيصح اييواة ة  سوقاة

 .145سوا ظاص سأللسء سوايواة

يارم سوالام س بلسعيص غي  سوااواةص  :Innovativeness رالتوجه نحو االبتكا (3

يقايم يقا  إ  سءس  سو يق يي  سواليرص.بيقيخلسي وام سواش ال  ايلبيص سواي ي ح 

أا ا ي ي   علة سألة ي  سوي  يخلم أقاسة بيوي  يزسواا هص  اا سالبي ي  ولا ظاص 

اسواياقيص قل ي  ز علة اقي م سويقايم  سو  ي  عاليي   ليل ح ةيوا ظاي  أا

سوااس ل سوالزاص ولاةيء باعييي  سو  يعص أا سواويظ  سوابي     ا هي ال يايل 

 .:146عليهي
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 المبحث الثاني

  واألهداف هميةالمفهوم واألالمداخل و: يق المصرفيالتسو 
 س  و ي ي ب   سوخ ان ا و علة سوا  ة  سويقايم السخم ااوي يي ة  سوخا  اقبم 

  اوي يي سوا  ة  سويقايم اوي يي يقبم سوي  سويقايقيص سواوي يي ا  سوعليل   ي سوة  شي 

 أاعيص سواعي  . إ   سشيال  ة سوا   سويقايم الخال واوهاي يش م سوعياص اسوي  سويقايم

 أا سواقياد اسواثققص سواش اا اقياد وليقايم علة  ري   يع يوي  علة سويقايق  سوو  

سوا ياف ا هيح يع ي   اعيص سويقايم سالا ي يص با و: عاليص يخييي اي وي   ااقياد سو ل 

سويبيلويص سوي   واوهاي سويقعي ح سوي ايلح اسويازيف وةة ي  اسوقلف اسوخلاي   قيالس 

 .سواثققي ا سألة سليشبف اياقم س لس  

سويقايم با هي ة  اعلي سخييي  سألقاسة سواقيهلةص اسوا ام اسواويظ علة  إلس  ايع   

سويقايم ا   إلس   يعلي ايص سواقيهل ي  ا  خالم س شيء ايقليي قياص ايواقص ولزبا . ا

ظاي  سواعي   . إ  سوع    سو ا    ة  سوهي م سوي ظيا  ولا  سألقيقيصضا  ساللس س  

اسألقيق  ة  يع ي  سويقايم  ا سويبيلويصح ايلبيص اي ي  ا غبي  سوزبي   اسوي  يع   أ  

يقلي شخن اي شي ي   س ا وعص اقياص باقيبم ا اوو علة ش ء  خ   س ةي ل  ا ع   بقياص 

اقل يا  سويقايقيا  سوا وعص    قل   سوا يل سو يا ص ة  سشبيا اي ي  ا غبي  سواقيويل 

  س ا   ي    .عل  س اسا ا  سوا وعص: سوش ليصح سوزاي يصح سوا ي يصح سواييزيصح اسواعلاايييص

اا   ي   أخ  اي يخن سو شيي سويقايم سوا  ة  ااي يقلاو ا  سوخلاص سوا  ةيص 

يء ااياوص ا و   ض سوا   سوايضا ص ا ااعص سأل شيص اسوعاليي  سوايويص سوي  يقاي بهي 

يقاي ببيف سوا يةف االام سواشي م ولزبي  . أ  ي   سو ظ  إوة  سوا   سوزبا ح أ  أ  

 سوزبي  سوخلاص ا  زسايص سوا يةف سوي  يياقف سوزبا  سوا ام عليهيح ةع لاي يق   أال 

ش سء خلاص ب  يص اعي ص ةي  سولسةف سألقيق  وش سء   ه سوخلاص  ا اي قا  ياققو وو   ه 

ياقم ولزبا   سوا   ةف. ااريم  و : لةف ةاسيي  سو ه بيء اسو يز باسقيص سوخلاص ا  ا ي

ا وعص االل  ييارم ة   ظيي سوخ ي سوابيش ح   و  ياة  وو  هله ااقيوح إضيةص إوة 

ي    ة  قي اص سوا ي ي   خلاي  بييقي  سو    سآلو ...إو . إ  سوخلاي  سوا  ةيص

 ةي  اقي   ليلح يخيل  ع  يقليي قلعص بعل غي  سواهلاقصح ةيقليي خلاص سوزبا ح ارال

يلا  سوااضاا ع ل ةي  سواقي  اام سواعيالصح ش ايهيح سواايي سو   يا ل إ   ي ليوهيح 

ة  سوزبا ح سوق عص اسولقص ة  سوعام. يهيي سويقايم سوا  ة  بيوعيالي  اسوزبي   ايلبيص 

أةضم اأاق  سوخلاي  سوي  اي ييهي ي ع   علة  ضي يح اا  ري يعام  ثالء علة يقليي 

ي غ  سواقيويل بيوا ام عليهي ة  سواق  سوا يق ح اا و سولةف بيوزبا  ولعال  ا س  

 أخ د ويل  سوخلاص  ي بي  اعهي زبي    لل.

  ي  خاقص اوي يي وليقايم   : اوهاي س  ييجح ااوهاي  :أوالً: مداخل التسويق المصرفي

مح ااوهاي سويقايم سو ل . اوةخي   أ بعص ع ي   سوا يلح ااوهاي سوبيفح اوهاي سويقاي

  : يقايم سوعالقي ح سويقايم سولسخل ح اسويقايم سوي يال ح اسويقايم سقي يبص  وايل  

عاليص يقايم  ي   ةيشام: ي اي  ة     لس  س يايع . أاي ا ااعص سويشيب ي  سوالزاص  
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  ي ي يص قايصح ايش يم  اا اسضاص ع  سويقايمح اسوياس م اف سوزبي  ح اب يء عالاي

ح ااضف سقي سيي يي   مح ايياي  ايا يم سوقياصح اخلم  اا يايم سأل ميايم سأل

ييبيم اوي يي سويقايم بيوا ي   إال أ هي  إخيال ابيو غي ا   .اخيي ا يقبص وليقايم

 :147ي ا   ة  أ بعص السخم يويضم سوا ي   ةياي بي هي اييارم   ه سوالسخم بيآلي 

: يعيال سوا ي   سوي  يقيخلي   س سوالخم علة الموجه بالخدمة المصرفية المدخل .1

س يص ابقيء سوا ي  ح اع ةص اي يقلاو سوا    ا  خلاي  إقيا أ و ال ي و  وضاي  ا

ا  ةيص ويلبيص ساييي ي  ا غبي  سوزبي   سوايويي ح بم ي   علة سوا ي   سالقي يبص 

سوا    باي يقيعل علة  إعيل   ييغص ااهيواقيضيي  سوي يي  ة  سألقاسةح اااياوص 

اي عَل قل   سوا    علة  .سوي ي  اف سوييا س  سوقاقيص ا  اي ي  اي لل  ولزبي  

ياقيم سواييبقص بي  اي ي  سوزبي   ابي  اي ي ي و ا  خلاي  ا  ةيص االلس 

 يف..س  ا اله ة  سوقاة سوا  ةيص والخم سواا و بيوبإقيا إقي سيي يي وبقيء سوا    ا

 لس  ي عَل   س سوالخم ا  أقلي سوولقوي  سوي  ا ا  يو ي  س المدخل الموجه باإلنتاج:  .2

ة   ظ يهي إوة سويقايمح ايهيي سوا ي   بياقي  ايياي  أقيوي  إ ييج ا ي ي  

ا  ةيص يقي ي  الاييي ي  سوقاة سوا  ةيصح اف سوبا  ع  ي ة ا يقبص وياليص 

 لاي   وقهيح أا بيعهي أا اية  غبي  سوزبي  . ا  سوخ أ ر سوخلاي  سوا  ةيص 

ايييل  سألا  وييبيم   س سوالخم ياظي  ايا يو  يةص إا ي يي  اااس ل سوا    

اخي ص سوااس ل سوبش يص وياقيم اقيايي  أعلة ا  سو ويء ح اا  سويبيع  أ  ييي إ ييج 

سوا     قيخلسيإسوخلاي  سوا  ةيص سو ليل  أا يياي  سوخلاي  سوا  ةيص سوايويص ب

 أ ر سقي يبص ولزبا  ا أ ر سواييا   وياقي  ألسء سوعام سوا  ة  وي ب   سألقيوي 

 اال اص اف ساييي ييو.

يعيال سوا ي   سوي  يقيخلي   س سوالخم علة أ  سوزبا  المدخل الموجه بالزبون:   .3

لد بهي    وو ا ي ص اايز ح  ضيه ع  سوخلاي  سوا  ةيص سوي  يقلي وو اسوي يقص سوي  يث

سو ييص سوي  يقعة سوا ي   سواقيخلاص وه س سوالخم ويا يل يح ايث ل سوا ي   سوي  

يقيخلي علة بم أ هي ي يل ع  سوشعي  سو   ي ةعو إلس يهي " ا ي   اا هص وخلاص 

سوزبي     ا و  إشي   ا هي وااقعهي سوقاق  سوايايز. ايقاي سوا ي   سوي  يقيخلي   س 

سقي  اباا  يقايقيص اقيا   وليع   علة سواي ي  اسو غبي  سألقلا  بإ  سء ل 

س  إقيا سوخي ص بيوزبي  ح ااياوص سالقي يبص بش م اياس م وه ه سواي ي  سواييا   ب

 اسوي ي  اف سوظ ا  سوبي يص سوي  ييا ي ة   و . 

اقل أشي    يي ل بع  سول سقي  سوي  أ  ي  ة    س سوا يم أ  اي ي  ا غبي  

.)سواي ص إوة سوق عص ة  إ  يز سوخلاي  148  ز  اام أ بعص أشييءسوزبي   ي

سواي ص إوة الام  -سواي ص ة  اعيالص أةضم ا   ي   ااظو  سوا ي  . -سوا  ةيص.

سواي ص إوة سوقييي با   شيي  -ا يقبص واشي لهي سواي ااص علة ااظو  سوا ي  .

 ي يقبهي(.
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الخم ا  سوالسخم سوقيبقص سو    يا   سوقام أ  و م المدخل المصرفي المتكامل:  .4

ازسييه اعيابوح اأ  سخييي  سوا    اييبيقو و م ا    ه سوالسخم ا و لس قيبعله ع  

س  ة  ع   سوعاواص ارا   سواعلااي . ةا  قيا لس    سويايز اسوقل   علة سوبقيء اس 

عص الخم  ليل اي يام ييضا  ابيل  سوالسخم سأل ب إقيخلسيسأل ق  ولا ي   يب   

سوقيبقص سو    اسو   ييلم عليو سوالخم سوا  ة  سواي يام. يعيال   س سوالخم سو ليل 

 اسو   ي يه و سو ري  ا  سوا ي   ة  سوبللس  سواييا  .

    لاص اشيقص ا   marketing إ   لاص يقايم: مفهوم التسويق المصرفي ثانياً:

 يشيم ا  سو لاص سواليي يصاسو   يع   سوقاةح ا  و   mercatus سوا يل  سواليي  

mercari  .   اسوي  يع   سوايي 

بعل  يعي ي ح ايام ا  خالوهي سالقي يليا  ا سواهياا  بيو شيي  ا  سويقايماوقل 

سويقايق  ياليل اوهااو س يالقي ا  سووي   سوزا يص سوي  ا لاس بهي ا سعياـيلس علة 

اوقل ا   .سوي   ي   قي ل     س  سوا يبيص بهي ا س  يايعيصا  س قي يليصسواعيـيي  

سويقايم بعل  يعي ي ح ايام ا  خالوهي سالقي يليا  ا سواهياا  بيو شيي سويقايق  

ياليل اوهااو س يالقي ا  سووي   سوزا يص سوي  ا لاس بهي ا سعياـيلس علة سواعيـيي  

ص سألا ي يص سوا يبيص بهي ا سوي   ي   قي ل     س . ةيو اعي س  يايعيصا  س قي يليص

سوي  يخين  سألعايمعلة أ و ألسء أ شيص « ع ة  سو شيي سويقايق  1960وليقايم ق ص 

وقل ا ه  وه س  بي قيي  سوقلف ا سوخلاي  ا  سوا يل إوة سواقيهل  أا سواقيخلي.

سويع ي  سوعليل ا  سال يقيلس  ا  و   ا و ال يي يام سوعليل ا  سواظي   سويقايقيص إضيةص 

سوي  ال يقيهل  سو ب   سواثققي سوخلايييص ا سواثققي لا  سويقايم ة   إوة ي ي لو

  و  ع   أقيي    اقل أ ام سويع ي  لا  سواقيهل  ة  ياليل اي ييو ا  غبييو.

علة أ و سوعاليص سوي  يا ل ة  « سويقايم  1965سويقايم ة   ياعص أا ييا ق ص 

يا  ي ـم سويل  عـلة سوقــلف ا سوا ياف اسوي  باسقييهي يا   سوي بث ازييل  اإشب

ا  خالم يقليي ا ي ايل ا يبيلم ا سويازيف سوايل  وه ه سوقلف  س قي يليصسوخلاي  

يعل   س سويع ي  أشام ا  سويع ي  سو    يء  بو سو اعيص سألا ي يص  اسوخلاي .

 فح ا ي ي ح يقعي ح ي ايلح يازيسألقيقيصيي ةيو ياليل ع ي   سويقايم إ   وليقايمح 

ييويعم اف بعضهي سوبع  بش م ا يظي وياقيم إ   سوي  ي ا  علة أ هي  ظياي اي ياالح 

أ لس  سو ظيي ب ويء  أ ب . ا    و  سوو    سوي  يب ي ي اأ ل ي قيي يا  ة  يع يوو 

علة س و  ظيي  ل  ا  سأل شيص سوايلسخلص يهل  إوة يخييي ا  1971 وليقايم عيي

 سوايويي  ا سوا يقبي  خلاي  ا ضيص واي ي  سوزبي   يقعي  اي ايل ا يازيف قلف ا

وقل يعلل  يعي ي  سو يي  اسواو  ي   ا  اقيهل ي   هي يي  ا اقيعالي    يعيي .

وليقايم سوا  ة ح ا و   س ف إوة خلويييهي اي ي بهيح   و  علي ا ال يع ي   هي   

.ااي يييل  149اقيا وليقايم سوا  ة  أل و علي ييايز بيوالسرص اييقي بيوي يي  سو

 ( سالي : 2-2سقيع س  ققاي  ا    ه سويعي ي  ابياريهيح ايبابهي ة  سو لام)
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 .ةاإلداريمن اعداد الباحث اعتمادا على االدبيات  ( مفهوم التسويق المصرفي2-2جدول)

 تعاريف التسويق المصرفي الباحمون

Kotler 

ي محدد، وتقوم على مجموعة األنشطة المتكاملة التي تجرى في إطار إدار"

توجيه انسياب خدمات المصرف بكفاءة ومالئمة لتحقيق اإلشباع للمتعاملين 

من خالل عملية مبادلة تحقق أهداف المصرف، وذلك في حدود توجهات 

"المجتمع
150
. 

Deruk 

Rander 

الذي يعمل على تدفق وانسياب خدمات  اإلداريذلك الجزء من النشاط "

"من الزبائن مع تحقيق أرباحالمصرف إلى مجموعة محددة 
151
. 

Hodages 

Tillman 

ار في تقديم خدمات مصرفية متميزة وبكفاءة عالية بهدف إرضاء ستمراإل"

الزبون وإظهار صورة متميزة للمصرف مع تحقيق أقصى األرباح 

"للمصرف
152
. 

Ogden.R 

العملية التي بمقتضاها يتم توجيه خدمات المصرف نحو الزبون بكفاءة 

بهدف تلبية رغبات زبائن المصرف مقابل تحقيق أهداف  ومالئمة

المصرف
153
. 

Sylvie 

التي تهدف إلى الموازنة بين عرض المصرف من  مجموع المهام"بأنه 

الخدمات المصرفية واحتياجات الزبائن لها والبحث المستمر يكفل ضمان 

"تدفق المنتجات المصرفية في المكان والوقت المناسبين
154
. 

Weyer 

الخاص بانسياب الخدمات المصرفية إلى الزبائن  اإلدارينشاط ذلك ال"

والقدرة على التكييف مع طبيعة السوق  ،الحاليين والمستهدفين

"المصرفية
155
. 

 معـال

مجموعة من األنشطة المتخصصة والمتكاملة التي توجه من خاللها موارد 

المصرف وإمكانياته ضمن صياغات خالقة، تستهدف تحقيق مستويات 

ى من اإلشباع لحاجات الزبائن الحالية والمستقبلية التي تشكل دائما أعل

فرصا تسويقية سانحة بالنسبة لكل من المصرف والزبون
156
. 

 الخضيري

يُعَد أداة تحليلية مهمة في إدراك النشاط التسويقي، ومساعدة القائمين على "

تابعة ة الشامة للمصرف، ومراقبة وماإلستراتيجيالنشاط المصرفي في رسم 

ة والحكم على مرونتها من جوانبها المختلفةاإلستراتيجيتنفيذ هذه 
157.

كذلك  

يوصف التسويق المصرفي هو النشاط الحركي الديناميكي الذي يمارسه 

كافة العاملين في المصرف أيا كان موقعهم و أيا كان العمل الذي يقومون 

 ."حتى أصغر عامل فيه دارةبه، اعتبارا من رئيس مجلس اإل

 الدسوقي

ما هو إال عملية تبادل الخدمات بين المصرف و الزبائن مقابل دفع مادي "

من قبل الزبون لالستفادة منها، و تهدف هذه العملية أساسا إلى تحقيق 

 اإلجتماعيةو  اإلقتصاديةاإلشباع للزبون، و كذا تحقيق هذه التنمية 

، "للمصرف
158
. 

 سو   سوا    سولي ياي    و  سو شيي ا  اي ل  سواالاظص بي  سويقايم سوا  ة 

 بوح حيقااا  سو   سوعام  ي  اأيي ااقعهيح  ي  أيي سوا   ح ة  سوعيالي   يةص ياي قو

 ب ا و يي    شيي ا ا ةيوح عيام أ    اية لس  س  ا ل    ي  ا  اسعيبي س

 لصسواي  سواي ي س   يةص ايقياع  سوراسب ح ب يةص ايايي اسألبعيلح سو اس   ايعلل
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 سو س  لسخم سألعاية ة  ضي   سو  ا ح عايم سوا  ة . اي ا  اي ل م بيو شيي

سوا ي      م ةي يغ سوقلا يصح بيوعقيل  يي م سوا   ح ة  سوعيالص سوابلعص سوبش يص

 با  اسواع  س ل س   اسواع ةص ولخب   ي س ا  اي س ي اعالو قلا و ة  اييا ي ايا ي

 ول هل سواياس م سو  ير ع      اي اسواق   س  قي اس   ر ا ح أغلة سواق 

اسواهاص سوي  يضا يهي يعي ي   سألقيقيصاا  سواوي يي اسوا ي زس   .159سويقايق 

 سويقايم سوا  ة  سوايعلل     علة سو اا سآلي :

 سواظي   اف ابيويعيا  يضا  سوي  سأل شيص ا ااعص سوا  ة  سويقايم ييضا  .1

 سواق  ة زبا  سو إوة سوا  ةيص سوخلاي  يقليي س إقيا  سوا    ة  سألخ د

 ياقيم إوة يهل  اسوي  اا  صح ي لوص اباقم سوايلابص ابيو ال  سوا يقبي  اسوا ي 

 .زبا سو ساييي ي 

 ياة  أل و ا و  ايويص اثققص أ  ة  سأل م سأل شيص ا  سوا  ة  سويقايميعل  .2

 سوايويصح سواثققص ة  دسألخ  سأل شيص عليهي ي ي ز سوي  سألقيقيص سواعلااي  قيعل 

  س سيهي.اق خييهي سألخ د صس لس ي اسواالس  سولاس   عليهي يب ة اسوي 

س   شيي سويقايم سوا  ة   شيي ي يال  اف بقيص أ شيص سوا    ويقليي سوخلاي   .3

سوا  ةيص إوة سوزبا  ب ا   اال اص  اي  ا اعي  ازا ي  اا ي ي ح ةضال ع  سوااسز ص 

 سوخلاي  سوا  ةيص اساييي ي  سوزبي  . بي  ع   سوا    ا 

س   شيي سويقايم سوا  ة   شيي لي ياي   ا    يويعل  سو   ياي قو  يةص  .4

ااظو  سوا   ح أ   ي  ااقعهي ي  ز علة سويص سويقايم سوا  ة  سولسخل  ويعزيز 

سوعالقص سواقيا   بي  سوزبي   اسوا    الياااص سو ا   سوايايز  ولا    اقاعيو 

 سوي ايل سووعيم. يهإي ب

 الخال  )يخ ين ااس ل(  ظيي سويقايم سوا  ة  ااخ  ييو )ياقيم سأل لس (. .5

ال يقي   اوهاي سويقايم سوا  ة  علة سو اس   سويقليليص ول شيي سوا  ة ح بم  .6

ي   أ  ييقف ويشام سوقييي بيوي ايف ة  خلاييو اخلم سوقاة أ  إ  سويقايم سو ي   

 وة ياقيم سوازيل ا  سأل بير وااس هص سوا ي   سوا يةقص.اسووعيم ي   أ  يقعة إ

يي   سو شيي سويقايق  علة اقياد سوا ي   بيوي ي  اعلي سوربي   يي ص ويقي ا  .7

سواي ي س  سوااييص بهيح خي ص اأ  سويقايم ييعيام اف سوزبا  سولس ي سوي ي  ة  

ايو  اسواقيقبل  ا ا سو سألعايمال  سوزبا  با وو  غبييو اأ اسقو الاسةعو اقلا و 

 ا ل  سأل بير اأقيقي  وعاليص سويقايم سوا  ة  اةلقويو سواليرص. 

 سألااسميثل  سويقايم سوا  ة  لا س  ازلا ي  ا  خالم قيياو ب    أ ب  قل  ا   .8

اياايلهي إوة ق ا  اخلاي  أخ د يعام علة يلبيص  حة   ا   الس ف االخ س 

ا  ياقيم   س سولا  إال بيالعيايل علة ازيل او  ييا   سوا     .اي ي  سوزبي  

 يقايق  ةعيم.
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سقي يلس سوة سويع يوي  سوقيبقصح يا   يقليي يع ي  وليقايم سوا  ة    و:))سويقايم 

سوا  ة   ا علي اة  إشبيا سواي ي  سوايويص اسو يا ص اسواقيقبليص ولزبي  ح يعيال علة 

يهل  إوة يخييي ا يقعي  ا و قاق ح إقي سيي يي  ا  ةيص اي يالص ارقيةص  سقيص اي

ألسء ا  ة   واٍء اةعّيم اس قي  ح  أ ما  اي ايل ا يازيف قلف ا خلاي  اأة ي . ا

 -سوزبا  سولسخل  –سويقايق  سوايارم ب ضي) سوزبا  سوخي    سوخايق يقعة وياقيم  ضي 

 سوبي ص((. –سوا ياف -سوا   

ً ثا   :وأهدافه : أهميه التسويق المصرفيلثا

سويقايم يااي  بعل ياي اي اا باعلال  ق يعص  أ ايصيزلسل  هميه التسويق المصرفي:أ .1

سويقايم سوا  ة  الا ه سووعيم ة  سواثققي   أ ايصواظص بلاظصح بم ييا ل أيضي  

سوايويص اةة سوا ي   ب وص خي ص ا  خالم سأل شيص سواخيلوص سوي  يقاي بهي لسخم 

إي يبيي علة ياقيم سالقيق س  سوايو   اخي ج سوا   ح ابيوش م سو   ي ع  

  شييو ياي   يا ل ا    اال سويقايمح أ ايص ارم ة   شيي يا ل اسوا  ة . ال

 سولسةعص سوقا   س  سوابلعص سو ار  ا ةيويقايم وليوح   ه سواظيوص ا ال لا  ب  ير

 سالايييزحا سويياي  اعلة اسوي ايلح سوياقي  اسالبي ي ح اعلة سوخلم علة سوايةز وياويل

ييض  سولا  سوايا  سو   يثليو سويقايم  س  قي  . سو قل ا  سو ار باريبص إ و

سويع    -: )160س ه ا  خالمإقيا سوا  ة  علة اقياد لعي  يي  سوا    ابقي و ا

ياليل سوقاة سواقيهلةص  -علة اي ي  سوزبي   ايقليي خلاي  ا  ةيص يلب  يل  سواي ي 

سواويظ علة سوا ص  -سألخ دسوا  ةيص  سواثققي ل با و سو اا -ال سقيهي اياليلهي

 يثليوسولا  سو    أ ايص -ياليل سوازيل سويقايق  سوا يق  -سوقاقيص سوا  ةيص ازييليهي

 ايخ   سوق س  سويقايق  ة  سوا ي  (.

إ  اعظي أقبي  سووشم سوي  ييع   وهي سوا ي   ي ا  ة  سوق س س  سويقايقيص سوخيي ص 

علة أقي  س ي يو  أا عييو  أا ا  لا  ل سقص ا ياليم اسٍ  أا ا   سوي  قل يثخ 

غي  ياسة  اخي ي  أ ويء. ةي ا  ب و  ايخ ا سوق س  غي  اليزاي  ا باي غي  اثا ي  

  س سولا   أ ايصباوهاي سويقايم سوا  ة . أ  البل  لس س  سوا ي   أ  يع  ايل   

ازسيي اسعيبي س  يا ي سخييي  سوو ل سو   يا   سوخلاي  سوا  ةيص قياص إضيةيص ا

سو شيي سويقايق    و  ة  سواايةظص علة  أ ايصولا    سو   ييعيام اعو. ي ا  

ا ضي سوزبا ح س  سويقايم سوا  ة   سوياسز  بي   لة  سوا    أال ا ا سو بايص

سوق يف  يخضف ة يي وي ا س  قي اص علة سوا  ص اسووعم ا ل سووعم اسويلخم س ي يب 

سواثر س  سو يةيص  ق يا سوزبا  ة  سويعيام اف سوا    س يالقي ا  قي ا   ي يلبإ

إ  اقل   سوا    يهيي  .161سوقلا  سوشهي  ا ا أ   م سخيالم لسةف  الس  سوياسز 

بإ ضيء سوزبا     سوي  يالل الد  بايص سوا   . ييي   س ا  خالم  ظيي يقايق  

ياي  ا  ا ي سوعاليي  سوا  ةيص سواقلاص ةقي  شيامح يهيي ا ييع   علة إ  سو بايص ال

بم ا   اا   ه سوخلاي  اسوعاليي  سوا  ةيص ا اليهي اقل يهي علة سواةيء بياييي ي  

ا غبي  سوزبي   اإشبيعهي بم ايعظيي  و  س شبيا. البل وليقايم سوا  ة  أ  يي و إوة 
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سوا ي   و   يقهي ة  ا الص ي ليل ايياي  اوي ياو ة   اا سوخلاي  سوي  يقاقهي 

 ياقيم سأل لس  سوي اايص ااي يثل  إوة زييل  سولخم سوقاا  اس يويا اقياد اعيشص

 .162اسوا ياف سألة سل

إلى  األعمالمنظمات أهم األسباب التي أدت بح 163ايضي  ايا ز عبل سوقالي أبا قا  

 -.قي سواثقيل ا  ابيعي   -)) إدراك جدوى التسويق وأهميته في النقاط األتية:

أقاسة  ليل  لسخليص ا  إ يشي سو غبص ة  لخام أا  -س خوي  اعلال  سو اا سالقي يل .

س يويا ال  سوا يةقص  -ي يي  أ ايي ا قلا يي  سوش سء ا اي ي  سواقيهل ي . -خي  يص.

يا   سعيبي  سويقايم  القص ا م  -ظها   اعيي  ااييص سواقيهل . -با اسعهي سواخيلوص.

 ققص سوا  ةيص اسوا ياف سو   يعام ةيو((.سواث إلس  بي  

ح  :أهداف التسويق المصرفي .2 وقل يعلل   أ لس  سويقايم سوا  ة  اأ شييو اي اع  

يارال  سوقيقي سواشي   بي   ايف سوا ي   ا  ا غي  و  إال أ هي ييال بهلةي    يقيي 

يم  ضي يح ا غبي  اي ي  سوزبي   ا ياق سواثققي  سوايويص: سوهل  سألام  ا إشبيا

سويقايقيص  سوايويص. ةيأل لس واثققي   اسوهل  سوري    ا ياقيم ايز  ي يةقيص اا لاليص

يارم سوبعل سألقي  ولعاليص سويقايقيص. أاي سوبعل سوري ا  ةييارم ة  س قي سي يص سويقايقيص 

سألخي  ييارم ة  قييقي  )سوازيل سويقايق  سوا  ة (  سوي  ي يه هي سوا   ح اسوبعل

ي  اسواقي م اسأللاس  سويقايقيص سوي  يقيخلاهي ا  س قي سيي يسو   ي عَل ا ااعص ا  ا

يقاي بيويقايم و    ياقيم أ لسةو. يشام   ه سواقي م: سوا يلح سوقع ح سويازيفح 

سوا يق  ا    ه سوع ي   اةقي  بإي يل سوازيل سويقايم سوي ايل باي  يقاي   م

ةإ و ال ييخ  ش ال  اييي ريبيي  ي اي  سوازيل سويقايم واييلبي  سوقاةح ابا ي يبيعص ا

ايهل  سويقايم سوا  ة  إوة سبي ي  األسء  .بم إ و يي ي  اةم ي ي  اعييي  سوقاة

اقي م سوي ايل  إقيخلسيسوخلاي  اإي يوهي  اا سوزبي   ع  ي يم ا ية  ا يقبص ب

باي ياقم سو بايص سوايياصح ا  س ق ل إ ضيء سوزبي   سوايويي  ا    زبي    لل 

  ولا ي  .

  164ا  :سوا  ة  بيوخ ا يصح ةه  ي يبي بيو شيي سوا  ة ح  سويقايم يي   أ لس 

اياليل  غبي  سوزبا   أ ر ل سقص سوقاة اسوزبا  سول س  قياققي   بايص  .أ 

سأل شيص سوي   اف س يالا سولس ي اسواقيا  علةح اساييي ييو سوايويص اسواقيقبليص

 .  سوا يةقص ااع ةص قل يهي علة سوياري  ة  سوقاةيقاي بهي سوا ي 

ي ايي ايقليي سوخلاي  سوا  ةيص سوي  ي غ  ة  سوا ام عليهي ة  سواق   .ب 

 سوا يق  ا سوا ي  سواال ي

علة يقليي اخيل  سوا ي ي   ياقي  قاعص سوا    ا و  ا  خالم سوعام .ج 

 ة أ ام ا وايياي  أقيوي  يقلياهي اياقي  سوخلاي  سوا  ةيص بإي يبيص عل

ـ  عم سوا ي   اي يوص اف اي ي س  اييا س  سوقاة اساييي ي   .ولزبي  

 ا علهي  س  ا ا ص عيويص ة  سالقي يبص و و . سوزبي  
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اسبي ي  أ اسا  ليل   إ يشي ةيهي ع  ي يم  خلم أقاسة ا  ةيص ا ااي قص سوعام .د 

 غي  سوزبي   بهيسوزبي   أا سوي  البل ا  ي  هيا  سوخلاي  سوا  ةيص سوي  ي غب

يصح ال سقيهي ا ياليل سواشي يف سو ليل  قيراي س  سوو ن إ يشي سواقي اص ة   .ه 

 ياقي  ا ي ايل   ه سواشي يف. سوي  يا   إقيايهي ة   ييقهي ا

خلاييو اع  سوعيالي  ةيوح اسواايةظص سواقيا   ب يء  ا   إي يبيص ع  سوا     .و 

 ةقيو.ا ي زبي  وعلة قاعص ا  ا   سوا    أايي 

 سوا ي   ة  سوعيالي  ايقيعل سوا  ة  سو شيي ةهي ة    يقيص ياليليص ألس  يعل .ز 

سوعام  ااييبعص با سقبص يقاي  اي سوي يي ي ح اضف اف سوقييقي   قي علة

 .سوا  ة 

س  ياقيم سو اا سالقي يل  ا  ةف اقياد إقيا أ  سويقايم يهل  إوة ضاي   .ح 

   ا سوخلاي .ا  خالم يقليي سوا ي ي سألة سلاعيشص 

ياقيم سأل لس  سوايويص سوايارلص بـ )وقياوصح سو بايص اسألاي  اسوضاي ( اف ياقيم  .ط 

زييل   (ع  ي يم سألااسم اا ااس ل سوا   . اا يو سوقاقيص اأ لس  ياظي  

  س  ة  سألا سة سوايويص (.قيراي زييل  س  -ا ي سوق ا  اسوقلويي 

م) سبي ي  خلاي  ا  ةيص  ليل  يقي ي  ياقيم أ لس  سالبي ي  اسوي ليل ا  خال .ي 

يياي  سوخلاي  سوا  ةيص سواا ال  اي يي  أ ايي يقلياهي  -و غبي  سوزبي  

  ولزبي  (.

 :165سألخ  بيواقبي  باقيلزاي  ييبيم سويقايم سوا  ة  أ اهي .ك 

سوعليي با  سويقايم ةلقوص شيالص اويق  االال  اسوااسةقص علة  لس  سعي س  س  (1

 ييبيقو.

يضاي  اظي   سويقايم  -اسةقص سويياص ولا    ة  ييبيم سويقايمسوا (2

أ  ي ا  اقي اص سويقايم    اويير ق س س   -لسخم  هيز سويقايم. سألقيقيص

 -إعلسل ة يم   ء يضا  سوقييي باا و سو شيي سويقايق  بيوا   . -سوا   

 سوا ام علة سوااقف اسوا ي ص سوي ظيايص سواال اص.

اي ايص ااظو  سوا    )يل ي   :لفعالية المصرفية عن طريقتتحقق الكفاءة وا .ل 

خلم  ار سال ق يي بي هيح ايش يف  ار سوابيل    -قل سيهي ة  سويعيام اف سوزبي  

سواالل   ة  ألسء سوخلاي  ة  سواق  اسوا ي  سوا يقبي  اي ب   با  ييايز سأل لس 

 يّ  اسوياقلي اةقي  ولايال  اسوقل   علة سويخيي اسوا و  ااساليوية بي  سوبيوا ا ص 

 علي سوي  س ح سواقي ل . اس  يي   بيواسقعيصح سواضارح سوقيبليص علة سوقيي ح

 .166اي يي  سأل لس  باق  أاوايييهي اأ اييهي
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 المبحث الثالث
 التسويقية اإلستخبارات و تمعلوماالنظم والتسويق إدارة 

سخييي  ااقف  اظيوص اعاليص وا  ة  إلس   سويقايم سسويال  ة    س سوابا  ع   يقيي 

 ي ضا اسعيبي سيه إلس   سويقايم سوا  ة  اأ اييهي ة  سوهي م سوي ظيا  ولا   

باا    ظي سواعلااي  سويقايقيص سوا  ةيصأاي سوااا  سوري   يشيام  سوااا  سألام.

 يص)سواخيب س ( سويقايق قيخبي س الة  اي  يخين سوااا  سوريو  بي سويقايم سوا  ة 

 .اياليلهي

 

 واعتباراتها: هاوموقع التسويق المصرفي إدارةأوالً: 

: يعيال سوا ي   اةقي وه س سألقلا  التسويق كوظيفةالتسويق المصرفي  إدارة .1

سويقايمح  إلس  علة إ شيء اظيوص  ليل  ة  سوهي م سوي ظيا  ولا    يا  اقاة 

قص سوقاة اسوياليم سو ا  يا م وهي سالخي ي ي  سوي  وهي عالقص بيويقايم ا  ل س

ال سقص إا ي يص ةي  اإ شيء ة اا  ليل   ح167اسو اع  الاييي ي  سوزبي   ا غبييهي

 .اسوي ايل اس عال  اسوعالقي  سوعياص

بيوا ي    ظ س  قيخلسيسوي ة سوي ظيايص شي عص س  أ ر اي عَل سوي ظيي سواظيو  ا   

ي س و م سألاضيا سوي ظيايص سواا ال  وبقيييوح أل  سخييي    س سألقلا  ال يييل  ي ي

علة اقياد سوا   ح  اي أ و يا   ولا ي   إلخيم سويقايم ا اليي بيياي  أققيي 

ل سقص سوقاة اشب ي  سويازيف ري سولعييص اس عال  ةياي بعل. اييلخن عيا    س 

سألقلا  ة   عابص عاليص سوي وي  سواقيق  ا  سو يايص سوعاليص ة  بع  ة اا 

إ  سواوهاي سوا  ة  وليقايم يعب  ع  سواظيوص     سوي  ييايز بظ ا  خي ص.سوا ي

سوي  يالل  غبي  اإاييي ي  سوقاة  سو  يقص ولا    اولاثققص سوا  ةيص

سواقيهل ح ايعام علة ي يي  سواثققص سوا  ةيص اعهي اباي يعام علة إشبيا   ه 

  ياققهي سوا يةقا . ااةقي سالاييي ي  اسو غبي  بل  ص أ ب  ا  ل  ص س شبيا سوي

سويقايم ة   إلس  وه س سواوهاي سويقايق  ولعام سوا  ة ح ييالل اهيي ااس بي  اعام 

سوا   ح بم يا   أيضي ياليل سوا هل سويقايق  اس يي  سوعيي ويقليي سوخلاص 

ا  أ ي   ي ز اظي   سويقايم سوا  ة  .168سوا  ةيص ة  سوا ي   ب وص عياص

 : 169سوي  يز عليهي سوالي  سوي  ي  

 .خلم أا   يعص سوزبا  بيوقع   اا سوزبا  سوا يق  ا اع ةص ساييي ييو ا  غبييو.أ

ال سقيهي اياليل سوا  ةي  سو يل ح باي  س قي يليصسوو ن  إ يشي سواقي اص ة  .ب

 .ي وم إي يل زبا   يل

 س قي يليصض ا   قييي اق اوا سويقايم سوا  ة  بيواعييشص سو يالص ولبي ص .ج

 سوي  يعام بهي سوا   . س  يايعيصا
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ح أل  سألخ دياقيم سوي يام بي  سواظي   سويقايقيص سواخيلوص اسواظي   سوا  ةيص .د

أ  س و يي بي هاي أا يعي   يثر  علة اال  سو ثيص ا اضار سواهييح ا بيوييو  و  

 .     يثل  إوة ياقيم سأل لس  سوا  ا 

يليص اهاص ة  ةهي سو شيي سوا  ة  ااعيا ص سويقايم سوا  ة  سوالي  ألس  يال يعل.ه

 سوعيالي  بيوا    ة   قي سوقييقي  اا سقبص ااييبعص سوعام سوا  ة .

 و.إي ي ييسوقييي بباا  سوقاة ا  اف ا ةان ا ياليم ييا س  سوقاة ا .و

سزلييل  زعيهي  اا  س  اسويواة  اقيا سوي  ي شل س   يايز سواثققيإ  سوييبف سو   

واعيال  علة سواعلااي  اسواع ةصح ة  ظم سالقي يل سو ليل سو   ي  ز علة سوي يةقيص س

و   يقال إوة يقليي س بلسعي    سوي يةقيص سوا يم سأ باسقي يليي  سواة   اوي  سو ل  . إ  

سوا ي ي  اسوخلاي  سوي  يلب  ياااي  سوقاة سواي لل ح ةضال" ع  إا ي يص  ا 

واع ة  وخلم أا إبلسا ي  اوا يي ايقلاص يا  هي ا  إلساص سواثققي  سالقيويل  ا  سوي س ي س

 قبقهي سوي يةق .

: ييعيام بع  سوا ي   اف سويقايم علة أ و كعمليةالتسويق المصرفي  إدارة .2

سوا   ح بم اأايي ي ي ا   إلس  سويقايم اازعص علة  يةص أققيي  اهاصعاليصح إ   ي ا  

سواقيايي ح ا يي ص و و  ي عَل ي ايص لا   سواظيويص وةة سل ة   يةص ا  ضا  سواهيي

اأقيوي  سويقايم ة  سوا    ا  اقثاويص  يةص إلس س  سوا    اسوعيالي  بو. 

ةيعليص ة  اضف اخييي   شيي سوا ي   اة اعهي  أ ر اييايز   س سألقلا  با و 

سواخيلوصح إال أ و يعيبو خيا   ايم سواقثاوي  ع  سويقايم ة  إلس س  سوا    

خيلوص ويقلي   سيهي و ا هي اخييي  اا و ي  ة  سواق   وقو.  اي ي   إعيل  سو ظ  سوا

ا  اق  ألخ  ة  سوهي م سوي ظيا  وليقايم بيوا    وياةي  خي يص سوا ا ص ولي ي  

اف سوظ ا  اسألاضيا سواي ي   لسخم اخي ج سوا   . اا  سواويل   ي سو اف بي  

يل  ا  ازسيي  م أقلا  باي ييال ي اف ظ ا  سألقلابي  ة  أقلا  اسال ا و  وإلة

اإا ي يي  سوا    ايبيعص ا الص سوقاة سوا  ة ح اف ض ا   ا سعي  اي ييي 

  ةو ا   وقي  اياالو ا  ي يوي  ة  ضاء سوا يةف سواياقعص ا   اي اأقلا  سوي ظيي 

  سو   ييي سخييي ه.

ي ب   أ  يقا  بيوا ا ص  يقايق ابا و عيي ةإ  ي ظيي س لس س  سواقثاوص ع  سو شيي سو 

ايييل  و  ا  سواقثاوي   اسوقل   علة سوي ي  ة  بي ص ا  ةيص ييايز بيوي ي  سواقيا 

بيو ظ   سوخي  يص ااييبعص  سو   ييايز ي يهع  سو شيي سويقايق  أ  يياسة  وليهي س 

إ  سوي قيم  .ا  سولسةعيص سوييا س  ة  سوقاة اس ل س  واي يلا  ااوهي اف ل  ص عيويص

ح أللسءسسويقايم سوا  ة  و ةف ةعيويص ا ويء   إلس  اف بقيص س لس س  بيوا    ا

سوعالقي   إلس  سويخييي علة اقياد سوا    ا إلس  اي ب   أ  ي ا    ي  يعيا  بي  

ولا ي   ة  اظيويي  أقيقييي   اي  سألقيقيصسويقايم. ييارم سواظي    إلس  سوعياص ا

ةضال ع  قييي سوا ي   بيزايل سوزبي   بيوعليل ا   حسألااسمق س  اوظ سوالس ف اإ

  .170سوخلاي  سوايويص سواي لص بهييي  سواظيويي  سو  يقييي 
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بل سقص زبي   سوا    سوايويي   اس   سوعام سويقايق  ة  سو هيز سوا  ة  يبلأ  

 .هيسوا يقبي  وليع   علة ساييي ييهي سوياايليص ا غبييهي اقل سيهي الاسةع

اب يء علة   ه سوالااي  ييي ي ايي ازيل ا  سوخلاي  سوا  ةيص بش م ا يق  قاسء  

بإلخيم خلاي  ا  ةيص  ليل  أا يياي  سوازيل سوخلا  سوا  ة  سوايو   شبيا  غبص 

اإاييي ي   ثالء سوزبي  ح اييضا    س بيويبف عاليي  يقعي    ه سوخلاي  اي اي هي 

اا سوا    علة أ  ياقم سوا    اعلم  ب  ا يق  ايازيعهي ا  خالم شب ص ة 

سو شيي  إلس  اغي  ا يوة ةيو يقا  وو بلةف إويزساييو قبم سواالعي . اي ييص ي يوي  

 سوا  ة  اا  اةييو.

ة  سواق   وقو ي اي  إاييييي  اقي يص ولاخيي  سواقيقبلص اااي يقلي ييبي  أ  سوعام  

 يقي  اةم ا يم ا    ي س ا  سو يي لح اي يام اي سبي سأل زسء  سويقايق   م

يقيخلي  يي ل أا اخ  ي   م اظيوص يقايقيص  الخال  ولاظيوص سويقايقيص  إ   ي   أا

ة  إيي  لس    اا ي يزيل ا  ياقي  ألسء  م اظيوص ا  يل   وهي ايعامسوييويص 

  سواظي   سويقايقيص ايعظي ا   يي  هي.

يايم سويقايم سوا  ة ح : خارطة التنظيميةعلى الكموقع التسويق المصرفي  إدارة .3

 يي ص وياالو اقثاويص  حا ي ص اهاص ة  سوهي م سواظيو  ولاثققص سوا  ةيص حب وص عياص

ااس هص سواشي م سويقايقيصح سوي  ييارم أ اهي ة  سةييير ة اا  ليل  ولا   ح أا يقليي 

إ  سء  اعي ص يييل أااسوو ة  اش اعي   إقيراي خلاي  ا  ةيص  ليل  وزبي  وح أا 

  .ل سقي  يقايقيص وهي

ل سقص سواقيهل  ا غبييو الاسةعو ا يويص إشبيعهي ا  سو يايص سوا  ةيصح  ةضال ع 

س  يعيالو اف سوا   ح اس شهي  ع  يل  سوخلاي  اسوي ايل وهيح إقيا اضاي  

 .بياظي  س ا ي يي  س عالايص سواخيلوص

سوزبي   اإي يله اةم ا ي ل يقايقيص ايقلاص  يشي إ يب ة ا ي ل علايص يعام علة    و  

  .171ياييج إوة سواع  بهي اإل س هي بش م علا   شيل.

سويقايم سوا  ة  ألام ا   ة  بلسيص سوقيي ي ح ة    ه سووي    ي  علة  ظه وقل  

قل يارم   س ع   وهي بيب   اعييي  يقايقيصح اااس هص يزسيل سوا يةقص سوي  يي سوا ي  

سويقايم ا  إقيخلسي ا ايصة  عل   اسا ح ياي  ة  اقلايهي سقي يا سواقثاوي  ب ي يايس 

س  ا قيا ا  اي  س  سواظيوص ة  ياقيم أ لس  سوا ي   سولا  سو   يا   أ  يلعبو   ه

ا ي ص  اظيوص أقيقيص ة  سوهي م سوي ظيا  ولعليل ا أ ايصب و  س يق  سويقايم س ح اسالقيق 

 .ا  سوا ي  

سويقايم سوا  ة  ا ي ص اااقعي  إلس  ل  ا ال اي ص اض ا   الاص إ  يا ز و س يي 

 .172ايايي لثابي علة سوخي يص سوي ظيايص ولا ي   وةقبي  سآلييص


 
 س ي يال ييا  سو  يعص سوا  ةيص خي ص بعل سوييا س  سوي  اوا يص ارا    .أ

 اسواعلااي .

 .زييل  سواع  سوا  ة  ولد زبي   سوا    .ب
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اسة سوعيوايص ايا ي  سوخلاي  سوا  ةيص بعل ايالل ا ظاص سوي ي   س ويير سألق .ج

 سوعيوايص 

 سال يقيم ا  اوهاي سوخلاي  إوة اوهاي سوا ي ي  سوا  ةيص. .د

 .سشيلسل سوا يةقص ة  سوقييا سوا  ة  .ه

 .ييا  أ ظاص سوعام سوا  ة  اشب ي  سالي يم .و

ع  إشبيا سواي ي  ا  بيوزبي  ح باع ة سوبا  سواقيا  لس  سوياام إوة اوهاي س  .ز

 سو غبي .

 خو  سوي يوي  اي شيل س  وية ة  سوا ي   اف يقليي سوخلاي  باقعي  ا يقبص. .ح

 سألخ ديقايقيص أقا   ببقيص اظي وو  إلس  سوا ي   علة ا ال  إلس  و س ييايي علة 

ضا  سوهي م سوي ظيا  ولا ي   با وهي سواا    سويقايم إلس   يا  سقي إ 

 يي  سوا  ةيصح سووعل  ولعال

سواعلااي  سواقيال  ا  سوقاة سوايو   يعام علة ا سقبص ا اييبعص لس    ه س 

اسوا  ة ح ا اع ةص سال يبيعي  سألاويص اسواياسويص ولزبي   ع  سوخلاي  سوا  ةيص سوي  

ةيوعام سوا  ة  عام ايعلل ااي يام سألبعيلح  يقلاهي سوا    االد  ضي ي ع هيح إ س  

 ظ س   ة  عيوا ي سوياي سويقايم ح االغ ة ع  اظيوصسألقيقيص ةيو سواظيوص يمسويقا يارم

  وشل  سوي ي س  ايقلبي  سألقاسة.

يقيال سوا ي   سوي ي يص : المصرفي اعتبارات حاجة المصارف لتطبيق التسويق .4

 اي يهي ة  ييبيم اوهاي سويقايم إوة ا ااعص ا  سالعيبي س    : 

ي عَل ع ضي ا  يح أ  أ و يا   زييل   ويء  ألسء  أ  ع   سوخلاي  سوا  ةيص  .أ 

 سوخلاي  سوا  ةيص سوايويص أا سقيالس  خلاي   ليل  ب يءس علة  غبي  سوزبي  .

أ  قاة سوخلاي  سوا  ةيص يا   ا وو با و قاة اشي ي ح ا ا سوقاة سو    .ب 

س ييايز بزييل  سوع   ع  سويل  اقيي   سوزبا  علة سواي ي س  سوايا اص ة    

سوقاةح اا  ري يا ل ا يص  قبيص ولد سوزبا  ة  سواويضلص بي  سوا ي   ابي  

ا  سوض ا   علة سوا    سوبا   أ ب سوخلاي  سوا  ةيص سواع اضصح ابيوييو  

سوخلاي  قباال ولد سوزبي   اااياوص إق يعهي بيويعيام ةيهي ا ا اي يقاي بو  أ ر ع  

 . 173سويقايم سوا  ة 

ة  بي ص سوا   ح ةيوبي ص سوي  يي ية  ة  ظلهي سوا    ييقي  سوي ي س  سواقيا   .ج 

بلاسي سوي ي ح اسواقيقص ةإ  سوزبا  سوا  ة  يي ي  اي ييو ا  ةي   ألخ دح ا  يي ص 

و و  ةإ  اي يو ول قال اسال ياي  يي ي  أيضيح ةضال ع  ب از ساييي ي   ليل  با ا  

اسوي  اوا يص اغي  يح و و  ةإ و ا   س  يايعيصا س قي يليصسواق   يي ص سوييا س  

سوا     إلس  غي  سواايام أ  ي ي  أل  ي يي   ا    سو  ير سو يام اي وي يقي ف 

 .174بولقوص سويقايم
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ح إ  أ و يثل  إوة ياقيم لس  إ  سويقايم سوا  ة  يقيعل ة  ي شيل ق س س  س  .د 

ي ي  سوايعيالي  اع ةص أةضم بقييعي  سوقاة اسويع   علة يبيعيو اأبعيله اسايي

علة سيخي  ق س س   شيل  ييعلم بي ايص ايياي  قاة  لس  ةيوح ا ا اي يقيعل س 

 سوخلاي  سوا  ةيص.

سقيعلسلس وااس هص ا يةقص سوا ي    أ ر إ  سوا ي   سوي  يقيخلي سويقايم ي ا   .ه 

  ا ي ي  ا خلاي  ا  ةيص اشيبهص سوي أا سواثققي  سوايويص سوي  يقاي بيقليي سألخ د

 ي يهل سقي سيي يي  ي يةقيص ايبيي ص قعيي الاي ي  سوقاة. 

ح إ   -خلاي  سقيشي يص -إ  قييي سوا ي   سوي ي يص بيقليي خلاي  ة يص ايخ  ص .و 

ياييج   ه سوخلاي  إوة عالقي  اقيا   وال  يايلص اإوة ياسة  قل   بي  ا  سورقص 

اقي   ا   سوا    ة  سوايبيلوص بي  سوا    اسوزبي  ح اسوعام سواقيا  علة ي

 .175سوقاة سوا  ةيص

إ  سوخلاي  سوا  ةيص ي و ل ببع  سوخ ي ن ا هي اقيقييهي ولاي ي س  سوبي يصح  .ز 

ح إ   يع     ه اسو اييص. اغي  يةضال ع  علي سوالااقيص اعلي سوقيبليص ولخز  

ج سواي ص إوة يب   أقلا  اعي  وليقليي اسوع   ا ا اي ي علهي يايي أ ايصسوخ ي ن 

 ا روص اايايز . إوة  هال يقايقيص

إ  قييي سوا ي   بييبيم ابيل  سويقايم سوا  ة  يع   ااييص  وقهي ا  ال   .ح 

 سوا يةقص سو يي ص ع  سوظ ا  سوبي يص سو ليل  بوعم سوعاواص سوايويص.

يعقل   ه سواعياال  ةضال ع    ر   سويعياال  بي  سوا    ا سواايي سوخي    ا .ط 

يز بهي سوا يل سوا  ة ح اسواايةظص علة سوزبا  سوايو  ا    سوخ ي ن سوي  ييا

 سوزبا  سواقيقبل .

 س قيي  سوقلف سوا  ةيص ولزبا ا  ةيص بيقليي  هال يي وم بيلةم ا سو لس  و س يقاي س 

بقهاوص ا قي  ب ويء  ا ةعيويص اإ قي يص بل سقص سوقاة ا سوزبا  سوا  ة  ا ياليل 

يي سوخلاي  سوا  ةيص ا ياليل سألاقي  ا سألاي   سوا يقبص  غبييو ا ساييي ييوح ا يقل

اف ااياوص ب يء  ا      يص إي يبيص ع  سوا    ا خلاييوح اياويل س يبيا .ويقلياهي

إي يبيص ع  ا ا ص سوا    سوعيويص ة  سالقي يبص واي ي س  سوقاة سوا  ة   أ ر 

ق يا سوزبا  بيويعيام اف إ ساييي ي  سوزبي   اإشبيا  غبييوح ايقيا  ة  اييا س 

و ةقيح بم ييعلد إوة خلم سألقاسة ا سوزبي  . أ لسوخلاي  سوا  ةيص سوي   اا  ا  

و ولخلاص  إ ضي و ا يقبم سقي ساييو وييا  ي ا ياقي هي ا إقيخلساااييبعص سوزبا  بعل 

 سوعام علة اع ةص سألقبي  سوي  قل يثل  إوة إيقي  يعيااليو اف سوا   .
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 ً سولي سو    Informationيعل سواعلااي   :: نظم المعلومات التسويقية المصرفيةثانيا

سوايز  ييي اضف سوخيص سو يل  ايياقم اسوي  ة  ضا هي  حيق   ة   قل  م ا ظاص

 .سوي يةقيص االيي  اعيوايي  اسوا ام علة ا ص قاقيص ايزسيل 

 ي  ااعيو يهي اإخ س هي علايص و اف سوبيي يق يي  اي ة اسبي    سواثققي و س ةيا   

علة ش م اعلااي  اليخي  سوق س  سألارم اسألةضمح ع  سوقاة اسوا يةقي  ا غبي  

 .سوزبي   ااي ييهي

اخي ص سوا ي   إوة  ظي سواعلااي  سويقايقيصح  سواثققي ابه س سزلسل  اي ص اخيل   

 يي. ظ س وقل يو علة ياةي  سواعلااي  وي شيل سيخي  سوق س  سويقايق  سوقل

اسواعلس  اسال  سءس  سوي  يعام قايص  سألة سليع    ظي سواعلااي  سويقايقيص با هي "

وي  ي  اياليم ايقييي ايازيف سواي ي  بش م ا ظي ويزايل سواعلااي  و ي ع  سوق س س  

سويقايقيص" ايبلأ  ظي سواعلااي  سويقايقيص اف سوالي ي  وياليل ايقييي اي ييهي ا  

  بع  سألايي  ياس و بع  سوالي ي   عابص ة  اع ةص بع  و   ة حسواعلااي 

سواعلااي  ارم خيي سوا يةقي  بشا  يياي  سوا يل ارال  خالم سوعيي سوقيليح أا سقبي  

  .أقمع   ا ي ي   ليل  بقع  

ي يبي ببعضهي بش م  سوي قايقيص ا  علل ا  سو ظي سوو عيص يي ا   ظيي سواعلااي  سوي

 :سآلي  ا ا ي   ظيي سواعلااي  سويقايقيص(1-2)اياض  سوش م ي يال 

 
 مكونات نظام المعلومات التسويقية. (1-2شكل )

 /http://netspeker.blogspot.com المرجع:

 

http://netspeker.blogspot.com/
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 اال ايعلل  ازسيي وهي س قي يليص سواثققي  ة  سو ظي إلس  ا سواعلااي   ظي إقيخلسي إ 

 علة اسض  بش م ي ع   سوازسيي ايل  سوايويصح اسواثققي  سوا ي   ة  هيإقيخلساقياي 

  .سوا  ةيص سوخلاي  اقياد

 :سآلي  (3-2 لام)سو ة   اي سوخلاي  ا يال  بع  ياضي  ايا  

 ( مجال الخدمة ومظاهر تحسينها3-2جدول)

 الخدمة تحسين مظاهر الخدمة مجال

 الخدمات تحسين

 بائنللز المقدمة

 سوو اا ا  ة ا أ  ا  سوقا  إا ي يص --سال يظي  زا  يخوي 

 اسال      اايص ولد سوخلاص ي يام

 القروض تقديم

 االئتمان

 ياليل ة  سوق عص-سوزبا  وااق  سال ياي يص سول سقص ة  سوق عص

 لس  س  خالم ا  سوا ي   اقياد علة سال ياي   سوزبا  ااق 

 سال ياي يص سواخيي   قيي  ة  سولقص- سال ياي اخيي  وي ايف سوعياص

 ة  سولقص -سواثققص ياليم سو  يعصح خالم ا  ولزبا  سواقيقبليص

 ة  سولقص -.ولزبا  سواا ااص سال ياي يص سوااسةقص ش اي ي وي 

 سواقيقبليص سوزبا  يقليلس  ا  ص اييبعص

 اإلنتاجية تحسين

 

 .قي ليصسوا سولا   اسخي ي  سواعياال  يق يم عاليي  يخوي 

 سوبيي ي  يق يم ة  سولقص -اس   سءس  سواقي لس  اياايل يبقيي

 ظروف تحسين

 العمل

 سالي يم اقي م يياي  -اسوي هيزس  اسواعلس  س   سءس  ياايل

 سوهيلةص غي  سو ايي يص سألعايم إو يء

 وتنشيط تطوير

 المال رأس سوق

 م  يلي ي يم ع  أااسوهي ياظي  ة  سوا    زبي   اقيعل 

 سال يييبي  ضاي  حقيراي س 

 الخدمات

 األخرى المتنوعة

 خلاي  -بعل سوا  ةيص ع  سوخلاي  -سآلويص سال ياي  بييقي 

 سوبيف

   

وهي ازسيي ايعلل  اال  س قي يليصسواثققي   النظم في إدارةنظم المعلومات و إستخدامإن  

علـة  باضارسيي ي ع   هي ة  سوا ي   اسواثققي  سوايويصح ايل  سوازإقيخلساقياي 

هي  اي اـقياد سوخلاي  سوا  ةيص. ايا   ياضي  بع  ا يال  سوخلاي  ااظي   ياقي 

 : 176علة سو اا سآلي ( 4 -2 لام) ي ا  ي سو لام
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 .177هانظم المعلومات في مجاالت الخدمات ومظاهر تحسين إستخدام( مزايا 4-2جدول)

تحسين 

الخدمات 

المقدمة 

 للزبائن

القروض تقديم 

 )االئتمان(

تحسين 

 اإلنتاجية

تحسين 

ظروف 

 العمل

 

تطوير 

وتنشيط 

سوق 

رأس 

 المال

الخدمات 

المتنوعة 

 األخرى

- 

يخوي  

زا  

 سال يظي 

إا ي يص  -

سوقا  

ا  أ  

ة ا ا  

 سوو اا

ي يام  -

سوخلاص 

ولد 

اايص 

    

 اسال 

سوق عص ة   -

سول سقص سال ياي يص 

 وااق  سوزبا 

سوق عص ة   -

ااق   ياليل

سوزبا  سال ياي   

وي ايف اخيي  

 سال ياي 

سولقص ة  قيي   -

سواخيي  سال ياي يص 

سواقيقبليص ولزبا  

 اـ  خـالم ياليـم

)سو  يعصح 

 سواثققص(

سولقص ة  ي وي   -

ش اي سوااسةقص 

سال ياي يص 

 سواا ااص ولزبا .

سولقص ة  اييبعص  -

ا  ص يقليلس  

 سوزبا  سواقيقبليص

يخوي   -

 عاليي 

يق يم 

سواعياال  

اسخي ي  

سولا   

 سواقي ليص.

يبقيي  -

اياايل 

سواقي لس  

 اس   سءس 

سولقص ة   -

يق يم 

 سوبيي ي 

 

ياايل 

س   سءس  

اسواعلس  

 اسوي هيزس 

يياي   -

اقي م 

 سالي يم

إو يء  -

 سألعايم

سو ايي يص 

 غي  سوهيلةص

 

اقيعل   -

زبي   

سوا    

ة  

ياظي  

أااسوهي 

ع  

ي يم 

   يليم

 حقيراي س 

ضاي  

 سال يييبي 

 

بييقي  

سال ياي  

 سآلويص

خلاي   -

 سوا  ةيص

 ع  بعل

خلاي   -

 سوبيف

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

 مكونات نظم المعلومات التسويقية:

سواق ال بيوا ا ي  ح سأل ظاص سوو عيص سوا ا ص وهي سعيايلس علة اوهاي  ظ يص سو ظيي سو   

ا  سأل ظاص سوو عيص سواي يالص ح اعليو يا    بقض  بإا ي يص ي ز ص سو ظيي سواسال إوة علل

نظم التقارير ونظم االستخبارات التسويقية :و بحوث التسويق المصرفي ا   ي ةياي يل  :

  :179نظم التحليل التسويقيا :  178الداخلية

يعل يب   اوهاي سويقايم سوا  ة  سوالي  أا س الاي ة  ظم سوييا س  سوايالاقص سوي  

يقي ي   س إ   سوا  ةيصح اسوي  يبلا   أ ي االااهي ة  سايلسي سوا يةقصح يشهل ي سوقياص 

سواوهاي ة  زييل  ااس ل سوا    ا ا  ري ياقيم سوياسز  ة   ي م ااس ل سوا    ا 

 ييو. إقيخلسا

اسوي ة سوعلايص ة   اف سوبيي ي   سألقيوي ايضي  ظي سواعلااي  سويقايقيص سوعليل ا  

اعلااي  اويل  يقيعل سوا    علة سيخي  سوق س س ح ا  ه اياليلهي ولا ام علة 

 ) سواخيب س ( قيخبي س سوي ة   : باا  سويقايم سوا  ة ح باا  سواقيهل ح  ظيي س 

 ( سآلي :2-2 اي ي ا  ي ش م ) سويقايقيص سوا  ةيص

 

 
 نظم المعلومات التسويقية( 2-2شكل )

هي  اف ايق يم اياليم يع   باا  سويقايم بي  :بحوث التسويق المصرفي .1

ح ايا   أ  ييعلم   ه سواشي م واشي م سويقايقيص ولقلف اسوخلاي سوبيي ي  سوايعلقص بي

                                       
 التقارير المالية والمحاسبية التي يستخدمها مدير التسويق في العمل مثل  نظم التقارير الداخليةو

ير تحوي العديد من المعلومات المهمة مثل : حجم المبيعات على تحسين األداء ، ومثل هذه التقار

الحالية ، التدفقات النقدية ، حسابات الدفع ، حجم المخزون السلعي ،معلومات عن األداء والتي 

 تساعد في تحسين عملية التخطيط التسويقي .
 ة هائلة في عالم لقد أدى ظهور الحاسبات اآللية ، وتطورها إلى حدوث ثور نظم التحليل التسويقي

تحليل البيانات التسويقية، وبالتالي ظهور هذا النوع من النظم الذي يستخدم عددا من النماذج 

اإلحصائية ، بغرض تحليل العالقة بين بعض المتغيرات أو التنبؤ يبعضها ، هذا فضال عن تحليل 

 تخاذ القرار.  البيانات تحليال وصفيا لتقديم المعلومات التي يحتاجها مدير التسويق ال

 



105 
 

ا  و  يع   با هي  ظيي اي ياـم  .سويقايق ع    ا  ا ا ي  سوازيل  با 

Integrated System حي يا  علة قلقلص ا  سوعاليي   س  سويبيعص سو   يص

 اف سواعلااي  ع  ظي    أا اش لص يقايقيص اعي صح ري  اسوايلس يص سوا ااص بهل 

ي  ي    ه سواعلااي  اياليلهي ايوـقي  ي. باقلا  ا يق  علا ح يقيييف سوبيا  

ا  خالوو سوا ام إوة ا ااعص ا  سواقي م سوي  يا ـ  أ  يقيعله علة ةهي يل  

  سواقيقبمح ايقيعل سوظي    أا سواش لصح اا  ري سوي بث باي قـي ا  عليـو قـلا هي ةـ

سويقايم علة سيخي  سوق س س  سوالزاـص بخـ ان أقـيوي  سوي     إلس    س بيويبف 

سواا  صح ولي ل  ويل  سواش لص أا سوظي   ح اياليل إ ـ سءس  سواييـص اسواـ   إزسء 

 زء ا   ظيي يعل باا  سويقايم سوا  ة   شييي  اي ياال   .  الارهيإايايال

ي يا  علة قلقلص ا  سوعاليي  سو   يص اسوايلس يص بهل   اف ايقيص سواعلااي  سويق

اعلااي  ع  ظي    أا اش لص يقايقيص  س  يبيعص ا  ةيصح اي  ي  اياليم 

ايوقي    ه سواعلااي  باقلا  ا يق  اعلا  ولا ام إوة سو يي ل سوي  يا   أ  

ي ا  عليو قلا هي ة  يقيعل ة  ةهي يل  سوظي    أا سواش لصح اا  ري سوي بث باي ق

 سواقيقبم. 

ايهل  باا  سويقايم إوة  اف سواقي م ع  اش لص اعي ص اياليم   ه سواقي م 

بشا  سيخي  ق س  اعي . اعلة  و   لس  ب ـ   إ ـي   سوي يم أايي سواق اوي  ة  س 

  ةإ  باا  سويقايم ال يالل ق س س  اعي ي  ي   سيخي ه اإ اي يزال سقيقي   يواي  وق س

 . 180سوعليـي لس  قليي ييخـ ه س 

ياليل اش لص سوبا  ااضف  -:)181ايا  باا  سويقايم سوا  ة  بعل  خياس    

ياليم سوبيي ي   - اف سوبيي ي -ي ايي خيص سوبا  - ييغص ة ا  سوبا  -سأل لس 

إعلسل سويق ي  سو هي   ايقليي سويا يي (. ا  ي  عل  ا يال   -اسقيخالن سو يي ل

يقيييف سوا    سوا ام علة اعلااي  إ   هي باا  سويقايم سوا  ة ح يقيخلي ةي

 قياص ا  باا  سويقايم سوا  ة  يقيعله ة :

ا غبييهي. سوا    ايلبيص اي ييهي  بقلا  زبي   سوا  ةيص لس  سل س  س -أ 

اسويع   علة اقياد االء ي ولا    ا ضي ي ع   ال  سوخلاي  سوا  ةيص 

بي   سواايالي  أليص خلاي  ا  ةيص ي ا  سوا    سواقلاص ةضال ع      سوز

 يقلياهي إوة سوقاة.

ة اا سوا    ولا ييم سوي   اي ييص س يشي بخ ان ل  ص    سء سوزبي   ل سقص-  

اياليل أاي   يازيف سوخلاي    ال  سوخلاي  سواقلاص وهي.قيي  يقي ا  ةيهيح ا

 .وا يقبصاإ شيء سوو اا اسخييي  سالد يق يي  سوا    سوي اي   س

 ليل ح ب يء علة  اسبي ي  أخ دسواقيعل  ة  يياي  سوخلاي  سوا  ةيص سوايويص -ج 

 اايام ا غبي  سوزبي  . إي ي ي ص بسواع ة

ي ز ص سوقاة ا  خالم يققيي  سواقيهل سوا ام علة اعلااي  عياص ع  سوقاة -ل 

 سوقاة إوة قييعي  وياييز سوزبي    ا  سالاييي ي  سواايرلص.
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 إلس  ياليل سواش ال  سويقايقيص سوي  ياس و ا  خالم  يهيأ اي سويقايم اي يق  باا 

ا  سالقيعلسل وااس هيهي اسوي ل  وهي  لس  سواثققص باقلا  علا  لقيمح باي يا   س 

 سأل مةهي يبيعص الي ياي يي  سوقاةح ااع ةص سوقاد اأيضي   ة  سواق  سوا يق .

علة ةهي سوقاة باي ي سيهيح اياة  وهي  لس  س  يقيعل سواثر   ةيهيح ا ـ س اـ  شـا و أ 

سوا يق  ول ل علة   ه سواي ي س  اسويعيام اعهي  سوقل   علة ياليل أقـلا  سويـ   

 ة  سواق  سوا يق .

أ  باا  سويقايم باي ياة ه ا  اعلااي ح ا  شا هي أ  يزيل ا  اضـار ةضال ع  

يا ل اسوو ي يص ة  سواي ي س  سوي  يال  ح ايقلم ا  اش لص علي سولس  س  سو ثيـي أاـيي

ا ا ص  يةيص ة  سخييي  أقيوي  سوعام سوبليلص ااضف  لس  ييي  وإل ة  سوقاةح ا ـ س

وااس هص اي قل يقي ل ا  أاضيا ة  سوقاةح يضي  إوة  و   ي  سوا يقـبصس قي سيي ي

ي بث اسوياليم سوقل   علة سو لس  باا  سويقايم يعي  س  أ  سواعلااي  سوي  ياة  ـي

س يص سواعلااي  سوي  ياة  ي باا  إقيا أ   باي يضا  اضف سوخيي سوا يقبص.

ة ن  ليل  ايا   ا  ةي  ا يال   سويقايم و  يم سويقايم يا   اـ  سو ـش  عـ 

عــ  اي ــي  سقــيهال يص  س يص باا  سويـقايم ي ــش إقيا  س  عاس ل ا زيصح ة

 .182ـقص ة  ــي   شــبيعهياــشبعص ييــير ولاثقـ غيــ 

 بين نظم المعلومات التسويقية وبحوث التسويق .المقارنة ا  (4-2جدول)

 نظم المعلومات التسويقية بحوث التسويق 

 .تركز على المعلومات الخارجية 

 .تهتم بحل المشاكل التسويقية 

 .تتم بشكل متقطع كمشاريع محددة 

 . تميل إلى التركيز على الماضي 

 ليس ضروري  راستعمال الكمبيوت 

 مصادر نظم المعلومات التسويقية  أحد 

 .تستعمل منذ سبعين سنة 

  تتعامل مع المعلومات الداخلية و

 الخارجية.

  وحلها . لحدوث المشاكتهتم بمنع 

  تهتم بالمستقبل وتتم بصفة مستمرة 

  .. تستند إلى نظام الحاسب اآللي 

   يعالج الجوانب التسويقية وغير

 منذ الستينات . لعمالتسويقية. وتست

 47:، ص،مرجع سابقمن المنتج إلى المستهلكالتسويق  ،: الحاج طارق وآخرونجعرالم

،وتتم على أساس مشروع  يتضح جليا أن بحوث التسويق تهتم بمعالجة المشاكل التسويقية

 .،، يتعلق بمشكلة محددةبحثي معين

ولذلك فدورها في حين تهتم نظم المعلومات التسويقية بتجنب حدوثها  ومعالجتها عند ذلك , 

وث التسويق ت عكس بحمستمر باستمرار قيام المشروع ، كما أنها ترتكز على تخزين البيانا

 .من خالل الحاسب اآللي

يهل  سوا    ا  خالم باا  سواقيهل  إوة ل سقص لاسةف  :بحوث المستهلك .2

اخ ي ن اعيلس  اياقعي  سوزبا  سوايو  أا سواايام ولخلاص سوا  ةيص سواقلاص ووح 

ب يص سوياري  علة قلا و ابيوييو  ياقيم سوازيل ا  سأل بير. اييي إ  سء باا  

ة  سوخلاص سوا  ةيص سواقلاص  يف سقيبي ي  واع ةص   سء سوزبي  ازسواقيهل  ا  خالم ي
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وهيح اب يء علة  يي ل   ه سالقيبي ي  ييي يقييي سوخلاي  سو ليل  اسوا يةقصح ابا  ايوص 

سوقاة ا  اي  ا او اا ي و ايبيعيوح ابا  أقيوي  سوبيف اسويازيف اس عال  بهل  

با و سوقلا  سو   يقاي بو  يع ي  قلا  سوزبا سخييي  اقي م س عال  سوا يقبص. ايا   

 ع لاي يبارا  ع  سوخلاي  اسوا ي ي  سوا  ةيص سوي  يلب   غبييهي ااي ييهي. سألة سل

 ا  : 183اب يء علة  و ح يا   ي  ي  سوق س س  سواب يص علة قلا  سوزبي  

ا ا   سوق س س  سوي  يي لل سوزبا  ة  سيخي  ي  ظ س  ال يوي قرارات مطولة: .أ 

سواخيي  ح او غبيو ة   اف سوازيل ا  سواعلااي  ع  سوخلاص أا سوا ي ي   ل  ص

 سوا  ةيص سوي  ي ا  ش س هي أا سوا ام عليهيح اغيوبي  اي يي     س سوزبا 

بعلي ا ال خب   قيبقص وليو ةياي ييعلم به ه سوخلاص أا سوا يل سوا  ة ح اا  

ا ص ا  قبم سوا    أا باقييص سألارلص علة  و  ش سء عقي س  أا أ سض  اال

 سوا   .

علل االال ا  سوا س   ا   سوق س س  سوي  ييخ  ي سوزبا  قرارات محدودة: .ب 

خالم ايييوح او   ي ا  وليو خب   ااع ةص اقبقص به ه سوخلاصح اف ا ال عل  

 بلس م ايياص وليوح اا  سألارلص علة  و  سوق ا  سوايويص سواي اعص.

سوق س س  سوي  ييخ  ي سوزبا  بش م اي    اييايز   ه ا    قرارات روتينية: .ج 

سوخلاي  بي خوي  أقعي  ي اقهاوص سوا ام عليهيح اا  سألارلص علة  و  قا  

 اسيلسا سو قال.

اا  سو لي  بيو    أ    ي  سوعليل ا  سوعاسام سولسخليص اسوخي  يص سوي  يثر  علة 

اا  سألارلص علة سوعاسام  بش سء سوخلاي  اسوا ي ي  سوا  ةيصح ق س  سوزبا 

 الد اع ةص سوزبي   حالد إل س  سوزبي   حسولسخليص: اي ي  الاسةف سوزبي  

سوي  ييايف بهي  سوشخ يصاسو وي   ي ي ي بخلاي  سوا   ح سواعيقلس  اس 

 سوزبا . اا  سألارلص علة سوعاسام سوخي  يص سوي  يثر  علة ق س  سوش سء:

ح اسو ايعي  سوا  عيص س  يايعيصوا يافح اسويبقي  سورقيةص سوعياص سوقي ل  ة  س

ع   ارم سألق  ح اقاعص سوا   ح اسو ا   سو   يص سوي  ي ا هي سوزبا 

 سوا    اخلاييوح اسوقل   سوايويص ولا   .

ايا   سوي ايو با   ظي سواعلااي  سويقايقيص ال يقيخلي ولا ام علة سواعلااي  

ي   علة سوا ي   أ  يزال إ   ق ح اسوا يةقي  اسوقاة ةا ع  سوزبي  

 اها  ي سولسخل  اسوخي    بيواعلااي  سوالزاص ع  خلاييهي سوا  ةيص 

 . س  يايعيصاأ شييهي سوايويص ا

  ه سواعلااي  سوا شا   ا  سأل شيص سويقايقيص سوي  يقيعل ة  سوي ايل  ايعل

  سويقايقيص بي   ظيي سواعلااي خيال وخلاي  سوا   . ايا   ياضي  أا و س 

  الي : (5-2) اسواخيب س  سويقايقيص ا  خالم سو لام
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 .بين نظام المعلومات التسويقية والمخابرات التسويقية ختالفأوجه التشابه واإل (5-2جدول)

 المعايير
نظام المعلومات 

 التسويقية
 التسويقية ستخباراتاإل

.طبيعة 

 المعلومات

متاح أحيانا في البيانات 

 اصيةالداخلية والخ

سرية غير متاحة وتكون 

 األفرادمحصورة بعدد قليل من 

 المهمة
 تجاهاتيركز على اإل

 المستقبلية

القوى التنافسية  إتجاهاتتحليل 

والتعرف على الخطط 

 المؤسسةة وحماية اإلستراتيجي

 من التهديد

 مستمرة منتظمة التوقيت
عن الحاجة من وإذا اقتضت 

 الضرورة

الحاجة الى 

 راتقدرات ومها

تحتاج الى قدرات 

 الحاسوب إستخدامو

تحتاج إلى قدرات ذهنية عالية 

ولها القابلية على الحراسة 

 والمراقبة

Source: Stanton،W، J، (1981)، ”Foundamentals of Marketing”، 

6thed،McGraw- Hill، Inc، p.136. 

اإلستخبارات شا   ظيي يعل سوبلسيص سالاوة و  :184التسويقية المصرفية ستخباراتإلاثالثاً: 

عام  ة  ا يم ا ظاي  سالعايمح س  أ  شب ي  Military Intelligenceالعسكرية 

س قيخبي س  ا   ع ا  ايضيص  ي   يي  ز ة  سوا يم سوعق    سوق   ايضا   ة  

ايال  عليل  عاليي  ي ق  ح اقل  يء  س قيخبي س  سوعق  يص سو  بيص بعل سال ويير 

علة سة يقيي اسوه ل اةياي بعل ولعيوي سو ليلح بعل ي سقيخلا   سوي ي   الا ابي

س قيخبي س  بش م  بي  سر يء سوا   سوعيوايص سوري يص ح اقل سقيخلا  يقي ي  سوياليم 

سوايقلي اسوي  سقيخلا  أام  هيز ايقا  ح سضيةص سوة عاليي  سوي ق  سوي  لا   

ي  سوا ظاي  ايعقل سوبي ص أ ب  ا  و اف س قيخبي س  ح ا يي ص الايلسي سوا يةقص ب

سو ع  سوي ه  با  يي  سالالس  سوي  يايي بيوا ظاص ح ة ي  و ظيي سالقخبي س  

سويقايقيص لا ه سو بي  ة  يقليم ايال  علي سويا ل سوبي   ة  ا يم سلس   خي  سو  يعص ح 

ي  ة   ي م س  سو ظيي سو   يقيخلاو س قيخبي س  سويقايقيص ة  سلس يهي واخيي  سوي ي

سو  يعص  ا  ظيي سال  س  سواب   سو   يارم سلس  ايقلاص وعام س قيخبي س  سويقايقيص ة  

يش يي سقي سيي يص سوا ظاص وااقعهي سوقاق  اااس هص سوي يي س  سوي  قل يال  ة  سوبي ص 

 سويقايقيص ح ا ظ س وظها  سوعاواص اسورا   سو قايص اسقيخلسي ي  لا يي سواعلااي ح سيير

 و  ال  ي ا  عام س قيخبي س  سويقايقيص سو ي ا يي ااي ا   سلس   سوا ظاص سايال  

سو ري  ا  سوبيي ي  اسواعلااي  سوي  عل  اعلااي  سقيخبي يص اهاص وعام سوا ظاص ة  

 (. 25: 2006ا يم يياي  ا ي ييهي ايلبيص اي ي  سوزبي   ا غبييهي ) سو  يب  ح 

اسواخيب س  سويقايقيص سوا  ةيص ا  سوي ظياي   قيخبي س  س سقي ل  أقيقي  ة     ظيي

سوعق  يصح سوي  يعام علة  اف اعلااي  لسخليص اخي  يص ع   م اي ييعلم بيوعلا 
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اسعلسل ي اسقلايهي اي  ةييهي ايا  ييهي اسالسريي  ياس ل ي اغي  يح ا  خالم 

ي وم   ه سواعلااي   ا يل  ايعلل  اا  لا يييهي سالقييالعيص أا خي  أق د. ابعل ي

ي  سواخيلوص وي بيل سوعلا س قي سيي يسوة سوقييلس  سوعياص ولا   اليخي  سوق س س  ااضف 

 باقم سويضايي  ولا ام علة اايا قلي سا ياقيم سو    سواثز . أ ب  خقي   بااس له

أ  أ   حة  سغل  سألايي  ة  بي ص اي ي   اة  ظم ظ ا  علي سويا ل سواثققصيعام 

ا لاي زسل  ظ ا  علي سويا ل زسل  ل  ص  حسواثققصيعيشهي    ايوص ا  سو اا   ي

بيوبا  ع  سواعلااي  بيواقي م  يةص  سواثققصاعليو ي ا  ا  سواس   قييي  حسواخيي  

ةال بل وهي ا  سوا ام علة  .ة  قبيم قل سواي ص سوة ازيل ا  سواعلااي  سوي  يقيعل ي

س  ي اياقيقهي إقيا ي  ق س سيهي سو ي بص و    بقي هي اسواعلااي  سوي  يقيعل ي ة  سيخ

( اا    س يقايقيصاا  اقي م سوا ام علة سواعلااي  ) ظيي سواخيب س  سو حوة بير

 حسوالخم ق ايام سولخام سوة ااضاا سواخيب س  سويقايقيص اأ اسعهي اأ شييهي ااقي لهي

 اي  ااخيب س  سويقايق  إ  يالل  ظيي سو .ةضال  ع   اس   أخ د خي ص بيوااضاا

ةي اعو ع  ي يم سوبا  ة  سوبي ص ايقلاو إوة  حسالقيخبي  أا سوي ق  سو    ايي و

اع  ي يم سالقيخبي  يا   سوا ام علة سواعلااي  ا  ا يل   .سوي  يايي و لس  س 

  .185علة ي وي  خييهي اياقيم أ لسةهي سواثققي اخيلوص و    زييل  قل   

ص أا سالقيخبي  سوبي   أا س قي سيي يسالقيخبي  سقي سوخلاي  اسوبع  ييلم علة  

 سألخ د سواثققي سواخيب س  سوبي يص ا ا عاليص سوا ام علة سواعلااي  سوي  يايل هي 

  .سوا يةقص ة  الال سو شيي غي  سواقاار بو بي يقص غي  ش عيص

  قيخبي سيقاي  ظيي س  :186التسويقية (المخابرات) ستخباراتإلامفهوم  .1

ييضا    ه  علة علي بيوياليري  سوياايص. سواثققصسويقايقيص ب اف اياليم اإبقيء 

اياايم  حاسوييا س  حسواليرص ي ي ي اس  حسوياليري  بي ص سويقايم سوخي  يص

ساييي ي  سوزبي  ح اسويقلي سوي  اوا  ح اسقي سيي يص سوا ية  اظ ا  سوقاة ا  س 

 اص اسويخييي وو ن سوعام سواقيقبليص.يثل  إوة سالقيعلسل ولياليي  سوقيل

أ  ا يل  سالقيخبي س  سويقايقيص يشي  إوة : "سواقي م سوخي ص  187 ي   اعال اع  

الس  سواي لص ة  سوبي ص حباع ة  خ     بي  يبص علة سألق لص سواالل  اسوايعلقص بيأل

 .سواقيلص سألقيقيص سوي  يا   س لس   ا  سالي يم سولس ي اسوا يظي باالس  سوقاة

سو ظي سوي  يهيي ب وص أقيقيص ب قم سواعلااي   :با هي 188Bernard duboisسيضي   هيع ةا

ا يل   Delmarايع    .قاةإوة سوالي  ويا ي ه ا  أ  ييا س   ليل  ة  سو

( با و سو اف سوق   ايازيف سواعلااي ح Intelligenceاسواخيب س  ) قيخبي س س 

زييل  قل    أ ماليخي  سوق س  ا   ابخي ص سواعلااي  سوق يص سو ياضص و    يهي يهي

   سءس  اسوا يل  . ايع   سواخيب س  سويقايقيص با هي ا ااعص ا  سسواثققص

سويقايم ولا ام علة سواعلااي  سوياايص اام سوييا س   س   إلس  سواقيخلاص ا  قبم 

  .189سوعالقص بيوااضاا ة  سوبي ص سويقايقيص
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سالي س   ي  ا  سوا يةقي  ا و  بيش يف أالايع   أيضي با و  ظيي وي ايف سواعلاا 

ولا يةقي ح اقل  أا سوخلايص  عيصايزايله باعلااي  ع  سالق س  سوي ي يص أا سو  ي

. أا  ا ياليم اقيخلاي  وليو أا اا لس ووي ا    س سوي   اقيهل ي ولا يةقي  أا 

 ِص ا ظي ا  سواعلاايِ  سواياة  ِ بش م عيي اام سوا يةقي  اسوييا س  ة  سوبي

 اي يشي    سء ة  أعلسل ايعليم سوخيي سويقايقيص.سويَقايقيِص سوي  يقيعل سوال

إوة ا ااعص ا  سو شيييِ  سألخالقيِص سوي  يايام أَ   يقيخلي يب س  سويقايقيص سواخ

 .وي ايف سواعلااي  اام سوا يةقي 

ا يل  اسقف ييضا  ي ايف ا اف سواعلااي   قيعل   عليو ةي  سواخيب س  سويقايقيص

وقي س  اسوعيالي  ة  سو ظيي سوقييي بيقي سألة سلاليخي  سوق س س  سويقايقيص ايقيلزي ا  

ةال سء  حو   ي ا  لويال  اليخي  سوق س س  سويقايقيص حلقيقص االل  اام سواشي م

ةهي باي ص إوة سويع    حأا سواخيب س  سويقايقيص حسويقايم ي يقشا  سواي ص ولاعلااي 

 سواثققي علة سوي ي س  سوي  ي   ياقعهي ة   اي ج سوش سء ولاقيهل ي ح اأ اسا 

 أ ر سوا ي ي  سوي  ي ا   ح اسوخيي س  سوايعلل  وي اييشيث يسويقايقيص سوي  يا   إ 

سا أ  اعلااي  أخ د يثر  ة  خيص  حح اش م ا ا ة سويل  ولا شل  سوا يةقص  ياي  

ع   سواثققصايبا   .190يقييي ا قيبص سو هال سويقايقيص اام سواش ال  أا سواثققص

يخييي ا يقي اضف سوقياهي ة  سيخي  سوق س س  إقيخلساسواعلااي  و    

 ص.س قي سيي ي

سويقايقيص ة    س سوا يم ابلأ  ي  ز  لس  سعيال  سيضي س  191اب يءس علة اي يقلي

ي  سوا يةقي  س قي سيي يعلة سوبا  اسالقيوقي  ع  سواعلااي  سوايعلقص بيوخيي ا

هي اع  ا ي ييهي اخلاييهي بهل  اسقيااس  إي ي يياخ ااهي ااع ةص  م ا  ص ا

 . ص قاقيص يعزيز ا  ز ي سوي يةق  ة  سوقاةعلة س ب  ا

إ   ظيي سواخيب س  سويقايق   ا  زء ا   ظيي سواعلااي  سويقايقيص ة  سوا شل   

سوايويص اغي  سوايويص. سوي  يقاي بل سقص سوبي ص سويقايقيص اا  ري ييي ي هيز   ه 

ب ا  ٍ لقيقص  سواعلااي  وال سء سويقايم و    سيخي  سوق س س  سويقايقيص سواال اص

 اااراقص ة  ياليل ة ن سوقاةح اسقي سيي يص سخي سقهيح ااقييي  يياي  ي.

س ض ا ي ي ع ل سولخام ة  أ  قاة اال   قيخبي س اي عَل س   سويقايقيص أا  

إ  أ  سواخيب س  سويقايق  يزال سواعلااي  سويقايقيص بيواعلااي  سوي  ع  .الاو 

قيص اي  ا أال ا ااعص ا  سال  سءس  اسوا يل  ي يقهي أ   ظيي سواخيب س  سويقاي

سواقيخلاص ا  قبم ال سء سويقايم ولا ام علة اعلااي  ياايص ع  سوييا س  

سواي لص ة  بي ص سوقاة. اي اف ال سء سويقايم سواعلااي  ا  خالم ق سء  سو ي  

ايا اسو  س ل اسو ش س  سوي ي يص اسويال  اف سوزبي   اسواا لي  اسواازعي  اسال ي

 سوا  ةيص. اف ال سء ا ظاي  أخ د. اسويا   ع  سألقاسة اسوبي ص 
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سويقايم ة  سوا    سيخي  سوعليل ا  سوخياس  وياقي   اعيص  إلس   ايقيييف

ةه  يقيييف أاال: يل ي  اا   يل  سوابيعي  علة االاظص  .سواعلااي  سويقايقيص

 سوييا س  سواليرص اس بالغ ع هي.

ةهي يقيييعا  سويقيي سالخبي  سوي   حعي  أعي  سوا    ا  س هيس  يعل اارل  سوابي

ة  سويقييهيح او  هي سال  اش اوا   لس اغيوبي اي يوشلا  ة   سألخ ديوشم سواقي م 

 حيا ي  اعلااي  اهاصح و و  ي   س  يل  ا  لا  ي سواهي ة   قم سواعلااي 

: ييا   سوال سء. اري يي  ة اي   أ  يع ةاس أ   اا ا  سواعلااي  ي   أ  ي قلا ي سو

سويقايم ة  سوا    ا  ا  اياويز سواازعي  اا شل  سوي ز ص اسواقييء  إلس  

  سآلخ ي  ويا ي  اعلااي  اهاص سويهي.

ولاخيب س  سويقايقيص باي  سألقي ييالل سال لس  اهداف المخابرات التسويقية:  .2

اي  ي باي ص اقيقص إويو ا   أخ  ال سء سويقايم -يقليي سواعلااي  سواويل  -: )192ياي 

سواعلااي (. ايايام سواثققي  يقليم سواخيي   اعلي سويا ل ا  خالم أقيوي  

ح  ا  اف ايقييي سواعلااي ح ةيواثققص    يقيبم بوعيويص سألقيوي اخيلوصح اأال   ه 

ياليي  سوا يةقي  ي   عليهي أ  ي ا   س  اع ةص عيويص بيوبي صح   ه سواع ةص 

ييضا  سواعلااي  سوي  يا م عليهيح اييي  اف سواعلااي ح ا  خالم  سألقيقيص

  .سواخيب س  سويقايقيص وياقيم ازسيي ولا ظاص

 ا ااعص ا  س   سءس  ح با وهيالتسويقية ستخباراتنظام اإل يا   يع ي 

اسوا يل  سواقيخلاص باسقيص سوالي ي  ولا ام علة سواعلااي  سوق يص اسوياايص 

ولي ي س  سوي  يال  ة  سوبي ص سويقايقيص اع  سوا يةقي  اسوو ن سويقايقيص 

  يقاي سواثققص بيعليم خييهي اب سا هي  يح ةو  ضاء   ه سواعلاايإقيراي ا

يخين  .  ه سواعلااي  اف سزلييل ال  سوا يةقص أ ايصسويقايقيص ايزلسل 

ا   ياييج وقل س  ةي قص .ب اف سواعلااي  اياليلهي قيخبي س س  أا سواخيب س 

سويقايقيص لا س  اهاي  ة   اف  قيخبي س س  أا سواخيب س يثل  ا اعيويص ا  سو  يء.

يي ي  اسواعلااي  ع  سوا ي   سوا يةقص اخلاييهيح ابيوييو  ياقيم ايز  ي يةقيص سوب

اياي    ه سوازسيي ا  خالم  ولا    سو   يا م علة   ه سواعلااي  سوراي ص

ي ايي  -سوا ي ي  سو ليل . -يا ي  سواقيخلاي  ا  قبم سوا يةقي . -) :193سالي 

ةاس ل  -سو ل  ايقلي س  سوييقص - ي ي يقعي  سوا -خيي سوياقف -سوا ي ي  ا باييهي

  ي ة س عال  اسوي ايل اسويازيف(. -سألباي 

ي ا  ا يل  سواخيب س  سويقايقيص لسخليص  :مصادر بيانات المخابرات التسويقية .3

بيواعلااي  سوخي ص باخيل  س شيص  لس  اخي  يصح ةيوا يل  سولسخليص ييارم بال س 

هي سواياقعص االقياي ة  ا يم سوابيعي  اسوا ص ي ييإي ا يي  هي ايقيياهي ا سواثققص

سوقاقيص اسوااقف سوي يةق  اي يوي  سال ييج اسويخزي  اا  ص سواقيهل ي  اسويلةقي  

ع  ي يم  لس  سوي  يا م عليهي س  سألخ دسو قليص اسأل بير اغي  ي ا  سواعلااي  

أاي سوا يل   .ايقب سوا  يوق ال  اسويقي ي  اسو ظيي سوا يل  سولسخليص ولا ظاص
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 سواثققصباعلااي  ع  سواي ي س  سوبي يص سوخي ص با يم  لس  سوخي  يص ةييارم بال س 

ح ا  و  سألخ د سواثققي  يواقيهل ي  اسواا لي  اسواقييء اسوا يةقي  ا

 حاسوي  اوا يص اسوقاس ي  اسورقيةص س قي يليصسواي ي س  سوبي يص سوااييص  يوظ ا  

ايخ  ا  ولد  إقيخبي س   يم  :لااي  بعل  اقي م ا هياي اف   ه سواع

  يم سوي ق  سويقايق   حسواقييء حسوايخ  ص ة  باا  سويقايم سواثققي 

  :194بيوا يال  سآلييصح سوي  يا   ا   ي سألخ داغي  ي ا  سوا يل  

سواقيشي ا   حسوقليي  سوي وي يص حسواثققصاسوااظوا  لسخم  سوعيالا  -أ

سو ي  سواش اوا  بش م  حاقيخلاا   خ ا  حسوبيعص حا يال سو حاسالخي ي يا 

  .لس ا 

يايو   حش  يء سوعام حسواقيهل ا  ح  يم سعيل  سوبيف حسوا هزا  سوااّ لا  -ب

  .سواقييء سويقايقيا  سآلخ ا  حسألعايم

 سوا ي ي  اسوعالاي ح حسوخييبي  اسوبيي ي  سو اويص حسوا يةقا )يقي ي  ق ايص -ج

 ح ااقف ياليل سوشب ص(.سألخ دسويقايقيص  يال س ي س عال ي  ا

 حسالي ااي  ايقي ي  سوباا  حسوا يل  سوا اايص )سالا ي يي  سوق ي يص -د

 . ا يلد أ يليا (ا  س ل 

 حسوّ ا  حأخبي  سو سليا حسوا شا س  ااقي م س عالي سو اي ي يص )يلوزيا  -ه

يقي ي  اوّ لص  ح ليلقيم بيف بيواو حبيي ي  سولااص حخلاي  حسوا ال  اسو  س ل

  .اق  سويل (

 حقاسعل بيي ي  ا بايص حقاسعل بيي ي  إو ي ا يص )  س    سوق ن سواض اي -و

  .ي ييص سوشب ص حشب ص س  ي     ويي  سوبا ح ياليل باسبص سوااقف

 

 ويمكن الحصول على هذه المعلومات من خالل:

ا  سواا    إ   سوعيالا  ة  سوا ي   سوا يةقص اااظوا سوا    أ وقهيح  (1

سوا    بل س هي بخ ان سوا ي   سوا يةقص. ةضال ع   إلس  أ  يزالاس 

زبي   سوا ي   سوا يةقص. سواثققي  اسواثققي  سوي  ييعيام اعهي سوا ي   

 سوا يةقص.

سويقي ي  اسواعلااي  سوي  ي ش  ي سوا ي   سوا يةقص ة  سو ا  اسوا ال   (2

سوا    علة سوقل   سوايويص  بش م لا   با ي سوقي ا  ا يالا اقي ا 

ولا   . ةضال ع  سويقي ي  اسو ش س  سولا يص سو قايص سوي  ي ل  ي 

 سواثققي  سوا اايص اسواثققي  سواع يص بيو شيي سوا  ة .

سوااسقف سالو ي ا يص ولا ي   سوا يةقص يا   أ  يقلي سو ري  ا  سواعلااي   (3

يخ  ص بيو شيي ع  خلاي  سوا    اأ شييو. ا  و  سوايباعي  سوا
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سوا  ة ح خي ص سواا اص علايي  ا هيح اسوي  يا   سالعيايل علة يالياليهي 

 سوايويص اإا ي يييهي.

   :تحليل بيانات المخابرات التسويقية .4

اسوبي ص  ايق ل بو سويّ يي س  ة  سوبي ص سوقييقيص اسوقي ا يص .التحليل البيئي .أ

اسويّ  اوا يي اسوبي ص  اسورقيةيص صس  يايعياسوبي ص  اسوليااغ سةيص س قي يليص

  .اسوبي ص سوي يةقيص سوّيبيعيص

اي   سقي سيي يييهي اأ لسةهي ا قيي قايهي  حا   ي سوا يةقا  .تحليل المنافسين .ب

  اضعوهي ا لال أةعيوهي ؟

  يعص  حاقيبقص سوعالاص سوي ي يص حعالاص سوا يةقي  :مستويات المنافسة تحليل .ج

 يية سواخيب س  سويقايقيص  أاي ح ا  ز سوا يةقصحصش م سوا يةق حسوا يةقي 

أا أا  سواعلااي  ب ا هي  يا   يع ي  سوا سقبص: أمن المعلومات ةيشام:

غي  سواخاوي  علة  سألة سلسواقي م سوخي ص سوي  يا ف أا يعيم ا ام 

ي   أا أا و ااييص سواعلااي  سوق يص أا سوخ ا يص ولا ظاص ايا   ياليل اظ

 :195ي بلال اثققصسو

اسواعلااي   سواثققصي  سواال اص وااييص ايييييييعلم بييخي  س  األمن المادي: .د

ا  سو  بيء اسوبياري  ع  سوق قص اسالقييالء اسوييوم و    سوا ام علة 

 :ااقي م سألا  سوايل  اييضا  يواثققصسواعلااي  اإواية سأل د اسوض   ب

ا لاي  سوق ح اسولس     حاأ هز  س   س  حاسالضيء  حقي صح اسألقويمسأل

  .اب اي  سأل يبف اغي  ي حسويلوزيا يص سوا لقص

ا ا ييعلم بيواقيخلاي  سو ي  يي لا  اف سو  بيء ارم سوااظوي   :األفرادأمن  .ه

ا  و  اي ييعلم باخيي  سالا  ة  يش يم  حسواقيهل ي  حاسوا هزي  حسواايالي 

اقلا يييهي  سألة سلع   اقيخلاي   للح و و  ي ب   سوي  يز علة اعلااي 

 اغي  ي ا  سواعلااي   سوشخ يصايبيعهي اقاييهي 

ي  سوخي ص بيواعلااي  سوا قاوص ايييييا ا اي ييعلم بييخي  س  :اإلتصاالتأمن  .و

ع  ي يم ي وي   س ي يال أا سوا يابص باقيوي  سو ي ا يص اييي ااييص 

 .سواعلااي 

اسوا ااعي  سوي   سألة سلسويقايم ا   إلس   يهل  إوة ااييص :أمن التكنولوجيا .ز

 .ح اأ هز  سوي   اسو بي سوهييو  ح يو قم سو سليا  يقيخلي سوايم

يعل سواخيب س  : فاعلية نظام المخابرات التسويقية في اتخاذ القرارات التسويقية .5

سويقايقيص ا ل س  أقيقيي  يعياله سوالي  سويقايق  ة  سيخي  ق س سيو ااي ياة ه  و  

 .ا  اعلااي  يقايقيص    باريبص سوايل  سالاويص و  ف سوق س س  سويقايقيص سو ظيي

ا لاي  ي   يل  سواعلااي  اسةيص القيقص ايا   سوعيالا  ة  سو ظيي ا  يقلياهي ة  

باي  ي ع    و  علة  ا وثسسواق  سوا يق  ابيوقل  سواال ي  ي   و  سو ظيي ةيعال  
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. س  اي يايز سوالي  سويقايق  سو ي   ع  وق س س ظيي ة  لعي عاليص سيخي  سقل   سو 

او    حغي ه  ا اقل يو علة سيخي  سوق س س  سو يل  ة  سوظ ا  سوبي يص سواي ي  

ييا   ا  سويع   علة يبيعص سواي ي س  البل وو ا  سالعيايل علة سواعلااي   س  

ال  ص لقيو اف  ايي يق  اقياد سوق س  سويقايق  .سوعالقص سوابيش   به ه سواي ي س 

اقياد سواعلااي  القيهي اقل يياسة  اعلااي  ي ا  بإا ي  سوالي  ا  خالوهي أ  سء 

س يص اياق  إقيا س    س ياض  و ي اي ص ايخ  سوق س  إوة  حسويعليم علة ق س ه

س ييهي اس قييبهي بش م لقيم ابيوقل  سواال ي  ا  ظيي إقيا سو   يثا   حسواعلااي 

ا   أ ر س  ل  ص سايييج سوق س س  سويقايقيص سوة سواعلااي    .يق سواخيب س  سويقا

 أل  حسواثققصة   سألخ دص س لس يل  ص سايييج سوق س س  سوايخ   ة  سوا يال  

سألخي   يا   سيخي  ي لا  سالعيايل علة سواعلااي  سوخي  يص ة  اي  أ  سوق س س  

اسألبعل ا   و   حسواعلااي  سوخي  يصسويقايقيص ا  سو يل  سيخي  ي لا  سالعيايل علة 

وي  االقياي يل  سواعلااي  س حابرقم س ب  أ ر سواعلااي  سوخي  يص ي ا   إقيخلسيس  

عليص ي ا  سخييي  سواعلااي  سو يل  اسواال اص أا س  وهي  لال ةعم علة سواقيهل ي .

ي    ه سواعلاااب و  يب ز لا   ظيي سواخيب س  سويقايق  اةيعلييو ة  يااي   حاهاي  

 . سوي  يلعي سوق س س  سويقايقيص
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 الثالث الفصل
 أساسيات البيئة المصرفية

بلس  البل ا  س اييص بإي يز باي يص اباوي يي ايبيعص سوبي ص سوي ظيايص ا   اس بهي  

اي يص سوبي ص ااقيايييهي اسبعيل ي ااي ي سيهي سواي اعص اسوايعلل  ا  و  يقليي سوضاء علة 

يع   سواع  سوبي   علة أ و سل س  سوو ل  اي يص سواع  سوبي  ا وا  ةيص ااقيايييهيس

علة س يقي  سواع  بيوبي ص  سألة سلا  س  يايعيصولا ه ة  ااس هص سوبي ص أا اقيعل  سوو ي  

ا باش اليهي ا ا سل س  قي ي علة سواع ةص بيوعالقي  ا سواش ال  سوبي يص ا  اي  أقبيبهي 

 سألقيقيصاقي م الهيح سوهل  ا   و  وي ب  سوااسي  سوعيل  الاي بيوعالقي   ا أري  ي ا

ح االد ياري  س  قي  عليهي ا يار ه سألخ دبي  ا ا ي  سوبي ص ا الد ياري   م ا هي ة  

. ا ا أيضي عاليص اا ه ص يلخم ة  إيي  خلم اع  ولد اخيل  ة ي  سوا ياف 196بهي

ي لهي ا  خالم يع ي  بيواسقف سوبي   )سواال ح س قليا  قضييي سوبي ص اإل س هي واش إي يه

اسوعيوا ( ب ا   يب ز خيا   سواضف سو س   علة سوو ل ا سوا ياف ا سوبي ص ب وص عياص 

بيوبي ص ب يص لةعهي إوة  إي يه  س ا   هصح ا ا   هص أخ د ياقيقهي باقثاوييهي 

ظص علة سوااس ل سويبيعيص ب وص سواشي  ص ة  سوال ا  سويل ا  سوبي   سواي م ا سوااية

اعلة سورقيةص سوبي يص س     سوقام ال يبيي سواش ال  سوبي يص بيوقلا  . 197لس اص ااقيا  

سورقيةص سوبي يص:    أ  ي ا  ولد سوو ل س  قي   اسوياع  ة  سواويظ علة سوبي ص عاااي 

   ولااس ل ا ااييص ا ااعص ا  سألة ي  ا سوقلا يي  سواب يص علة أقي  سالقي الم سوعقال

بقالايهي ا   س ا  خالم س يقيبو واع  بي   يثق  والس   أخالقيص ا   ياييسوبي ص ا س 

 . 198قلا يص ةيعلص ا ا  راص إل س  ولاخيي  سوبي يص

أد ا ظاص عبي   ع   ظيي اويار ال : Strategic Adaptation اإلستراتيجيالتكيف 

بع   ييعيام. صح ضاي ي  و ااه ابقي ويقيييف أ  يعزم  وقو ع  سوبي ص سواايي

يايام . ااياوص ا هي وي يي    ه سوبي ص اا  خالوهي وياقيم أ لسةهي لا  اف سوبي ص سواثققي 

سوبي ص أا ي يي  سوبي ي   سيهي اييلم علة   س  ة ا ف سوي ي س  سواعيليص  سواثققي بع  

يعيالهي اف  ة  Proactive Organization "ا ظاي  ةعيوص" سواثققي سو اا ا  

سوعالقص بي  سوبي ص إ   سوايويعلص  سواثققي   ياي  ا   أ ر سووعيوص  سواثققي . س  سوبي ص

 قبم سويع   علة اي يص سوبي ص سوي ظيايص سوا  ةيص خ ا ي . اسوا ظاص ياخ  ش ال  يبيلويي  

اقييي  هيا ا ي  سوبي ص سوا  ةيص سولسخليص اسوبي ص سوا  ةيص سوخي  يص اياليل ااي  

 ي ياوهي او ال عب  سواايا  سألييص:

 اهية البيئة المصرفية ومستوياتهاالمبحث األول: م

 مكونات البيئة المصرفية الداخلية والخارجية :المبحث الثاني

 التسويق األخضر والمصارف الخضراءالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول
 ماهية البيئة المصرفية ومستوياتها 

اأقيي بو. اسوبي ص ي ص اشيقص ا  سووعم سورالر  بََاأَح ا قام يباأ سوا ي  أ   زم و ايي  لاص ب

وا يل  سوبي ص بي   ليزيص  ا  وا سل حسسواقيي(سواع ي ) -سوايم    سوا زمح أا

Environnent  ا  ي  ا يل.Ecology ح اشيم ا   لاصOkologie  سو   سقي اهي

( ويع   عالقص سواياس  1869حErnest Haeckelعيوي سواياس  سألواي   أ  ق   ي م)

اف سوا ا ي  سوعضايص اسوالعضايص ة  سوبي ص. اأ م سو لاص اشيم ا  سواقيف سويا ي   

Oikes  اسوي  يع   بي  اLogos .يع   علي 

س   اوهاي سوبي ص ا  ا ظا  علا ح يعل علي اقيقم ييعلم بل سقص سو بييي  اسواياس ي   

 يايصح ااي يايي به ه سو ي  ي  ا   يايص  خ  ح ةه  عبي   ع   اسوبش ح ةياي بي هي ا 

اي ا  "ا ااا سوظ ا  اسوااسل اسويويعال  سوي  ي ياف ة  سوايز سو   يا ل ةيو سوايي " 

: "سوعلي سو   يبا  ة  عالقص ايع     و  با هيح"علي سوبي ص"ح يع   لاص إي اوا   

اف بعضهي سوبع  ااف سوعاسام غي  -ي  لقيقصا  اياس ي  ا بييي  ا ي  ح سوعاسام سوايص

 .سوايص سوااييص بهي"

إ  سوا ظا  سوعيي واوهاي سوبي ص  199:ومستوياتها أوال: مفهوم البيئة التنظيمية

Environnent Concept of  يعي  س يبيعي بشاام سوا ا ي  اسألبعيل سولسخليص

بهي ا   س ةي  سوبي ص يارم ولا ظاص ةضال  ع  سوا ا ي  اسألبعيل سوخي  يص سوي  يايي 

ا ااعص سوقاد سوااييص بيوا ظاص سوي  وهي قا   يا ص ولياري  ة  ي يقص ألسء سوا ظاص 

يوا ظاص سوبي ص: علة أ هي "  م اي يايي ب Lynchاا اوهي إوة سوااس ل سو يل  . ةقل ع   

 ا  اي ي س  يثر  ةيهي". 

 س  سولسخليص اسوخي  يص )قاسء يا    اي يع   سيضي  با هي ا ااعص سوعاسام أا سواي ي

سوية يايام أ   أي ال( اسوي  يقف لسخم الال سوي ظيي أا خي  صح اسواثر   )أا -قييقهي

أا وي ييي  لس  سوي ظيا ح اسوي  يي إل س هي باسقيص س  أللسءسيثر ( علة ةعيويص ا ويء  

 إل س هي علة أ هي يارم ة  ي  أا قيالس .

وبي ص با هي " م اي يايي بيوا ظاص ا  يبيعص اا ياعي  بش يص ا ظي اأشي  سوعايي  سوة س 

". اي ب   علة سوالي ي  سوي ي  اسويعيام اف سواي ي س  سوبي يص شخ يصس يايعيص اعالقي  

ل سقص اياليم سوبي ص ولالي ي   أ ايصب  ير اةيعليص وضاي  بقي هي ا اا ي. اييض  ا  

اياقيم أ لسةهيح ةضال ع   سواثققي   يعيم عام ييضا  اخيي  ايهليلس  يا   أ أل هي

 سعل ي علة سوقييي باعايوهي اياقيم أ لسةهي. ياة  ة ن اقي ل  ولا ظاي  ي 

اأ اسعهي  Environnent Of Levels ا  سواويل   ي سويال  ع  ياليل اقيايي  سوبي ص 

اة  يقاييهي ة  هي ي  يووبياري  ة    سء سو يي  اسة  يبيي   وجود من بيو غي اا سلةييهي

 . م اقياد ةا هي ا  ققاهي إوة اقيايي  أا رالرص اقيايي 
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: Environnent Classificationاةياي ياي  أ ي سويققياي  سوشي عص ولبي ص  

و ا  اسي ر ا و اقيايي  سوبي ص بيوبي ص سوعياص اسوبي ص سوخي ص. )خ  س ح200Robbinsالل

ي د أ  سوبي ص سوي  يعام ة  إيي  ي سوا    ة Filho201. أاي (سوبي ص يقيا سوا ظاص 

ي يا  علة رال  ا ااعي    يقيص ا  سواي ي س ح سوا ااعص سألاوة ي يا  علة 

ا سوقييقيصح اس   س  يايعيصا س قي يليصسواي ي س  علة سواقياد سو ل   يوعاسام 

وزبي   سوا ااعص سوري يص    اي ي س  ا يبيص بش م ابيش  اف سوا   :  يواالعي ح س

. ة  اي  ي يا  سوا ااعص سوريورص علة اي ي س  خي ص بي يص سويعيام سألخ داسوا ي   

لسخم سوا    سوي  يي ا  ا  سوعايم اسوالي ي  اغي  ي. ا  ي  ا  يققي 

Thompson & Strickland سوبي ص إوة: سوبي ص سو ليصEnvironnent Macro  اسوبي ص

سوبي ص سو ليص إيي س عياي ا  سو عابص سوقيي    إ  يارم Micro Environnent سو ز يص

  اسوقي ا يص اسولاويص. س  يايعيصا س قي يليصعليهي ارم سوعاسام سوقييقيص ا

أاي سوبي ص سو ز يص    ا ااعص سوعاسام اسوا يو  سواشي  ص سوي  يثر  بش م ابيش  علة  

و هي  سوي  وهي عالقص ا م س اغي  ي حسوا ظاص ايشام سوا يةقي  اسواا لي  اسوعيالي 

 ابيش   اف سوا ظاص. 

Certo (Jones ))اقيايي  إ  ي د ) علة رال  202سوبي ص ا  ي   أ   خ  يققي

(Wheelen & Hungerح)   اسوبي ص  ح   سوبي ص سوعياص )سوبي ص سو ليص( سوبعيل  غي  ابيش

  سوبي ص سوا ظاص سوخي ص سا سوعام سا سواهاص سا سوق يبص سوابيش   )سوي يةقيص( اسوي  يثو

ابي ص سوا ظاص سولسخليص. يقاة سوبي ص سوخي  يص سوعياص بيوبي ص سو ليص أا سوبي ص غي   حسوخي  يص

 ايعهي بيوعام اوهي  سواثققي سوابيش   أا سوبي ص سوبعيل . ايل  سوعاسام سوي  يشي   ةيهي 

ايقاة  الص.ياري  غي  ابيش  ة  سوا ظاص ايايا  علة عاسام أا اي ي س  عياص اشي

 سألقي :أاي ع  سويقايص ةه  سخي ي  وةا   سألاوة ولعاسام  .(PESTEL)بيقيم

سويق يص  – Social سوا ياف Economical -سالقي يل -Political -)سوقييقص

Technological-   سوقاس يLegal.  

سا سوابيش    سوبي ص سوخي  يص سوخي ص بيوبي ص )سو ز يص سا سوي يةقيص سا سوق يبصة  اي  يقاة 

( ةه   و  سو زء ا  سوبي ص سو   وو عالقص ابيش   بياقيم ا سو  يعصأ سواهاصسا سوعام سا 

صح ايايا  س قي سيي يأ لس  سوا ظاصح ايثر  ة  ةيعلييهي بش م ابيش  اعلة سوق س س  

علة سوع ي   سوايارلص بيواقيهل ي  اسوا يةقي  اسوا هزي  اسواا لي  ا ايعي  سوض ي 

 سو قيبي  اسو اعيي  اا ظاي  سوا ياف سوال   ااقاة سأل قي  ا –ألعالي  –ا ااص )سو

 (.سوبي ص ااييص ا ايعي  سواقيهل  ااييص اثققي 

ة  اي  أ  سوبي ص سولسخليص ييضا  ا ااعص ا  سأل شيص اسوع ي   سوخيضعص وقيي    

اس ل سوا ظاص سوايويص سوا ظاص اإلس يهي اييضا  سوهي م سوي ظيا  اسورقيةص سوي ظيايص اا

                                       
  )أما حاالت البيئة )ظروف البيئة(هي: )حالة التأكد )اليقينConditions of certainty.- حالة

 (.  Risk    Conditionsحالة المخاطرة  -Conditions of uncertainty ين(  الالتأكد )الاليق
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اس  يي يص ةضال ع  سوبا  اسويياي  اسوعالقي  سوعياص  اسوبش يص اسويقايقيص اسوعالييييص

سوبياري  ة  ي س م سويققيي إال إ   إخيال ص. اعلة سو غي ا  س لس يا ظي سواعلااي  

سوي ي  سوهل  ييييبمح ةها ياليل اي ي س  سوبي ص اسويويعم سواقيا  اف سوبي ي  لس اص 

ص  بقيء سوا ظاص ة  ايوص سوياسز  اف س قي سيي ياسوييا  سوي  يثر  ة    ف سوق س س  

بي يهي سولسخليص اسوخي  يص. ة  سواسقف ال يا ل سيوية عيي بي  سو يي  اسوبياري  اام اوهاي 

لقيم ااالل ولبي صح  باي ي  ف  و  إوة يعقل ايلسخم ا ا ييهي. ايق ل بيوبي ص سوااييص 

سوي  يايي بهي سوي  يار  بش م ابيش  أا  يوا    إ ايو  سوقاد اسو يي ي  اسوعاسامب

 حياري  غي  ابيش  أا ياري  اايام عليهي. س  اوهاي سوبي ص  ا اوهاي عيي اسقف اايشع 

 اي ة  اويبقيي عاليص ل سقيهي قييي يققياهي إوة بي ص لسخليص ابي ص خي ص ابي ص عياص. 

 (سآلي :1-3سوش م )

 ( مستويات البيئة التنظيمية1-3شكل )..

Resource: Tomes L.Wheelen & J. David Hunger،، "Strategic 

Management and Business policy Concept and cases"،10th ed.، 

Upper Saddle River،New Jersey،2006،P:12. 
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تكون  درا ماتميزها عن بقية المنظمات األخرى. نا Bouderiesلكل منظمة حدود 

واضحة، بل غالبا تكون غامضة ومتغيرة ومن الصعوبة تحديد حدودها. ان وجود 

 حدود للمنظمة يعني هناك بيئة.

البيئة بأنها " جميع العوامل والمتغيرات الواقعة  Robbins) 1990)لقد عرف روبنز

خذ فعرف البيئة كاآلتي: " Robert Miles)روبرت مايلز  خارج حدود المنظمة". أما

 ضوء ما سبق يتم صياغة الكون واطرح منه المنظمة، فيكون الباقي هو البيئة". وفي

للمستويات البيئية في ضوء مفاهيم البيئة على النحو اآلتي معادالت
203

: 

 (. المنظمة -الكون = البيئة)  

 البيئة التنظيمية = البيئة الداخلية + البيئة الخارجية 

 (الكليةالبيئة الخارجية العامة )(+)الجزئية رجية الخاصةالبيئة الخا=البيئة الخارجية

 )البيئة التنظيمية (: -اذن البيئة بمفهومها الواسع هي:

هي  بيئة غير مباشرة (. ،هي: )البيئة الخارجية العامة البعيدة البيئة الخارجية الكلية 

تتمثل في و ف،الواسع الذي ينتمي إليه المصرتمثل مختلف القوى المكونة للمجتمع 

فيتمثل للدولة، أما ما يمكنه التأثير على حرية المصرف وفاعليته  اإلقتصاديةالظروف 

 التكنولوجي والعواملديمغرافي و الثقافي، التشريعية، التغير الفي المتغيرات القانونية و

تكنولوجيا  ،انماط التجارة الدولية ،بالمنافسة الدوليةالمتمثلة ) الدولية والعالمية

الجنسيات شركات متعددة  ،اإلقتصاديةوالتكتالت  ،المعلومات، االئتالفات بين الدول

  .(.وغيرهاالمصرفية المنظمةوالعولمة وأثارها على  االستراتيجية،الحوكمة التحالفات

ً :)البيئة الخارجية الجزئية بيئة العمل أو المهمة او  -هي البيئة الخاصة وتسمى أيضا

 والبيئة التشغيلية( -القريبة أو البيئة المباشرة او التنافسية بيئةأو الالصناعة –النشاط 

هي القوى الوثيقة الصلة التي تؤثر قدرة المصرف في  التي تقع على حدود المنظمة

الموردون والمنافسين، والزبائن والمستثمرين، المجهزين  من و تتكون زبائنهخدمة 

  .األخرىستفيدة عن اصحاب المصالح المشتركة والجهات الم فضال

التنظيمي  والهيكل: تتضمن ثقافة وفلسفة المصرف والموارد البيئة الداخلية للمصرف

والمهام التسويق واالنتاج والمالية والموارد البشرية والعالقات العامة والبحث 

 .ةاإلداريوالتطوير ونظم المعلومات 

يققياييهي سوي   إخيال ا   البل ا  ي  ي  اقيايي  سوبي ص سوي ظيايص اسويا يل بيو غي

أ  بي ص سوعام سوخي ص  Dillص سوايعي   عليهي. إ   ي دس لس يا ل  ة  سأللبيي  

سوي  يال ي عاليص اضف اياقيم سأل لس   صس لس يبيوا        و  سو زء ا  سوبي ص 

سواالعا ح  حسوخي ص بوح إ   يي ا    ه سوبي ص ا  خا  ا ااعي  ييارم ة  سوزبي  

 ي   سوا يةقص. ةضال ع   ايعي  سوض ي أا سوياري   يوا ااص اسو قيبي  اغي  ي.سوا 

 ً  :ة المصرفيةاإلستراتيجيو 204ـ البيئة التسويقية للمصارفثانيا

ايعقل ايلسخم ا ا ي ح  شا خال  بي  سوبياري    ايص ظ س وة مفهوم البيئة التسويقية: .1

اياليلهي اةقي وة لس  اب ا صح قعة  م اسال ا هي سوة يع يوهي إ   اام اوهااهي 

علة أ هي ا ااعص ا  وقيال اسوي   EMERY et TRISTسيوق  إا   اي يق  

الل  قلا  سوا ظاص  اي أ  سوبي ص أخ    اي ج أا ي ة سوي  ي  سوالزاص و  ير 

 ابقيء سوا ظاص أا ياقيم أ لسةهي.
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ايي سوخي    سو   يزسام  اي يع   سوبي ص سويقايقيص با هي  يةص سوقاد سواا ال  ة  سوا

سويقايم ةيهي علة سيخي  سوق س س  سو ي اص  إلس  ةيو سواثققص أعايوهيح ايثر  علة قل   

بشا   با ايياي  عالقي  يبيلم  ي اص اف سوقاة  اي أ هي ا ي  ييضا  ع ي   لةف 

 ولاثققص أا ع ي   يعييم أا إعيقص واقي يهي. 

 وهي: التسويقية ستجابة مع البيئةمدخالن للتعامل واال للتسويقي يتوفر

وتعني االستجابة للقوى والعوامل  Reactive Marketing :التفاعل التسويقي -1

البيئية التي ال يمكن السيطرة عليها ويقوم التسويقي بتعديل خططه وبرامجه تبعاً لذلك أي 

 أن نمط فلسفة التسويقي هنا هو انتظار ما يحدث في البيئة ثم يتصرف بعد ذلك.

: يقوم نمط الفلسفة التسويقية هنا Proactive Marketingاالستباق التسويقي  -2

 على استباق التغيرات البيئية ويساهم التسويقي في إحداث التغيرات البيئية لتالئم خططه.

بيبيعص سوايم س  سخييي  س  ا  سو ايي  يعيال بش م سقي  علة س لس  سوا ظاص اسوظ ا  

يخيي  سو اي سويويعل  ة  ظ ا  اعي ص اسآلخ  يخيي  سالقيبيق  ة  سوي  يا  بهي ةه ي  ا  

  ظ ا  سخ د.

سو شيي سويقايق  أل  ا   ح    ياليل سوو ن سويقايقيصح  إلس  إ  سوخيا  سألاوة ة  

ا  س ال يياية إال ا  خالم ياليم ايا ي  سوبي ص سويقايقيص ولا   ح أل هي ا ل  اا بف 

ق . ايا   يع ي  سوبي ص سويقايقيص ولا    علة أ هي: سوو ن اسواخيي   ب س  سوا

ا ااعص سوعاسام أا سواي ي س  سولسخليص اسوخي  يص بيو قبص ولا    اسوي  يثر  عليو »

 «.ايالل أ شييو سويقايقيص

  مسويقايقيص سو ثيص سواعاقص سويايلص سأل صي قي سيي يب ع    :ة المصرفيةاإلستراتيجي .2

سوا يم سو    :ا  لا  ة  سوا ياف سو   يعام ةيو ايالل ا   واي ي   أ  يقاي بو سو

سأل شيص سوي  -وزبي  و ا شييو أ  سوازيل سوخلا  سو   قيقلاو  ياي   ةيو سوا   

سوو  ص سويقايقيص سوي  ي ا  ا يقبص اف سوقل س  اسو ويءس   -ا.يعييهي سألاوايص

يعام خالم بي ص     إ  سوا.سوي  قا  يا م عليهي سأل مسوا يل   -.سواا ال 

  :ا  خالم أا ي  يقايقيص ا   ياي   ياري  ي علة سوا   

 . شييو سوالال اسوقاس ي  اسألع س  سوي  ي   ا سعييهي ع ل ااي قص سوا    -أ 

سوو ن سويقايقيص سوي  ييياهي سوبي ص سويقايقيص ولا    اسوي  يا   سقي الوهي ا  -  

ولا    اق  إلس يوح و س يا   ياييز رال  يخيل  سوبي ص سويقايقيص  ح.سالقيويل  ا هي

سوا ي   ا .سوا ي   سو س ل : ا   سوي  ي  ف سألالس  :أ اسا ا  سوا ي  

 .سو س ل  بعل   ياهي ة    ف سألالس  سواقلل : ا   سوي  ييبف خياس  سوا ي  

 .سوقلبيص: ا   سوي  يق  ايشي ل سألالس  ا يويص با يهي سوقاقيص سوا ي  ا
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 الثاني ثالمبح
 الخارجيةومكونات البيئة المصرفية الداخلية  

( ياض  ع ي   سوبي ص 4-2 اي ياضاهي سواخيي ) يارم سوبي ص سويقايقيص ولا    

سولسخليص ولا ي  .  يةص سوقاد سوا ا ص ولاايي سوخي    ولا   ح ا م سواي ي س  سوي  

ة خلم ا يياي  عالقي  يبيلم سويقايم ة  سوا    عل إلس  يا   سويا ي ةيهيح  اي يثر  

سوا     ظياي  يعلازي و سويقايق ح إ   إلس   ي اص اف  اها ه ا بي يو سوااييص ا يويص 

اويااي يثر  ة  بي يو ا ييار  بهيح ا يا   والد سوياري  سو   يال  ة  سوا    بقل يو 

   ةياي بي وعلة سوااس هص ا سوي ل  وةاضيا سوي  يو ضهي سوعاسام سوبي يص اسويويعال

  .The Internal Environment Of Banksأوالً: البيئة الداخلية المصرفية: 

يارم اوهاي سوبي ص سولسخليص " سوخ ي ن سوايليص اسواع ايص سوي  يايز سوا ظاص اااس ل ي 

اسوقيي اسوعيلس  سوي  يا ي سوااي قي   حسوقي ل  ةيهي صسوبش يص اسوايليص سوي  يايز سورقية

 اي  .سويا ي بهي اسوياري  ةيهي لس  . ا  ه سواي ي س  يا   وإل205ص اسوو يص اس  قي يصيس لس 

 ة  أ  ا ظاص. سألة سلأ    ه سواي ي س  يثر  علة قي  سوعام اقلا يي  الاسةف 

يق ل بيوبي ص سولسخليص ولا    ا ااعص سواي ي س  أا سوقاد سواياس ل  بيوا    سوي  

.او     ه سواي ي س  أا 206بو علة ألسء ايازيف سوخلاي  ولزبي  يثر  علة قل   سوعيالي  

سوا    خالم ةي   ق ي   ا  سوزا .  إلس  سوقاد يا   سويا ي ةيهي أا ي يي  ي باسقيص 

ااس ل سوا ظاص : سوا ظاص سوقيي   عليهي ارم لس  ا  ه سوعاسام اسواي ي س  سوي  يا    

سواش اا أ  يقاي بزييل  علل سآلال   لس     ا  اعلس  اأ هز  اأة سل اأااسم إ  يا 

.   ي  سوعليل ا  سوع ي   سوا ا ص وبي ص سوعام سولسخليص 207ع ل زييل   ايص س  ييج سألة سلا

ولا    ي ققي إوة ا ااعيي  ا  سوع ي   سألاوة اي يبي بيو اسا  سوبش يص اسوري يص 

ص سوي   ظا  بهي سوا ظاص ةياي ايارم  ي م سوا ظاص سوي يق اي يبي بيو اسا  سوايليص.

اسو الايي  اياق  سوعام ايشي  إوة   س ة  سو يو  باال  أا قلقلص  ي ي يال يخين ب

ا  سألاسا  ايا   سويعبي  ع و ا  خالم سوخ ييص سوي ظيايص. ة  اي  إ  سورقيةص    

  أ  ا شا  ا ااعص  ظيي سوعقي ل اسوياقعي  اسوقيي سوي  ييقيقاهي أعضيء سوا ظاص ايظه  ة

ةه  يل   ا ااعص ا  سواعييي  سوي  يالل  اي سوقلا  سواقبام ا  اأاي سوااس ل

سوي  يش م سوايل  سوخيي   ييج ا ي ي  أا خلاي  سوا ظاص اييضا  يل   سواا الس 

سوايويص اسويقهيال   سواا الس ص اأيضي  س لس يسوااس ل سوقاد سوبش يص اسواهي س  سوو  يص ا

و   ياقم سو ظيي سوا  ة    سواهي س  اسوقل س  ة  سوا يال  سواظيويص.ة  سوا شل  ا

                                       
 


الثقافة التنظيمية: تشكل مجموعة المعتقدات والعادات والتوقعات والقيم المشتركة التي تكّون  

بمجملها معايير السلوك الَمقبول وغير المقبول داخل المنظمة. فنقطة التفاعل المشتركة بين الثقافة 

تنظيمية  والموارد المتاحة والهيكل التنظيمي المناسب منها تنبثق و تتبع االستراتيجية بحيث تتوائم ال

 الثقافة التنظيمية السائدة في المنظمة مع االستراتيجيات الجديدة التي سيتم تبنيها.
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: ) قييي سوا    بيقيي سل " سوا ام علة وهاي  ظيي سوبي ص عليو سوقييي بيآلي أ لسةو اةم ا

سوي هيزس  سو أقايويص اسويش يليص  حسألااسم حسوييقص ا  سوبي ص ارم سوعام -" ع ي   س  ييج

ي لي  سوخلاي  سوا  ةيص إوة سوبي يص. اإ س  -قص إوة خلاي  ايويصياايم سوع ي   سوقيب–

ال  أ  يعي   بي  أ لس  سوا    اخ ي  و اأ شييو سواخيلوص ا  و   اسيل أ شيص 

ا ص سوا    ا  قاة  -.) سأل بير :ابي  سوبي ص ااييلبييهي ةإ    س ي ع   علة  م ا 

سوعالقي   -ص.س لس ي  اسو اسل  قل يو علة سوا ام علة سوخب س -سوخلاص سوا  ةيص

 اي أ  أ  ي يي  قل  س  ا اا سوا    (.إقيا بقيء ا -سو  يعيص ة  سوا    –س  قي يص 

يال  ة  سوبي ص ةإ    س يع   ض ا   ي يي  سوا    اف   ه سواي ي س . ال يا   أ  

ا  سويوهي اسيخي  سوق س س   ي اي  علة اقياد سوا ظاص بل س قي سيي  ي ا  سويخييي 

ص لسخم سوا ظاص    عاسام سوقا  اسوضع  سولسخليص سوي  يعام س قي سيي يسوعايم ولعاسام 

ص   زء ا  سوبي ص سولسخليص س قي سيي يا  ه سوعاسام  ص.س قي سيي يأاي ولعي أا يعليم 

ح إ هي علة سوع   ي ا  سواايي سو   س قي سيي يي ولا شا  ويق  ضا  سوقيي   ولالي ي  

 ( سآلي :2-3ة  ش م ) .208ييي ة  إيي  إ  يز سوعام

 

 ( عناصر البيئة الداخلية للمصرف2-3)شكل

المرجع: عوض بدير حداد، تسويق الخدمات المصرفية، دار البيان للطباعة والنشر، 

 .79.ص:1999 ،القاهرة

لسخليص ا  ييش م سوبي ص سوا  ةيص سوخي ص أا سو :ثانياً: البيئة الخارجية الخاصة المصرفية

 ايف سواي ي س  سوي  يقف خي ج سوا    اوهي ياري  ابيش  علة أ شييوح إ   ييويعم اعهي 

س   شييو اياقيم أ لسةوح ا ظ س أل  يل  سوبي ص يشام علة اي ي س  يثر  إقيا وضاي  

بش م  بي  علة سوا       سوا يةقا  أا سوا ي   سوا يةقصح و و  أيلم عليهي بع  
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سوظو   أ مح علة أقي  أ  سوا    اا يةقيو يي يةقا  ا  209ي ص سوي يةقيصسوبياري  سوب

با ب  قل  ا  سوا ص سوقاقيص اسوايارلص ة  سوزبي   سوا  ةيي ح وإلشي   ةإ  أ ي سوع ي   

 ه ه ييارم ةياي يل :و.سوا ا ص

 ييارم سوزبي   سوا  ةيا  ة   م سوايعيالي  اف سوا    قاسء  ي اس أة سلس :الزبائن .1

 ي ي  ا اايص أا خي ص سو ي  يقيهل ا  اخ  ي  سوا    ا  سوخلاي   أا

 سوا  ةيصح اي عَل سوزبي   اةقي ولاوهاي سوالي  وليقايم أقي  ا ال سوا   .

ق اد ولد سوا   ح إ   ييي ي  ايو ا   أ ايصبإشبيا ساييي ي  سوزبا  وو   ياييإ  س 

ي اعص ا  خالم سوزبي   سوايويي  أا خالم ا ي سوابيعي  ا  سوخلاي  سوا  ةيص سوا

إ  ياقيم  غبي  سوزبي   يييل  اضف قييقص يقايقيص يعيال علة لخام زبي    لل. 

ي ايف سوخلاي  سوا  ةيص سواقلاص اف ا سعي  سو ال  اسوقع  إوة  ي   سوي ايل وه ه 

سو يايص سوخلاي  اسخييي  ق اس  سويازيف سوا يقبصح ا ظ س أل  أ  ا    ال يقيييف ا  

 اي أ و ا  غي  سوا يق  ة  سواق   سيو أ  يعيام سواسقعيص إشبيا  غبي   م سوزبي  .

و س يقاي سوا ي   بياليل لقيم  بي  أة سله. إخيال سوقاة سوا  ة   اال  اسال  لا  

وقاقهي سواقيهل    قيص بلسيصح ري بعل  و  يققيي سوقاة سوا  ة  إوة قييعي  اي ي قص 

ص س قي سيي ي ا  يب   ياي بي هيح ااخيلوص بي   م قييا ا خ ح اية ياـ  سالاييي ي  ة

سويقايقيص سواال اص و م قييا ا  قييعي  سوقاةح ا ا اي ييلم عليو بيويققيي سوقييع  

وقل  يلد سوو   سويقايق  سواعي   بض ا   ياقيم  غبي  سوزبي   .210ولقاة سوا  ة 

ي   أ  ي    ة  سو هييص ة  خلاص سوا يافح إ    ب ا   ييقي بيو ويء  اسووعيويص سوي 

ع     س سويا و بيويا و سال يايع ح ايقاي   س سواوهاي علة رالرص سةي سضي  أقيقيص 

  211: 

 .سألة سلساييي ي  سوا ياف اوي  ساييي ي   - أ

 سوي يام بي   ايف أة سل سوا ياف اوي  سوي يام بي  اظي   سوا   . - ب

 ي  ياقيم  بايص سوا    ةقي(ياقيم أ لس  سوا ياف او -ج 

سوظو  با ب  قل   أ ما و  ا   سألخ دياس و  م ا    ا يةقص ا  قبم سوا ي    

ا  سوزبي   سوا  ةيي ح اأ  سوا    سو ي    ا سوا    سو   ي ا  أقل  ا  غي ه 

                                       


،، : يصعب على أي مصرف التحّكم في عوامل المنافسة وتصرفات المنافسينالبيئة التنافسيّة 

ً بظروف المنافسة وكيفية التصّرف حيالها.  ولكّن هذا ال يعفيه م السعي وبكافة الطرق ليكون ملّما

المنافسة الحّرة.ـ احتكار القلّة ـ المنافسة االحتكارية.  -) ويمكن تمييز عدّة أنواع للمنافسة في السوق:

القول أن الوضع الغالب هو  ـ حالة االحتكار المطلق(.وإذا طبقنا ذلك على السوق المصرفي، يمكن

المنافسة الحّرة، وذلك بسبب زيادة عدد المصارف، وتنوعها من مصارف تجارية، ومصارف 

 ومصارف إسالمية.« زراعية ـ صناعية ـ عقارية»متخصصة 

  أما من الناحية العمليّة: فإن حالة المنافسة في السوق المصرفية ال تقاس بعدد المصارف، بقدر

يع الحصص البيعية في السوق، وفيما إذا كانت بعض المصارف مكفولة من قبل ما تقاس بتوز

 الدولة أم ال.
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علة سواةيء باي ي  سوزبي   اياقيم  غبييهي ة  سواق  اسوا ي  سوا يقبي  ابيوقع  

ااية ييا   سوا    ا  سو  ير ة  سوقاة ي ب   أ  ي ا  ال  ي واي  سوا يق ح

سواايرلص ا  خلاي  اأقيوي  يقايقيص القيقيي   سألخ ديع ضو سوا ي   اسواثققي  

 :212سوزبي  ح ا ياس و سوا ي    اعي  أقيقي  ا  سوا يةقص

 ا التي هي المنافسة التي تدور بين المصارف فيما بينه :منافسة مصرفية أو مباشرة

تقدم خدمات مصرفية متماثلة، للعلم فإن المنافسة بين المصارف هي في األساس 

منافسة غير سعرية تدور أساسا حول جودة وتمايز الخدمات المصرفية المقدمة 

 .للزبائن

 هي المنافسة التي تتم بين المصارف منافسة غير مصرفية أو غير مباشرة :

تقدم خدمات مشابهة مثل خدمات التأمين،  شبه المصرفية التي األخرىوالمؤسسات 

وغيرها، إذْ تجذب  ستثمارصناديق التوفير، خدمات منظمات األوراق المالية، بيوت اإل

 تلك المؤسسات جزءا من المدخرات التي كان من الممكن أن توجه للقطاع المصرفي

ويو ا  اسواثققي  سوي  يقاي بيزايل سوا    باي ياييج إ سألة سلا ي  الموردون: .2

اخيل  سواقيلزاي    ييج سوا ي ي  األسء سوخلاي  سوا  ةيصح اخي ص سوالخال  

يقلاي ة  سو ي   سوي  اوا  ح اسالبي ي    ر سوا يبيص بيو ال  ا و  بياةي  سواعلس  سأل

سو ييل ع  ي يم سوالخال  سوا يبيص بيويياي  سواقيا  وااظو  سوا    قاسء بيوي اي  

  سقيعايم سوي  اوا يي أا ة  ا يم سويعيام اف سوزبي  .سواياس م ة  ا يم 

 سوخلاي  ا  بيواقيويلي  سالي يم عاليص يقهم اثققي  أا أة سل ايارلا  الوسطاء: .3

 القص سواقييء ايش م خلاي ح ا  سوا    يازيف اخ  ي  عاليص ايقهم اسواقيهل ي 

 أا ولا    ييبعص القصسو ي ا    ه اقل ابيش   غي  أا ابيش   يازيعيص ق ي  أا ا م

 أا ي ي  سوي ز صح ي ي  ش م علة اي ا  اعي  أ   أا عااوص وقيء ايعام اقيقلص ي ا 

 سويبيلم عاليص اياقيم يقهيم ة  سألقيق  سولا يثل   اثققي  ا الءح أا سو الص

 ايقهيم بيوزبي   سوا    سي يم عاليص ة   بي  لا  سآلو  سو  س  وع  اوقل اسويلسامح

  سوقا . عاليص

: ايق ل بهي ا ااا س   سءس  اسويش يعي  سوي  يا ي سوبي ص سوي  يعام ة  الحكومة .4

إيي  ي سوا    سوي  ي ل  ي سوا ااص ة  ال  سيهيح ا  س سوهي ي  سوا اايص سوي  ييعيام 

سوي  يثل  لا س  –خي ص سوا ي   سوا  زيص اسوهي ي  سوييبعص وهي  –اعهي سوا    

ة  ياليل قييقي  سوا    اأ شييو. ا ي د سوعليل ا  سوبياري  ة   اثر س ابش م ابيش 

سوي  يعي   ا  س   سءس  سوا اايصح  سواثققي  أ ر سوا يم سوا  ة ح أ  سوا ي   ا  

ح ةعلة قبيم سواريم يخضف سألااسمبيعيبي  ي ييعيام ة  ع    بيوغ سواقيقيص    

ح ةه  213  ازلاج يش يع  اإ  س  ا ي   سوااليي  سوايال  سألا ي يص و ظيي يش يع

يخضف وقاسعل اإ  سءس  سوا ااص ساليايليصح اقاسعل ايش يعي  سوااليص سوي  علة ي سبهي 

سوا   . اا  سواالاظ ة  سواق  سو س   أ  سويا و سوعيوا  سو ليل ة  إيي  سوعاواص  ا 

 Bigعليهي خو  ل  ص سويقيل بيوقاسعل اس   سءس  سواو اضص علة سوا ي   سوي  أيلم 
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Bang 214    ة  سواال ص سوايال  أييا  ولا ي   سوياقف ة  أ شييهي بل  ص  بي   وي ي

اقاار ا  قبمح بم قيعـل  و  علة ظها  عللس  بي س ا  سوا يةقي  سو للح ةضال ع  

 سوا  ةيص. سألعايمظها  أش يم  ليل  ااخيلوص ا  سوا يةقص ة  ا يم 

 ا  سوبي ص سوا  ةيص أيضي ا  سوو ي  سواخيلوص ا  ييالعام وجماعات الضغط:  الجمهور .5

سو اي ي  سوي  وهي عالقص بيوا   ح ياي   عليو ض اي اخيلوص أا وهي ياري  ال يا   

ي ي لو ة  سوياري  علة قييقي  األسء سوا   . و س ييلم عليهي  ايعي  سوض ي ا  أارلص 

 يل  سو ايعي  رالرص ة ي    :

مشترك،  إهتمامماهير التي يوجد بينها وبين المصرف هي فئة الج: الفئة األولى

نظرا لوجود مصالح مشتركة بينهما، مثل المساهمين الحاليين أو المحتملين، 

المصارف المقرضة للمصرف، والمتعاملين في أسهم المصرف بسوق األوراق 

 .المالية

الجهات تتمثل في الجماهير التي تهتم بوضعية المصرف ونتائجه ك: الفئة المانية

 الوصية على المصرف، وكذا مصالح الضرائب.

للمصرف، بينما المصرف  إهتمامهي الجماهير التي ال تعير أي : الفئة المالمة

ا متزايدا بل أن سياسته تبنى على أساس هؤالء، مثل وسائل اإلعالم إهتماميوليها 

عالم المرئية والمكتوبة والمسموعة، فالمصارف تسعى أن تنشر عنها وسائل اإل

المختلفة أخبارا جيدة لتحسين صورتها أمام الزبائن. ويمكن اضافة عناصر أخرى 

هي: االتحادات والجمعيات والنقابات Pleasure Groups لجماعات الضغط

ات إهتمامومنظمات المجتمع المدني تكون من ضمنها. نمو جماعات ذات مصالح و

ماية البيئة. وحقوق .مثالً: جماعات حPublic – Interest groupsخاّصة 

 .الربوية وغيرهاجماعات ترفض التعامل مع المصارف  -األنسان

 

 The External Environment Ofالخارجية العامة المصرفية ثالثاً: البيئة

Banks.    ييش م سوبي ص سوا  ةيص سوخي  يص سوعياص أا سو ليص أا غي  سوابيش   أا سوبعيل

ظ ا  سوي  يقف خي ج سوا    اوهي ياري  غي  ولا    ا   ايف سواي ي س  أا سو

 ابيش  علة أ شييو سواخيلوص اعلة اقياد ألسءهح اييارم بيآلي : 

ح لا س اهاي ة  ياليل  ري  ا  س قي يليصيثل  سوظ ا   :اإلقتصاديةالظروف  .1

ح اي عَل سولخم 215سوق س س  سوي  يقف اقثاويص سيخي  ي علة الي  سويقايـم بيوا   

سوي  ي   علة الي  سويقايم أخ  ي ة   سألقي سولخم سواي   أال سوعاسام سوو ل  أا 

 س قي يليصسواقبي  ع ل ياليله و ري  ا  أقعي  سوخلاي  سوا  ةيص.  اي أ  ولظ ا  

ياري س ابيش س علة سوقييقص سو قليص اسوايويص سوي  بلا  ي يثر  علة سوا ي   ايال ا  

ح إ   يقيعام سوا ي   سوا  زيص ا ااعـص ا  أ شييهي ابيوييو  ا  ا ي ابيعييهي

سأللاس  سو ايص اسو اعيص ااية سوابيش   ة  يا يو سوا ي   اا سقبيهي ة  ايوص سو قيل 

اعاااي   حأا سويضخي اغي  ي. ايشام  و  ياليم سواضف سالقي يل  سوعيي ب يةص اثش سيو
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 -اعلال  سويضخي  -  السوعياص سال يعيش اسو س قي يليصيشام   س سوياليم: )سوايوص 

 -اعلم سو اا سالقي يل  سوعيي -هيإي ي ييأقعي  سووي ل  ا -اقيايي  سولخم ايازيعو

 سو اا ج سوي يةق  سوقي ل ة  سوقاة(. 

 ا سو ا سوقييق  وللاوص عالقص سولاوص اف سولام  اي الظروف السياسية والقانونية: .2

اال اص ولا      ر يق  سواايي سألسالقيق س  سوقييق  يارم سالقيق س  سوقي سألخ د

ولقييي با شييو علة أاق   ا  ح ةيوي ي   سوعيوايص أربي  اقيقيص سوقييا سوا  ة  

ة  سويا هي  سوي  ييب ي ي سوقييلس  سوقييقيصح ةعلة قبيم سواريم أر   قييقص سوااليي  

                                       
 هو المعدّل االقتصادّي الذي يؤدي إلى زيادة مستمرة في المستوى العام  مفهوم  التضخم :

ألسعار الخدمات والسلع مما يؤدي الى الزيادة المفرطة بالنقود المتداولة مع انخفاض القدرة على 

وان رأي النظرية الكمية للنقود في تفسيرها لظاهرة التضخم هو" نتاج لإلفراط في عرض الشراء. 

آما لنظرية النقدية الحديثة:  النقود الذي يولد إفراطا في الطلب مما يترتب عليه ارتفاع في األسعار .

فوق المقدرة تشير الى العالقة بين العرض والطلب. في حالة وجود فائض في الطلب على السلع ي

الحالية للطاقة اإلنتاجية، فإذا كان حجم الطلب الكلي يفوق حجم العرض الحقيقي فإن هذا يدفع 

باألسعار إلى االرتفاع، سواء كان ذلك في سوق السلع أو في سوق عوامل اإلنتاج، بمعنى  وجود 

ة، مما يؤدي إلى حالة عدم التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي، عند مستوى األسعار السائد

 و اسباب نشوئه هي :  أنواع التضخم ارتفاع المستوى العام لألسعار .

  التضخم االصيل : يتحقق هذا النوع من التضخم حين ال يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في

 معدالت االنتاج مما ينعكس اثره في ارتفاع االسعار.

 م بارتفاع بطيء في االسعار.التضخم البطيء : ويتسم هذا النوع من التضخ 

  الخفي(: وهي الحالة االقتصادية يتم من خاللها منع االسعار من  –التضخم المكبوت )الكامن

ويكون في حالة اإلرتفاع  االرتفاع بسبب السياسات والقيود الحكومية التي تحول دون ذلك.

دخل الدولة حيث حالت الملحوظ في الدخول النقدية، دون أن تجد لها منفذا لإلنفاق، بفضل ت

 بإجراءاتها المختلفة دون إنفاق هذه الدخول المتزايدة، فيبقى التضخم كامنا.

  الضخم مفرط : وهي حالة ارتفاع حاد بمعدالت التضخم ترافقها سرعة في تداول النقد في

 السوق مما قد يؤدي الى انهيار العملة الوطنية.

  اعتيادي ينشأ نتيجة لظروف طبيعية حاصلة مثل التضخم الطبيعي االستثنائي: وهو تضخم غير

الزالزل، البراكين أو انتشار األوبئة واألمراض أو الحروب وكذلك الفيضانات واألعاصير...الخ، 

 حيث في مثل هذه األوضاع يتزايد اإلنفاق العام وقلة األيدي العاملة وكذلك ارتفاعات األسعار.

 تبر سمة من سمات النظام الرأسمالي، بحيث يعبر التضخم الدوري )الحركي(: وهذا التضخم يع

عن حركات الظواهر الرأسمالية المتجددة، كاألزمات االقتصادية المتجددة ومنها الظواهر 

 التضخمية الدورية التي تتصف بالحركة الدورية.

أحد حلول تجنّب حدوث التضّخم: اتباع نظام تعويم العملة، إذ تستطيع الدولة عندما ينخفض سعر 

صرف عمالت الدولة التي تريد االستيراد منها بالنسبة لسعر صرف عملتها، أن تستغل هذا 

التعويم بمعناه البسيط،  يعني االنخفاض وتستورد بضائعها بتكلفة أقل، وتلبية احتياجات سوقها .

عدم تحديد سعر عملة دولة معينة وتركه يتحرك ويتغير أمام العمالت الرئيسية وفقا لنسبة 

 .والطلب. بحيث يؤدي ازدياد الطلب على العملة إلى ارتفاع سعرها والعكس صحيح العرض
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علة سوعليل ا  سوايال  سألا ي يص ة  سوراي ي ي  ا  سوق   سوايض  إبي  سوا   سوبي ل  

 . 216سوا ي ص وةقلاص ا    ه سواضعيص سواثققي سواثققي  سوا  ةيصح ة  اي  إةيل  

ة   سوا  ز  سوا   أاي ة  سو ي   سويش يع  عيل  اي يقاي سوا ااص بو ع  ي يم 

اااس هص سويضخي  قيراي اضف قاس ي  ايش يعي  ا  شا هي يش يف ساللخي  اس 

 يعي  بيو غي ا  أ اييهي إال أ هي قل يثر  علة  شييي  بع  اسقيق س  سوعالصح   ه سويش

ا باي  ي    س سو ي   ا  أ ي  اس   سوبي ص  سوا ي   اخي ص ة  سوالد سوق ي .

 :ايشام   س سوياليم اي يل  ح ي ياري س  علة عاليييوأ ر سوخي  يص سوااييص بيوا    ا

سوعالقي   –سوايويص اسو قليص سوعياص  سوقييقص –) سأل ظاص اسوقاس ي  اسويش يعي  سوقي يص 

سوقا  سوقي ا يص  ي  يثر   سوبي ص سوي  اوا يص ( -سألخ دسولاويص سوي  ي بي سولاوص بيولام 

ح قي ا  قيراي سوقاس ي  علة سوا ظاص ارم قي ا  ض يبص سولخم اقي ا  يش يف س 

ةه ي   حيقيص ولا    بي   ة  سوعاليي  سويقا أ ايص. ايش م   س سوبعل اغي  ي...سوعام

سوايزسيل  بي  سوا ي   ة  ا يم ا  يو سو ري  ا  سوخلاي   ي ي ي سوعليل ا  س 

سوايقا   إقيخلسيةضال ع  اي ة ضيو  حاسوا    سو ييم حسوا  ةيص  يو  س  سآلو 

سوا    ض ا   سألخ  بهي اييبيقهي ا اال  إوة خلاي  ا  ةيص ق يعص  إلس  ا ل  

ص سويقايقيص ولا    يعيال إوة ال  بي  علة س قي سيي يسويخييي  إ  .اأةضم ولزبي  

اأبعيل سآلري  سوي  يا   أ  يي  هي علة   ايصأل لس    ه سوعاسام اعلة الد إل س  س 

عاليييهي اأقيوي  ألس هي. ي عَل سو ظيي سوقييق  وللاوص  ا سواالل اسوا ظي وليش يعي  

لايص إ   يعام عل  ي ظيي عام   ه سواثققي  اسواثققي  سو  يعيص اسوي ي يصح اسوخ

ايبي  أ لس    ه سواثققي  ة  خلاص سواي  اسوااسي . يخضف عام   ه سواثققي  

وة ظاص سوي  ييي إ لس  ي ا  قبم سولاوص اية ال ي ا  اعي ضص ولقاس ي  اسأل ظاص سوي  

ييي إ لس  ي ا   ي ل  ي سو ظيي سوقييق  وللاوص.  اي يثل  سوقاس ي  اسويش يعي  سوي 

ةيولام غي   حسأل شيص سويقايقيص أا علي أ اييهي أ ايصقبم سو ظيي سوقييق  لا س  ة  ياليل 

سواقيق   قييقيي  سوي  يعي   ا  سوعليل ا  سواشي م سوقييقيص ال يا   إ  ي ا  اايص 

  ااي يثر  ة    ير أا ةشم سأل شيص سويقايم سولاو  أل أا سقيقيي  سوزبي   إقيراي 

 قييا ا  سوقييعي  قاسء  ي     يعيص أا ي ي يص أا خلايص.

: ي ب   علة الي  سويقايم بيوا    سألخ  ة  والثقافية اإلجتماعيةالظروف  .3

اسورقيةيص ولا ياف سو   يعام بو سوا   ح سوي  ييعلم  س  يايعيصسواقبي  سوعاسام 

 س  يايعيصأ  سوظ ا   بيواقياد سويعليا  اأ ايي سواعيشص. اا  سواالاظ أ  ايويي

ياري س علة أ شيص سوا ي   سواخيلوص ةقل أل  زييل   أ ر   يثل  لا س أ بااسورقيةيص 

سواقياد سورقية  إوة زييل  سقيعايم بييقي  سال ياي  ا سو  س  سآلو .  اي أ  سوعيلس  

ة  إيلسا  سألة سلاسواعيقلس  يثر  علة ألسء سوا ي   ا  خالم إا يي سوعليل ا  

أااسوهي ولد سوا ي   سألا  سو   يثل  إوة  قن سوالخ س  ابيوييو   قن عاليص 

ي  اا إق يا  ثالء سو ي  ال ييعيالا  اف سوا ي   إي ي س ق س . اإ س  ي    ي  

سوخلاي  سوي  يقلاهي سوا   ح ةإ  علة ااظو  سوا    أ  يبلاس  ار  إقيخلسيب
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 يعهي ة  سويعيام اف سوا   ح ةيوبي ص سو لسقص اسو يل  اف  ثالء سوزبي   ة  إق

علة ي ايي  اسورقيةيص ا  س سوبعل ة  سوبي ص سوخي  يص سوااييص وو أر  اهي س  يايعيص

 ص سويقايقيص ولا    ايشام   س سوياليم اي يل :س قي سيي يايخييي 

ا ااعو ا  سوقيي اسوعيلس  : Organizational cultureالثقافة التنظيمية  .4

فضال  اسوابيل  اسو ااز اس شي س  سوي  يعي قهي  ايف سوعيالي  ة  سوا ظاصاسوياقعي  

سوقيي  -يوعيلس  اسويقيويل سوقي ل ب اسوايارم سيضي   النمط الحياتي ألفراد المجتمععن 

 سألة سل إي ي ي  -سواع  اسواقياد سورقية  ة  سوا ياف -اسولي يص س  يايعيصاسواعيقلس  

قا  اسو( سألة سلسو اة سوعيي ااقيايي  سويوضيم ولد  -يو اا سوييا  اقبام اعييي

 سوا يافوهي عالقو بايي  سو ي  اسو ظيي سوقي ل سواايي بيوا ظاص ارال  س  يايعيص

 .اغي  ي…..سوعشي   ح سوا ياف سواثقق ح سوا ياف سألق   

ص س قي سيي يسويقايم ع ل  قي سوقييقي  ا إلس  يقاي  العوامل الديموغرافية: .5

اسوي ي س  سواياقعص ة  سوعاسام سوليااغ سةيص اسوق ي يص  ي ي ي بي   ياييويقايقيص س س

ةياي ييعلم با ي سوق ي ح سويازيف سوعا   اسو   سة  ولق ي ح اعلال  سوااسويلح ا يةص 

ش  أ   . اال217اسواه ص اسواقياد سويعليا   ااسوخ ي ن سوق ي يص ا  إ   سوق ح سو

سوعاسام وهي لالال  يقايقيص بيو قبص و شيي سوا    إ   يا    قي بل سقص   ه   ياييس 

سوقييقص سوعياص ولا    ب يءس علة ل سقص   ه سواي ي س  اية يا   ياليل سوزبي   

سوا يقبي  ابيوييو  يقليي سوخلاي  سوا  ةيص سوي  ي غ  ةيهي  ثالء اقيقبال. سوقا  

 .: سخالقيي  سوعامسألخالقيصسوقا  اقياد سويعليي ة  سوا ياف  اي  اسويعليايص: 

: ألد سويقلي سوي  اوا   إوة إالس  سوعليل ا  سوي يي س  الظروف التكنولوجية .6

سوا  ةيصح   س ايعيال سألر  سالقي يل  ولي  اوا يي  سألعايماسوييا س  ة  ا يم 

سو ليل  علة اعلم يزسيل يل  سوي  اوا يي ا  س ل  ص سقييعيبهي باسقيص سوا ي   

. اا   يايص سوييا س  سوايويص اسوا يقبص ة  سوي  اوا يي  س  سألخ دواثققي  سوايويص اس

سو لص بيو  يعص سوا  ةيص ياا  با  سوي يي س   س  سو ب ص سوعايقص    سوي  قا  

يالل ش م ااالا  سواقيقبم ة  يل  سو  يعص. ابيو قبص والي   سوا ي   يعل 

يايص ةه  ألس  ةعيوص يثر  ة   ويء  ألسء ةا    ح218سوي  اوا يي قالاي  ا الي 

سوا ي  ح اا   يايص أخ د ةه  يو   قيالس اااللس  علة سوا ي  ح ا  ه 

سألخي   يا   سوي ل  عليهي ا  خالم إ  سء سوي يي س  سواال اص ة  إقي سيي يص 

سوا   . اةضال  ع   و  ةإ  سوي  اوا يي يا   سوا ي   سوقل   علة سبي ي  ايقليي 

 ي  اخلاي  ا  ةيص  ليل  ولزبي  . أاي سوي يي س  سوي  يالرهي سوي  اوا يي ة  ب يص ا ي

 ي م سوا    يوي  سوا يم ة  ظـها  خلاي   ليل ح اة   و  سواق  يثر  علة 

ا  زه سوي يةق ح ايعل سوي  اوا يي ع   س أقيقيي ة  إقي سيي يص سوا    وي  ةقي 

وايعلقص بيقليي ا ي ي  ا  ةيص  ليل ح او   بقب  ياري سيهي علة أ شيص سوا    س

  س سو اا ا  سوي  اوا يي.  إقيخلسيقييي سوا يةقي  وه س سوا    ب إايايمأيضي بق  ب
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ة   219ي ل س شي     ي با  اقاوص سوو م بي  اقيايي  سوبي ص سورالرصح   ي   عابص

عاسام سوبي يص سوعياص اضف الال ةي لص بي  سوبي ص سولسخليص اسوبي ص سوخي  يص أا بي  سو

ةيوعاسام سوبي يص سوعياص  ري س  اي يخي ة سوعاسام سوبي يص سوخي ص  اسوعاسام سوبي يص سوخي ص.

شيب  سوعالقي  ةياي بي هي ايثر  يل  علة سوبي ص سولسخليص ا   س ييلسخم سوعاسام سوبي يص ايي

لسخم اخي ج سوا ظاص  بهي سوا ظاص ابيوييو  يثر  ةيهي ال سقص سوعاسام سوااييصاييار  

اييلم علة   س سو اا ا  سوي بثح    ه سوعاسام ة  سواقيقبم إي ي ي بيقيض  سوي بث 

ةقي بم يشام  يةص سوعاسام  س قي يليصا  س سوي بث ال يقي   علة سوعاسام  س قي سيي  

 اسوي  اوا يص اعي  ي. س  يايعيصسوبي يص اسورقيةيص ا

 ييضا  ياليم سوبي ص سوا  ةيص إ  سء ل سقص ياليليص: 220يةتحليل البيئة المصرفرابعاً: 

اسقعيص  ا ي يي  اااس ل سوا    اا يل  قايو اضعوو ة  سوايض  اسواقيقبمح 

ايشيام  و  علة ياليم س   يزس  سوقيبقص ولا    اسواشي م سوي  اس ههي اأقيوي  

سوا     سةلس  ضخاي  سوي    سوي  قيي بهي وااس هص   ه سواشي م االهي. ي عل ق ال  

سويقايم ة  عاليص سويخييي. ةو   م ا      يل  ي م  إلس  ولاعلااي  سوي  يايي هي 

ا  سواعلااي  ع  سوزبي   ا  إ   خ ي  هي اا ي عاليييهي اف سوا   ح بم اي ة 

 إي ي ي يعيالهي اعو.   و  ييضا  ق ال  سوا    اعلااي  اسةيص ع  سألقاسة ا

سويقايم ة  سوا     إلس  يص اة  ضاء   ه سواعلااي  يقيييف قيراي سوا    س 

سويع   علة سوو ن سوايياص اياليل قل   سوا    علة س يهيز ي اسوعقبي  سوي  يا   أ  

 بي    أ ايصياس هو ة    س سو لل.  غي أ  ياليم سوبي ص سوخي  يص ولا    ي عَل  س 

 أ ايص  ر   يل  سوبي صح إال أ  سألا  سألولا    إ   يهل  إوة إظهي  سوو ن اسواخيي   ة

 ا يقييي يل  سوو ن اسواخيي   اة  ضاء عالقيهي ب قيي سوقا  اسوضع  ولبي ص سولسخليص 

ولا   . و س ةإ  سوهل  ا  سوياليم سولسخل  ألاضيا ولا     ا يعزيز  قيي سوقا  ولد 

ع  سوي  يعي   سوا    ةضال ع  اضف إقي سيي يص يقيعل ة  سويخلن ا   قيي سوض

 :ا هي سوا   ح سوايارلص

اسال ياي   قيراي بيو قن ة  ع    سوعايوص سوايا   خي ص ة  ا يو  ياليم س  -

 اااس هص سواخيي   سوا  ةيص.

علي سوا ا ص سوي ظيي  -يخلم ة ن  ليل  وعاليي  سوا   . س لس  علي ياسة  سوع     -

سواقيخلاص ة  بع   سألااسمس يويا ي لوص  -بيوا    اا ال ي ظيي غي  سو قا  س لس  

قاء سوي ظيي  -سالعيايل علة سوي  اوا يي سوا  ةيص سوقلياص. إقيا  -سوعاليي  سوا  ةيص

 .221اعلي سو ساص ولزبي   أللسءسسولسخل  ألاي   ألسء سوخلاي  ااي يي ي  عليو أبييء ة  

وقا  اسوضع  ولد سوا      ي  سوعليل ا  سألقبي  سوي  يلعا إوة إ  سء ياليم و قيي س

ة  سوا    علة  أللسءسا هيح إي يل اقي م أةضم    يز أ لس  سوا    اأ  ي ي ز 

أقي   الص ا  سواقي م اوي  علة أقي   غبي  ا اسييح ا  س ةإ  ا  سألاا  سواهاص وي  

سوي  يثلد لسخم سوا   ح او   سأل ي  ا واي س يثلد يل   سألعايمةقي إل س  ااع ةص 

 ااي    سو يويص سوي  يثلد بهي.  عايمسأل
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ي ب   سويا يل علة أ  يي يام سوياليم سولسخل  ولا    : التحليل الداخلي للمصرف

اسوضع   Strength: أقلا  ياليم  قيي سوقا  222ا ااعص ا  سو قيي   

Weaknesses اهية  سوا ظاص اسوو ن سوايياص أايOpportunistes   سويهليلس

ة  سوياليم سوبي   با شا   سواقيخلاص سألقيوي ا  أ ي  Threat  وهي سوبي يص سوي  ييع 

 سواخيلوص قاسء  ي   ايويص سا غي  ايويص   يعيص سا خلايص.  سألعايم

 م ا    ببي يو  صاسقعيص اعاقي  وعالق أ ر اييي    س سوياليم ولا ي   سواخيلوص يوهاي  

ي  سوي  ياقم أةضم س قي سيي ية  اضف  س قي سيي  اا  ري اقيعل  ايخ   سوق س  

اا   ولو ن سوايياص. اة  سواقيبم يخوي  سويهليلس  سوي  يا   أ  ييع   وهي  إقيراي 

 .اسوي ل  علة  قيي سوضع  سوي  يعي   ا هي

 :223  ي يام ا ااعص ا  سو قيي ي ولا   ي ل  س شي     يح أ  سوياليم سولسخل  

: ي   علة سوقي اي  علة سوا    السوق والخدمات الحالية التي يقدمها المصرف .1

سويايز ة  إ ييج األسء سوخلاص  اا سوزبي   سوا  ةيي ح ا  س اي يثل  إوة زييل   قي 

أعايم سوا    اييي  وو ة  ي عليل  ة  سوقاة سوا  ة ح و   يياقف أ  يا  

ا  ةيص سواع اضص با الص يي س ف ةيهي سويل ح خي ص ة  ظم قاة  س ل  سوخلاي  سو

 ا  سوعي ل سواياول ع هي.  أ ر ااي ي ل  سوا    ا  سوااس ل 

اب يءس علة  و  ييعي  علة سوا    سيخي  ق س س  إقي سيي يص ةياي ييعلم بيوخلاي  

لس ةإ  ل سقص اةان يالي أ ر سوي  ييي يياي  يح اسوخلاي  سوي  ييي إو يث يح ابش م 

سوقاة اسوخلاي  سوايويص سوي  يقلاهي سوا   ح يقيهل  ة  سو هييص سيخي  ق س  بشا  

 سوخلاي  سوي  ي  ز عليهي 

: إ   ييعي  إ  سء ل سقص او لص وااس ل توافر الموارد المالية لتمويل عمليات المصرف .2

س  إقيراي ااس ل علة سوا    سوايويصح ا و  بهل  يقييي  يويص يازيف اي ايف يل  سو

سوا    سواخيلوصح ا  و  اضف  ظيي وي ايف سوالخ س ح اأيضي ياليل ا ي سوياايم 

 س  ل  ص اخيي  ا يوعصح   و  ياليل ل  ص سو ويء  ة   سواثققي سوااظ  ة  

سوايو  ولااس ل سوايويص ا و   اقي     سء سوي يي س  سوازاعص بهل   قيخلسيس 

 سألخ ديل  سوااس ل. اا  سوع ي    إقيخلسي  أعلة ة  سوا ام إوة ل  ص  ويء

سوا يبيص بيوع ي   سوايليص سوا ا ص وبي ص سوعام سوا  ةيص   : ااقف سوا    

اسوي يي  اسوي ظيي سولسخل  وو االد ياسة  سألويص اسأليايص سوا  ةيص ا ظي سوعام 

 .سوا  ة  اب ا يييو اياليرهي اييبيقهي ة  ا يم سوعام سوا  ة 

ة  سوا    بيوي  يز  لس  : ي   ل سقص اةان أقلا  س المصرف إدارةأسلوب  .3

ةيو ا و  بهل  يقييي علل ا  سواقي م ا  بي هيح  يويص يخ ين  سوااظوي علة 

اسويا ل ا  أ  علل سوااظوي   ولا    سألقي سأل لس   سوا هالس  ةياي ييعلم بإ  يز

  .وعياص بي  سوااظوي  اسوزبي   يبيعيصيي يق  اف علل زبي   سوا    اأ  سوعالقي  س

ص سواخيلوص س لس ي: ي يبي بالد ياة  سوالي ي  باقيايييهي والعمل المصرفي دارةاإل .4

هي با  يقليي سوخلاي  سوا  ةيص ياييج إياي  ا  سوخب   اسو ويء  بيوعام سوا  ة  ا

https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
https://www.investopedia.com/terms/s/swot.asp
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اي ي  سوزبي   باي يياس ي يلبيص  غبي  ا اس بي ي س  اسوة سوخلم إقيا سوة ي ليل ب

ا ضي هي. ةضال  ع  سقلا  سوالي  اقل يو ة  قييل  سوعيالي  ايا يهي اياويز ي 

 .س قي سيي  ايش يعهي ايا ي هي  اا ياقيم  ل  سواثققص سوا  ةيص سو ل  ا

يهل  ل سقص سوهي م سوي ظيا  ولا    ااي ي يبي بو ا   الهيكل التنظيمي للمصرف: .5

بي هي باي يخلي عاليص سيخي   س ي يال س  سوا    اااظي   سلس  اقيايي  إلس يص

سوا  ةيصح االد يقلياو يقهيال  سالي يم بي   سألعايم أللسءسوق س س  اسواشي  ص ةيهي 

سوا يو  سواخيلوص بيوا   . اا  سوع ي   سوايعلقص بيو اسا  سوبش يص سوي  ياخ  

اعي ازا ي ويقليي سوخلاي  بيواقي   ي ا ويء  سوعايوص سوا  ةيص االد ياسة  ي  اي ا 

( اس  ييج)سويقايم  سألقيقيصسوا  ةيصح ة  ا يال  سلس س  سوعاليي  سوا  ةيص 

سوعالقي  –اسالقيشي يص)سوااس ل سوبش يص اسوايويص( اسولسعاص سواقي ل  )سوبا  اسويياي 

ص ص( ا ي اقل س  سوعايوص سواقيعل  ولا  ةيي   يواايقبس لس ي ظي سواعلااي  -سوعياص

غي   سألعايماس قيشي   سوقي ا يص اسوو يص ااي ي يبي بهي ا  أعلسل اخب س  ة  ا يم 

 سوا  ةيص.

    ظيي اشي  ص سواعي   اـ  قبـم أعضيء سوا    سوي  يايز  الثقافـة التنظيمية: .6

ا    ع  أخ ح ايي ا  ا  ا ااعص سوقييح اسواعيقلس ح اسواعييي  سوي ظيايصح 

سوي  ييب ي ي سوا    ة  ياقيم أ لسةوح اس  سوقيي اسواعيقلس  اسوياقعي  سوي ظيايص 

سوي ظيايص يعب  ع  سيويقي  اشي  ص بي  أعضيء سوي ظيي سال ياـيع  سواسال اام اي  ا 

اهي أا غي  اهـيح اسوقـيي سوي ظيايص يارم  ح يل أا غي   يل حا غا  أا غي  ا غا 

سوقيي علة يا يو قلا  سوعـيالي  ضا  سوقيي ة  ا ي  أا بي ص سوعامح باي  يعام   ه 

 إلس  بـ  ياييسوظ ا  سوي ظيايص سواخيلوصح اا    ه سوقيي سواقياس  بي  سوعيالي ح اس 

 اي يشام سواعيقلس  سوي ظيايص: سألة ي   حاساي سي سآلخ ي  أللسءيب  ياييسواق ح اس 

ا يويص إ  يز سوعام ة  بي ص سوعامح  س  يايعيصسواشي  ص اام يبيعص سوعام اسوايي  

سواشي  ص ة  عاليص   ف سوق س س ح اسواقي اص ة   أ ايصاسواهيي سوي ظيايـص اا هي: 

 .سوعام سو ايع ح اأر   و  ة  ياقيم سأل لس  سوي ظيايص ولا   

ي   ل سقص   س سو ظيي ا و  ولا ي عاي إ س  ي    س  نظام المعلومات بالمصرف: .7

سوا يقبص اسوايلابص ة  سوياقي  اسوا ي  سو   ييل  ةيو  سو ظيي يقيييف ياةي  سواعلااي 

ا  سوااظ  سو   يايي هيح باي  يقيييف سيخي  سوق س س  سوا يقبصح ا  س يقييي 

سوضعي  وةعايم سوايلا  سوقييي بهيح ا و   ظ س وعلي ياسة   أللسءس  إايايال

 سواعلااي  سو يةيص أا سوا ام عليهي ة  أاقي  غي  ا يقبص.

سواق  سو   يقي  قو  -إ   ييي ل سقص  ظيي خلاص سوزبا  ويقييي:) خدمة الزبون: نظام .8

ااق  سوزبا  ا  سوخلاص سواقلاص  -ي لوص ألسء سوخلاص. -سوخلاص ة  س قييبهي إوة سوزبا .

  يياي  اياقي  سوخلاي  ب يءس إايايال -ةياي ييعلم بيو ال  اسوقع  اسواق  سوا يق .

 ضعيص سوقاة سوا  ة (.علة  ل ةعم سوزبي   اا
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: ييبي  أ  سوياليم التالزم الفكري بين مكونات البيئة الداخلية والخارجية .9

ياهل ايض ص ة  يص إقي سيي يص ة  ةهي  قيي سوقا  اسوضع  اسوو ن  224س قي سيي  

اسويهليلس  ا  س يقيلزي ل سقص اع   ا ا ي  سوبي ص سوخي  يص بهل  سويع   إوة 

سوا ظاص علة يوهي  إلس  اص اسوبي ص سولسخليص ولاقا  علة قل   سوااق  سوايو  ولا ظ

ص سولسخليص. إ  إ    ي  ايوص ا  سويالزي سوو    بي  ا ا ي  س قي سيي يسواي ي س  

سوبي ص سولسخليص اسوخي  يصح ةال يا   با  ش م ا  سألش يم سقي ين سوو ن ة  سوبي ص 

 يةيص اا يقبص علة سألقم ا  و  سوايم سوة  سوخي  يص ولا ظاص اي وي يقي ل إوة  قيي قا 

 قيي سوضع  اسويهليلس  ا   س ةي    س سويالزي  ي  قل اهل وع   ا ا ي  سوبي ص 

 با اسعهي.

 بي  ح إ   أ هي ييي  بع  سوو ن سوي  ي    أ ايص س  يَعل  البيئة الخارجية للمصرف

يي   سوي  ييعي  علة ييضا  أيضي بع  سويهليلس  اسواخ اعلة سوا    سغي ياهيح 

سو  يقص ة  سوقييا  س قي يليصاا  أارلص يل  سوو ن سوي ي س  سوا    ااس هيهي. 

زييل  اعلال  سو اا ة  سولاوص سوي   ارمح 225سوايو  ا و  إر  إزسوص سوعاس م سويقليليص

ياي   ةيهي سوا    أ شييو ةيهيح اأيضي ظها  بع  سواي ي س  سوي  ش ع  سوايم 

سوا    بض ا   سوعام علة يياي  ااظو  اف سوا ي  ح ا  س إل س  وليعيام 

شااال اي ايعي  أ ر أ  سوي  اوا يي قا  ييي  يقليي خلاي  سوا    ةضال ع  

ابش م أق اح  اي ييضا  إا ي يي  أ ب  ا  خالم ياةي  سواعلااي  سوالزاص اليخي  

ي  ولا    قل   أ ب  علة ةعيويصح اف يخوي  سوي يوي  باي يي أ ر سوق س س  ب ا   

 سوا يةقص.

ا   يايص أخ د ةإ  سوبي ص سوخي  يص ولا    قل ييضا  سويهليلس  اسواخيي    .10

 سأل  بيص أاسوايارلص ة  سوا يةقص غي  سواي ية ص ة  بع  سألايي  ا  ي   سوا ي   

غي  سوا  ةيصح اأيضي سواشي م سوايعلقص ب ظيي  سألخ دا  بع  سواثققي  سوايويص 

و قل سولاو  ا  س سويقلبي  ة  أقعي  سو    اأقعي  سووي ل  سوي  ي يل ايوص علي سويا ل س

 اي أ  سوي ي س  سوي  اوا يص قل يثل  إوة يقليم ة ن سوعام  .226ة  سوقاة سوا  ة 

بيوا ي   اا  ري قل يثل    س إوة الا   زسعي  ا  سعي  بي  سوعيالي  

ايي سواظي   ة  سوا    إوة س قالم ا  بيوا   ح ا  س ةإ  عاليي  ي ظيي اي 

س شبيا سواظيو ح  اي أ  ايال  علي سويا ل ا  سألاضيا سوقييقيص يش م يهليلس  

ااخيي   بي   قل يثر  بش م ابيش  علة ألسء ا بايص سوا ي  .  غي أ  ياليم بي ص 

سوو ن   بي   بيو قبص ولا    إ   يهل  إوة إظهي  أ ايصسوا    سوخي  يص ي عَل  س 

 ا يقييي يل  سوو ن اسواخيي    أ ايص  ر اسواخيي   ة  يل  سوبي صح إال أ  سألا  سأل

ة  ضاء عالقيهي ب قيي سوقا  اسوضع  سولسخليص بيوا   ح او س ةإ  سوهل  ا  سوياليم 

سولسخل  واضعيص سوا     ا يعزيز  قيي سوقا  ولد سوا    ةضال ع  اايييو ا  

  ا هي اااياوص ي اياهي. ا  ي  سوعليل ا  سألقبي  سوي  يلعا  قيي سوضع  سوي  يعي 

إوة ياليم  قيي سوقا  اسوضع  ولد سوا    اا هي سوبا  ع  بلس م أةضم وياقيم 
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أ لسةو لا  اخيي    بي   اال يا   ياقيم  و  إال بيول سقص سولقيقص اسواقيا   

 .227ولاي ي س  سوبي يص ولا   

:يق ل بهي 228للمصرف General Environnent ير المباشرة(البيئة العامة )البعيدة غ 

اييي ة   حلس  سوعاسام سوي  يثر  علة  يةص سوا شل  ايقف خي ج الال سوا ظاص ا يية  قيبص س 

 س  يايعيصاسورقيةيص ا س قي يليصص ايشام  يةص سوعاسام سوقييقص اس لس ي سألعايمإيي  ي ااي قص 

-س  اسو ااقيا سوعيام ة  سوعليل ا  سو اس   ا هي:)ياليل ة ن س اسوقي ا يص ايظه  ياري    س 

 حسوا  ة  س لس  سوي ظيي  -سوا  ةيص. لس  ل  ص ا يص سالقيقالم سوي  يقيييف أ  ياي قو س 

ص سوعليي ولا   (. اي ا  ا    إال اييع   بقل   بي  ا  سواي ي س  س لس يي  س قي سيي يا

 ز إاي يهليلس  أا ق ن ة  ا يم إ ييج ايازيف أا سويقايم  م أا بع  سوبي يص سوخي  يص سوي  ي 

سوا    ياقيم  إلس  سوخلاي  سوي  يقلاهي سوا    ا  ه سويهليلس  ايل  سوو ن ال يقيييف 

سوقيي   سو يالص عليهي  ظ س  ويلسخم أقبي  ا ال ي ا عابص سوي بث بهي اقلاي .  اي أ  سوي ي  سوبي   

ق  و ة  ا يم سويقايم سوا  ة  اة   و  سواق  يال  يهليلس  ة  ا يم  سوخي    قل يال 

إ ييج ايقايم خلاص أخ د. ايق ـل بيوقاد سوخي  يص ولا    با هي ا اـاعص سوقـاد سوخـي  يص 

بيقايم وخلاص أا وا اـاعص خــلاي  يقــلاهي سوا ــ   إ   ال يقيييــف  أللسءسسوي  يـثش  عاليي  

ا ـ ه سوقـاد يييـ  ا ااعص ا  سويهليلس  اسوو ن سوي  ي   علة    ييا ي ةيهيسوا    أ إلس  

سوا    أ  ياللهي بع ييص وييا   ا  ي    سآلري  سوقلبيص اييا   ا  ياقيم ازسيي ا  سوو ن  إلس  

)  عابص إخضيعهي ول قيبص سو يالص ا  : للمصرف هيوأبرز ما تتميز به القوى الخارجية ..سوايياص

الارهي أا باقلس  سوو  ص سوي  ي يل  إايايمي ع  سوي بث بايعيل الارهي أا  -.سوا    إلس  قبم 

سويبيعص سوازلا ص ولي يي  ة  سوع    سوبي   سوخي    باع ة أ و قل يال  ق  و ة  ا يم  -.ع هي

ليل يمثل موضوع تحألسء ايقايم خلاص ة   و  سواق  يهليلس  وعاليي  يقايقيص أا خلاص أخ د (.

 بي  ا   ي    ي عاس سوق س   إ ياييأال سوو اا سوعلايص سوي  ياظة اال يزسم ب البيئة المصرفية

ي ياليي  اهاي ة  سو اا ج سوا ه     زء   اي أ و ي عَل  .ة  سوا ي   اسواثققي  سوايويص س قي سيي  

ويص. يعيال إوة ال  بي  سو   ي ي ز علة سواعلاايييص اإلس يوح ب ويء  اةعي حس قي سيي  ا س لس  

سوي س ي سوا  ة  سوايير بي  أيليهي اسو   ياة ه  ظي سواعلااي  سواا ال  ة  سوا   ح  إلس  علة 

لسخم سواثققص  س لس  اسويويعم بي  قاد سوبي ص سواخيلوص االد ياري   و  علة عاليص   ف سوق س  

ول سقي  اسألاا  سواهاص ة  ي ايي سوا   ةيص اخي  هي. و س ةإ  ل سقص سوبي ص ا  س سوا  ةيص

قبم سوش اا ة  ياليل  .229سقي سيي يي  سوا ي   با وهيح  زء ا  سوا ياف ييار  ايثر  بو

ع  ة  "با هي يخييي ايعليم إ   ص س قي سيي يع ي   سقي سيي يص سويقايم ي   ساال  اع ةص اي    

قيم غييص االل  ة  بي ص ي يةقيص". ايشيم سو هال وياقيم  ل  االل اسويزسي يايم سألال ولااس ل ويا

ص سو ليص ولا شا  ايي يغي اعهي س قي سيي يا   سألخ دي  س قي سيي يسقي سيي يص سويقايم  اي 

)ياليم ايلقيم سوعاسام سولسخليص ول ش   Situational Analysisبيالعيايل علة ياليم سوااق  

ا ظاصح اياليم ايلقيم عاسام سوبي ص سوخي  يص ع  ااسي  سوقا  اسوضع  ة  سواالس  سواظيويص ول

 Marketبا ا ييهي سوزبي  ح سوا ااصح سوا يةقصح سوي  اوا يي وياليل سوو ن سوقاقيص 

Opportunity  اسويهليلس Threats  .سوي  يايي بيوا ظاص 



134 
 

 الثالث المبحث
 والمصارف الخضراء التسويق األخضر

 سو ي ةصسويقايم سألخض  ا: أاال   ايايص وابا  رالرص اايا    يقص   س سيشيام 
 ااعيو يهي سوخض سءسوا ي    ياس و سوي   اسوياليي. سألخض ري يي  سوياايم  سوخض سء
 ريوري .

 :230الخضراء الصيرفةو التسويق األخضرأوالً: 

أا ا يل  الي  ة  علي سويقايم ايق ل بو سويقايم سو ظي  : التسويق األخضر .1

سويقايم سوبي  ح اقا  ب و  أل و يعام علة يا يم سوا يل سو هي   ولاقيهل  بش م ا يل 

بي    ظي  خيٍم ا  سويلا  أا سوخلسا اسو ش. ا لةو أ  يياام سويقايم ا  علي  يل  

ول ب  إوة علي يقيعل سو ي  ة  سيخي  ق س س  ش س يص قي اص علة  قيوص يقايقيص  يلةص 

 م.بعيل  ع  سالقي ال

وقل  يقش سو ري  ا  سوبياري  ااضاا سويقايم سألخض ح ايعلل  سو ييبي  سوي  ي ياو  

 Cological  س سوااضااح ةا هي ا  سقيخلي ا يل  سويقايم سالي اوا  

Marketing  أوEco-Marketing   ح اا هي ا  أيلم عليو ا يل  سويقايم سوبي

Environnemental Marketingو ا يل  سويقايم ح اا هي ا  أيلم علي

اا هي ا  أيلم عليو ا يل  سويقايم  ،Sustainable Marketingسواقيلسي 

ح ةقل يقبب    ه سويقايي  ة  إالس  خلي اعلي ياليل Green Marketingسألخض 

 (: 1-3سويعي ي  سألييص ة   لام) يع ي  ااال وليقايم سألخض ح  ا ل ا هي

 ( مفهوم التسويق األخضر1-3جدول)

 التسويق األخضر الباحث

بوشارب

2012،
231 

سويقايم سألخض : يعل سويقايم سألخض  عاليص سلس يص يهل  سوة سويع   

علة اي ي  سواقيهل  اسوا ياف اسوعام علة سشبيعهي بي يقص يثل  سوة 

سأل ييم سوقيلاص ا  و  ياقيم  أ مسواويظ علة سوبي ص اااس ل سوا ياف ا  

 سأل بير ولا ظاص 

الربيعاو

،ي

2020
232 

ص سواقثاوص ع  ياقف اياليل اسشبيا س لس يبا و سوعاليص  سويقايم سألخض :

اي ي  سوزبي   اسوا ياف بي يقص يثل  سوة ياقيم سأل بير اف سآلخ  ب ظ  

 سوبي يص.  س قيلساصسالعيبي  اوهاي 

البكري، 

2021
233 

سويقايم سألخض  با و " الخم  ظا  اي يام يهل  إوة سوياري  ة  

ب ا   يلةعهي  اا سويا و إوة يل  ا ي ي  غي   سوزبي  يوضيال  

اف  و  اسوعام علة  ضي   بيوبي ص ايعليم عيلسيهي سالقيهال يص باي ي ق ي

يقليي ا ي ي  ي ض    س سويا و باي  ي ا  سواا لص سو هي يص    سواويظ 

 علة سوبي صح اااييص سواقيهل ي  اياقيم  ل  سو بايص ولا ظاص".

 سوازسيي سوايعلقص بيويقايم سألخض  ا  :    ي س         اي ل  س شي
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 أ. سوقبام سال يايع  ولا ظاص الياااص س شييهي.

 سوعاليي  ايقليي سوا ي ي .  إلس  ة   سألاي  . س ضيء اي ي  سوايو ي  اياقيم 

ة   سواثققصعلة سالقي يبص ولو ن سويقايقيص ابيوييو  ياقيم س لس   سواثققصج. يقيعل 

 ي  اف سواقي لس  سوي  يال  ة  سوقاة اسوبقيء ةيو.سوي 

 أا سوزبا  علة ااس هص سوا يةقص اسالقي يبص وييلعي  سواقيهل  سواثققصل. يقيعل  

 .234سألخض 

وليا    اا الكبير  تهمما لقد بدأت العديد من المصارف حول العالم باإل: 235الخضراء الصيرفة

خالم يب    اا ج سو ي ةص سوخض سء ا و  ع  سوخلاي  سوا  ةيص اسوياايليص سوخض سء ا  

ي يم يقليي ا ااعص ا  سوا ي ي  اسأل شيص سو ليل  ارم سوالس ف سوخض سء اسوبيي م 

اياايال  سواقي   اسوابي   سوخض سء  ي يص سوخض سء اسوياايال  سوخض سءسال يا

وا يي س  سوخض سء اسو  ا  سوخض سء اسوخلاي  سو قايص ا  خالم سوي  اقيراي اس 

  سوايويص.

( ييلم علة سوا ي   سوي  ي اي Green Bankا يل  سوا    سألخض  ) أ ب ا

ياايم سواش اعي  سوخض سء أا سو ليقص ولبي ص بيوش م سو   يعزز سو ةيه  أ ما ي ييهي ا  

 . سالقي يل ح اال يض  سوبي ص اسوا ياف

  ة  إلس   اقييل  اقي   أ ب  سوقييا سوا  ة  ة  عيوي سوياي سوالع  اسواي ي سو  يق

سوي ايص س قي يليص سواقيلساص أل  لاوصح اي عل سوا ي ي  "سوا  ةيص سوخض سء" ش ال  ا  

 ."أش يم سوخلاي  سوا  ةيص سوي  ي  يهي سولاوص ا هي علة ةاس ل بي يص "ال يضّ  بيوا يخ

يصح ا خوضص سوخين ة  سوب يص سوياييص سواال قيراي ويقهيم س أ شييهي  ييقف سوا ي  ا

سواييه اسو وييي ح اال  إلس  ارم  سألخ دسو يزس  سولةي ص ااقيااص ولا يخ اسوقييعي  سوخض سء 

يح اف ا سعي   ياخ  ة  سالعيبي  سوا يق  سوايويص ةاق  بم سوبي ص اسواايةظص علة سوااس ل أيض 

م اسواقياس  ارم ياقيم سو اا سالقي يل  اخلم ة ن سوعا سألخ دأ لس  سوي ايص سواقيلساص 

  بي  أة سل سوا ياف".

ا  لاوص ألخ د س  يب ة ا ااعص اي اعص ا   خيال   و  يا   ول ي ةص سوخض سء اف س 

سوهيي مح اسالقيويل  ا  اخيل  سألاعيص ساللخي يص سوعياصح اخلم ا ااعص اي اعص ا  

 سوا ي ي  سوايويص.

اسوق ا  ا خوضص سووي ل ح   ماقل يقيخلي سوا ي   ألاس  ايويص ارم سوق ا  يايلص سأل

ي  إايييييأا   يليم سوق ا  سولاس  ح أا ا ي ي  سويااي  ارم ضاي ي  سوق ا  أا 

س  سوعياص ا خوضص سوي لوصح أا  باي ي اي ا ي ي  ايويص قيراي خقي   سوق ا ح أا س 

 ( سآلي :2-3سوخض سء ة   لام )   يعي ي  سو ي ةصع. ا  ي  ا ل ب236 ليل 
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 الخضراء مفهوم الصيرفة (2-3جدول )

 الخضراء مفهوم الصيرفة الباحث

(Makower ،2009:13 ) 

237 

سو ي ةص سوخض سء    سواثققي  سوايويص سوي  

يقيخلي سوياايم سوعيي والقيويل  ا و ة  ياايم 

سوييقص سو ظيوصح ةه  اثققي  ياايم عياص سا شبو 

عياص ياة  لعاي ايويي ا خو  سوي لوص ايايم 

ش اعي  سوييقص سو ظيوص ا خو  سو  با  وا  مسأل

سوعياص ايا يو  سألااسم إقيخلسيازييل   ويءه 

 قيراي سألقاسة سوايويص سوخي ص سو يض ص  اا س 

ة  سوييقص سو ظيوص إ  يعام سوا ي   سوخض سء 

علة ياقيم سو اا و م ا  سوقييا سوا  ة  

اسالقي يل   م اف سواويظ قل  سواقيييا علة 

ص ا  و  سالويزسي باعييي  ي شيل سقيهال  قيواص سوبي 

 سوااس ل سويبيعيص.

(Bouma ،2001:101 ) 

238 

بي هي سوا ي   سوي  ييب ة ياايم سواشي يف سوي  

 يايةظ علة سوبي ص بش م أقيق .

(Biswas ،20 11:33)239 

سوولقوص سوي  ييبعهي سوا    ا  إ  يبيلم سووي ل  

يل بي  سوا    اااظويو ابي  سوزبي   اسالقي 

   م اسوال ا  سألري  سوقلبيص ي يه سوبي ص.

(Strandberg ،200 5:5) 
سوا ي   سوي  يقلي خلاييهي سوايويص بيوش م سو   

 يعزز سو ةيه سالقي يل  اسم يض  سوبي ص اسوا ياف.

محمد يونس )

240(2021الشرابي،  

" يي ي   س   ثا  أااسم عياص ييَّ إ شيث ي 

ي ويقهيم س  ة  سوب يص سوخين  قيراي خ ي  

سوياييص سوااليصح ا خوضص سو  با  ااقيااص ولا يخ 

 "سألخ داسوقييعي  سوخض سء 

ياقيقي علة يقلي ييض  أ  سوا ي   سوخض سء ييب ة يقليي سوخلاي  سوا  ةيص  

 أ ايصاا    ي ي بف  س قي يليصا س  يايعيصاسوياايليص ب ا   ي سع  سوعاسام سوبي يص ا

هي ي اف بي  سوعام سوا  ة  اسوبي ص اسو اا سالقي يل   ا  .سو ي ةص سوخض سء

 .س  يايعيصاسواق اويص 

 ركزت تعاريف الصيرفة الخضراء على مرتكزات او أبعاد عديدة هي:

ة   م اعيالصح ارم  س  يايعيصياخ  بيالعيبي  عاسام ي يُّ  سوا يخ اسوياري س   -

 .سوا   س  سوي  يقلاهي قيراي سوق ا  أا س 
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  سوي ايص سواقيلساص وة ييم سوقيلاصح و و  يقيا ُّ سوش  ي  ة  سو اا اف ااي قي -

  وقو. ب ا ب ي ة  سواق   ياييس 

سوا يل  سواي لل   إقيخلسيبخ ان سوبي ص ا  خالم  س قي يليصياام سواقثاويص  -

 اسواويظ علة سوييقص.

سوي  يال  أر يء  لال سوااي قي  سواقيلساص بي يًّي ة  ا ي  سوعام واع ةص سوياري س  -

 سوعام.

سوا ي   سوخض سء يا    :والمبررات األسبابالمصارف الخضراء: الخصائص  .2

ي ويقهيم سالقيراي  سوخين ة   با هي  يي ي   س   ثا  أااسم عياص ييَّ إ شيث ي خ ي  

سوب يص سوياييص سوااليصح ا خوضص سو  با  ااقيااص ولا يخ اسوقييعي  سوخض سء سألخ د 

يح  ارم إلس   سواييه اسو وييي ح اال ياخ  ة  سالعيبي  سوا يق  سوايويص ةاق  بم سوبي ص أيض 

اف ا سعي  أ لس  سوي ايص سواقيلساص سألخ د ارم ياقيم سو اا سالقي يل  اخلم ة ن 

 اوه ه سوا ي    اس   أ بعصح   : .و اا س  يايع سوعام اسواقياس  بي  س

اسوياري س  سال يايعيص ة   م اعيالصح ارم  ياخ  بيالعيبي  عاسام ي يُّ  سوا يخ -أ 

 سوق ا  أا سالقيراي س  سوي  يقلاهي سوب  .

ااي قي  سوي ايص سواقيلساص وة ييم سوقيلاصح و و  يقيا ُّ سوش  ي  ة  سو اا اف  -  

 سال يايي ب ا ب ي ة  سواق   وقو.

ي لل  ياام سواقثاويص سالقي يليص بخ ان سوبي ص ا  خالم سقيخلسي سوا يل  سوا -ج 

 اسواويظ علة سوييقص.

لال سوااي قي  سواقيلساص بي يًّي ة  ا ي  سوعام واع ةص سوياري س  سوي  يال  أر يء  -ل 

 سوعام.

أ اهي علة سو اا  إ  يشي   سوا ي   سوخض سء بخ ي ن عليل الخصائص:  .3

 :241سآلي 

ة  سواي ص ا  سوي يوي  سألاويص ع  ي يم  100ياويز سويل  ع  ي يم ي ييص  -أ 

  ا  سوياايم سوعيي اسوخين.ازيل 

س  سوخي ص  اا قيراي سوعياص ع  ي يم     سوازيل ا  س  سألااسمسالقيويل  ا   -  

 .سوييقص إقيخلسيأقاسة سوييقص سو ظيوص ا ويء  

سألخض  ا علي سواقي   قيراي إعيل  يلاي   أ  سوايم سوعيي ا و  وياقيف س  -ج 

 .باااسم لسةع  سوض س  

 .  سوقاةسوال ا  أا و سوق ا  ة -ل 

ياقيف  يية الام سوييقص سو ظيوص ة  أق ا اق  اا  ح ايعظيي ا يق  سو ه بيء  -ه 

 سو ظيوص اا يق  سو ويء  سوايا لص  ظي   م لاسو  ي وقو سولاوص.
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ي اي  ي ة  سوش م  اول ي ةص سوخض سء أقبي  ااب  س  عليل ح يا  األسباب:  .4

 ( سآلي : 3-3)

 
  لخضراء ومبرراتهاأسباب الصيرفة ا ( 3 -3شكل )

  ي  سوعليل ا  س لس  سو ي ةص سوخض سء      اهداف الصيرفة الخضراء:  .5

 :242ا هي

يقليم سويعياال  سوا قيص إوة أل   سواقيايي ح اسوي  يز علة سواعياال   -أ 

أ هز  سو  س  سالو  اسوا  ةيص سواي قلصح اسوخلاي   قيخلسيسالو ي ا يص ارم س 

   واخيل  سواعياال  سوا  ةيص ولزبي  .سوا  ةيص عب  سال ي   ح إو

سوااس ل اإعيل  يلاي  سو وييي  ةضيم ع   إقيخلسيااييص سوبي ص ع  ي يم إعيل   -ب 

 سوييقص. إقيخلسي ويء  

سوبي   اي وي  ايقييي ب  يال  أللسءسس  ب  ل إقيا يقليم سالري  سوبي يص سويش يليص ب -ج 

سو وييي ح إعيل  يلاي  سوااسل  إلس  هح اسوبي يص سوي  يقاي باوظ سوييقص اسوايي لس  س 

اخو  سو اال  سوي ي يص ايش يف سوش سء سالخض  اياةي  يش يلص  يالص ا  

 سوخلاي  سوا  ةيص سالو ي ا يص

سقيالس  سوعليل ا  سواظي   سوخض سء سوي  ي ا  وهي إر  ة  يقليم اعلال   -د 

 سوبييوص. 

ع  ي يم لعي "سواظي    سوا ي   سوخض سء يقعة إوة سويخوي  ا  ال سووق  -ه 

سوخض سء" سوي  يعل باريبص  قّ  ي بي بي  سوقضيء علة سووق  سوالقف اسو اا اياقيم 

 سوبي يص. س قيلساص

إ  سألش يم سو ليل  سو يعل  ا  سوخلاي  : 243لخدمات المصرفيةلجديدة الشكال األ .6

اسوخلاي   سوا  ةيص    سوخلاي  سوا  ةيص سوخض سءح اسوخلاي  سوا  ةيص سواقثاوصح

اي يل   ع   بإي يز   ه  سواقيلساص. ة ح اسوخلاي  سوا  ةيص س  يايعيصسوا  ةيص 

اسوعالقي  ة  اي س خيالةي  سألش يم سو ليل  سو يعل  ا  سوخلاي  سوا  ةيص ا اض  

 ( سآلي :3-3ة   لام ) بي هي
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 ( الخدمات المصرفية وأشكالها الجديدة3-3جدول )

 الها الجديدةالخدمات المصرفية وأشك

 :لمصرفية الخضراءالخدمات ا
الخدمات المصرفية 

 :اإلجتماعية

الخدمات المصرفية 

 المستدامة:

 إوة ااييص سوبي صح ايعزيزيهل  

. س  يايعيصسواقثاويص سوبي يص ا

اي اوّز سوخلاي  سوا  ةيص 

سوخض سء سوااي قي  سو ليقص 

 سوا ي  ولبي ص سوي  ي قيعل 

س بعيري   ة  سوال ا  سوزبي  ا

يقاة اي ا   أيضي  سو  با . 

أا  س  يايعيصبيوخلاي  سوا  ةيص 

  سواقثاوصح

ي ع َّ  با هي سوخلاي  

سوا  ةيص سوي  ي ع ة 

إواياي    ر بيوقضييي سأل

علة سو عيل س  يايع  

ة    س سوع  ح ايهل  

إوة إالس  ياري  إي يب  

علة سو ي  اسوبي ص 

اسورقيةص ا  خالم 

   ةيص.سوخلاي  سوا

 سوخلاي   ه  يعيال

علة سواعييي  سوبي يص 

سواقيلساص ة  يقليي 

سوخلاي  سوا  ةيص 

 س  يايعيصاسويقليليص 

اسواا اص. اي ي ز 

علة رالرص أبعيل    

سواخيي ح اسوعي لح 

 اسوياري س .

ال يا ل يع ي  ااال عيوايي  واوهاي سو ي ةص سوخض سءح ايخيل    س سواوهاي بش م  بي  

سوخلاي  سوا  ةيص سوخض سء ا يلاي  شياال  ي شي  إوة سوااي قي   يعلوبللس . ابي  س

اسوبي يص  س قي يليصاقيلساص علة سو عل  سوا ي  اسوابيل  سويا يهيص سوي  ي عم 

. ا  ي  يقي   بي  اوهاي سوخلاي  سوا  ةيص سوخض سء اسوخلاي  سوا  ةيص س  يايعيصا

 ةيص سواقثاوص: يقي ل سوخلاي  سوا  ةيص سواقثاوص إوة سألخالقيص. ايقي ل سوخلاي  سوا 

  زء ال  س  يايعيصبيوي ايص سواقيلساصح اياّام سواقثاويص  سوا ي  إويزسي اريم ا  قبم 

 يي زأ ا  خلاييهي.

اقل يّا  ب  يال سألاي سوايال  ولبي ص اخييي  ابقي ي ووهي اي  ي  سوا يلاي  سوي  

ح اسواقيلساصح ايبيي  سوعالقص س  يايعيصض سءح اسواقثاوصح ايي   بهي سوخلاي  اا هي سوخ

ة  اي بي هي. اي ا   إعيبي  سوخلاي  سوا  ةيص سوخض سء  ا ااعص ة عيص ا  سوخلاي  

 علة  يية أاقف.  اس يايعيوسوا  ةيص سواقيلساص سوي  يشام أبعيلس  بي يص 

سوا ي     اي جاخيلوص ا   أ اسا رال   ي   أنواع المصارف الخضراء:  .7

( 4-3هي ايويًّي  اي ي ا  ي ش م )إقيخلساسوخض سء اسوخلاي  سوي  يقلاهي: سوي  ييي 

 سآلي :

https://www.ecomasteryproject.com/green-banking/
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 أنواع المصارف الخضراء (4-3شكل )

 وا ي  س أل شيء سواييلبي  ا  علل   ي : ءالخضرا المصارف انشاء متطلبات .8

   :  سوخض سء

 سوا  ةيص. سواخيي  لس     وث  ظيي ا ال -أ 

 سوا ي   سوخض سء. عام اف ييالءي باي سوا  ةيص سوخلاي  يياي  -ب 

 سوا  ةيص سوخض سء. بيأل شيص سواع  وزييل ب سال يب   -ج 

 ولبي ص. سو ليقص سو  يعي  سوة سوياايم يا يو -د 

 ع  اقثاال ي ا  يبيعيصسو سو اس     عيش سوا يخيص سواخيي    لاة س شيء -ه 

 وياايم سال ياي  ا   خالم ا  سويبيعيص سو اس   الا  ا  سو ييل سوبي   سويل ا 

 .244سويبيعيص سو اس   أر  ا  سوايض    سواشي يف

 سواع  اس  يء سو ظيوص سوي  اوا يي  ة  قيراي س  أايي سوااس ز ا  سو ري    يو  -و 

 .سوخض  سألعايم اشي يف ة  قيراي س  ياةّ  ي سوي  بيوو ن

 

يعل ااضاا سوياايم سألخض  ا  : Green Finance ثانياً: التمويل األخضر 

سوا ياف سولاو   إ ياييااضاعي  سواليرص ا سواهاص سوي  ي   سوي  يز عليهيح إ  ياظة ب

ق يعص سو اا سوي   س قي يليصاا ظاي  ااييص سوبي ص ةها  اا ج  ليل ا   اي ج سوي ايص 

س  سوخض سء سوي  يهل  إوة اعيو ص سوعيوقص سوايبيلوص بي  قيراي  ابيش  علة سيعيال بش م 

سوااس ل سويبيعيص ولبي ص ابي  سقي الم   ه سوااس ل باي يخلي سوا ياف اياقم سو ةيه 
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سالقي يل  اسوال ا  سألري  سوع قيص ول شييي  س  قي يص علة سوي ي  سوا يخ ح ا سالايبي  

 .ااس لسوا س  ح اسقي زس  سو

سوياايم  ياري  الد بيي  ا سألخض  سوياايم القي سيي يي  سوا ي   س   البل ا  يب  

 سوعام ة  سواليرص سوالسخم سال با وو سوخض سء سوا ي   سلسء ياقي  ة  سألخض 

 سوا  ة . 

ص  يةص االبل ا  س لس يييا    ش  سواع  سوا  ة  أل اي  سوق س  ة  سواقيايي  

ل  لي اوهااي   اسوا ي   سوخض سء  ا و سألخض  سوياايم ا يل و اسض  ةهي ا ال

 سو   بيوش م ب ايهي ولا ي   سو قيبيص سويعلياي  إعلسل علة سوا  ز  سوا    ا ا

 سأل شيص ااي قص خالم ا   سءسوخض اسو ي ةص سواقيلساص سوي ايص أ لس  با سعي  يلزاهي

  .سواخيلوص سوا  ةيص

 خ ا ي سولاو  سو عيل علة  بي س يإ يايايلقة  سوياايم  ا سو اا   س  عم سو   سألا 

 سوبي يص سواشي يف ياايم ابقضييي سوبي ص بشثا  س  ص سو سولاويص ي  ياياس  ظم ة 

 .سوخض سء س قيراي س ا

 ياايلهي أ م ا  ولاشي يف  ليلس أقيقيي ش يي سولاويص سوايويص سواثققي  أضية  س  

 وا ي ي  اس يي هي سو ظيوص بيوي  اوا يي  اعالهي وبي صبي هيإ يايا الد ة  اسوايارم

 .245ولبي ص  ليقص

يعل ااضاا سوياايم سألخض  ا  ااضاعي  سواليرص اسواهاص سوي  التمويل األخضر:  .1

سوا ياف سولاو  ااثققي  ااييص سوبي ص  إ ياييإ  ياظة ب ي   سوي  يز عليهيح

ق يعص سو اا سوي  يعيال بش م  قي يليصس اسواثققي ح ةها  اا ج  ليل ا   اي ج سوي ايص 

س  سوخض سء سوي  يهل  إوة اعيو ص سوعيوقص سوايبيلوص بي  سوااس ل قيراي ابيش  علة س 

سويبيعيص ولبي ص ابي  سقي الم   ه سوااس ل باي يخلي سوا ياف اياقم سو ةيه سالقي يل  

 يخ ح اسالايبي  سوا س  ح اسوال ا  سألري  سوع قيص ول شييي  س  قي يص علة سوي ي  سوا

  .246اسقي زس  سوااس ل

 سوال   سوا ياف اثققي  ا  سوعليل ألس   بعلاي سوخض سء سو ي ةص أ ايصي ل  

 سوا ياف لةف ااي اسوا يافح سوبي ص علة سوض   سوبيوغ  س  بياايم سواش اعي  سوا ي  

  سوال  

 علة سوض اي ااي قص إوة يسوعيو أ ايء اخيل  ة  ول ب  سواثققي  غي  سوهيلةص ا  و 

 علة سوياايص اأ شييهي ب سال س ق س  ة  سوبي يص سالعيبي س  إلايج أ م ا  سوا ي  

  .أعايوهي ع  سوا ي   اق اويص يث ل  اا

وقل ي ياو  سأللبيي  سوايخ  ص به س سوا يم اوي يي عليل  ولياايم سألخض  يا   ا   

 ( علة سو اا سآلي :4-3بعضهي ة   لام )
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  .247حسب األدبيات المتاحة ماهية التمويل األخضر( 4-3جدول )

 ماهية التمويل األخضر الباحث

 248موسشيت

 

 س قي سيي   سوياسز  ياقم سوي  سألااسمسألخض  ا "سوياايم

 سوقييعي  ة  اسوخلايص سوبي يص وة لس   ماسويايم سأل سواياقي

 اسوخلاي  سوقلف ا  سألة سل اي ي  يلبيو يضا  سو   بيوش م سوبي يص

 ااس ل ي". الاسي سوبي ص علة سواايةظص ابي 

 249عجام،

 سألااسم علة ولا ام سوا يقبص سوي ة "يارم سوياايم سألخض 

 ساييي ي   ايص ي يق  سو   اسشي  بيوش م سألةضم: سوي يقص اسخييي 

 سواثققص ا اعييهي".

 250االشوح

اسألقهي  اسويااي   سوق ا ارم سوايويص اسوخلاي  سوا ي ي  إقيخلسي"

 ياايم أ م ا  اغي  ي اسوق لس  سوايم  أ  س إقيراي ا

 ولبي ص". سو ليقص أا سوخض سء سواش اعي 

 251الحجار

 

 بيوبي ص سوا يبيص سوخلايص أا س  يي يص س قيراي س  يل  "عبي   ع 

  اي بيوبي صح يض  ال اسوي  خض سء ياةي  ا ي ي  إوة يهل  اسوي 

 ة  ااس ل ي".  ضا  أا سوبي ص يلا  وا ف سواقي يص سواشي يف ايشام

مؤسسة 

التعاون 

االقتصادي 

 التنمية

وياايم اشي يف سوي ايص  س قي سيي   قيخلسي"سوياايم سواخيلي با و س 

 واشل ياايم إضية   اا سوي ايص سواقيلساص ة  سوبللس  سو يايص".

مؤسسة 

التمويل 

 الدولية

س  اسوق ا  سوي  ياّام راي قي"سوياايم سألخض  با وو س 

 سواشي يف سوهيلةص إوة ااييص سوبي ص اسواايةظص علة سوااس ل سويبيعيص".

مؤسسة 

التعاون 

االقتصادي 

 التنمية

" با و ياايم يقيهل  "ياقيم سو اا سالقي يل  اف سوال ا  سويلا  

اس بعيري  غيزس  سالايبي  سوا س  ح ايقليم سو وييي  إوة سوال 

 سوااس ل سويبيعيص." إقيخلسياقي   ويء  سألل ةح اي

 252الشيخي

 أ ميع   سوياايم ب ا ه عياص علة أ و ياةي  سوقياوص سو قليص ا  

س  اي ـاي   أ  سوايم سوريب  بهل  زييل  قيراي إ ويقهي علة س 

 س  ييج اسالقيهال . 

نورعبد 

 253األمير

 أ ر  ا  وي س قي يليص" عبي   ع  إعيل  يش يم اي اي  سأل شيص 

اسواايةظص عليهي  لةو  س  يايعيصاقي ل  ولبي ص ااايييهي اولي ايص 

وي  سوا ام إوة سور سء سوايل  بيوض ا   علة اقي  ي يا  

اي ظ  إويو با وو  ويص وياقيم  س  يايعيصسواخيي  سوبي يصح اسوواس ة 

 سوي ايص سواقيلساصح ا   يبقة سوهل  سألقاة. 
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س ق يع يح ة  ظم يياي  اعلة الس  سوعقل سواي ض ح شهل قاة سوياايم سألخض  سوعيوا   اا 

ألاس  ايويص ارم سوق لس  سوا  وص بيعيبي  ي خض سء اسو  ا  غي  سوا  وصح اسوق ا  

سوخض سءح اسويااي  سألخض ح اسو  ا  سوخض سء سوي   قيراي سوخض سءح ا  يليم س 

ح 2008أام ق لس  خض سء ة  عيي  ل   ة  سآلا ص سألخي  . اعلة سو غي ا  إ لس  

ةقل ييا  سوقاة بش م  بي  واشل سوياايم و يو  أ لس  سوي ايص سواقيلساص سوقبعص عش  ا  

  ا سوياايم إ  سوقام يا   خالم ياةي  سوهيي م سوابي    اسوي  يوي  اسألي  سواي اص و و 

 سوا يق  سواق  ة  ي  ياييا س قي يليص بيواشي يف ولقييي سوالزاص سألااسم ا  ا ي ياةي 

 .سواثققص اي ص اق 

 سوال   سوا ياف اثققي  ا  سوعليل ألس   بعلاي سو ي ةص سوخض سء أ ايصي ل  لقد 

 سوا ياف لةف ااي اسوا يافح سوبي ص علة سوبيوغ سوض    س  بياايم سواش اعي  سوا ي  

 سوض اي ااي قص إوة سوعيوي أ ايء اخيل  ة  ول ب  سواثققي  غي  سوهيلةص ا  و  سوال  

 سوياايص سالق س  اأ شييهي ب سال ة  س عيبي س  سوبي يص إلايج أ م ا  سوا ي   علة

 .أعايوهي ع  سوا ي   اق اويص يث ل  اا علة

ا  سواث ل س  سوياايم سألخض  يلب  يا هي  سواقيع  سوعيوايص ولاايةظص علة سوبي ص الاسي 

يلاص و س ةي  سوياايم سألخض  يعل باريبص خلاص س  سوااس ل سويبيعيص وة ييم سوقإقيا 

 .ا  ةيو يقلاهي سوا    ة  يا يو سال ياي   اا سواشي يف سوخض سء

يعل ااضاا سوا ي    المشاريع الخضراء: ستثمارمشاريع الصيرفة الخضراء إل .2

سوا ياف سولاو  اا ظاي  ااييص  إ ياييسوخض سء ا  سوااسضيف سواهاص إ   ياظة ب

ا  اا ج  ليل ا   اي ج سوي ايص س قي يليص سوي  يعيال بش م ابيش  علة ةه .سوبي ص

س  سوخض سء سوي  يهل  إوة اعيو ص سوعالقص سوايبيلوص بي  سوااس ل سويبيعيص قيراي س 

ولبي ص ابي  سقي الم   ه سوااس ل اباي يخلي سوا ياف اياقم سو ةيه سالقي يل  ا ال  

ول شييي  علة سوي ي  سوا يخ  اسالايبي  سوا س    سوايي  اسوال ا  سآلري  سوع قيص

 اسقي زس  سوااس ل. 

ي ي ز قييقص سوا ي   سوخض سء علة سألخ  بي عيبي  ابيل  سوي ايص سواقيلساص 

اياقي  سوقل   علة إلس   ياليي  ي يّ  سوا يخ. اولا ي   سوا  زيصح ا ي ي  سوي ظيي 

عي اقي   سوياام  اا سوخلاي  سوا  ةيص سوايو  اسواثققي  سوايويص لا    يق  ة  ل

 :254اا  أ ي   ه سواش اعي  اي يل سوخض سء. 

( بإستعراض األنشطة والمشاريع 2020نور األمير، -لقد تناولت الباحثتان )زينب البناء

سوي  يا   ولا ي   سوقييي بهي وياقيم سوي ايص س قي يليص سوخض سء الصيرفة الخضراء 

 : 255 ايص سوشيالص اسواقيلساص اا هيسوي  يقي ي وياقيم سوي

سواشي يف سوايعلقص بيوييقص سوبليلص: يعل سوييقص سوقا  سولسةعص سأل م ولاشي يف  -أ 

س  يي يصح و س ةإ  سخييي  سوييقص سو ظيوص سواي لل   ا ا ل  ييقص اقيا  اال 

  ي ض ح ارم سوييقص سوشاقيص اييقص سو يير اييقص سألااسج ااي إوة  و .
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ويياي  سوعقي   اسواخييي  سواض يص اسويخلن ا  سوعشاس يي  اش اعي  س -  

 سوخض سء سوي  يقيخلي ااسل سوب يء سو ليقص ولبي ص. ي وي  سألب يص سوعا س يص

 اش اعي  سواايةظص علة سوااايي  سويبيعيص اا يةاص سوي ا  اسو وي . -ج 

 اش اعي  إلس   سو وييي  اسويلاي  اسقي الوهي و يو  سوبي ص. -ل 

 سو  ي   اسواياقيص ة  سوا يال   ليقص سوبي ص. سواش اعي  -ه 

اش اعي  سوياام سو قا  اس يهيج س لس   س و ي ا يص اياقيم سوشاام سوايو   -ا 

 اسويقليم ا  سواعياال  سوا قيص ايقليم سو هل ايخوي  سوي لوص اق عص س   يز.

اشي يف ااييص سوبي ص: ياايم اشي يف ااييص سوبي ص ا  خالم سوا ي   علة  -ز 

 سو اا سوييو :

ياايم سوز سعص سوخض سء ة  سوبللس  سو يايصح اسوي  وهي ياري  علة خو   -ر 

 اعلال  سووق .

ة  سواا الس  سويبيعيص سوي  يقيخلاهي سووق سء ة  ايييهي  قيراي زييل  س  -ي 

 سوياايص.

يعيال بش م أقيق  علة سوييقص سو ظيوص أل هي ياة  سوييقص ولبللس  سووقي    -  

 بيوييقص.

سواشي يف سوهيلةص إوة ي ايص سوااس ل سواي يصح إ   يثل  لا س   ياي  ة  لعي  -  

سقيلساص سوز سعص العي سالقي يلس  سوااليصح ابيوييو  يوعيم سوقييا سو  يع  ة  

 قييا سو  سء.

يوعيم سوقييا سو  يع   Green Banking يلعي سوا ي   سوخض سء -م 

  . اسوااس ل سواي يص اسواييه ااش اعي  سوز سعص اسور ا  سوقا يص اسألا  سو  س

 .علة سواقيايي  سواال  اس قليا  سوع بص اسألا  سواي  

لعي ب سال ا يةاو سووق  اسوبييوص ييب ة سوا ي   سوخض سء ب سال ولعي  -ي 

سووق سء ع  ي يم شااوهي با   سوق ا  سواي ي يص سو    سعيايلس علة ابلأ سورقص 

سوا ي   سويقليليصح اييااا  سويص سوق   ابلا  سوضاي ي  اسوقيال سوي  يو ضهي 

 .سواي ي   سو    سواا و سوة أةق  سووق سء

لعي ب سال سويل ي  اسويعليي: ييب ة سوا ي   سوخض سء ب سال سويعليي ع   -  

ي يم سيبيا سواقييي  اسوابيل  سوعيوايص سوي  يقلي سوي ايص سواقيلساص ة  ا يم 

قي اص سويعليي ايياي  سواهي س  ع  ي يم ةضيم ياةي  سوااس ل سوايويص ول اسل  سو

ياةي  ب يص ياي   يل  ااعلس  اليرص ع  علة اهاص سويعلييح اياةي  لا س  

يل يبيو لسعاص وةة سل سواايزي  ةضيم ع  سعييء ي قياص ة  عاليص سويقلي ا 

 سوي قيص سواظيويص. 
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 لعي اشي يف سألعايم سو  ي  :    سواشي يف سوي  يلي  ي ايو  اسال -  

ايياام  يام سواقثاويص ع  سلس يهي علة سوالد سويايم ايي سار علل سوعيالي  

 (عيام.50-10ةيهي بي )

لعي اشي يف س ق ي : إ  يقاي سوا ي   سوخض سء بلعي سواشي يف   -ا 

سوعا س يص سوي  يقيخلي ااسل سوب يء سو ليقص ولبي ص اسوي  ييي س يي هي ا  اشي يف 

 يقيخلي سوييقص سو ظيوص.

قص أخ د ولخلاي  سوا  ةيص سوخض سء    إقيخلسي بييقص سال ياي  ي ي  -  

بلال  ا  سو قل ولاشي يي  سو  ي  ح إ   يقيعل علة ياةي  سوايم ة  سوعليل ا  

سو اس   سواخيلوصح ارم ةاسيي  سو ه بيء أا أقعي  سويااي  علة سوقيي س  أا 

 سويقاة عب  س  ي   .

سوا  ةيص سوخض سء بياايم  سوق ا  سوق ا  سوا  ةيص سوخض سء: ييّقي -ن 

أ  اش ااح يقي ي أا يقيعل ة  يقليم ظي    سالايبي  سوا س   اسواايةظص علة 

 سوبي ص ايقليم سويلا ح اأ ي   ه سوق ا    :

 و ةي ل  بي يص.س ق س  سألخض :  ا ااي قص يقليي سألااسم واش اا و (1

(: يقلي   س سو اا ا  سوق ا  Eco Loansسوق ا  سو ليقص ولبي ص ) (2

اعلال  ةي ل  ا خوضص ألاو   سواقيهل ي  سو ي  وليهي ل  ي  س ياي يص 

ا خوضصح اييلبا  ا هي سوقييي باشييء ارم ياةي  سواييه أا يقليم إقيخلسي 

 سوواي.

زس  سالايبي  سوا س   يعاي  سو  با : وياايم اشي يف سواّل ا  غي (3

 ارم ازس ا سو يير.

سوق ا  ولز سعص سواقيلساص أا اشي يف سوييقص سواي لل ح سوي  قل ياس و  (4

 اش لص ة  سويا ُّم اف أ اسا أخ د ا  سواق ضي .

 

 ً  ومعالجتها: الخضراءالمصارف  تواجه التي : التحدياتثالثا

سوياليي  سا  ا  يلسوعل سوا ي   سوخض سء : ياس والمصارف الخضراء تحديات .1

 :سويهليلس    

   ه  ا  سواشي يف سوخض سء ة  قيراي وإل سواا ص سو قل  سويلةم س خوي  -أ 

 يع   سوة إضيةص ح مسأل يايلو سقي لسل  أ  سوايم ةي ه اي ي ا  عيل  سواشي يف

 ويل  ييع   قل سوي  سوز سعيص سواشي يف عل  خ ا ي واخيي  سواشي يف   ه

 سوا ي   ييع   ابه س سالايي ح أا قلو سواييه ش  بقب سوز سعيص  سوااي يم

 .256ق اضهي خقي   سوة سواشي يف وه ه سواااوص

 سوا ي   س  :س  سوخض سءقيراي س  ويقييي سوااراقص سوا يل  ا ال علي -ب 

 سوبيي ي  س   اي س  سوخض سء.قيراي وإل سوبي يص سآلري  ويقييي بيي ي  ااراقص إوة باي ص

https://www.ecomasteryproject.com/green-banking/
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 وياة   قايص اثققص ا ال ا  بل ال و و  اياة   ولا ي    غي عيل  سوااراقص

 أيضي ياييج قل ا  و  سوبي   ولاشي يف سوخض سء سويلا   ري  ويقييي ااراقص بيي ي 

 .257ا س عا سواقيبي  يقي ي  خالم ا  سواقيقم سواه   سويقييي سوة

 ةعل قلبي أر  ولاشي يف سوخض سء سواخ  ص سوا  ةيص سوخلاي   ال  س خوي  -ج 

   ه ويقليي سيام اقيي يقي  ة سوخض سء سوا  ةيص سوزبي   ةضال ع  سأل شيص إعلسل

 .258سوزبي   علل ا  سواعييي  يال   ه اقل سوخلاي 

 سوخلاي  ا  سوهل  س  :سوخض سء سواشي يف ا  سوايا لص سال بير س خوي  -د 

 زيزيع ة  سوي  يز اف سوخض سء س قيراي س  اشي يف ولعي  ا سوا  ةيص سوخض سء

سأل بير.  ياقيم علة ي  ز ال ي علهي قل ا  س سوبي ص. سواقيلساص اااييص سوي ايص

 .259سوا ي   ولد س خوي  سو ب  إوة قيثل  ابيوييو 

 سوا ي   يقيرا  أ  ي ب  إ    :سوخض سء سواشي يف ة  سويش يم ي يوي  س يويا -ه 

 سآلري  ييويقي سوا    ااظو  ايل ي  يرقي  ة  سألااسم  ثا  ا  قل س  بي س

 اعلااي  سوا    ااظوا ياييج  اي .س  اسواشي يف سوخض سءقيراي وإل سوبي يص

 سلخيم سوخض سء. ةضال  ع س  قيراي س  اف ة  سويعيام اسوخب س  إضيةيص أقيقيص

 .260سوخض سء" ولاشي يف سآلري  سوبي يص يقييي ة  سواليرص سوي  اوا يي 

 ا هي اخيي  عله سوة ض سءسوا ي   سوخ ييع   سوا  ةيص: قل سواخيي  -و 

 سو يةيص سوبيي ي  علة سوا ام علي سا ولاشي يف سوخض سء سو يل علي سويقييي ع   يي و

 بياايم سوايارم سوق   سوياايم ة  ة  سوا ي   اقاا سواشي يف سوخض سء سا ويقييي

 ز سعيص اشي يف ياايم  و  اريم بيوبي ص اسوا ياف أض س س   يلام سوي  اشي يف

  و  قيثر  ابيوييو  يقا  بز سعيهي سوي  سوبللس  ة  اخ ا ي سواخل   سالعشي 

 .261سواشي يف ا  سأل اسا   ه بياايم سوا ي   قاعص علة قلبي

 سوا ي   سوخض سء: يعل عام ويب   سواعيوي اسضاص ابيل  ا ال علي -ز 

 س لس  يييل  و و  سوا  ةيصح سو  يعص ة   ليل سوا ي   سوخض سء اوهاي

ولا ي    اسوقي ا   سوايو  سولعي ياة  بيوش م سو   سوا ااص ا  يص قا يش يعي 

 سوخض سء.

ي ل  س شي   يا   س        األخضر: التمويل نقصالتي تؤدي الى  األسباب -ح 

ا يويص سوي ل  عليهي  آلخ  بلل ا  سألخض  سوياايم  قنسوي  يثل  سوة  سألقبي 

 ا  سويل  غيي  -ياايم سألخض سو ولاوهاي سو يام سو هم -) :262علة سو اا سآلي 

 لاسع  با ي سوااليص أا س قليايص سوا ي   إ يايي علي -سواقيهل ي  أا سوزبي   ي   

 سو ظيوص سوي  اوا يي  ة  قيراي س  أايي سوااس ز ا  سو ري    يو  -سواخيي   إلس  

 ا  ي .سوخض ( سألعايم اشي يف ة  قيراي س  ياةّ  ي بيوو ن سوي  سواع  اس  يء

 ة  سوا ااي   ي   ا  سوايضية  سوعام خالم ا  سوااس ز   ه اعظي علة سوي لّ 

 ة  ايبلا.سوخين ابيل س  سوقييا واقي ل  سولاويص اسواثققي  سوا ي   اف سويعيا 



147 
 

 بع  ة  اريري يشيلّ  سوعيي سوقييا  ي   ا  سوابيش   سواشي  ص أ  اسقف سوايم

 .سوبللس 

 س : ومعالجتها المصارف الخضراء تحديات جهةلموا المتبعة اآلليات بعض .2

 سو اا اياقيم سواقيلساص سوي ايص يعزيز ة  ةعّيوص خض سء أ ق  علة سواب يص سواشي يف

 س  اي   سوب  يال بهي أا ة سوي  سآلويي  ا  ا ااعص ي وي  خالم ا  سالقي يل 

 .(www.unep.org)سوايال . وةاي

 إ  .بقي و ا  سواقيويل  سوقييعي   يو  إوة يا يهو باع ة سوايو  سولعي ياةي  -أ 

 سألاوايص  س  سوا يال  إوة سألااسم يا يو إعيل  س  الر يا    قي سيي يص

 .سوييقص قييا سوعيي القياي وإل وية بيو قبص

 سألخض  سولعي إقيخلسي يا   إ  سوقييعي  سوخض سء ة  قيراي وإل سألاوايص ياليل -  

 ارم سو  يعي  سوخض سء ويش يف سوض يبيص اسةزاسوا سألقعي ح يلسبي  لعي ارم

 سوياظي  ع لص الةف سو قبيص سوايز  ب يء إيي  ة  سواي لل ح ا و  سوييقص   يعص

 سوعييح سو يو  با سعي  ييقي سو   سولعي إقيخلسييا    ا  و  سويايمح سوالد علة

 .سألخض  سالقي يل ولياام إوة قا   ااوز إي يبيص خي  يص بازسيي أا

 يا   إ  سو  يعص سوخض سء ة  قيراي س  ويش يف  الس  سوض يبيص سوقييقص يخلسيإق -ج 

 سقي يل ظم ة  سألخض  قيراي س  ويش يف . الس  سوض يبيص يقيخلي سوقييقص أ 

 سو ايص اسألض س   يويلا ح سوقلبيص سواةا س  ي ع   سو قم ال قييا ةو  سوقاةح

 ةإ  سو وييي  قييا ة  أاي سألخض ح قيراي ي ابي س  ابيوييو  سوي يوي ح علة

 أقعي  علة ي ع   ال ا هي سو وييي ح ا سويخلن باعيو ص سوا يبيص سو يالص سوي لوص

 سوخي  يص ي لوص سوعاسام لال  ا سواش لص وه ه اسوام سوخلاصح أا سوقلعصح

 عب  أا سوخلاص سوقلعصح قع  ة  ” س  يي يص ةقلس  أا سو ايصح سآلري  أا  يويلا ح“

علة  سواب يص سأللاس  إقيخلسي يا    اي اعي صح  قاي أا ي ايايصح  يبصض

 سوبي يصح سوقضييي ا  سوعليل وي    .“ وليلسام سوقيبلص سو خن  ظي ” ارم .سوقاة

 سواويااص ولقاة يي   ري بوح سواقاار سويلا  واعلم قق  ياليل يعام علة ةه 

 ولقاة يقا  ري وليلا ح  ي ري يالل سوي  سوض س   ع   ا و  علة سورا ح ياليل

 .سويلا  اعلم بياليل

 س يي  يقيي سوي  سألي س  ايعلل  سوبي يص ساليويقيي  إ  سولاويص سواا اص يعزيز -ل 

لا س يثل   أ  ي ا  هي .سوعيوايص سوبي يص سوياليي  اف وليعيام سوقي ا  ح اسواثقق 

 وةاي سولاويص اليويقيصس إيي  ة  ا و  .سواقيلسي سو اا سالقي يل  يعزيز ة  اهاي

 .سوا يخ ي ي  بشا  سوايال 

: يقعة سوا ي   سوخض سء إوة     التمويل األخضر وكفاءه التسويق المصرفي .3

سوازيل ا  سوالخ س  خي ص بيوالس ف سوخض سء سوي  يش م إضيةص إوة  أ  ايوهي ااس ل 

ايايلص سوالدح و   س  سواياقيص قيراي ريبيص اشبو لس اص ييا   ا  خالوهي ا  ياام س 

ياقم  و  ي ب   عليهي سوي  يز علة رال  عاسام أقيقيص ولاالا ييارم ة   أ ما  
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سألاي  اسوقهاوص اسو بايصح ةإ س سقيييا سوياايم سالخض  ضاي : ياة  يل  سوعاسام 

 .263قي ع   إي يبي علة زييل  يعب ص سوالس ف سوخض سء

ايلا  وياةي  أ ب  قل  ا  سوقالاص  س  عيام سألاي  اسورقص ة  سوا ي   سوخض سء

اسألاي  ولاالا ةال أال ي غ  ة  خقي   أااسوو سواا ال  ة  أ  ا   ح و   باي أ  

خ ا يص ياايم سواشي يف سوخض سءح أ هي ااواةو بيواخيي    قبييح ةقل يياام سواالا 

 قبص ا  سوخقي   ة  ايوص الا  خقي   ة  سوا    سالخض ح وه س ييا   علة 

 أاي ي. أ ر وا ي   سوخض سء يا يو أااسم سوالس ف سوخض سء واشي يف خض سء س

أاي سوعيام سوري   سو   يثر  بش م أقيق  أيضي علة زييل  سوالخ س  ة  ش م الس ف 

سوخض سء ةها عيام سوقياوصح سوي  يعب  ع  إا ي يص سوقا   لاي لع  سواي ص إوة  و ح 

يص ياايم أا يقييم سواا الس  إوة  قليص بلا  اباوهاي أاقف يارم سوقل   علة قيبل

ي يوي  اال   يم اال خقي   ة  قاة ري ايص    ال يقف سوا    أايي اازة اقيق  ة  

ايوص يل  سوزبا  سوا ام علة  م أااسوو سا  زء ا هيح ةيلبيص يل  سواالا قيعي  

 س  ة  سوااس لح ولالس ف سوخض سء قياوص  يل  إال أ و قي يل ع و ب وص ايل  علي سقيق

أاي  ة  يل  سواالا ةقيثر  اقيقبال علة  ال  قياوص سوالس ف سوخض سء ابيوييو  

قيهيز رقص سوزبي   ةيو ة  اي  أ  سالايويظ بيوازيل ا  سوقياوص قي يل ع و ي ايل 

 ا اي قي ا  وو ياري  قلب  علة سو بايص اسوي  يارم سوعيام سوريو ح ا   ا حسوالس ف

يم علة ياويل لخمح ةييعي  علة سوا ي   سوخض سء إ س أ سل  سواويظ قل    أ  سوا

علة سواالعي  ا     خ ي   للح أ  يرب  أ هي اقق  ة  سوايض  أ بياي: اقيقص 

 .264ازعيهي ا قيل   ة  سواقيقبم علة إ ييج ا  يعص سوي زيل ا  سأل بير

يثر  ة  سوي  عاسام سو سو ري  ا :   ي  العوامل المؤثرة في نجاح الصيرفة الخضراء .4

   ير سوا ي   سوخض سء اييارم بيآلي : 

أ    ي  قباال اسقف سو يية با  سو ظيي سوقليي وي يعل  يواي ابيوييو    ي  سقيعلسل  .أ 

ع هي ا   س ة سجوقايا الام  ليله. اأ  سوااس ل سوايويص سوهي لص سوي  ي    

ا يهي ص ة ن سوعام  قيراي إلهي وياقيم" سو يلص سوا  ص "سوالزاص وإقيخلساسواا   

 اية يا   إيالة سو اا ج سواقيلسي سو ليل اإعيل   ييغص  ي م سو ظيي سوايو . 

 س  يايعيصسألزاي  سوايعلل  قيثل  إوة يويقي سووق  اسشيلسل سواخيي  اسوي يوي   .ب 

ة  سوبللس  سو يايص سو يي ص ع  يااي   قيراي اي   سقي ين سوعي لس  سالقير ي يص وإل

  ي.إقيراي واييه سوع بص اياةي  سوا سةم سو ايص اي ظيي س  يي يص سوز سعيص اس

سالقي يل سوعيوا  ة  اي ص إوة سوااسةز سوي  ياة  ي سوا ي   سوخض سء ا و   .ج 

لا   أل  سوقاة غي  سوا ظاص ال يا    وقهي س  يخلن ا  ةشم    بعل يي يخ 

ارم يالي  سوابي     سءخضسوي  يرب  أ " سوقييعي  سو ا اايص ضخاص يلخال 

سالقي يل  سوعيوا  بي اي يي لد  اسوييقص سواي لل  ي يا  علة  ةية قييل  سال يعيش

 .265سوبي يص سو ب د وةزاي 
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 :266إقي سيي يي  ا هي يياسة  عل  إستراتيجيات الخدمات المصرفية المستدامة: .5

 اييص سوبي ص اا سعي  سالويزسي بي قيلساص: ييعي  علة سواثققي  سوايويص سالويزسي با

اسال ييي   قيراي سوعلسوص سوبي يص ع ل سوقييي با شيص ا  ةيص ي ي يص ارم سال ياي  اس 

 اسالقيشي س .

     سالويزسي بعلي إواية سأل د: ي   علة سوا ي   سويا ل ا  علي إواية أ  ض

 بخلاييهي اعاليييهي 

  سوايويص ولاقيءوص ع   سالويزسي بيواقثاويص: ي   أ  يخضف سوا ي   اسواثققي

 ياري  ي علة سوبي ص.

   سالويزسي بيأللاس  سوقييليص اسوقييليص: ي   أ  يضا  سواثققي  سوايويص أ هي يخضف

 ولاقيءوص أايي اخيل  سوقليي  اأ  يقاي بالاس  قييليص ة  ا سعي  سوبي ص.

 سالويزسي بيوشويةيص: ي   علة اقلا  سوخلاي  سوا  ةيص س ة ير ع  ااي قي  

و يي ي  اخيلوص وليا ل ا  أ هي علة ل سيص  سألخ دسوياايم اسوخلاي  سوا  ةيص 

 بيواعياال  سوايويص.

   سالويزسي باقاسة ااا اص اقيلساص: ي   علة سوا ي   اسواثققي  سوايويص أ

يلعي عل  ي سوقييقي  اسويش يعي  سوي ظيايص سوي  يش ف سو هل سواقيلساص ولايي  

 ص.س  يايعيص اسوبي ي
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 الفصل الرابع
  ةسررارييياإل ادار اإليات في أساس

قال أحد الحكماء )) بإمكانك ان تقود الحصان إلى النهر ولكن ال تستطيع ان تجبره على  

 دارةاإلوفنونها المعنية بممارسات  عمالاأل إدارةإْذ تسهم أدبيات  .شرب الماء((

وإداراتها وقياداتها العليا لتقديم  المنظماتوفعالياتها المستمرة على إقناع  ةستراتيجياإل

، تتسم بالحداثة معاصرةكل ما يتاح لها من أساليب إدارية  ستددامالدعم واإليمان الكامل إل

ة موحدة إستراتيجيالذي ينتهج وضع دطة  ستراتيج اإلوتنمية التفكير  بتكاروالريادة اإل

وشاملة ومتكاملة ومستقبلية معدة على المدى البعيد والمنبثقة من التفاعل المشترك بين 

 وهيكلها التنظيم  المالئم وثقافتها التنظيمية.  المؤسسةتوظيف موارد 

 ستراتيج اإل والفكر عام بشكل اإلداري الفكر ف  هائال تطورا األديرة السنوات شهدت لقد

، عمالاأل لمؤسسات واسعة علمية ودبرة معرف  تراكم إلى أدى مماداص،  بشكل عماللأل

 المعاصرة، وتحرص المؤسسات دارةاإلوتحظى مكانة مهمة ف  الوظائف الت  تمارسها 

ا إستراتيجي بعدا قراراتهم تعكس بحيث المديرين بين ستراتيج اإل الفكر نشر على الناجحة

تسويقية أو إنتاجية أو بشرية بكفاءة وفعالية سواء كانت قرارات تمويلية أو استثمارية أو 

 ة.إستراتيجيالسوقية والحصول على مزايا  المؤسسة قيمة لتعظيم

و أساليبها  الرئيسيةكفكر إداري عن غيرها بكون مبادئها  ةستراتيجياإل دارةاإلتدتلف 

المدتلفة و نظرياتها قد جرى تطويرها بمزيج من التجارب العلمية الميدانية، والفكر 

األكاديم  المنهج  المتدصص، فه  وليدة واقع عمل  ميدان  مدعوم بفكر أكاديم  نابع 

من الحاجة إلى تطوير أداء المؤسسات على المدى البعيد لضمان إستمرارها، و دلق أجواء 

 أسلوبك ستراتيج اإلتفيد من اإلمكانيات المتاحة بصورة فعالة تعتمد التدطيط حيوية تس

تدتلف  ةستراتيجياإل دارةاإلعلم  بارع لتحقيق أهداف المؤسسة. ومن الجدير بالذكر، إن 

، حيث تمثل قمة الهرم ف  المؤسسة، و يتم على مستواها األدرىعن غيرها من اإلدارات 

 ثالث إلى الفصل هذا تقسيم يمكن ساساأل هذا وعلىللمؤسسة،  ستراتيج اإلتحديد المسار 

 :مباحث

 اإلسررارييية من منظور راريخي :األول المبحث

 : النشأ  والمفهوم واألهمية والخصائص.ةسررارييياإل ادار اإلالمبحث الثاني: 

  .ةسررارييياإل ادار اإلنموذج الوصفي لمراحل ومكونات األ :المبحث الثالث

  ف  استعراض مضامين المباحث الثالثة على النحو اآلت : اآلنونحاول  

 

 

 

                                                           
  المشروع  -الدائرة -المصنع  -المزرعة  -الجمعية  -تطلق تسمية المنظمة على اآلتي: )األسرة-

 -المحكمة  -المستشفى  -المصرف  -الجامعة -المدرسة  -المديرية  -المؤسسة  -المنشأة -الشركة 

 التشكيالت العسكرية وغيرها(. -الوزارة  -النادي  -الفندق السياحي 
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 المبحث األول
 من منظور راريخي ةسررارييياإل  

 

قديم  ةستراتيجياإلإن مفهوم مصطلح  من منظور راريخي: ةسررارييياإلمفهوم أوالً: 

ف  الربع الثان  من  Strategemaفقد ظهرت كلمة  ,ف  التراث الفكري للبشرية

الحقيق  فسيأت  فيما بعد على يد الحكيم القرن السادس قبل الميالد، أما تعريفها 

وتقريبا ف  نفس العصر  .clement abxcandieالحكيم الرومان   الرومان 

يشير معنى  Demetrio’s de Phalereعلى يد strategikaظهرت كلمة 

المصطلح إلى الدداع والحيلة، لكن عند كل من "هيرودوت" و" ثوسيدس". وابتداءاً 

بفكرة الحيلة  strategemaمن مؤرد  القرن األول قبل الميالد ارتبطت كلمة 

وابتداءاً من مؤرد  القرن األول قبل الميالد ارتبطت  والوسيلة والدداع ف  المعركة.

بفكرة الحيلة والوسيلة والدداع ف  المعركة، بينما كلمة  strategemaكلمة 

Strategika  سيكون معناها مرتبط بوظيفة ومكتب "الجنرال". أما الفعل

Strategeo  فسيحصل على معنى أكثر دقة، فعندOnosander  " سيعن  تماما

يوجد ف  مدتلف اللغات  ةستراتيجياإلنجد أن مفهوم أو مصطلح  .ناور" من المناورة

 ، وف  الروسيةStrategieاألوربية أو اللغات اإلغريقية، فف  األلمانية نجد 

Strategija.  

ون الروم الشرقيون البيزنطيون والذين سيبقون ناشطين ستراتيجياإلويقدم المنظرون 

ليكون االسم الذي نعطيه  Strategeأو  Strategos حتى القرن الدامس بعد الميالد

وف  أقصى الشرق تحدث  لمن يكون ف  المكان األول ف  الجيش والذي يكون رئيسه.

ً إل ً عسكريا الحروب و أشهر من كتب ف   دارةالصينيون عن المصطلح باعتباره فنا

 ستراتيج اإل. Sun Tzu -هو الحكيم والمستشار الصين  صن تزو  ةستراتيجياإل

الصين  الشهير يقول إنها حقيقة أبدية، "إن األكثر تميزاً من القادة بيننا هم هؤالء األكثر 

اً و رؤية"، بعد عشرين قرناً من مقولته يأت  القانون العسكري إستشرافحكمة واألكثر 

اليابان  متأثراً بشكل عميق بهذه المقولة وليفرض على العسكريين "العسكر يجب أن 

ف  ” فريدريك الثان “الوقت الفنون والنظريات العسكرية"، ثم يأت   يعرفوا ف  نفس

قراءة األدب و الرسائل الجميلة ه  ضرورية لهؤالء الذين ف  الحياة “أوربا ليؤكد أن 

يعرف أحد فصول دراسته ف  القرن السادس  Syrianosأما الكاتب ”.العسكرية

مصطلح  يستددم، بعدها ةجيستراتياإلأو  Peri Strategikesالميالدي تحت عنوان

قبل أن يترك  القائد ضمن اإلقليم، ويشير الى، ف  العصر الهيلين  ةستراتيجياإل

                                                           


ً )أو  146-323بين  العالم القديم في اليوناني ذروة النفوذ  : تمثليةالحضارة الهلنست ق. م تقريبا

ً بأن 30حتى  ً عناصر هامة  اللغة العامة اليونانية ق.م(. علما والفلسفة والدين اإلغريقيين كانت أيضا

في العصر الروماني حتى أواخر العصور القديمة. سبقها مباشرة الفترة اليونانية الكالسيكية وتالها 

رة سيادة روما على المناطق التي هيمنت عليها اليونان، على الرغم من أن الفن واألدب مباش

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%87
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بق  له بعض  ةستراتيجياإلالدوق". ومع ذلك مصطلح " المكان بمعنى آدر وهو

اإلهتمام، حيث سيساعد لعودة بعض الروح للفن العسكري مع مصطلح التكتيك 
Taktika البد من الرجوع إلى أصل الكلمة،  ةستراتيجياإل. ولغرض تحديد مفهوم

 -)ستراييغو( تعن   من الكلمة اليونانية ةستراتيجياإلفف  الحضارة اليونانية اشتقت كلمة 

يعود إلى األصل  Stratgoe فمصطلح الستراتيج -أو البراعة العسكرية  فنون الحرب

(Strato(و تعن  الجيش و )againإدارة -( تعن  يقود) قيادة الجيش  )المعارك

وقد  .1ف  اإلغريقية تعن  فن الجنرال )فنون الحرب( Strategia- Strategosو

التعامل مع قرارات -عند اليونان منذ القدم بثالث أبعاد: ) ةستراتيجياإلارتبط مفهوم 

لنظرة المستقبلية هو ا ةستراتيجياإل -ستراتيج اإلالشمولية حيث العمل  -بالغة األهمية.

 هو المستقبل(. ةستراتيجياإلفمجال تطبيق 

أجل وسائل وأدوات الجيش من  إستددام تشير الى فن و: ة الثوريةسررارييياإل.1

الوصول الى هدف محدد. وعند االلتحام مع العدو ينتقل التركيز الى الطرق المتبعة ف  

لكسب  اإلمكاناتالمصادر وتنفيذ كل عنصر من عناصر الدطة وطريقة توظيف جميع 

األفكار  الت  تشمل: 2الثورية ةستراتيجياإلب ةستراتيجياإلويعبر ايضا عن  المعركة.

والدطط والتدعيم الذي تستددمه الجيوش والحركات الثورية لتحقيق االنتصار، حتى 

تبقى قادرة على االستمرار بفعل ارتفاع مستوى أدائها على مدى فترة زمنية معينة، 

دوائر العلميات الميدانية، دوائر أدرى الروح المعنوية والدعم فضال عن ويشمل ذلك 

ائدي، حيث تسعى هذه الجيوش أو الحركات إلى جذب نفس الشعب  والدين  والعق

الجنود واالنصار أو المساهمين الداعمين. ويعرفها آدرون بأنها: امتالك هذه الحركات 

الثورية أو الجيوش لقدرات داصة ومعرفة ومهارة وتكنولوجيا وموارد أدرى، بحيث 

                                                                                                                                                      

 اإلغريقي عم المجتمع الروماني الذي تعلمت نخبته اليونانية فضالً عن الالتينية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

  
 هما كلمتان غالبا ما يتم الخلط بينهما بسبب التشابه في معانيهما. التكتيك واإلستراتيجية سلوكيا :

لديهم معان مختلفة. يشير التكتيك إلى خدعة أو طريقة يمكن من خاللها حل المشكلة وتشير 

 اإلستراتيجية إلى الخطة التي يمكن من خاللها معالجة المشكلة. 

ة الجسد االيجابية، كاالبتسامة المجامالت الجيدة  التكتيك: هي الحنكة ) مثل  الكالم اللين الجميل، لغ

اساليب ايجابية وغيرها (  في الحصول على الهدف  . بينما اإلستراتيجية: هي الطرق)الخبرة /القدرة 

/القوة /الصبر( التي تساعد على تحقيق الهدف وحتى نحصل على الهدف البد من الحنكة والطرق 

مجموعة من القرارات مثل تحديد الهدف والجمهور الذي تستهدفه  الصحيحة. ـ أما اإلستراتيجية: فهي

للتأثير عليه؛ فهي طريق أو خطة. يتم وضع إستراتيجيات األعمال مع أخالقيات األعمال في االعتبار. 

.قد تكون التكتيكات سلبية في التأثير ويمكن أن تؤدي إلى الفشل أيضا. من ناحية أخرى فإن 

 لتخطيط لها جيدا ال يمكن أن تقود إلى الفشل وستنجح.اإلستراتيجية التي تم ا
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قيق  له تجعلها ودلق تحدي ح ،تستطيع من دالل ذلك من تمييز نفسها عن دصمها

 .فريدة ومتميزة

أو التصميم  ،وال يمكن لآلدرين نسخ تجربتها بسهولة مثل القدرة القتالية العالية 

النوع  المبتكر للدطط والعمليات النوعية بأقل التكاليف وغرس ممارسات ثقافية تسهل 

 اإلستجابة السريعة للتغيير. 

واإلستراتيجية: غالبا ما يتم الدلط بين مصطلحات التكتيك  :ةسررارييياإلالركريك و.2

 ةستراتيجياإله  الوسائل الفعلية المستددمة لتحقيق هدف محدد، ف  حين أن  التكتيكات

ه  الدطة الشاملة، والت  قد تنطوي على أنماط تشغيلية معقدة ونشاط وصنع القرار 

 :(Tactic) الذي يحكم التنفيذ التكتيك . التكتيك باإلنجليزي

او  ةهو عمل مفاهيم  يهدف إلى تحقيق الهدف. يمكن تنفيذ هذا اإلجراء كمهمة واحد 

أو اكثر يستددم هذا المصطلح بشكل شائع ف  

 األنشطةأو الشطرنج  الرياضة والعسكرية وف  واالحتجاجية التجارية السياقات

فن  الت  تعن (τακτική) اليونانية القديمة وقد نشأت الكلمة من األدرى التنافسية

 الترتيب.

، فالتكتيك هو أداة لتحقيق الهدف ةستراتيجياإلاية اذن التكتيك هو وسيلة تطبق لتحقيق غ

. ف  حين األهداف تمثل الغايات الت  يُسعى للوصول إليها ةستراتيجياإلالمتمثلة ب

ية الت  يُراد منها تحقيق الهدف ساساألفتمثّل نظرية العمل  ةستراتيجياإلوتحقيقها، أما 

اليومية أو التطبيقية الجزئية التابعة أو األهداف. ويأت  التكتيك ليمثل مجموعة األساليب 

يوضع ك  يحقق هدف جل الفرق بينهما التكتيك هو برنامج قصير األ .ةستراتيجيلإل

وه  تمدد ال  ما ال جل ه  دطة طويلة األ ةستراتيجياإلمعين ثم ينته  اما الدطة 

دم وكذلك قابلة ال  التطوير حسب التق المؤسسةنهاية وه  دطة العمل المتبعة ف  

  العلم  والعمل .

ه  مجموعة من الديارات المستددمة لتحقيق هدف عام ف  حين أن  ةستراتيجياإل

ة، ستراتيجياإلالتكتيكات ه  اإلجراءات المحددة المستددمة عند تطبيق تلك الديارات 

أما التكتيك فهو عبارة عن  ة تحتاج لتكتيكات لتحقيق أهدافها.ستراتيجياإلبمعنى أن 

ة عند تجميعها معا وفن إستراتيجيتعد المتتابعة الت  جل مجموعة من الدطط قصيرة األ

 .ذللتنفي ىهو التكنيك الذي يعد بمثابة الطريقة المثل اتستراتيجياإلتطبيق 

: قبل قرون عديدة تعد الحرب واحدة من الظواهر الحتمية ف  العسكرية ةسررارييياإل.3

 الطويل.حياة اإلنسان، واكبت مسيرته على هذه األرض وكانت معلماً بارزاً ف  تاريده 

اهتمام  ونالت.-وألن الحرب كذلك فقد استحوذت ماهيتها من فروع المعرفة اإلنسانية 

العديد من الكتاب والباحثين ف  هذا الشأن الذين حاولوا التوصل إلى استنتاجات ومبادئ 

وقوانين عامة لهذه الظاهرة المعقدة من دالل الدراسة المقارنة لتجارب الحروب 

ية ساساألبعض المفاهيم والمبادئ  تناولت مؤلفاتهم .مدتلف انماطهااإلنسانية على 

والتفصيلية للحرب. مما نتج عنه نشوء فرع جديد من فروع المعرفة اإلنسانية اصطلح 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
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لتوسع الهائل ف  مجال لعلى تسميته )الفن العسكري( أو )الفن الحرب (.وكنتيجة حتمية 

  :تويات ثالثة رئيسيه ه المعرفة العسكرية قسم لفن العسكري إلى مس

 التدطيط )التعبية(.  -العسكرية.  ةستراتيجياإل -العليا أو الشاملة. ةستراتيجياإل)

هذا التقسيم الذي اعتمدته المدرسة العسكرية الغربية تقريبا لما يطابق تماما ما  لكن

اعتمدته المدرسة العسكرية الشرقية وبعض مفكري المدرسة األولى الذين اعتمدا 

 تقسيمات أدرى ال تدتلف عن لتقسيم آنف الذكر ف  المضمون وان ادتلفت ف  الشكل. 

ة وفن عمليات وتدطيط، إستراتيجيعسكري إلى فقد قسمت المدرسة الشرقية الفن ال

 ة وتدطيط وشؤون إدارية(.إستراتيجيوقسمه الجنرال أندريه بوفر إلى:) 

المعارك كوسيلة  إستددامبأنها )فن  ةستراتيجياإلفقد عرف باحثون وجنراالت  

وانها )اجراء المالئمة العملية للوسائل الموضوعة تحت  -للوصول إلى هدف الحرب( 

مدتلف  إستددامالقائد للوصول إلى الهدف المطلوب( و انها )فن توزيع وتصرف 

وانها )فن تعبئة وتوجيه موارد االمة أو  -الوسائط العسكرية لتحقيق هدف السياسة(.

بما فيها القوات المسلحة لدعم وحماية مصالحها من اعداءها  -مجموعة من األمم 

 رادات تستددم القوة لحل دالفاتها(.وإنها )فن حوار اال -الفعليين أو المحتملين(

والتطور السريع الذي لحق مفهوم هذا الفن  ةستراتيجياإلان حداثة فن  لملفت النظروا

كنتيجة حتمية للتطور الهائل الذي شهدته المعارف والتقنية العسكرية قد وسع مجاله 

ومداه بحيث أصبح لكل وضع أو مجال سياس  أو اقتصادي أو عسكري أو اجتماع  

بعض بكلمة أو ب ةستراتيجياإلة داصةً مما يجعل من العسير إيضاح معنى إستراتيجي

 كلمات.

وسواه من  ةستراتيجياإلومن دالل التعاريف يمكن التمييز بين اصطالح  

 االصطالحات المقترنة به كالسياسة والتدطيط والشؤون اإلدارية.

 -العليا الشاملة  ةستراتيجياإلاي  -بمستواها األعلى  ةستراتيجياإلفقد يدتلط مفهوم 

 ةستراتيجياإلبمستواها األدنى اي  ةستراتيجياإلبمفهوم السياسة أو قد يدتلط مفهوم 

 بمفهوم التدطيط أو الشؤون اإلدارية. -العسكرية أو العملياتية

 سواء كانفالسياسة ه  الت  ترسم وتحدد الهدف الذي تسعى األمة أو الدولة لتحقيقه 

لسياسة العليا األداة التنفيذية ل ةستراتيجياإلبالسبل العسكرية أو سواها، ف  حين تعتبر 

أي أنها السياسة ف  مرحلة التنفيذ أو السياسة ف  مرحلة الحركة العنيفة أو القابلة 

وال يعن  هذا أن الحل العسكري هو الحل الوحيد أو الوسيلة اليتيمة أمام  للعنف.

لتحقيق هدف السياسة بل ثمة وسائل وسبل أدرى سياسية واقتصادية  ةستراتيجياإل

للوصول للهدف وإن كان سبيل القوة العسكرية  ةستراتيجياإلونفسية ودبلوماسية تسلكها 

 هو األكثر قوة وحسماً والذي يُلجأ إليه ف  نهاية المطاف عادة.

أن التدطيط )فن  الشؤون، ف  إدارةالعسكرية عن التدطيط و ةستراتيجياإلوتدتلف 

األسلحة ف  المعركة للوصول إلى المردود األقصى( كما يقول اندريه بوفر أو  إستددام

)عملية اشتباك( كما يقول باليت، اي ان حدوده محصورة ف  اإلجراءات والتدابير الت  

 تتدذها القيادة الميدانية على مسرح المعركة أي أنه فن القتال ف  الميدان.
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دارية فه  علم تجهيز وإدامة القطعات أي علم )الحركة والتموين( وه  أما الشؤون اإل

مع التدطيط تؤمن )تحقيق التعامل المتبادل بين العوامل المادية ويتصفان معا بصفات 

  علمية واقعية تجعلهما مشابهين لفن الهندسة(.

لعسكرية والوسائل ا اإلمكانات إستددام العسكرية فه  فن توزيع و ةستراتيجياإلاما 

والهدف  اإلمكاناتالمدتلفة لتحقيق هدف السياسة بالطريقة المثلى الت  تؤمن التوائم بين 

ويكون التدطيط عادة  عامل المناورة إستدداموتحقيق اقل قدر من المقاومة لندططها ب

 العسكرية لتحقيق هدفها. ةستراتيجياإلإحدى الوسائل الت  تستددمها 

العليا من حيث  ةستراتيجياإلالتنفيذ العمل  لمدططات  ه العسكرية  ةستراتيجياإلف

العليا  ةستراتيجياإلالصراع المسلح. فه  تابعة لها تتنكب دطاها. أي أن  إدارةتوجيه و

العسكرية ف  حين تعالج األديرة جزئيا بالتدطيط.  ةستراتيجياإلتعالج جزئيا من دالل 

العسكرية  ةستراتيجياإلة حرب، أما العليا ه  سياسي ةستراتيجياإلوبكلمة موجزة فإن 

العسكرية ه  أداة  ةستراتيجياإلف ه  فن قيادة الحرب، والتدطيط هو فن القتال.

العليا إلحراز النصر ف  ميدان القتال وتحقيق هدف السياسة وه  تابعة  ةستراتيجياإل

لها تعمل وفق مدططها ومنهجها وف  تطبيقها العمل  على مستوًى أدنى وه  تشكل 

 الوجه التنفيذي لسياسة القوة. 

العسكرية ف  سبيل تحقيق النجاح إلى محاولة ادتزال إمكانات  ةستراتيجياإلوتعتمد 

المقاومة المعادية إلى الحد األدنى للوصول إلى هدفها بأقصر وأيسر السبل وأقلها تكلفة، 

مدرعة بدراسة عميقة وتقدير سليم لعوامل الزمان والمكان والقدرات المادية والمعنوية 

ً عنصر وبفهم حقيق  ألهدافها ومتسلحة بعامل   الحركة والمفاجأة الذين يشكالن معا

الت  تحدد تتابع العوامل وعالقات األوضاع المتعاقبة. حيث ان  ةستراتيجياإلالمناورة 

المناورة ه  العامل الموجه والمحرك لبقية العوامل والمعبر عن الصراع المجرد بين 

  إرادات الدصوم على شكل أفعال وردود أفعال متعاقبة.

العسكرية ف  تحديد وتقرير نمط الصراع وهل سيكون هجوميا  ةستراتيجياإلوتشترك 

عنيفا مباشراً أم غير مباشر أو دفاعياً مداتالً، ف  حين تنفرد بالتحكم والتوجيه لمسيرة 

 حاسـمة.التكتيك بصفته تابعاً لها وأحد وسائلها الرامية للوصول إلى نتيجة 

ف قاموس وزار.4   الادفاع األمريكية للمفاهيم العسكرية الركريك العسكري: لفاد عرَّ

 األنشطة: درجة الحرب الذي يتم فيه تدطيط وتنفيذ المعارك والمسروى الركريكي بأنه

لتنفيذ األغراض العسكرية المدصصة للوحدات التكتيكية أو فرق العمل. لذلك  ،القتالية

ناصر القتالية، فيما ف  هذه المرحلة، على التنسيق المنظم والمدادعة للع األنشطةتُرّكز 

يرتبط ببعضها البعض ومع العدو لتحقيق األغراض القتالية. مثالً إذا كان الهدف 

هو هدم قدرة  اتستراتيجيالرئيس ، هو كسب حرب ضد دولة أدرى، فقد تكون أحد اإل

على نشوب الحرب، من دالل تدمير قواتها العسكرية بصورة استباقية،  األدرىالدولة 

ها ف  مناطق معينة، مثل: إتداذفقد توصف التكتيكات المعنية تدابير معينة يتم 

قضاض المفاجئ على المنشآت العسكرية. الهجوم الصارود  على مدزونات اآلن

حقيق هذه األهداف. تشير األسلحة الهجومية. التقنيات المحددة الت  يشتمل عليها ت
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مزيج من التكتيكات لتحقيق هدف نهائ .  ستددامإل –عل  العكس  –ة ستراتيجياإل

بالنسبة لالشتراكيين الثوريين فإن هذا الهدف هو دلق مجتمع اشتراك  قائم عل  سد 

 –ستستبدل الطبقة العاملة ،جتمع الرأسمال  القائم عل  الربحالحاجات بديالً عن الم

الرأسماليين, حيث الشعوب ه  الت  تتدذ القرارات المهمة.  –بية المجتمع وه  أغل

ة أوسع: كيف تؤثر هذه النضاالت عل  إستراتيجيلكن بعض النضاالت تطرح أسئلة 

اللذان  –التطور السياس  العام للطبقة العاملة؟ أصر فالديمير لينين وليون تروتسك  

ة والتكتيك. وإجابة ستراتيجيلتفرقة بين اإلعلى ا –1917قادا الثورة الروسية ف  عام 

السؤال عن سبب إصرارهم عل  إبراز هذه التفرقة تكمن ف  السياق السياس  الواقع ف  

تمثيل الطبقة العاملة قد تحدد أجل أوائل القرن العشرين ف  أوروبا. كانت المعركة من 

وحق التجمهر شكلها ف  القرن التاسع عشر. شمل هذا انتزاع الحق ف  التصويت 

والتدلص من الرقابة وحق تكوين النقابات. فهم العديد من العمال أن هذه المعارك 

ستتوج بحرب طبقية شاملة ضد الرأسمالية الت  تسعى لحرمانهم من حقوقهم. لكن 

بالنسبة لشريحة من مثقف  اليسار ف  مطلع القرن العشرين، فإن النضال الطبق  

 .زون بمقاعد ف  البرلمانيتمحور حول "اشتراكيين" يفو

ثمرة تلك التصورات والعمليات، وتتم من  planالدطة تعد  :الخطةو ةسررارييياإل.5

المتعلقة بما يجب عمله ومتى يتم  واألنشطة عمالدالل برنامج عمل يسجل فيه كل األ

والموارد أي رسم تدطيط  أو قائمة بالدطوات مع التوقيت والمصادر  فه  وكيف يتم.

المؤسسة ثيقة دطية تتضمن أهداف والدطة  كذلك تعد المستددمة لتحقيق هذا الهدف.

طريقة  الت  ينبغ  إنجازها لتحقيق هذه األهداف. وه  عمالو النشاطات واأل المستقبلية

  للعمل، أو لتحقيق هدف ما.

طبيعتها بالديناميكية، بة، ستراتيجياإلوانما تتسم  ،ة ليست ه  الدطةستراتيجياإل أما

ة ف  العموم تحمل نظرة أمامية ستراتيجياإلوه  دطوة أكبر من الدطة، حيث أن 

 .مع مرور الوقتد طويل األمد، غير أن يمكن تطويرها للنتيجة النهائية، وتشير إلى جه

عملية إداريةٌ دادليّة تنحو يعد التدطيط ، فضال عن ة ليست ه  الدطةستراتيجيإن اإل

الموارد وغيرها، بينما  إدارةالب إلى التصميم وتنظيم األشياء وترتيبها وف  الغ

ة دارجيّةٌ تتوجه بالمالحظة واالستقراء والتوقّع أثناء التقّدم، كما أن ستراتيجياإل

ً عند وضع الدطط أن  التدطيط يعمل ف  البيئات المسيطر عليها، لذا يُرى ضروريا

المواقع الوظيفية والهياكل وغير ذلك، بينما مجال تحّدد الموازنات سلفاً واألشداص ف  

ة هو البيئات غير المتوقعة الت  ال تحكمها قواعد ثابتة، حيث تنشأ ستراتيجيعمل اإل

الفيه تدابير لم فرص تتطلب موارَد غير ما ُرصد من قبل، أو ينشأ تهديد يتطلب ت

 توضع ف  الحسبان.

تقوم به، بينما الدطة ه   المؤسسة أنتريد ه  ما  اتستراتيجيأن اإلب، لذا يمكن القول

الدطوات واآلليات الت  ستتدذها لتحقيق ما تريد القيام به. أو أن مضمون أي 

د المدى، والذي ية هو التدطيط بعإستراتيجيأن عمل أي . وة ه  دطة العملإستراتيجي

ة أو الدارجية سواًء كانت الدادلي البيئية يأدذ ف  حسبانه العديد من العوامل والتغيرات
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 التميز( 1-4ويصور جدول) بهدف تنفيذ األهداف المطلوبة للمنظمة ف  الوقت المحدد.

 اآلت : ةستراتيجياإلبين الدطة و

 .ةسررارييياإل( الرميز بين الخطة و1-4يادول)

 
وسياسات الرسويق، منشورات  اتإسرراريييمياد صقور،  -المريع: رعاد الصرن

 .اليامعة السورية

تمثل المرشد والدليل الذي يمكن من دالله  ةستراتيجياإلثم يضيف الصميدع  الى أن 

  ساساألوالفعاليات الواجب القيام بها حاضراً ومستقبالً، فه  المحدد  األنشطةالتعرف على 

لألهداف والغايات والسياسيات والبرامج المراد الوصول إليها وتحقيقها مما ينسجم مع 

 .المؤسسةالظروف البيئية واإلمكانيات والقدرات المادية والبشرية الت  تمتع بها 

ف  الثالثين سنة األديرة من القرن العشرين،  عمالإلى مجال األ ةستراتيجياإلانتقل مفهوم 

إلى تطبيق نظام  1965س األمريك  األسبق ليندون جونسون ف  عام عندما دعا الرئي

 3ةستراتيجياإلأما  .ف  جميع األجهزة الفيدرالية للحكومة األمريكية ستراتيج اإلالتدطيط 

المعاصرة، فه  تعدت الجانب العسكري، فأصبحت تعبر عن مفهوم أوسع  اتهاإستددامف  

يشمل السياسة العليا للدولة من حيث األهداف المراد تحقيقها والدطط الواجب إتباعها، 

 واألدوات المستددمة لتحقيق تلك األهداف. 



171 

 

 
 عمالة األإسررارييية العسكرية و سررارييياإل( 1-4شكل)

من هنا ليس هنالك من دولة أو جيش أو مؤسسة أو حزب أو حتى فرد إاّل وله )عنده( 

ً لهما أم لم يعِ، وإستراتيجيعملياً،   سواء كانة وتكتيك، لتحقيق الهدف. وسواء أكان واعيا

ً أم لم يسمهماإستراتيجيأسّماهما  كل من  إستددامف  العلم العسكري، وهو أصل  .ة وتكتيكا

منفرداً، أو أحياناً مع التكتيك، إلى  ةستراتيجياإلوالتكتيك، ومنه استعير مفهوم  ةستراتيجياإل

وصوالً إلى الجمعيات والمؤسسات. ومن هذه )الثانية( استُددمت ف  علم  عمالدنيا األ

وما يدّص الوزارات  المؤسساتة لتُعطى السمات الت  تدّص إستراتيجيكلمة  دارةاإل

ه تدور إستراتيجيبدون  المؤسسة Ross & Kamilإْذ يُشبه  المدتلفة. ة كالسفينة بدون ُموّجِ

  .4ف  حلقة، فه  تشبه المركب غير النظام  الذي ال يعرف مكانا يتجه إليه

تتأثر عادة بنوعية الفئات  ستراتيج إن جاذبية البديل اإل :ة وبعادها السياسيسررارييياإل

أو من بيئتها الدارجية من ذوي المصالح، فلكل فئة المؤسسة أو األفراد الذين هم من دادل 

من هذه الفئات اهتمام بجانب معين من جوانب عمل المنظمة، وطبعا يجب أن تأدذ 

المناسب، وإن الهدف من كل هذا  هذه المطالب عند ادتيارها للبديل اإلستراتج المؤسسة 

الضغوط من البيئة الدادلية المناسب الذي يؤدي إلى تقليل  ستراتيج هو ادتيار البديل اإل

والدارجية، وف  نفس الوقت تعظيم احتمالية إرضاء هذه الفئات، وإلنجاز ذلك على 

 المؤسسة أن تحدد إجابات واضحة على التساؤالت اآلتية: 

 بتطبيق هذا البديل كم من مطالب الفئات ممكنة التحقيق؟  -أ 

                                                           
 تبحث في المركز اإلستراتيجي للدولة أو الوحدة السياسية، سواء في الحرب أو الجيوإستراتيجية" :

السلم، فتتناوله بالتحليل إلى عناصره أو عوامله الجغرافية العشرة، وهي: الموقع، والحجم، والشكل، 

تمثيل دقيق لسطح علم التضاريس اي ، -لحدود، والعالقة بالمحيط، والطبوغرافياواالتصال بالبحر، وا

والمناخ، والموارد، والسكان". ويمكن تعريف الجيواستراتيجية أيضا بأنها "دراسة الموقع  األرض

 اإلستراتيجي للدولة أو المنطقة اإلقليمية، ومدى تأثير هذا الموقع في العالقات السلمية والحربية".
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كيف من الممكن أن يؤثروا سلبية ف  عمل المؤسسة ف  حال عدم تلبية مطالبهم  -ب 

 تلك؟ 

 تؤثر سلبية ف  عمل المؤسسة إذا لم يتم أعماالما ه  احتمالية أنهم فعال سيمارسون  -ج 

 بهذا الشأن ؟ المؤسسة االستجابة إلى مطالبهم ؟وماذا يمكن أن تفعل 

الت  يمكن أن  اإلجتماعيةياس مدى االستجابة مق يعد :ة وبعادها االيرماعيسررارييياإل 

، ويتم ذلك من دالل اتستراتيجية أمرا مهما جدا عند المفاضلة بين اإلستراتيجيتحققها اإل

 اإلجابة على التساؤالت التالية: 

 ف  تحقيق األهداف القومية وددمة الحاجاتالمؤسسة ة إستراتيجيما مدى مساهمة 

 ؟ اإلجتماعية

ة ف  تحقيق القبول االجتماع ؟ أي القبول واالعتراف ستراتيجيتؤثر اإلإلى أي مدى 

 كعنصر هام وموضوع  ف  المجتمع؟ المؤسسة ب

 ة ف  عدم تلوث البيئة؟ ستراتيجيإلى أي مدى تسهم اإل

التمعن والتفكير الواع  بحالة التنفيذ حين صياغة  يعدالتنظيم : ة وبعادها سررارييياإل

 ى غاية األهمية وهنا يتوفر لدينا الديارات اآلتية: ة أمرا علستراتيجياإل

  ة ف  هذه الحالة مقيدة ستراتيجية تتناسب مع وضع التنفيذ وستكون اإلإستراتيجيادتيار

 بحالة التنفيذ. 

  العمل على تغيير الوضع العام المتعلق بالتنفيذ وتعديله وتبديله ك  يتناسب مع

مع السع  إلى إنشاء بعد تنظيم  مدصص لتنفيذ ة واعدة النتائج، وهذا يتفق إستراتيجي

 ة. ستراتيجياإل

 ك  يتناسب مع وضع التنفيذ. فضال  ستراتيج إجراء بعض التعديالت على البديل اإل

 . المؤسساتعن تحقيق ميزة تنافسية للمنظمة إزاء 

 

دطة أو  ة تعن ستراتيجياإلومن الناحية اللغوية ف: حسب ماداخلها ةسررارييياإلمفهوم ثانياً: 

. وف  6ة يقابلها ف  العربية مصطلح السوقستراتيجياإلوان مصطلح  5سبيل العمل

 )المكان( أو الهجوم عسكرياً. الدطة, التدطيط, أهمية المكانة :Strategyجليزية تعن  نألا

الدطط أو الميل  إستددامأو  إبتكارة بأنها فن ستراتيجياإل 7Webster وعّرف قاموس

باتجاه بلوغ الهدف وجميع التعريفات الت  وردت فيها تنصب ف  فن القيادة للوصول إلى 

 األهداف.

الفعال والمؤثر  ستددامفيشير إلى التدطيط إلبادة العدو من دالل اإل Strategic أما الفعل 

العسكري من دحر ة ف  كيفية تمكن القائد ستراتيجي، وتتمثل الفكرة السياسية لإل8للموارد

الدصم و إلحاق الهزيمة به حتى وان كان الدصم هو األقوى وذلك ف  حالة تمكن القائد من 

. وتم 9عمل مناورة ف  المعركة او اشتباك ف  ارض تكون مناسبة إلمكانياته و قدراته

المعارك لكسب الحرب وتدمير العدو وفق الدطة الكاملة  إدارةة " فن ستراتيجياإلاعتبار 

 للحرب والت  ترسم المسارات المدتلفة للحمالت وتنظيم المعارك. 
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بسبب تباين مدارسهم ة ستراتيجيف  تقديم تعريف موحد لإل لقد ادتلف الكتاب والباحثون

دادلها ال توجد م إدتالفالفكرية، وبعد المسح الذي أجري لكثير من األدبيات المتدصصة و

. ويمكن استعراض بعض تلك دارةاإلة واحدة وال يوجد حال ثابت ف  مجال إستراتيجي

  :10( اآلت 2-4التعاريف ف  الجدول )

  .حسب ماداخلها ةسررارييياإل( مفاهيم 2-4يادول )

 11 ةسررارييياإلرعاريف  الباحثون الماداخل

المادخل الرخطيطي 

planning 

approach 

wright 

العليا للحصول  دارةاإلإنها دطط 

على النتائج المتطابقة مع رسالة 

 وأهدافها. المؤسسة

12Glueck & 

jauch 

إنها دطة موحدة شاملة متكاملة 

 للمؤسسةتربط بين المزايا التنافسية 

والتحديات البيئية و ه  مصممة 

 .المؤسسةلضمان تحقيق أهداف 

13Licker  

الدطة العامة والشاملة  أنها: تلك

وتوجهها نحو  المؤسسةالت  ترشد 

تحقيق أهدافها ورسالتها حاليا" 

 ."ومستقبال

Quinn 

موذج أو الدطة الت  تتكامل اآلن" 

والسياسات  الرئيسيةفيها األهداف 

واإلجراءات، ومتابعة أنشطتها 

 .للتأكد من تحقيق الترابط التام "

المادخل الرطوري أو 

النشوئي 

Evolutionary 

approach 

Robbins 

ه  صيغة التدطيط بوصفها 

دطة رئيسة واضحة تتطور إلى 

أمام، ينظر إليها بصيغة التطور و 

تنشأ بمرور الوقت كنمط ف  

 مجرى القرارات المهم.

Andrews14 

عبارة عن نمط من القرارات 

يوضح أهدافها،، وسياساتها 

دططها الرئيسة لغرض تحديد 

 أو أنشطة للمؤسسةالنشاط الحال  

الحال   المؤسسةالمستقبل و مكانة 

 و ما ستكون عليه ف  المستقبل. 

 المادخل ألوسائلي

Tools 

Oldcron & 

parker 

ه  الطريقة الت  يتم بموجبها 

التأكد من إمكانية تحقيق األهداف 
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approach  لبلوغها. المؤسسةالت  تسعى 

15chandler 

أن تحدد األهداف الرئيسة 

و تبنى الوسائل لتحقيقها  للمؤسسة

و توزيع الموارد الضرورية 

 الالزمة لتحقيق هذه األهداف

المادخل ألركيفي 

Adaptive 

approach 

Joyce & 

woods 

ه  النظر إلى العالقة والترابط 

بين الفرص والتهديدات البيئية من 

جهة ونقاط القوة والضعف من جهة 

 .المؤسسةأدرى ف  

Reza & 

huelmantel 

 المؤسسةتعبير عن منظور ه  

للمستقبل من حيث الغرض 

والغايات والموارد وكذلك كيفية 

التعامل مع البيئة الت  تعمل 

ضمنها، بما يؤدي إلى تحقيق 

  األهداف.

Daft16 

مجموعة القرارات واألفعال الت  

ة ستراتيجيتستددم لصياغة اإل

وتنفيذها، الت  من داللها يتم الربط 

بين المؤسسة وبيئتها، بما يؤدي إلى 

األهداف المرسومة،  تحقيق

فاألهداف تعن  أين تريد المؤسسة 

تعن   اتستراتيجيأن تذهب؟ واإل

 كيف يمكن أن تصل إلى ذلك ؟.

المادخل السياسي 

Political 

approach 

Pettinger 

ه  نتاج اتفاق  ةستراتيجياإلإن 

الجماعات المتحالفة المسيطرة ف  

من التفاعل بين متغيرات  المؤسسة

سياسية، مثل:)مصادر قوتها، 

طموحاتها، قيمها وتفاوضها( 

الدارجية  المؤسسةوإدراكها لبيئة 

المتصفة بالديناميكية وندرة 

 الموارد.

Rue & 

Holland 

بوصفها محصلة  ةستراتيجياإل

التفاعل بين الجماعات المتحالفة ف  

 سلوبمع بيئتها، واأل المؤسسة
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تتبعه هذه الجماعات ف  الذي 

تحقيق غاياتها وتحديد التهديدات 

والفرص البيئية والموارد 

 .للمؤسسةالمتاحة  اإلمكاناتو

المادخل المعرفي 

Knowledge 

approach 

 17الخفايي

ه   ةستراتيجياإليؤكد إن 

محصلة التفاعل بين المتغيرات 

المعرفية لمتدذي القرار )كاإلدراك 

والتسبيب والحكم( والبيئة الدارجية 

باتجاه تحديد الديار  للمؤسسة

المقرر لبقائها  ستراتيج اإل

وديمومتها ف  تحقيق أعلى أداء 

 منظم 

18

Macmillan 

& Tampoe 

ة بأنها أفكار ستراتيجيلإل وينظر

وأفعال لرؤية وضمان المستقبل. 

ويُسلط هذا المفهوم الضوء على 

تتطلب  ةستراتيجياإلحقيقة أن 

التفكير بالمستقبل مع العمل بشكل 

فاعل إلدراك المفهوم ف  الوقت 

 الحاضر.

 المادخل الشمولي

Comprehensive 

approach 

Wit 

نموذج القرارات الت  تعلن عن 

األهداف العامة وتضع لها 

السياسات والدطط الالزمة، وهـ  

عمليـة منظميه غيـر معزولـة عن 

 .المؤسسةهيكل أو سلـوك أو ثقافـة 

Wheelen & 

hunger 

نحو  للمؤسسةالتوجه العام 

ديارات النمو أو االستقرار أو 

التراجع، وذلك بتنسيق الجهود 

 .اإلمكاناتوالموارد و

Vaessen 

التركيز على التوجهات بعيدة 

من دالل  المؤسسةاألمد وتطوير 

 تحقيق الميزة التنافسية.

من قبل  ةستراتيجياإللعل من المفيد هنا، نورد أهم المرتكزات الت  جاءت بها تعاريف 

 (.2-4مجموعة من الباحثين ف  جدول)
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بأنها:) دطة تكامل فيما بينها األهداف والسياسات والغايات  ةستراتيجياإللقد اتسمت  

الطريقة  -تنظر إليها بصيغة التطور -نمط من القرارات يوضح أهدافها - وأفعالها بترابط تام

احتواء  -وبيئته المؤسسةالربط بين  -أو الوسيلة المستددمة لتحقيق األهداف سلوبأو األ

تحقيق الميزة  -بشكل متميز وفريد المؤسسةموارد تدصيص  -أفعال المنافسين وتحركاتهم

متسمة بالقوة  -محصلة التفاعل بين الجماعات المتحالفة - للمؤسسةالتنافسية والنجاح 

  القدرات المعرفية لدى متدذي القرار(. -والتأثير والطموح، القيم والتفاوض والمساومة 

ً مع  ةستراتيجياإليتم االتفاق مع التعريفات الت  أكدت العالقة بين   والبيئة دصوصا

، والذين أشاروا فيه إلى ان Kolter( Reza & Huelmantelو) Wrightتعريفات 

للمستقبل من حيث الغرض والغايات  المؤسسةه  تعبير عن منظور  ةستراتيجياإل

والموارد، وكذلك كيفية التعامل مع البيئة الت  تعمل ضمنها، بما يؤدي إلى تحقيق األهداف 

 المرسومة. 

لها  المؤسسةبأهداف  ةستراتيجياإلإْذ يتضح من هذه التعريفات إنها ركزت على ارتباط 

 .المؤسسةاوال، والثان  تأثير البيئة واستجابة 

وحالة البيئة، كلما تحسن أدائها  المؤسسةإْذ كلما كان التجانس كبير بين دصائص  

بأنها دطط  ةستراتيجياإلعن Wright وزادت فاعليتها. والذي يعتمد ويتكامل مع ما يراه

وأهدافها وأيضا ما يراه  المؤسسةالعليا للحصول على النتائج المتطابقة مع رسالة  دارةاإل

Kolter  للنمو  اتإستراتيجيبوصفها عملية من دالل تنمية غايات وأهداف  ةستراتيجياإلإَن

 ". المؤسسةلكل العمليات الت  تمارسها  عمالوتحديد محفظة األ

بأنها "عملية مستمرة لتنظيم وتنفيذ القرارات الحالية، وتوفير  Drucker ف  حين وصفها

لتنفيذ القرارات وتقييم النتائج بواسطة  المعلومات الالزمة، وتنظيم الموارد والجهود الكفيلة

  .نظام معلومات متكامل وفعال"

ة بأنها تتصل بعملية وضع األهداف الت  تسعى ستراتيجيوذهب )القريوت ( بمفهومه لإل

المؤسسة إلى تحقيقها واألهداف طويلة المدى على وجه التحديد وكذلك تحديد الوسائل 

                                                           
  كلمة يونانية تعني جملة االساليب او الطرائق التي تختص بمهنة او بفن ما التكنيك :. 

 : كلمة يونانية تعني فن تنظيم الجيوش او وسائل انجاح امر ما. التكتيك

والعلوم التطبيقية في المجاالت التطبيقية  التقنية :  هو الشخص الذي يجمع بين علمالفني أو التقني 

وفي نواحي الحياة العملية، أي هو الشخص الذي يستطيع العمل نظرياً وعملياً للوصول إلى أعلى نسبة 

األداء والجودة المهنية من خالل مهارات علمية وعملية ناتجة عن خبرات وتدريب، مما يمكنه من  من

حل أي مشاكل فنية تنجم من األداء البشري أو عيوب صناعة ومشاكل االستخدام التي تصادفه وذلك 

 .للوصول إلى أفضل أداء فني علمي متكامل

أي علم  :لوجك -وتعني تقني و تكنو::: هي كلمة مشتقة من شطرينأو اختصاصي التكنولوجيا

أو العلوم التطبيقية. أما المعنى العلمي للتكنولوجيا فهو  تقنية بالمنطق. أي أن الكلمة معناها علوم

 .حي الحياة العمليةاالستخدام األمثل واألذكى للعلوم الهندسية في المجاالت التطبيقية وفي نوا

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1


177 

 

القرارات حول حجم  إتداذالموارد الالزمة لذلك، و المناسبة لتحقيق تلك األهداف وتدصيص

النشاطات ومجاالت التوسع فيها، مع تحديد نمط التعامل مع الظروف المستجدة فيما يتصل 

المتغيرة، ونمط التعامل مع المنافسين اإلقتصاديةوالظروف  اإلنتاجبمددالت 
19
. 

وضع األهداف المتمثلة ب، ةستراتيجية إتضحت أبعاد اإلستراتيجيدالل مضامين اإلومن 

فضال عن طويلة المدى وتحديد الوسائل المناسبة مع تدصيص الموارد الالزمة لذلك، 

ة ثالثة أبعاد أو عناصر ستراتيجيفلإل بعدهاو :20تحديد نمط التعامل مع الفرص والتهديدات،

 اآلت :(3-4شكل )المبينة بال ية ه : موارد، دطة، هدفأساس

 

 ةسررارييي( أبعااد اإل3-4شكل )

ادار بهاء الادين للنشر والروزيع، ،01ة المؤسسة، ط إسررارييي: رحيم حسين، المريع

 .09ص ،2008قسنطينة، 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن الفصل بينها ف  الواقع، فالموارد مهما كانت لن تكون  

ذات معنى إذا لم تسدر لتحقيق هدف معين ونافع، وف  نفس الوقت ال يمكن تحقيق الهدف 

وتعن  التغذية الرجعية إعادة النظر ف   هذه الموارد. إستددامف  غياب منطق فعال ف  

بين الهدف  اإلنحرافحسب ما ينتج عن تحليل يات أو ف  كليهما، الموارد أو ف  العمل

 .21يعاد النظر فيه ثمالمدطط والهدف المحقق، بل قد يكون مكمن الدلل ف  الهدف نفسه و

إذن ه  ليست مفهوما جامدا وال نمطا ثابتا و محددا من األفعال و إنما ه   ةستراتيجياإلف

وسيلة تفكير يمكن اعتماده ف  أي حقل أو أي نشاط، لذلك فهو يتطور ويتكيف تبعا لتطور 

وتغيرها الت  تطبق فيها والبيئة الت   المؤسساتاألهداف الت  تددمها من جهة وتبعا لتطور 

من دالل  ةستراتيجياإلوف  ذات السياق أيضاً يتم تعميق مفهوم تعمل فيها من جهة أدرى. 

انعطافه مميزة طالت كل  ستراتيج اإلوانعطافه بالفكر  Mintezberg توضيح اجتهاد

 .s(P)5الذين سبقوه ف  هذا المضمار وأطلق على اجتهاده مصطلح 

 

ً ثا (: s for Strategy(P)6&5) ةسررارييياإللرعريف  األنموذج الخماسي الساداسي: لثا

إن الددول ف  عصر العولمة الت  تمتاز بتعقدها الشديد وما يعنيه من تغيرات متوقعة وغير 

انعطافه مميزة طالت كل الذين سبقوه ف   ستراتيج اإلبالفكر  Mintzbergمتوقعة انعطف 
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 ةستراتيجياإل( ويرى إن Five Psهذا المضمار وأطلق على اجتهاده مصطلح )

بنموذجه Mintezberg لقد جاء منتزبرك Mintzberg et.al ,1995:202-3):(:ه 

أبعد  Pattern- Position- Perspective)+ Path - Ploy – ( Plan الدماس 

حسب المفاهيم الدمسة الت  تضمنها  ةستراتيجياإلمما جاءوا به اآلدرون لتعريف 

 األنموذج:

بعد إضافة عامل جديد هو  S(P)5( تشابك العالقات للمفاهيم الدمس 4-4يبين الشكل ) 

 اآلت : المسار إليها

 
 بعاد إضافة عامل المسار عليها s(P)5رشابك العالقات لمفاهيم  (4-4شكل )

الرعليم الرقني في الوطن العربي: العراق  اتإسرراريييالمريع: هاادي، حماادي سعياد، 

واالقرصااد، اليامعة  ادار اإلمقادمة إلى ميلس كلية  ادكروراهأنموذيا، اطروحة 

 13., ص: 2002المسرنصرية،

بأنها عبارة عن دطة تحدد سياقات  ةستراتيجياإللتعريف Plan):المفهوم األول)خطة

ة من إنها "دطة موحدة وشاملة ستراتيجيلإل 22Glueckالعمل، ويدعم ذلك المفهوم

 ية".ساساأل المؤسسةومتكاملة مصممة لضمان تحقيق أهداف 

عمل إْذ يراد  أسلوبالذي يتمثل بااللتفاف حول المنافسين وPloy):)حيلةالثانيالمفهوم  

بها دداع الدصم أو المنافسة والغرض منها هنا هو التهديد وليس التوسع بحد ذاته. ويرسخ 

Porter23 ( ذلك المفهوم ف  كتابه عن إشارات األسواقMarkets Singles ًمتناوال )

ليدعم ذلك المفهوم أيضاً  24Schelling. يذهب للمؤسسةمناقشة تأثيرا لتحركات العلنية 

 .بوصفه مناورة ف  موقف تنافس  وتعاقدي



179 

 

طالما إنها مقصودة،  ةستراتيجياإلإذ يمكن إدراك  :( Patternنمط(المفهوم الثالث  

فتظهر بوصفها نمطا" أو أنموذجا" من دون أن تكون هناك دطة، تم تصورها مسبقاً، التْ  

 .25تنشأ من النشاطات البشرية وليس من تصميماتهم

تريد الوصول إليه وه   (:Position المفهوم الرابع:) موقع

 المؤسسةلتحديد مركز ، ووسيلة 26للمؤسسة( يبين الرؤيا الشمولية Perspectiveمنظور)

وبيئتها  المؤسسةالقوة الوسيطة أداة الموائمة بين  ةستراتيجياإلف  البيئة، وبهذا تصبح 

 .27"البيئة المالئمة ةستراتيجياإلفتصبح 

ه   ةستراتيجياإليرى منتزبرك إن  (:Perspective لمفهوم الخامس: )منظورا 

منظور حين ينظر إلى إن محتواها ال يتضمن المواقف المدتارة فقط وإنما ه  عبارة عن 

دالصات موجودة ف  عقول أصحاب المصلحة، فليس هناك من احد استطاع رؤية 

لتصور شدص ما، فه  كالشدصية  إبتكارأو لمسها وإنما ه  ادتراع أو  ةستراتيجياإل

 يد المجردة.للفرد ال يمكن رؤيتها أو لمسها بال

، إال إن التفاعل والتشابك ةستراتيجياإلإن المفاهيم الدمسة السابقة تمنح قدرة على فهم  

ما يمكن إن يطلق عليه المسار  المؤسسةيدلق دادل  28(Five Psبين هذه المفاهيم )

(Path .) 

( الذي Six Psليكون ) Mintizbergالذي أغفله  (:Pathالمفهوم الساادس المسار) 

. فالمسار: هو الذي يفسر حل 29إنها مالئمة المؤسسةة تعتقد إستراتيجييؤدي إلى صياغة 

 ةستراتيجياإلكمناورة الذي يميل إلى الحركة مع  ةستراتيجياإلاألشكال بين تحضير 

كأنموذج الذي يميل إلى االستقرار والسكون وكذلك من زاوية الموقف إْذ تسمح بالتفكير 

 .30العالقة مع البيئة بلغة المؤسساتب

ة تطرق اليه أو حاول قياسه ستراتيجييتضح مما سبق وجود أكثر من بعد ووظيفة لإل 

بحسب اهتماماتهم ومجال بحوثهم،  ةستراتيجياإل دارةاإلالعديد من الباحثين ف  مجال 

اعتمادهم او قياسهم لبعد معين يقربهم إلى وان وجهات نظرهم والقضايا الت  ركزوا عليها 

 النتائج المطلوبة. 

العليا للحصول على  دارةاإله  دطط  ةستراتيجياإلتأسيسا على ما تقدم يمكن القول أن 

للمستقبل  المؤسسةوأهدافها ه  تعبير عن منظور  المؤسسةالنتائج المتطابقة مع رسالة 

أدائ  أو مجموعة  أسلوب( و كمصطلح يعبر عن رؤى أو المؤسسةمستقبل  إستشراف)

وتعد بانها الدطة الطويلة األمد  السياسات الت  تتحرك وفق أنموذج يحاك  الواقع والمستقبل

وأغراضها وغاياتها  المؤسسةأو االتجاه أو منهج العمل او الممر والجسر لبلوغ أهداف 

ورسالتها ف  المجتمع وبيئتها واهداف  سةالمؤسوللحصول على النتائج المتوائمة مع أهداف 

, الت  تعمل بها بصورة فعالة وذات كفاءة Stockholdersاصحاب المصالح المشتركة 

. والمعتمدة على تدصيص الموارد والتكيف والسع  إلى المبادرة والريادة والتميّز عالية

 . 31البيئ  ف  ظل حاالت عدم التأكد والمداطرة

التحركات الفعلية أو المتوقعة من جانب المنافسين إزاء التعامل فضال عن ادتيار طرق  

 .وتغيّرات البيئة المتوقعة , ف  اقل وقت وجهد ممكن اآلدرين،
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من دالل الحصول على أسواق جديدة  عمالف  دنيا األ المؤسساتلقد أصبح النزاع بين 

أو زيادة حصصها السوقية ف  األسواق المحلية والدولية الشغل الشاغل لمدراء التسويق, 

المدتلفة للتوسع ف  تقديم عدد كبير من المنتجات  المؤسساتوأصبح هناك اتجاه واضح لدى 

الت  تناسب  اتتراتيجيساإلالجديدة أو المطور منها, مما حدا بها إلى التفكير بكانت سواء 

بالدفاع عن حصتها  وصلت إليه على ما طبيعة كل سوق حتى تستطيع ادتراقه , أو الحفاظ

  .32السوقية ف  كل األسواق

وبشكل كبير  المؤسساتالقرن الحادي والعشرين, عملت تلك  المؤسساتددول  ومع 

االقتراب من منافسيها ومواجهة التهديدات أجل ها التسويقية من اتإستراتيجيعلى تغيير 

تشتمل على  دارةاإلالتنافسية وتقوية المزايا التنافسية, وان التهديدات التنافسية الت  تواجهها 

 التعقيد الزبون و زيادة تصاعد المنافسة الدولية , والتوازن السياس  واالقتصادي , وأهمية

  .33التسويق مجال ف 

 و تعزيز نقاط بتقوية الت  تسمح تلك للمتغيرات البيئية ه  لالستجابة وسيلة أفضل ان

 ف  محاولة المحتملة وكذلك التهديدات الفرص المتاحة وتجنب واستعمالها ف  استغالل القوة

 الت  ةستراتيجياإلأن كذلك ممكن.  حد أو تقليل آثارها إلى أدنى الضعف نقاط من التدلص

 البيئة ف  تحصل التغييرات الت  بحكم عليها مفروضة تكون إما أن المؤسسةتتبناها 

 ف  مقصودة ةستراتيجياإل تكون أو الحاالت هذه لمواجهة منها فعل البد رد التنافسية وتكون

 .34لها التدطيط
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 المبحث الثاني
 واألهمية والخصائص. المفهوم: النشأ  وةسررارييياإل ادار اإل

 

 هارفارد مدرسة بأن والباحثون الكتاب يتفق :35ورطورها ةسررارييياإل ادار اإلنشأ   أوالً:

 إدارية مادة الدمسينات سنوات دالل قدمت إذْ  ،ستراتيج اإل التفكير انطالق نقطة تعتبر

كانت  ةستراتيجياإل دارةاإلوان النشأة والبذرة األولى لتطور  عمالاأل بسياسة تعرف جديدة

 عمالالذي بدأ ف  مدرسة هارفرد لأل (Business Policies) عمالف  مجال سياسات األ

الحاالت الدراسية لمعالجة المشكالت  أسلوبمن دالل تدريس طلبتها هذا الموضوع ب

 ية، التسويقية، الموارد البشرية، والمالية(.اإلنتاجالمتصلة بالسياسات المدتلفة )

 نظرا "الدافتة وبالفترة المدى طويل بالتدطيط الداص التوجه بمرحلة المرحلة هذه سميت

 بالماض . شبيها ليس المستقبل الجوهرية وألن وأبعادها الرئيسية معالمها وضوح لعدم

ف  الدول المتقدمة ف  نهاية  دارةاإلوألهمية هذا الحقل فقد أصبح يدرس ف  معظم كليات 

 الستينات، 

  ف  الدول العربية.وف  نهاية السبعينات بدأ تدريسه ف  الدول النامية ودصوصاً 

ً مع تغير بيئة األ ةستراتيجياإل دارةاإلوظهرت الحاجة إلى بلورة مفهوم   عمالدصوصا

المستقرة إلى بيئة سريعة التغير وما تتضمنها من منافسة عالية وظروف بيئية غير مؤكدة 

 .المؤسسةوضرورة االستجابة لمتغيرات المواقف البيئية الت  تواجهها 

 دارةاإلوتحول اإلهتمام بمادة  ةستراتيجياإل دارةاإلعلى الحقل المذكور بوقد أصبح يطلق 

لتعليم  دارةاإلككل، مما دعا الجامعات وكليات  المؤسسةللتركيز على مستوى  ةستراتيجياإل

 إتداذمن حيث  عمالمفهوم البيئة وأنواعها وتأثيراتها على منظمات األ عمالاأل إدارةطلبة 

 قراراتها وف  صياغة رسالتها وأهدافها. 

ككل إلى استبدال مصطلح  للمؤسسة وقد أدى اهتمام الرواد والباحثين بتأثير العوامل البيئة

لشموليته وقدرته على تمكين  ، نظراً ةستراتيجياإل دارةاإلبمصطلح  عمالسياسة األ

 .ةستراتيجياإلمن بلوغ أهدافها  المؤسسات

ف  أبحاثه اإلدارية، أستاذ  ةستراتيجياإلالمعاصرين ب دارةاإللعل أول من اهتم من علماء 

( حينما استعرض Chandlerالتاريخ اإلداري ف  جامعة هارفارد األمريكية )الفريد شاندل 

الهياكل التنظيمية للشركات الكبرى ف  أمريكا ودرج  1962ف  كتابه الذي أصدره عام 

تتعلق بالنمو والتطور مؤكداً أن تنمية وتطور الهياكل التنظيمية يعتمد  اتإستراتيجيبأربع 

ف  جامعة اشتون  دارةاإلأعدت أستاذة  1965وف  عام   .ةستراتيجياإل  على أساسبشكل 

   المعتمدة. ةستراتيجياإل)جوان ودورد( بحثاً ربطت فيه التغيرات التنظيمية مع التقنية 

( من (Miles &Snow,Hamermsh, Scholesساهم ف  عقد السبعينات كل من  

أي تحليل عناصر او مناطق القوة  (SWOT)تحليل عناصر مصفوفة  إستددامدالل 

محفظة  إستدداموالضعف ف  البيئة الدادلية والفرص والتهديدات ف  البيئة الدارجية، وأيضا 

  (.GEومصفوفة جنرال الكتريك ) (BCG) كمصفوفة بوسطن اإلستشارية عمالاأل
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من دالل بحث  ةستراتيجياإل دارةعرض )وهلين وهنجر( مفهومهما لإل 1976وف  عام  

، ثم جاء العالمان )كبنر وتريجو( ةستراتيجياإل دارةأجرياه انتهيا فيه إلى نموذج شامل لإل

من دالل القول بأن )قوة الدفع( الت  تمثل مجال المنتجات  ةستراتيجياإلليدوضا ف  مضمار 

ة ستراتيجيتشكل اإلطار العام لإل للمؤسسةأو األسواق أو القدرات الت  تعتبر مصدر القوة 

حيث أن تحديد )قوة الدفع( يساهم ف  صياغة األهداف الشاملة وأهداف الوحدات المكونة ف  

 اتإستراتيجيالشاملة وبين  ةستراتيجياإلبين  ظل أن األهداف الشاملة تعتبر الجسر ما

   الوحدات المكونة لها.

للمستشار ف  مجموعة مكنزي األستاذ )أومايا( بعنوان  1985ولعل الكتاب الصادر ف  عام 

( يمثل ذروة األبحاث المقدمة ف  هذا الميدان وقد كان له أكبر األثر ف  ستراتيج اإل)العقل 

 االداري المعاصر.  يج ستراتاإلنمو وتطور النهج 

انطالقاً  ستراتيج اإلجاءت نظرية )جون ثومبسون( حول تطوير الوع   1991وف  عام 

الت  تتمحور حول  ةستراتيجياإلالمرتبط بالصياغة  للمؤسسةمن تشديص التغيير الشامل 

تحديد المسار وطريقة الوصول إلى الهدف. ويؤكد ف  هذا المجال على أن المنافسة وتميز 

  تشكل األبعاد الثالثية المترابطة. بتكارالمقرون باإلبداع واإل األداء

أيضاً، أصدر المستشار اإلداري لدى مجموعة )مكنزي( السيد لينش   1991وف  عام  

ً بعنوان: ) دارةاإلأوهام  مع مجموعة من أساتذة  ( يوضح فيه أن تحديد ةستراتيجياإلكتابا

ينبغ  أن يتم من منطلق الزبائن والسلعة والقيمة المضافة  ةستراتيجياإلاألهداف وصياغة 

المعاصرة  ةستراتيجياإلوليس من منطلق التغلب على المنافس وانتهى إلى تقديم ما سم  ب

القابضة وشركاتها التابعة ف   المؤسسةالت  ترتكز على صقل وتكريس واستغالل مواهب 

   نمو ضمن البيئة العالمية الجديدة.التأكيد على جوهر االدتصاص لتركيز استمرارية ال

ً انتقد فيه الشركات  1992وف  عام  أصدر األستاذ ف  جامعة كاليفورنيا )جورج يب( كتابا

ة عالمية إستراتيجيالمتعدية الجنسية من دالل أنها لم تبدل مفاهيمها نحو العالمية وال تمتلك 

لت أكبر الشركات العالمية شاملة حيث توصل إلى استنتاجاته من دالل دراسة طويلة شم

فولكس فاكن( وانتهى إلى ضرورة قيام هذه الشركات بتغير  كانون ماكدونالد )كوكا كوال

مواكبة التغيرات ف  العالم عن طريق الترابط المتبادل بين جميع أجل مفاهيمها ونهجها من 

وما قدمه  ف  العالم لتقليل التكاليف والتنميط واالستفادة من التعليم الذات .  المؤسسةفروع 

 لتحديد الميزة التنافسية.  ( ف  أنموذجه المميز لهيكل الصناعة ويضمPorterبوتر )

بمتغيرات بيئية سريعة ومتزايدة وحركية والت   وشهد العقد األدير من القرن العشرين 

ف  عالم  عمالاأل بيئة ف  وتطبيقا فكرا دارةاإل جلت منها عولمةأحدثتها ظاهرة العولمة وت

 العالمية المنافسة مستويات زيادة ثمو, وغيرها اإلقتصاديةالتحالفات  التحديات واألزمات

 ف  التحديات هذه لمواجهة ستراتيج اإل الفكر بتنمية اإلهتمام إلى ضرورة يدعو وذلك

 .ةستراتيجياإل دارةاإل مجاالت
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 ةستراتيجياإل دارةاإلتعد  :واألهمية والخصائص المفهوم:ةسررارييياإل ادار اإل ثانياً:

حاضراً ومستقبالً وذلك إذا تم  المؤسساتضرورة وليس ترفاً ذلك ألنها تؤدي إلى رفع أداء 

 دارةاإل أسلوبالعالمية الت  تستددم  المؤسساتتطبيقها بشكل جيد وهذا ما تجمع عليه كل 

بوصفها أنموذج أو نظام أو عملية رشيدة عقالنية مثالية التصور وتحليلية و  .36 ةستراتيجياإل

كونها منظومة متكاملة ومتجددة وحركية، ف  ظل بيئة متغيرة تتسم بسرعة التغير وعدم 

 .التأكد والمداطرة ) فن التعامل و التكيف مع البيئة(

)تحديد  ستراتيج اإلتبتدأ بمرحلة التوجه  وتتضمن )أبعاد أو مكونات أو دطوات أو مراحل( 

تنفيذ  -ستراتيج إلا اإلدتيار-ةستراتيجياإلصياغة  -الرؤيا والرسالة والغايات واألهداف(

 التغذية العكسية.  -ةستراتيجياإلتقويم  -ةستراتيجياإل

ة مستقبلية طويلة األمد انتقاء افضل البدائل او الديارات إستراتيجيقرارات  تداذإل

الوظيف   عمالالمناسبة( على المستوى الكل  واأل ةستراتيجياإل) المتاحة ةستراتيجياإل

 للمؤسسة بناءا على تحليل البيئة الدادلية والدارجية. 

على مناطق القوة الستثمار الفرص لمواجهه التهديدات ( الرتكاز SWOTلتشديص )

وأهدافها  المؤسسةوالتحديات المستقبلية ومعالجة مناطق الضعف. لتحقيق رسالة 

( المؤسسة. والموائمة والتوازن بين أهداف المصالح المشتركة )المتعاملين مع ةستراتيجياإل

Stakeholders .وتحقيق مزايا تنافسية وتميز تنظيم  مستدام 

على العديد من المصادر العربية  اإلطالع: من دالل ةسررارييياإل ادار اإلمفهوم  .1

اإلستراتيج  إدارةلوحظ ان العديد من الكتاب والباحثين العرب قد استددموا مصطلح 

الت  اقتبست بعض األساليب والتقنيات اإلدارية والتنظيمية  ةستراتيجياإل دارةاإلبدال من 

 العسكرية.  المؤسساتمن 

ة إستراتيجي إدارةمما أوقع بعضهم ف  لبس غير مقصود لكون المصطلح يوح  ان هناك 

ينبغ  فهم كيفية التفكير بها  اتإستراتيجية ولكن الحقيقة ان هناك إستراتيجيوأدرى غير 

 .37تنفيذها إدارةوصياغتها و

 دارةاإلأداة ونهج لها. وتتمثل  ةستراتيجياإلواحدة ف  كل الظروف و دارةاإلف 

المتعلقة بتحليل البيئة الدارجية والبيئة الدادلية  األنشطةبمفهومها العام ب ةستراتيجياإل

لتعظيم االستفادة من الموارد ف  تحقيق األهداف واهم ما فيها كونها تعط   للمؤسسة

إطاراً يتم من دالله تطوير مقدرتها ف  التعامل مع التغير وعدم التأكد المستقبل   للمؤسسة

 من دالل تطوير إجراءات معينة تستددم ف  تحقيق األهداف.

أمراً  يعد ةستراتيجياإلالوصول إلى تعريف واحد ومتفق عليه لمعنى  مما ال شك فيه أن 

بصفة عامة واإلدارية  اإلجتماعيةصعب المنال، كما هو الحال تقريباً ف  سائر العلوم 

كونها مجموعة من القيم والمبادئ والوسائل الت  يتم وضعها وصياغتها  بصفة داصة.

 ةستراتيجياإل دارةومن التعريفات الت  وردت لإل للوصول وتحقيق نتيجة أو هدف معين

 :( وعلى النحو اآلت 3-4ل )ف  الجدو نذكر منها
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 ( مفهوم اإلادار  اإلسررارييية وماهيرها3-4يادول) 

 مفهوم اإلادار  اإلسررارييية هي: الباحث

David.,1993:) 
50) 
 
 
 
 

"العملية الت  تتألف من مجموعة من الدطوات تقوم من داللها 
اإلدارة العليا بتحليل الفرص و القيود الموجودة ف  البيئة 

و أوجه القوة و الضعف ف  المؤسسة وتحديد الرسالة  الدارجية
واألهداف، ثم وضع اإلستراتيجيات على مستوى المؤسسة ككل 
ووحدات األعمال و المستوى الوظيف  الت  تتطابق مع أوجه 
القوة و الضعف ف  المؤسسة و فرص و تهديدات البيئة 
الدارجية ثم تطبيق تلك اإلستراتيجيات و ممارسة الرقابة 

 .38إلستراتيجية"ا

 )روماسوهيلين،
1995 :27 ) 

"مجموعة القرارات والممارسات اإلدارية الت  تحدد األداء 
طويل المدى لمنشأة ما، ويتضمن ذلك وضع اإلستراتيجية 
وتطبيقها والتقويم والمراقبة ومن ثم تركز اإلدارة اإلستراتيجية 

نواح  على مالحظة وتقويم الفرص والقيود البيئية ف  ضوء 
 .39القوة والضعف ف  المنشأة"

(Kotler, 
1997: 
64) 

"العملية الت  يتم من داللها صياغة العالقة بين المؤسسة والبيئة 
الت  تعمل فيها من دالل تنمية غايات وأهداف وإستراتيجيات 

 .40النمو وتحديد محفظة األعمال لكل العمليات الت  تمارسه"

(Tomes&Dav
id, 

2000: 3) 

من القرارات والممارسات اإلدارية الت  تحدد اإلدارة  مجموعة"
تتضمن مالحظة العوامل البيئية طويل األمد لمنظمة ما، و

الدادلية، والدارجية( وصياغة الستراتيج ) سترات  طويل )
المدى أو قصير المدى ( و تطبيق الستراتيج والتقويم و 

 .41الرقابة"

Hitt, , 
2000:6)) 

كاملة من االلتزامات والقرارات "عملية تتضمن مجموعة 
واألفعال المطلوبة للمنظمة لغرض تحقيق المنافسة اإلستراتيجية 

 .42والحصول على عوائد فوق المعدل"

: 2004)يواد ، 
107) 

"عملية ديناميكية تسعى إلى الوصول إلى تحقيق رسالة المؤسسة 
 .43عن طريق إدارة الموارد المتوفرة بكفاءة"

)الركابي،
2004:40) 

" سياقات وعمليات ذات طابع فن  يتم اعتمادها ف  إعداد و تنفيذ 
القرارات ذات الطابع اإلستراتيج  بعدها يثم بناء توقعات ف  
ضوء ما قد يحدث من تناقض ف  بعض القرارات من أجل ان 

 . 44يستمر الجهاز اإلداري ف  تحقيق أهدافه"

 :2005)العارف، 
06) 

تقييم القرارات الوظيفية المتدادلة " فن وعلم تشكيل و تنفيذ و 
 45الت  تمكن المؤسسة من تحقيق أهدافها."

( David, 
2015, P.11) 

"صياغة وتطبيق وتقويم القرارات واألعمال الت  من شأنها أن 
  .46تمكن المؤسسة من وضع أهدافها موضع التنفيذ"
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   ً أمثال:  وكتابها باحثيها من وجهة نظر، ةستراتيجياإل دارةاإلتعاريف بعض  47ونورد ايضا

القرارات المتعلقة  إتداذتمثل: عملية  ةستراتيجياإل دارةاإل نجد أن Robert روبرت

على المؤسسة موارد المنظمة, من دالل تحليل العوامل البيئية بما يعين  إدارةبتدصيص و

 .تحقيق رسالتها والوصول إلى غاياتها وأهدافها المنشودة

ه  سلسلة متواصلة من القرارات  ةستراتيجياإل دارةاإل إن Gluck جليوك وعلى حد تعبير

فعالة  اتإستراتيجية أو إستراتيجيواألفعال المحكمة, الت  تؤدي بالنتيجة إلى بناء وتطوير 

 .لتحقيق أهداف المنظمة

 دارةاإلمن أبسط التعريفات الداصة ب ,Pearce& Robinson بينما يعد تعريف كال من

والذي ينص على أنها: مجموعة القرارات والتصرفات الت  يترتب عليها ة، ستراتيجياإل

  .تكوين وتنفيذ الدطط المصممة لتحقيق أهداف المنظمة

تمثل منظومة من العمليات المتكاملة ذات العالقة  ةستراتيجياإل دارةاإل ويرى ياسين أن

بيقها وتقييمها ف  ضوء ة مناسبة وتطإستراتيجيبتحليل البيئة الدادلية والدارجية, وصياغة 

ة للمنظمة إستراتيجيتحليل أثر المتغيرات المهمة عليها, وذلك بما يتضمن تحقيق ميزة 

 . المدتلفة عمالوتعظيم انجازها ف  أنشطة األ

والدطط الت  تقرها  األنشطةعلى أنها:  ةستراتيجياإل إلى Thomas توماس ويشير

مع رسالتها، والتقاء رسالة المؤسسة على المدى البعيد بما يضمن التقاء أهداف المؤسسة 

 مع البيئة المحيطة بها بطريقة فعالة وذات كفاءة عالية ف  نفس الوقت. المؤسسة 

ة تمثل العملية المستددمة لتطوير وتنقية ستراتيجياإل دارةاإلوبناء على ما سبق يقرر أن 

 .النتائج المرجوةوتطبيق القرارات بما يحقق 

ألغراضها المؤسسة على أنها: تحديد  ةستراتيجياإل Chandlerشاندلر يعرف ف  حين 

وأهدافها الرئيسة وغاياتها على المدى البعيد وتبنى أدوار عمل معينه، وتحديد وتدصيص 

 .الموارد المطلوبة لتحقيق هذه األغراض والغايات

 دارةاإلر اإلداري وأشهر الكتاب ف  مجال الذى يعد أحد رواد الفك Ansoff أنسوف أما

المؤسسة على أنها: تصور  عمالف  مجال منظمات األ ةستراتيجياإل ة فيعرفستراتيجياإل

عن العالقة المتوقعة بينها وبين بيئتها, بحيث يوضح هذا التصور نوع العمليات الت  يجب 

والغايات الت  يجب المؤسسة القيام بها على المدى البعيد، والمدى الذى يجب أن تذهب إليه 

 .أن تحققها
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 ةستراتيجياإل ادارةاإلفي مجال  أخرى تعاريف

 ة تعني وضع الخطط المستقبلية للمؤسسة، وتحديد غاياتها على ستراتيجياإل دارةاإل

 ة. ستراتيجيتنفيذ اإلأجل المدى البعيد، واختيار النمط المالئم من 

  ة أنها تلك الفعاليات والخطط التي تضعها المؤسسة على المدى ستراتيجياإل دارةاإل

 البعيد، بما يكفل تحقيق التالؤم بين المؤسسة ورسالتها. 

  دارةاإلة بوصفها منهجية فكرية متطورة توجه عمليات ستراتيجياإل دارةاإل 

 منظم سعيا لتحقيق األهداف والغايات التي قامت المؤسسة من أجلها  أسلوبوفعاليتها ب

  ة هي منظمة من العمليات المتكاملة ذات العالقة بالتحليل ستراتيجياإل دارةاإل

وصوالً لغاية المؤسسة في النمو  والمنبثقة من رؤية المؤسسة ستراتيجياإل

 واالستمرار والحصول على ميزة تنافسية.

  ة إنها العملية التي يتم من خاللها صياغة العالقة بين المؤسسة ستراتيجياإل دارةاإل

النمو وتحديد  اتإستراتيجيوالبيئة التي تعمل فيها من خالل تنمية غايات وأهداف و

 تمارسه. لكل العمليات التي  عمالمحفظة األ

  ة عبارة عن عملية تتضمن مجموعة كاملة من االلتزامات ستراتيجياإل دارةاإل

ة ستراتيجيوالقرارات واألفعال المطلوبة للمؤسسة لغرض تحقيق المنافسة اإل

 والحصول على عوائد فوق المعدل.

  ون ستراتيجية هي مجموعة القرارات المهمة التي يتخذها اإلستراتيجياإل دارةاإل

تحقيق أهداف المؤسسة أجل ة من ستراتيجياإل دارةاإلمن المديرين ومستشاريهم في 

 والوظائف. عمالوتتخذ على ثالثة مستويات هي مستوى المؤسسة ووحدة األ

  ة بوصفها عملية التي تتضمن خطوات صياغة رسالة ستراتيجياإل دارةاإل

 اإلختيار-ةستراتيجياإلصياغة  -ستراتيجيالتحليل اإل-المؤسسة وتحديد أهدافها

 ة ستراتيجيتقويم اإل -ةستراتيجيتنفيذ اإل -ستراتيجياإل

  ة هي عملية عقالنية مخططة وموحدة ومنظمة ينظر من ستراتيجياإل دارةاإل

طويل األمد لها وتحقيق  األداءخاللها القائد إلى المؤسسة نظرة شمولية ويحدد 

لها بناًء على تحليل البيئة الداخلية  ة المناسبةستراتيجيرسالتها من خالل وضع اإل

والخارجية والسعي لتنفيذها مع المتابعة من خالل االستثمار األمثل لمواردها المتاحة 

 لمواجهه التحديات المستقبلية.

 هي مجموعة من القرارات والنظم اإلدارية التي تحدد رؤية ة: ستراتيجياإل دارةاإل

الطويل في ضوء ميزاتها التنافسية جل ألفي ا Vision& Missionورسالة المؤسسة 

Competitive Advantages  وتسعى نحو تنفيذها من خالل دراسة ومتابعة وتقييم الفرص

وعالقاتها بالقوة والضعف  Threats &Opportunitiesوالتهديدات البيئية 

وتحقيق التوازن بين مصالح األطراف المختلفة  Strengths & Weaknessesالتنظيمي

Stakeholders. 

 ةستراتيجياإل دارةاإلوف  ضوء ما ورد سلفا برزت أهم المرتكزات الت  تضمنها مفهوم 

ً  -وه  النحو اآلت :  ومهامها, وتعاريفها  سياقات عمل ذات طابع فن  وفق أبعاد أنموذجها
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عملية عقالنية مدططة موحدة ومنظمة شاملة ذات دطوات تؤلف مراحل  -ومكوناتها

 عمالووحدة األ المؤسسةوتتدذ على ثالثة مستويات ه  مستوى  ستراتيج اإلالتدطيط 

تحقيق الكفاءة والفعالية واالستثمار األمثل  ةستراتيجياإلالقرارات  إتداذ -والوظائف

ويتضح أيضا  لمواجهه التحديات المستقبلية وللحصول على ميزة تنافسية. لمواردها المتاحة

ة تركز على تحقيق التكامل بين وظائف المؤسسة، من التسويق و ستراتيجياإل دارةاإلبأن 

و البحوث و التطوير، و أنظمة معلومات الحاسب اآلل  و ذلك بغرض  اإلنتاجالتمويل 

ة التدطيط ستراتيجياإل دارةاإلكذلك تجدر اإلشارة، التميز بين  تحقيق أهداف المؤسسة.

ة، كما ستراتيجياإل دارةاإلمن مكونات   أساسجزء  ستراتيج ، فالتدطيط اإلستراتيج اإل

 القرارات إتداذة ه  عملية تتعلق باإلرشاد و التوجيه وستراتيجياإل دارةاإلأن 

 اإلستراتيجية،

 نفسها أكثر من العمليات. اتستراتيجيفإنه يركز على اإل ستراتيج أما التدطيط اإل

فإن بعضها يركز على  ةستراتيجياإل دارةاإل وتعكس التعريفات السابقة ف  مجال

الت  توضع بطريقة تتضمن دلق درجة من المؤسسة بوصفها، دطط وأنشطة  ةستراتيجياإل

وأهدافها، وبين هذه الرسالة والبيئة الت  تعمل فيها بصورة المؤسسة التطابق بين رسالة 

ة ستراتيجيالقرارات اإل إتداذف  حين يركز آدرون على عملية .فعالة وذات كفاءة عالية

  .تدصيص الموارد التنظيميةو

تعنى: تصور الرؤى المستقبلية للمنظمة، ورسم  ةستراتيجياإل دارةاإل يمكن القول بأن وعليه

رسالتها وتحديد غاياتها على المدى البعيد، وتحديد أبعاد العالقات المتوقعة بينها وبين بيئتها 

بما يسهم ف  بيان الفرص والمداطر المحيطة بها، ونقاط القوة والضعف المميزة لها، وذلك 

 .لى المدى البعيد ومراجعتها وتقويمهاة المؤثرة عستراتيجيالقرارات اإل إتداذبهدف 

مفاده بأنها عملية عقالنية مدططة  :لها تعريف، ةستراتيجياإل دارةاإل ونستدلص من مفهوم

 عمالعلى المستوى الكل  واأل حركية مستقبلية طويلة األمد، وابتكاريهوموحدة ومنظمة 

الوظيف  للمؤسسة وتحقيق رسالتها، والمنبثقة من تفاعل وتوظيف الموارد والهيكل 

 بكفاءة وفعالية. ةستراتيجياإلالتنظيم  والثقافة التنظيمية لتحقيق الميزة التنافسية وأهدافها 

 ادار اإلالمعاصرة الناجحة، على  المؤسساتتعتمد  :ةسررارييياإل ادار اإلأهمية  .2

عملية رشيدة عقالنية  دورا حيويا بوصفها تؤديالت  تحتل أهمية كبيرة و ةستراتيجياإل

ة مستقبلية تتضمن انتقاء افضل إستراتيجيقرارات  تداذمثالية التصور وتحليلية إل

المتاحة ومتكيفة للتقليل من حالة عدم الـتأكد البيئ   ةستراتيجياإلالبدائل او الديارات 

للتكيف مع تلك العوامل البيئة الدارجية والتفوق على عوامل البيئة الدادلية. وتسعى 

كونها  ةستراتيجياإل ادار اإلالى البقاء واألستقرار والنمو وتفوق وتميز وتزداد اهمية 

ف  ظل بيئة متغيرة  عمالمات األمنظومة متكاملة ومتجددة وحركية عندما تعمل منظ

مواجهة ف  مواجهة تحديات البيئة أجل تتسم بالسرعة وعدم التأكد والمداطرة ومن 

  المتغيرة واشتداد المنافسة لتحقيق أفضل أداء ناجح ويحقق ميزة تنافسية مستدامة.
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ة ومتباينة وذات ستراتيجي: هناك عدة دصائص لإلةسررارييياإل ادار اإلخصائص   .3

 :48ومن أهمها المؤسسةأهمية متباينة لكل من له عالقة ب

ه  التصور)أو الوضعية المستقبلية( الذي تريد  ةستراتيجياإل: بما أن لشموليةا -أ 

أن تحققه مستقبال، فيجب أن يغط  هذا التصور إطارا كليا و شامال للمؤسسة،  المؤسسة

 .المؤسسةالصادرة عن بحيث يمكن اإللمام بجميع الجوانب، السلوكيات والممارسات 

عبارة عن نظام مفتوح يتواجد دادل بيئة دارجية و  المؤسسةف :مويهة لنظام مفروح -ب 

..الخ( تعمل فيما بينها بطريقة .يتكون من أنظمة تحتية )تسويق، إنتاج, موارد بشرية

بتصورها  ةستراتيجياإل  ,فتأت  ساساألتحقيق الهدف أجل متكاملة و مترابطة من 

بما  المستقبل  فتعمل على دراسة و تمحيص هذا النظام كلية بمدتلف جزئياته و توجيهه

 .يضمن تحقيق هذا التصور

ة، و ه  قرارات داصة إستراتيجي: تتكون من قرارات ميموعة من القرارات -ج 

للمؤسسة و لها دور ف  تحديد مستقبلها، و قرارات روتينية، و ه   يةساساألبالتوجهات 

 قرارات الت  تتدذ على المستوى التشغيل  وتكون يومية.ال

مهم جدا, إذ يجب صياغة و  ستراتيج اإل: إن احترام الوقت ف  الجانب إلزامية الوقت -د 

الوقت المناسب و المالئم، فأي تأدير داصة مع وجود بيئة  ف  ةستراتيجياإلتطبيق 

 .منهاجدوى  ال ةستراتيجياإلمتغيرة سيؤدي إلى أن تصبح هذه 

واضحة من حيث األهداف، الصياغة  ةستراتيجياإليجب أن تكون  الوضوح واإلقناع: -ه 

دون حدوث مقاومة، أو تعارض ف   وكذلك مقنعة ليتم تطبيقها بصورة فعالة و التطبيق

 األهداف 

يجب إشراك مدتلف الكفاءات  ةستراتيجياإلنجاح صياغة أجل فمن  المشاركة: أسلوب -و 

العليا  دارةاإل، ثم تقوم ةستراتيجياإلاستشارتهم ف  األمور الداصة ب و المؤسسةف  

ستكون حافزا لتطبيقها و  اإلستشارة) .المالئمة, فهذه ةستراتيجياإلالقرار بشأن  إتداذب

 تحسيسهم بأنهم قاموا بدورهم و بانتمائهم للمؤسسة(.

ف  هذه النقطة فالبعض يقول بأنها تمر  إدتالفهناك  محاداد  من حيث المراحل: -ز 

بثالث مراحل)الصياغة، التطبيق والرقابة(، والبعض يقول بأنها تمر 

الرقابة ال تتم كمرحلة أديرة، بل  أن عملية أساسعلى  بمرحلتين:)الصياغة و التطبيق(

و  تتم على مستوى الصياغة و على مستوى التطبيق، أي أن عملية الرقابة مستمرة

 المراحل. تدص كل

ليست عملية ثابتة و صلبة بل ه  عملية مرنة تستدع   ةستراتيجياإل: المرونة -ح 

المستمرة للمحيط و تغير ميوالته المستقبلية, تستدع   التغيير متى لزم األمر فالمتابعة

تحضير سيناريوهات مالئمة لهذه التغيرات تطبق متى حدثت و ذلك  المؤسسةمن 

 للتقليل من األدطاء المرتقبة.
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على تدصيص الموارد حسب األهداف المراد  ةستراتيجياإلتعمل : رخصيص المواراد -ط 

 تحقيقها.

ة هي النحو سررارييياإل ادار هناك مهام رئيسة لإل: ةسررارييياإل ادار اإلمهام  .4

 اآلري:

 المناسبة لمواجهة تهديدات البيئة واستثمار الفرص الت  تحتويها  ةستراتيجياإلوضع  -أ 

وف  المستقبل العمل  اآلنالمؤسسة وبذلك يكون تحديد النشاط الذي تزاوله  -ب 

 المناسب.  ستراتيج اإلالمحوري ف  وضع البديل 

 . 49والبيئةالمؤسسة المحافظة على العالقة بين  -ج 

 . ستراتيج اإلالتغير أجل من  أعمالجدول  إلنجازتطوير وتنفيذ مدادل  -د 

 وتنفيذها.  دارةاإلوتوجيه السياسات لتوسيع وتحديد قرارات  ،اعادة النظر ،تطوير -ه 

 االبداعأجل تفجر التقانة للتعريف بالفرص من  -و 

نفسها لمواجهة المنافسين ف  السوق من دالل تطوير  ةستراتيجياإل دارةاإلتهيئ  -ز 

طرق جديدة للمنافسة واالستفادة قدر االمكان من الميزات التقنية الجديدة الت  تنعكس 

 .اإلنتاجعلى نوعية المنتج وتكاليف 

 

 دارةاإللنجاح تطبيق ممارسات  :ةسررارييياإل ادار اإلمقومات نياح رطبيق  ثالثاً:

 البد من توافر عدد من المقومات ه : ةستراتيجياإل

 ستراتيج اإليقصد بالتفكير  :Strategic Thinking سررارييياإلروافر الرفكير .1

هو القدرة عل  فحص وتحليل البيئة الدارجية والدادلية للمؤسسة الداصة بك والقيام 

 المؤسسةبالتنبؤات المستقبلية لكل من الفرص والمداطر الت  من الممكن أن تواجه 

مستقبال واالستعداد لها بالبدائل واالحتماالت وبرامج الوقاية من المداطر وبرامج 

دطوة بدطوة بسرعة وثبات تجاه  مؤسستكمانتهاز الفرص ومن دالله يمكنك االنتقال ب

رؤية واضحة مبنية عل  أسس سليمة وواقعية تعمل عل  التغيير اإليجاب  لواقع 

 تغالل العوامل الدارجية والدادلية للمؤسسة.وكيفية اس المؤسسةومستقبل 

بوصفه "عملية عقلية يقوم بها الفرد" أو بصورة عامة  ستراتيج اإلويعرف التفكير 

"أي عملية عقلية بصرف النظر عن الوصول إلى نتيجة" ويركز هذا التعريف على أن 

ريفات التفكير يحدث ف  العقل وهو بذلك عملية شعورية )واعية( ف  حين هناك تع

العقل ف  محاولة لحل بعض المشكالت أو  إستددامتشير إلى أن التفكير "عملية 

الوصول إلى نتيجة ما ف  موضوع معين" فهو يجسد التقص  المدروس للدبرة من 

القرار أو التدطيط أو حل  إتداذغرض ما وقد يكون الغرض هو الفهم أو أجل 

المشكالت أو الحكم على األشياء. وتجدر اإلشارة إلى أن التفكير يرتبط بعدة عناصر 

 الديال/ التديل(. -ج .الذاكرة /التذكر-ب اإلدراك / التصور. -أ(ه : 
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: ه  نتاج التفكير وكل ما يدطر ف  العقل البشري من أشياء أو حلول او الفكر 

: يعن  التأمل العميق الرفكير أما أو تحليالت للوقائع واألحداث. اقتراحات مستحدثة

العقل الواع  ليصل لهدف ما لحل مشكلة والوصول الى المطلوب  أعمالوالترتيب و

فهو حركة العقل بين  ،ألي أمر للوصول الى ما يجهله الناس والى معرفة المجهول

وان األمل وقود الفكر  العقل.نفس العقل، وان توقف ادتنق هو ت .المعلوم والمجهول

واأليمان وقود الروح والتفكير هو ما يهب المعلومات معنى ويجعل للمعرفة مغزى. 

يرتبط باألدراك والوع  وشدة اإلحساس والفكر والديال والحدس والتحري إلستقراء 

 رسم معالم المستقبل فبل وقوعه فهو استباق  دالق.

المستقبل  ستشرافمن التأمل والتفحص الدقيق إل :S.Th ستراتيج ينطلق التفكير اإل 

( من الفرص المتاحة ف  المجتمع SWOTويقودها للتحليل )  المؤسسة وتحديد اتجاه 

نشاط ذهن  غير مرئ   ومواجهة التحديات والمداطرات واألزمات والطوارئ. فهو

عملية  يقوم به الدماغ عندما يعرض لمثير يتم استقباله عن طريق الحواس الدمس فهو

معرفية وجدانية وعقلية ويجعل أحالم اليوم واقع المستقبل )إحلْم بال حدود وعش ضمن 

التفكير ال ينفصل عن طبيعة الشدصية ويكون رشيد وموضوع  ف  التقييم  .المحدود(

الدبرة والتنبؤ واإللهام وفن التعامل مع  أساسوالتعامل مع حاالت معينة يقوم على 

مل على التفكير العميق والتوقع المتموقع التغيير االيجاب  لمستقبل البيئة ومتغيراتها يع

لضمان  واستثمار الوقت والجودة ستراتيج من دالل التصور والبوستر اإلالمؤسسة 

 واألدالقية حاضرا ومستقبالً. اإلجتماعيةبقائها وارتقائها بمسؤوليتها 

 : يتسمالمسرقبل سرشرافإل بركاريعرماد على االباداع واإل سرراريييالرفكير اإل .2

مرن متعدد الرؤى والزوايا يأدذ باالعتبار الماض  والحاضر والمستقبل   ةشموليبال

المنظم( الذي يبدأ بدراسة العوامل -المرغوب -المتاح -غير متوقع –)المحتمل 

 المستقبل. إدارةالدارجية و

واقع ويرسم رؤى فهو ليس ترفا فكرياً او نوعا من التنجيم ينطلق من دراسة ال 

منهج وصف  شامل يقوم على سعة الديال قابل للتطبيق ف   ، يعدالمستقبل المنشود

المؤسسات. انه تفكير مقصود وموجه هادف، بوصفه وسيلة وليس غاية للوصول الى 

التفوق والتميز والتنافس. وحل أجل قرارات وعمليات تؤدي الى أداء أفضل. من  إتداذ

وقد  واقعية ونتائج ملموسة. أعمالة ابداعية وتحويل األفكار الى المشاكل بأساليب جديد

ال يمكن ان يحصل على المعرفة والعلم اال بعد ان يتعلم كيف يفكر؟  :أحسن من قال

)أنا افكر أنا موجود( عبارة  :وقد قيل .تقاللية وليس التقليد او التبعيةينقل الفرد الى االس

ثورية للفيلسوف )رينيه ديكارت( ف  حقل الفكر الفلسف . للوصول الى اليقين. إيمانا 

بالحقائق والبراهين بعيدا عن الجدل العقيم والدرافات واألباطيل والبدع، والتعصب 

ن دون ا إستراتيج يؤدي الى التدطيط السليم نوال يوجد تدطيط . والجهل واالنغالق

                                                           
 )القيت على طلبة المرحلة  –التفكير اإلستراتيجي  -نصير محمد عزال ، محاضرات )غير منشورة

 .2022كلية الكوت الجامعة ،  -قسم إدارة األعمال –الثالثة 
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ان الفكرة ه  الت   يأ نكونسابق لما نريد ان ندطط او  إستراتيج تفكير  يكون له

لذا يعد التفكير عملية ذهنية  تؤدي الى صياغة الدطة وليس الدطة ه  تولد الفكرة.

عالية المستوى تقود صاحبها إلى محاولة استجماع األمور المتعلقة بالقادم )المشكلة أو 

الموقف( ودراسة المقدمات واستدالص النتائج على وفق سياقات علمية ومنطقية 

ر وموضوعية استناداً إلى ركائز التصور والتديل والتذكر وغاية ذلك الوصول إلى تدبي

 ستراتيج اإلاألمور واألفعال واألحداث ف  الزمن القادم. ومن سمات التفكير  إدارةو

ينظر إل  شمول الصورة فيدرس  ستراتيج اإلالتفكير  انه يتميز عن التفكير العادي بأن

تتميز األفعال  ثمالماض  جيدا ويعرف الحاضر ويتوقع المستقبل ويستعد له و

التفكير بأنها رد فعل مستقبل  بعيد األمد التفكير والدطوات المترتبة عل  عملية 

 واقع المستقبل هو الذي يجعل أحالم اليوم ستراتيج اإل

صاحبه بأنه يجعله من أصحاب البصائر ويعطيه القدرة  ستراتيج اإلالتفكير  ويميز

ويدلق لديه القدرة عل  تحليل  عل  صياغة وكتابة الغايات واألهداف بعيدة المدي

القرار المناسب القدرة عل  االستغالل  إتداذودراسة وتقييم البيانات والقدرة عل  

 األمثل الموارد المتاحة وتقديم اعل  جودة ممكنة.

ية ساساأليعد أحد ابعاد األبعاد  :Strategic Thinking :سرراريييالرفكير اإل -أ 

. إْذ يركز ستراتيج فضال عن التدطيط والتطبيق اإلة ستراتيجياإل دارةاإللعمليات 

وتعزيز أهدافها، فهو  على إيجاد وتطوير فرص المؤسسة، ستراتيج التفكير اإل

إبداع  تركيب  متشعب، ويقود المؤسسة لإلستفادة من الفرص المتاحة ومواجهة 

م ورس اتستراتيجيالتحديات والمتغيرات المستقبلية، كما يقودها الستنباط اإل

الدطوات المناسبة الت  تحول رؤيتها المستقبلية إلى واقع. ومن أهم دصائص األفراد 

 ذوى التفكير اإلستراتيجى ما يلى: 

 .مع وتحديد األولويات القدرة على بناء الغايات واألهداف (1

 البصيرة النافذة والفراسة ف  وزن األمور واالستشعار البيئى. (2

 اإلدتيارمهارة وتفسيرها، فضال عن مهارة تحليل البيانات والمعلومات  (3

 .ستراتيج اإل

 ها بكفاءة.إستددامالمتاحة و اإلمكاناتمهارة تحديد الموارد و (4

 مواكبة عولمة الفكرو التجاوب االجتماع  بين المؤسسة وبيئتها المحيطة (5

 اإلداري. 

 ة.ستراتيجيالقرارات اإل إتداذالقدرة على  (6

 نسررارييياإل ينالمادير سماتو سرراريييمهارات ذوي الرفكير اإل -ب 

 : موخصائصه

المهارات الت  الناجح،  ستراتيج والمدير اإل ستراتيج األفراد ذوي التفكير اإل يمتلك

الناجح هو الذي يمتلك مهارات متعددة تتمثل  ستراتيج اإل لمديرتوافرها. فاينبغ  
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على كافة المعلومات المرتبطة بمهام العمل والدبرة العالية  اإلطالعباإلحاطة و

ومهارة السياس  التنظيم  القادر على االئتالفات للحصول على البرامج الت  يحققها 

بأقل كلفة وجهد ووقت فضالً عن معرفته بمكامن الضعف لغرض معالجتها بالشكل 

الم متغير واحتفاظهم المستقبلية والمهمة ف  ع عمالالصحيح وتقديمه دالصة لأل

 بادتيارات مفتوحة. 

لنجاح  ستراتيج الكثيرون تحديد المهارات الضرورية للمدير اإل وقد حاول -ج 

ة ستراتيجياإل دارةاإلالذي توصل إلى أن  R.L.KATZالعليا، ومن هؤالء  دارةاإل

: ) مهارات 50و ه  ستراتيج الفعالة ترتكز على ثالث مهارات رئيسية للمدير اإل

إنسانية: و ه  تلك الت  ترتبط بقدرة الشدص على التعامل مع األفراد لتحقيق 

تتعلق بمعرفة متعمقة تمكن صاحبها من القدرة على رؤية  :مهارات فكرية -األهداف.

كوحدة متكاملة، وفهم األمور المعقدة ف  المنشأة و الت  تنشأ عن احتكاكها المؤسسة 

و تتعلق بالعمل الذي يؤدى و التعامل مع األشياء، مهارات فنية:  -بالبيئة الدارجية.

لتأدية مهمة تنظيمية  فه  تتضمن مقدرة الشدص على التعامل مع التكنولوجيا

المستويات  إدتالفمعينة.(. و يدتلف المزيج األمثل من هذه المهارات الثالث ب

اإلدارية، فكلما اتجهنا ألعلى السلم اإلداري تزداد الحاجة للمهارات الفكرية، و تقل 

الحاجة للمهارات الفنية لذلك تتفق معظم النظريات على أن العمل الفكري لقيادة 

 ة.ستراتيجيهو حجر الزاوية ف  عملية صياغة اإلالمؤسسة 

فره من فرص أو ما ينتج عنها من القدرة على تحليل البيئة الدارجية بما تو (1

مداطر، حيث تمثل الفرص ميزة متاحة يمكن االستفادة منها، بينما تمثل المداطر 

المستقبل  إستشراف، ونظراً إلحساسه بأهمية المؤسسةمحددات أو معوقات تواجه 

 فنجده يحاول التنبؤ بالفرص والمداطر المستقبلية وكيفية التعامل معها.

يقوم بحصر  ستراتيج اإلالمناسبة فالمدير  ةستراتيجياإلالقدرة على ادتيار  (2

ة من دالل إستراتيجيالبديلة لمواجهة الموقف التنظيم  ويقيم كل  اتستراتيجياإل

تناوله لمزايا وعيوب ومبررات تطبيق كل  منها بما يساهم ف  حسن ادتياره 

 ألفضلها.

ها بكفاءة، فالمدير إستددامالمتاحة و اإلمكاناتالقدرة على تدصيص الموارد و (3

فضال عن ، المؤسسةيجب أن تكون لديه القدرة على تدصيص موارد  ستراتيج اإل

 .51الت  ينبغ  توافرها مستقبالً لتحقيق أهداف التنظيم  اإلمكاناتتحديد الموارد و

بسرعة دون أن  ،ةستراتيجياإلالقرارات  إتداذعلى  ستراتيج المدير اإلقدرة  (4

ضمن زمن من القرارات بالشمول و اعن غيرهيمنعه الدطر المتوقع، المتميزة 

 .محدد

وقيمه متسقة بأهداف المؤسسة والموائمة مع  ستراتيج اتجاهات المدي اإل (5

أهداف المصالح المشتركة، فضال عن القدرة على فهم مغزى األحداث دون التأثر 

 هات أو التحفظات.بظواهر األمور والتغير ف  اإلتجا
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أي الجمع بين  ،ويتحمل المسؤولية ،يمتلك السلطة ويمارسها ف  المنظمة (6

تدصيص الموارد المتاحة و ، و االلتزام واالنضباط ف  العمل السلطة و المسؤولية

 الوقت األفضل واستثمارها بكفاءة وفعالية وانسانية.

من دالل التركيز على الرؤية و التفكير  ستراتيج تحديد ماهية اإل (7

 سعة األفق، والنظرة الكلية لألمور والتمتعفضال عن،  كصفة مميزة ستراتيج اإل

بالمعرفة والدبرة البصيرة النافذة بالرؤيا الثاقبة الواضحة المستقبلية ف  ظل عالم 

 .متغير وبيئات غيرة مستقرة

ص والتحليل وتقييم البدائل والحدس يمتلك القدرات العالية ف  التفكير والتشدي (8

ي بتكاروالقدرة على التفكير المنطق  واإل -والتنبؤ بالمستقبل، فضال عن المبادأة

 .الدالق

قرارات حاسمة وفعالة  إتداذ - القدرة على األقناع ومواجهة وحل المشكالت (9

بسرعة يتمتع . كذلك لتحقيق التوازن ما بين األهداف االنية واألهداف المستقبلية

  .القدرة على التحليل المنطق -البديهة والذكاء الفطري

بوضوح ف  سالمة المنطق وصفاء الذهن  والصريحةما يدور حوله،  (11

  .واإللمام الفن  بطبيعة العمل الذى يقوم به وتطويره ،والتحرر من الروتين

بالثقة العالية واللباقة ف  التعامل مع اآلدرين.  يتسمالقدرة على تحرير  (11

حسن الظن بقدراتهم، ولديه يمتلك القدرة على التأثير ف  اآلدرين فهو سياس  و

 جيد لديهم ويجيد حسن إستددام القوة مع المهارة وف  استعمال الصالحيات.

يتصرف كموجه بروح الفريق وبناء االئتالفات لتعزيز مناطق القوة  (12

ضعف ف  واستثمار الفرص ومجابهة المداطر والتحديات ومعالجة مناطق ال

 منظمته، ويمتلك القدرة على التعبير ونقل األفكار بصورة يفهمها اآلدرون.

توفير المناخ المالئم للعمل واإلنجاز بصورة تؤهل المرؤوسين للقيام  (13

 بدورهم بدافع من انفسهم ودون فرض أو تأثير دارج .

المؤسسة من الغموض داصة ف  المواقف الت  تقل سعة اإلطالع ومعرفة  (14

والقدرة على تحديد التوقعات  قة المعلومات المتوافرة المشاركة ف  التدطيطفيها د

 ة بكفاءة وفاعلية وانسانية.ستراتيجيالقرارات اإل إتداذالمستقبلية و

أيضا هناك نوعين من التفكير هم : سرراريييوالرخطيط اإل سرراريييالرفكير اإل -اد 

التدطيط  بعيد المدي يهتم بالفكرة العامة والوصول إليها. ويشير إلى ستراتيج اإل

ويهتم بالحاضر  التدطيط التشغيل  . اما التفكير التشغيل  ويشير إلىستراتيج اإل

ة وكل ستراتيجيها األن لتحقيق الرؤيا اإلإتداذوالواقع والتفكير ف  الدطوات الواجب 

سيكون عمل  ستراتيج بدون التفكير اإل نوع مفتقر لألدر. ان التفكير التشغيل 

بدون التفكير التشغيل  هو مجرد عالم من  ستراتيج عشوائ  ال رؤية له والتفكير اإل

هم صناع  ستراتيج التفكير اإل الديال ال تنفيذ فيه. ويمكننا القول أن أصحاب
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المستقبل وأصحاب التفكير التشغيل  هم أصحاب الحاضر فالمستقبل يعتمد عل  

يكتسب بالتدرب  ستراتيج اضر والحاضر يحتاج إل  رؤية المستقبل. التفكير اإلالح

ثم تعرف كيف  ستراتيج الجيد وبالمعرفة فيجب أوال عليك معرفة ما هو التفكير اإل

ا ولكن ال تنس  حظ التفكير التشغيل  فيجب الصفات الدمج إستراتيجيتجعل تفكيرك 

هو  ستراتيج الوسائل الكتساب التفكير اإل بين النوعين كما ذكرنا مسبقا. ومن أهم

التفكير بالسيناريو: وضع سيناريوهات مستقبلية لكل ش ء متوقع أن يحدث ووضع 

 درجات لهذا السيناريوهات بناء عل  األقرب للواقع والهدف منه هو تشعب األفكار.

يشير إلى توافر القدرات  ستراتيج ومن المفيد الذكر هنا على ان التفكير اإل

ة بحيث يمد صاحبه ستراتيجياإل دارةاإلوالمهارات الالزمة لممارسة الفرد مهام 

بالقدرة على فحص وتحليل عناصر البيئة المدتلفة، والقيام بإعداد التنبؤات المستقبلية 

القرارات المتكيفة مع ظروف  إتداذو اتستراتيجيالدقيقة مع إمكانية صياغة اإل

ال يقتصر على مهارة اكتشاف ما الذي سيحدث، وإنما  ستراتيج التطبيق. فالتفكير اإل

 .52مناظرات نوعية لغرض تطوير أفكار دالقة جديدة إستددامهو 

ف  كافة مراحل  أساسدور فالمعلومات لها  :ةسررارييياإلروفر نظم المعلومات  .3

، فالمعلومات المرتبطة بنتائج تحليل المتغيرات البيئية الدادلية ةستراتيجياإل دارةاإل

ين ف  وضع األهداف وصياغة ستراتيجياإلوالدارجية مثالً تدعم جهود المديرين 

 .ومراجعتها والرقابة عليها ةستراتيجياإل، كما أنها تساهم ف  تنفيذ اتستراتيجياإل

 ستراتيج اإلد أن يتسم نظام المعلومات ولتحقيق االستفادة المثلى من تلك المعلومات الب

وهذا يتطلب توفر الحاسب  .بدقة المعلومات وشموليتها وتوافرها ف  الوقت المناسب

اآلل  واالعتماد عليه ف  تدزين أكبر كم من البيانات المتشابكة والمعقدة وحفظها 

منها ف  أي  وإجراء كافة عمليات التحليل والبرمجة لتلك البيانات بما يتيح االستفادة

 .ةستراتيجياإلالقرارات  تداذوقت إل

يهدف نظام الحوافز عادةً إلى التأكد من وجود توافق بين ما  :روفر نظام للحوافز .4

والحاجات والمطالب المشروعة للعاملين ف   ةستراتيجياإليتطلبه التنفيذ الفعال للدطط 

الذين يقومون بالتنفيذ، فالبد أن يرتبط نظام الحوافز بصورة مناسبة وفعالة مع  المؤسسة

ولتحقيق ذلك البد من تصميم  ،على المستويات اإلدارية المدتلفة المؤسسةة إستراتيجي

 األداءنظام محكم وعادل للمكافآت والحوافز بحيث يؤدي دوراً محفزاً ومشجعاً لمكافأة 

 المرغوب فيه.

المالية، فإذا لم يكن  دارةنظام جيد لإل المؤسسةيجب أن يكون لدى  مالي:روفر نظام  .5

، حيث أنها تتطلب ةستراتيجياإل دارةاإلمتوفر فيفضل أن يعالج ذلك قبل أن يتم تطبيق 

 موارد مالية وبشرية وفنية كبيرة. 

ينبغ  توفر تنظيم إداري دقيق ومرن قادر على التكيف  روفر الرنظيم اإلاداري السليم: .6

وتوفير المعلومات الالزمة  ةستراتيجياإلواستيعاب األهداف  ةستراتيجياإلمع متغيرات 
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وجود النظم واإلجراءات السليمة الت  تسهل أسباب العمل بدل تعقيده فضال عن لذلك، 

 أو تعطيله.

 ةستراتيجياإل دارةلإل الرئيسيةالمتطلبات يضم  :مركامل 53إسرراريييويواد بناء  .7

والتمتع برؤية ثاقبة موضوعية شاملة وليس الضيقة عند . هالنجاح تطبيق وعناصرها

 . للمؤسسةوتحديد األهداف طموحة رئيسة  ةستراتيجياإلوضح الدطط 

من التأكيد على  ال بد ةستراتيجياإل دارةاإلو يمكن أثراء ما تقدم لنجاح ممارسات  

منظومة متكاملة من  -ة متكاملة إستراتيجيدطة  -أدرى منها: قيادة فعالة  مقومات توفر

وإلى  -األداءوترشد القائمين بمسئوليات  المؤسسةالسياسات الت  تحكم وتنظم عمل 

هياكل تنظيمية  -القرار إتداذأسس وقواعد ومعايير  -أدالقيات العمل لتحقيق التميز

وقابلة للتطوير والتكيف مع التغيرات والتحديات  داءاألمرنة ومتناسبة مع متطلبات 

. كل ذلك ف  إطار من الفهم واإلحاطة بظروف ومعطيات للمؤسسةالدارجية والدادلية 

المناخ المحيط، ومن ثم التفاعل واإللتحام والتعامل مع عناصره، والرؤيا المستقبلية 

 مستقبل .ف  حركة التطور ال المؤسسةالواضحة والتصور الشامل لوضع 

يعان  البعض من مشكلة وه  عدم معرفة  :سرراريييالري روايه الرفكير اإل المشاكل

ا وإنهم لديهم إستراتيجيحقيقة الش ء فكثير من الناس يظنون إنهم بالفعل يفكرون تفكيرا 

القدرة والدبرة الالزمة لقيادة األزمات وتوقعها وتحليلها فالنفس تددع دائما ولهذا يجب 

وتقييم نفسك دائما وتعلم ما تحتاج  ستراتيج تتابع دائما مع متدصص ف  التفكير اإلأن 

التفكير  :من مهارات الكتسابها / ضيق الوقت وكثرة الوقت المستددم ف  التنفيذ

 اإلطالعيحتاج إل  وقت كبيير للتفكير وتحديد الدطوات ورسم الرؤية و ستراتيج اإل

ون هذا قد يجعل األمر يمر بشكل يعدض الناس عل  الصورة من جميع جوانبها وبع

أبطئ ولكن حقيقة األمر كل ساعة تستهلكها ف  التفكير توفر عليك أربعة ساعات من 

العمل وإن التقدم بسرعة بعشوائية يؤدي إل  السقوط أما التقدم بمستوي معتدل مع 

ار أما أفكار بعض األشداص يرون األفك :الثبات أفضل بكثير/ التفكير األحادي الجانب

جيدة بالكلية أو سيئة بالكلية ويتغاضون بنظرهم عن بعض األجزاء الهامة جدا ف  

الفكرة الت  من الممكن االستعانة بها وتطويرها لإلنتاج أفكار جديدة أكثر فاعلية فعند 

التفكير ووضع رؤية لفكرة معينة قم بتحليل وتجزئة هذه الفكرة وضع درجات تقييمه 

 اعلية والقدرة عل  التنفيذ والنتائج والقيم المقدمة.بناء عل  الف
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 المبحث الثالث
 .نموذج الوصفي لمراحل ومكونات اإلادار  اإلسرراريييةاأل

)) لو أن قائد السفينة ال يعرف ما هو الميناء الذي يجب أن  :هناك حكمة إغريقية قديمة تقول 

اتجاهات الرياح ولن تنفعه كفاءته الشدصية، وف  فادة من يدط رحالة فيه فإنه لن يستطيع اإل

مفيداً فقط  ستراتيج اإلهنا يكون التصميم أو التوجه  الغالب فإنه لن يرسو على أي ميناء ((

إلى  -للمؤسسة الفعالة" ساساأل"  ةستراتيجياإل دارةاإلويقود  ستراتيج اإلعندما يدعم التفكير 

بالسؤال:" هل نفعل الش ء الصحيح؟" وهو يستلزم  ستراتيج اإلويعنى التفكير  مرسى النجاح

 المتغيرات الثالثة التالية: 

غرض محدد، وفهم للبيئة داصة القوى الت  تؤثر أو تدعم تحقيق ذلك الغرض وكذلك 

 اإلبداع ف  تطوير استجابات فعالة للتحديات والمداطرات والقوى والمعوقات. 

ف  قيادة التنظيم، وه  تركز على  ستراتيج اإلفه  تطبيق التفكير  ةستراتيجياإل دارةاإلأما 

 المستقبل دالل سياق من التغيرات ولكن ف  بيئة يمكن التنبؤ بها نسبياً. 

 تضعها الت  المقبولة السلوك وأنماط األدالقية والقيم على المبادئ دارةاإلكذلك تركز 

 الذي األدالق  اإلطار المؤسسة وتحدد بها. العاملين وسلوك تصرفات كإطار يحكم المؤسسة

 .بها تعمل الت  الصناعة النجاح ف  مقومات لها يوفر

 ةستراتيجياإل دارةاإلمكونات أو مهام نموذج من نماذج  54وقد أشار) إسماعيل محمد السيد( 

  ه :

 اإلدتيار -للمؤسسةتحليل البيئة الدادلية  - للمؤسسةتحليل البيئة الدارجية  -ةستراتيجياإل -)

 (. ةستراتيجياإلتقويم  - ةستراتيجياإلتنفيذ  -ستراتيج اإل

وقدرتها الذاتية وبين البيئة  المؤسسةتركز هذه النماذج اهتمامها هو تحقيق التناسب بين قابلية 

 ستراتيج اإلتؤكد جميع مضامينها على أهمية التحليل وتحقيق أهدافها. أجل الدارجية من 

 . ستراتيج اإلكدطوة أو مرحلة من مراحل التدطيط 

 

 دارةاإلهناك العديد من مكونات نماذج  :ةسررارييياإل ادار اإلأوالً: بعض نماذج  

 .Model of Strategic Management 55ةستراتيجياإل

 -(:4-4يستعرض بعضها جدول ) 
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  ةسررارييياإل ادار اإل أنماذج مضامين مكونات (4-4يادول )

 لباحثونا
Model of Strategic  56ةسررارييياإل ادار اإلنماذج أمكونات 

Management:- 

Jauch 
& 

Glueck 

 ستراتيج اإل اإلدتيارو ستراتيج اإلية ه : التحليل أساسأربع مكونات 
 .ةستراتيجياإلوالرقابة  ستراتيج اإلوالتنفيذ 

J
o

h
n

s
o

n
 &

 

s
c

h
o

le
s

,
 ه : البيئة الدارجية ستراتيج اإلية للتحليل أساسيتضمن ثالث مكونات  

، والموارد والقدرات الت  دارةاإلوالتوقعات واألغراض الت  تتبناها 
 .ةستراتيجياإلالذي يمثل صياغة  ستراتيج اإلتملكها، وصوالً للديار 

ف  ثالث  ستراتيج اإلوقد تميز هذا النموذج أيضا بعرضه للديار 
، والتقييم ةستراتيجياإل، والبدائل ستراتيج اإلأسس الديار  :مكونات ه 

 ستراتيج اإل اإلدتيارو

R
e

z
a

 &
 

H
u

e
llm

a
n

te
l,

 

 

، المؤسسةالعالقة المنطقية بين مؤثرات البيئة الدارجية، وموارد 
ف  ضوء  ةستراتيجياإلورسالتها، وأهدافها من جهة، وبين تحديد الفجوة 

الوضع المأمول والوضع الحال  من جهة أدرى. وبذلك أكد النموذج ان 
ه  حصيلة لعملية التحليل البيئ  القائمة على تحديد  ةستراتيجياإلالفجوة 

من دالل تحليل البيئة الدادلية المتمثلة بنقاط  للمؤسسةالوضع الحال  
لية القوة والضعف، وكذلك الوضع الذي يمكن ان تصل إليه، وعم

، والذي هو بمثابة ستراتيج اإلالموائمة بين االثنين للوصول إلى الديار 
 ة.ستراتيجيصياغة لإل

W
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 &
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n

g
e

r
وتنفيذ  ةستراتيجياإل)الفحص البيئ  وصياغة :أربعة عناصر رئيسة ه  

 دارةاإل( يوضح النموذج ان عملية .والتقويم والرقابة ةستراتيجياإل
للبيئة الدارجية والدادلية،  ستراتيج اإلتبدأ بالتحليل  ةستراتيجياإل

تعتمد على مؤشرات التحليل البيئ  ف  تحديد  ةستراتيجياإلفصياغة 
الفرص والتهديدات الموجودة ف  البيئة الدارجية، وكذلك ما تتضمنه 

 .من نقاط قوة وما تعانيه من نقاط ضعف للمؤسسةالبيئة الدادلية 
ة دون ترجمتها إلى فعل حقيق  إستراتيجيمة ألية وبالتأكيد فانه ال قي

ولضمان تحقق األهداف والنتائج  .ةستراتيجياإليتحقق من دالل تنفيذ 
ً  ستراتيج اإلالمرجوة البد من تقويم لألداء   لتجاوزورقابته سعيا

 .األداءالفجوات المحتملة ف  

L
y

n
c

h
 

مسجالً أهمية داصة للتحليل البيئ  بجانبيه البيئة  ةستراتيجياإلالمدادل 
الدارجية تحت اسم تحليل البيئة، والبيئة الدادلية تحت اسم تحليل 

ورسالتها وأهدافها ثم العمل  المؤسسةالموارد، وصوالً إلى تحديد رؤية 
 وتنفيذها وتقويمها ةستراتيجياإللتطوير صياغة 
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وه  تعتمد  ةستراتيجياإلمجموعة بسيطة من العناصر، تبدأ بالمددالت 
كمددل  ،ةستراتيجياإلعلى البيئتين الدادلية والدارجية ف  تقرير الرسالة 

 دارةاإلويفضل أصحاب هذا النموذج عملية  ،ةستراتيجياإللصياغة 
بما تتضمنه من االلتزامات أو التعهدات، والقرارات،  ةستراتيجياإل

، والحصول على عوائد ستراتيج اإلواألحداث المطلوبة لتحقيق التنافس 
 .فوق المعدل
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&
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 - المؤسسةورسالة  ةستراتيجياإلدمس مكونات ه :) تطوير الرؤيا 
على وفق األهداف الرئيسة  ةستراتيجياإلصياغة  -وضع األهداف 

 التقويم والرقابة (. - ةستراتيجياإلتنفيذ  -الموضوعة 

ج
نموذ

 

هارفاراد
يامعة 

 

يمثل مجموعة من التنظيمات والقرارات والسياسات لتقديم المنتجات 
والددمات والتوازن بين الموارد المتاحة والبيئة لتحقيق التوازن 

 .ستراتيج اإل
التدطيط  -1 :هذا النموذج من قسمين والدادلية: يتكونالبيئة الدارجية 
األساليب -تحديد اإلمكانيات-(:)تحديد الفرصستراتيج اإل)بناء اإلطار 
التنفيذ )السير حسب ما هو -2 .(اإلجتماعيةالمسؤولية  -اإلدارية المتبعة 

البناء التنظيم  الهيكل  يحدد الواجبات والمسؤوليات  -مدطط له(
القيادة  -تسيير العمل اليوم  -تسير العمليات التنظيمية السلوكية-والمهام. 
 )نوع القيادة(. للمؤسسةالعليا 

ج
نموذ

يي 
سرراري

إ

س
  الرناف

 

مايكل 

بوررر
 

)التدطيط :يعكس عناصر النجاح والفشل ضمن البيئة التنافسية ه 
دطر  -القوة النسبية للمجهزين -القوة النسبية للمشترين-للمنتجات البديلة
 .مستوى التنافس الحال ( -المنافسين الجدد

ج
نموذ

ب  
حا

ص
أ

ح
صال

الم
 

عالقه مباشرة  stakeholders -والجهات المستفيدة-أصحاب المصالح 
نقابات  -المجتمع المدن  -الحكومة -الزبائن  -) المساهمين وغير مباشرة

االتحادات  –األعالم  –المقرضين  -الموظفون–المنافسون  -العمال
 منظمات المجتمع المدن  وحقوق اإلنسان( -والجمعيات 

ج
نموذ

 

ط
طي

خ
عملية الر

 ستراتيج اإلالقرارات: النجاح والفشل يدعو: للتكيف  إتداذيركز على  
لحل إشكاليات النجاح والفشل، محدودية القدرات ليس بالضرورة أن 

ً للتغلب على هاتين المشكلتين نعتمد اآلت :  إدارة) -يصيب القرار دائما
وضع األهداف على -كيف تبنى الدطة ؟ -الدطة بشكل مدروس ومعمق 

تحليل عوامل القوة  - ةستراتيجياإلصياغة البدائل  -كافة المستويات 
 ادتيار البديل األنسب. -والضعف 

ج
نموذ

البعااد 
ا

 

(S
7

) 
بيرر 

ن.
& ولررما

 

 ةستراتيجياإل -Structure البحث عن التميز: )البناء التنظيم 
Strategic- المهارات Skills - الموارد البشرية Staffing- 

 (النظام المعمول به )األنظمة الرقابية Style -األساليب اإلدارية المتبعة
Systemic- الغايات Super 
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ً  ةستراتيجياإل دارةاإلتضم عملية  ابتداءاً من الرؤيا والقيام بالتوجه  بمكونات أنموذجا

 .للمؤسسةوالغايات  واألهداف بتصميم الرسالةالمعن   ستراتيج اإل

لعوامل البيئة الدادلية  ستراتيج اإلوالت  تشمل القيام التحليل  ةستراتيجياإلوالقيام بالصياغة  

 .)القوة والضعف( والبيئة الدارجية )الفرص والتهديدات(

( وتقويم القوة التنافسية SWOTمن دالل تحليل مصفوفة ) ستراتيج اإلتحديد الموقف  ثم 

  للمؤسسة

 ةستراتيجياإلألفضل نمط أو بديل من البدائل )الديارات(  ستراتيج اإل اإلدتيارومرحلة 

المناسبة على  اتستراتيجياإللتبن   -(عمالوتقويمها باالستعانة بنماذج تحليل محفظة األ

 والوظيف . عمالالكل وعلى مستوى األ المؤسسةالمستوى 

 و أنشطة إلى المؤسسة ةإستراتيجي تتحول أن يجب إذ ستراتيج اإل التنفيذ ثم تليها مرحلة 

اإلجراءات والموازنات والمرحلة األديرة , البرامج تنمية من دالل ملموسة فعلية تصرفات

 .ستراتيج اإل ه  الرقابة والتقويم

 إتداذالتغذية العكسية باستمرار. بما يكفل  ةستراتيجياإل دارةاإلويغذي أنموذج مكونات  

ة سليمة، سواء كانت تمويلية أو استثمارية أو تسويقية وإنتاجية أو بشرية، إستراتيجيقرارات 

ورسالتها  المؤسسةالسوقية وتحقيق التالئم بين  المؤسسة قيمة تحقيق تعظيم تؤدي إلى

 .وإنسانية لتحقيق مزايا تنافسية والتوازن مع أهداف المصالح المشتركة بكفاءة وفاعلية 

الدولية للوصول إلى مستويات عالية من  عمالواأل اإلجتماعية وتمتد إلى تجسيد المسئولية

 دارةاإل األنموذج( 5-4شكل )ال، ويوضح ف  ات تحقيق التمييز المؤسس بتكارالجودة واإل

 كما يل : ةستراتيجياإل
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 ومكوناره اعرماادا على األادبيات اإلادارية. ةسررارييياإل ادار اإل ( األنموذج5-4شكل )

القيت  –ة سررارييياإل ادار اإلمااد   -محاضرات )غير منشور ( ،المريع: نصير محماد عزال

 .2022-2020 ،كلية الكوت اليامعة - عمالاأل إادار قسم –على طلبة المرحلة الثالثة 
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 :ةسررارييياإل ادار اإلثانياً: مراحل او مكونات او خطوات 

 دارةاإلعادة تبدأ عمليات  :سررارييياإل أو الرصميم سررارييياإلمرحلة الرويه  .1

، فهو فلسفة المؤسسات إذ تمثل طموحاتهم ستراتيج اإلبتحديد توجهها  ةستراتيجياإل

للوصول إلى أعلى أداء وكيف يمكن أن تؤدي وظائفها مع مجموعة من القيم والمعتقدات. 

 ةستراتيجياإليتضمن الرؤيا والرسالة والغايات واالهداف، ثم تليه مرحلة الصياغة 

شد لتدصيص ف  تحسين ادائها وكمر للمؤسسة. وهو منهج محدد يعط  ارشادات للمؤسسة

المتميز  األداءالذي يقوم عليه  ساساألالمتفوق وهو حجر  األداءمواردها للوصول إلى 

ة ستراتيجيوالرائد والمستمر بالمقارنة مع المنافسين. يعمل على تحديد الدطوط العريضة إل

ألنه يؤثر ف  كيفية  ،المؤسساتعلى أداء  مؤثراً  مفهوما ستراتيج اإليعد التوجه .المؤسسة

ويجمع بشكل مستمر  المؤسسةوذا فائدة ألنه يركز أوال على  ،دارةاإلتفكير وعمل 

هذه المعلومات  إستدداممعلومات عن حاجات الفئات المستهدفة وقدرات المنافسين وثانيا 

ثقافة تقودها قناعة وفكر  بوصفه ستراتيج اإللتوليد قيمة عالية للزبائن بشكل دائم. فالتوجه 

ومن  ،ويجعلها تدرك تماما ما غاياتها وما مجاالت نشاطاتها الدارجية ،العليا دارةاإلوقيم 

ف  ، وتفيدها ف  التعرف على بنيتها وبيئتها ن الددمات والمنتجات الت  تقدمهاالمستفيدين م

 ،القرارات إتداذ، واألطر الفلسفية الت  تحكم أساليبها ف  الدادل والسياسات الت  تتبعها

واحتياجاتها البشرية والمادية، والمتطلبات الشمولية للتطوير والتميز والريادة والتنمية 

 المستدامة.

 بناء أو دلق يتم بواسطتها الت  العمليات هو مجمل ةستراتيجياإل لصياغة الدقيق المعنى إن

 تقدير ف  والت  يساعد العليا دارةاإل مهام وهو من ستراتيج اإل، تبتدأ بالتوجه اتإستراتيجي

وأهدافها وغاياتها(  المؤسسةوالمتضمن )الرؤيا ورسالة  57ةستراتيجياإل القرارات وضع

 وتنفيذها الالزمة وتطوير الدطط للديارات وعمل  موضوع  تحليل دالل من تتأتى والت 

 بعض أن حين . ف "المدروسة اتستراتيجياإل" تسمى وهذه المحددة المؤسسة أهداف لتدعيم

 لرسالتها وضوح وعدم غياب ظل ف  تطورها ةإستراتيجي ديارات لها تظهر المؤسسات

 وتجربة دبرة على تعتمد والت  "الطارئة اتستراتيجياإل" وتسمى األمد بعيدة وأهدافها

 تبن  ف  عمالاأل منظمة رغبة إطار ف  تقعان تينستراتيجياإل وكال الكبار، والقادة المدراء

 لتحقيق الجهود إطاره ف  توحد ممكن تنظيم  تذاؤب أقصى إستددام على تركز ةإستراتيجي

 ."المقصودة ةستراتيجياإل" تسمى نهائية محصلة58 اتستراتيجياإل هذه وتمثل األهداف

ً غامضة قليالً.  Visionومن المفيد ان نفهم الرؤيا  كقمة الهرم، مدتصرة جداً و أحيانا

وبعدها التفصيل قليالً ف  المهمة لنصل إلى تلك القمة. وبعدها ننزل إلى قاعدة الهرم وهنا 

الت  ستوصلنا إلى الرؤيا.  Mission األهداف والبرامج المرحلية الصغيرة لتنفيذ الرسالة

أن تكون كيف سيبدو المستقبل إذا حققت مهمتك. فضال عن مساهمة  مؤسستكموماذا تريد 

    القائمة مسبقا. المؤسساتمستقبالً ف   ةستراتيجياإلالرسالة ف  توجيه الرؤيا والدطة 

 جدولف   بين الرؤيا اإلستراتيجية ورسالة المؤسسةمقارنة ومن المناسب نستعرض عنا 

 وعلى النحو اآلت : (4-5)
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 بين الرؤيا اإلسررارييية و رسالة المؤسسة ( الرميز4-5)

 أو المهمة  Missionالرسالة Visionالرؤيا 

  الرؤياVisionذهنية صورة" : هي 

. فهي "للمؤسسة والمفضل المرغوب للمستقبل

آمال او أحالم وتصورات وطموحات 

المؤسسة، لما ستكون عليه مستقبالً وتكون 

 يتطلب فهي توجه مستقبلي لهذاملهمه ومؤثره 

 يتحقق لكي التقدم ومتابعة تغييرا إحداث

 .المستقبل

  الرؤيا تعبر عن هويه المؤسسة الذاتية

ومجال عملها ومستمرة في األمد البعيد تؤدي 

إلى اإلبداع واألفتكار والجودة العالية 

والتكنولوجيا الفائقة والمسؤولية اإلجتماعية 

 والمحافظه على البيئة.

 فكير اإلستراتيجي الت خريطة لنتاج الرؤيا

 للمؤسسة ويحدد المستقبلي يوضح المسار

إليها  الوصول في ترغب التي الوجهة

 ونوعية تحقيقه، التي تنوي السوقي والمركز

 .لتنميتها تخطط التي واإلمكانات القدرات

 التقنية عن محددة معلومات الرؤيا توفر 

 السوقية على الزبائن ومكانتها والتركيز

 تتبعها أن يجب التي واإلنتاجية المتوقعة

فهي .تطويرها يجب التي واإلمكانات المؤسسة

تركز على برنامج الغد تُحدّد الحال البعيد 

 وصورة المؤسسة كما نراها اليوم 

 أين إلى الرؤيا اإلستراتيجية تبين للمؤسسة 

 ستكون التي الهيئة هي وما المؤسسة، تتجه

بين األعمال عن طريق الربط  منظمة عليها

الثقافة التنظيمية واألهداف المطلوبة من العمل 

وتوجيه الُخطة اإلستراتيجية وبدونها لن يدوم 

 نجاح المؤسسة طويالً.

   الرؤيا تتميّز بالوضوح والجاذبية، وتصف

المستقبل الُمشرق للمؤّسسة، تحتوي على 

تطلعات وطموحات واقعيّة وكامل وصحيحة 

نفيذ لتدعم ومفهومة، وتكون موجزة وقابلة للت

تركيز الموظفين على األشياء المهمة، وتتيح 

ً أعمَق لكّل األمور المفيدة للمؤّسسة  لهم فهما

 .وتعزيز المواءمة بين مواردها المختلفة.

 الرسالة Mission  أو المهمة: هي وثيقة

رسمية مكتوبة تعبر عن فلسفة أو السبب 

المجتمع  الجوهري لوجود المؤسسة في

ة المتميزة وهويتها وخصائصها الفريد

واإلطار العام لعملياتها وممارستها 

 والغرض منها.

  الرسالة نتاج الرؤيا لما تتوقعه المؤسسة

للمستقبل لبيان لطموحها وتطلعاتها وأهدافها 

ً وحافز لألخرين  وقيمها ومرشداً وموجها

ومعياراً لتقويم األداء الكلي للمؤسسة 

 ومقياساً للنجاح.

 لحاضر بحيث توفّر تُرّكز على الوقت ا

إجابات عن األسئلة اآلتية: ماذا تفعل 

المؤسسة؟ وكيف ستفعل؟ ولمن تفعل؟ فهي 

مسار وصول المؤسسة إلى المكان الذي 

تطمح أن تكون فيه وتحقيق رؤيتها،. بيان 

مهمة يتحدث عن الحاضر الذي يؤدي إلى 

 مستقبل المؤسسة.

 ((:تعبر  -خصائص الرسالة الناجحة

المؤسسة وما ترغب ان تكون  الرسالة فلسفة

 -عليه مستقبال بصورة شاملة وواقعية.

 -التطابق مع غايات المؤسسة وأهدافها.

اإلنسجام مع األهداف على مستوى المؤسسة 

التكيف مع  -وعلى مستوى وحدة األعمال.

-البيئة للتوافق معها او التفوق عليها.

التكامل االفقي بين  -التوصيف الفعال.

قسام بين اجزاء المؤسسة األنشطة واأل

والتكامل العمودي على مستوى المؤسسة 

امكانية  -وعلى مستوى وحدة األعمال.

القدرة  -تحقيق أهداف المصالح المشتركة.

 -على تحمل المسؤولية واخالقيات المهنة.

القدرة على ترسيخ الثقافة التنظيمية بما 

القدرة على  –يتالئم الثقافة المجتمعية. 

زة التنافسية من حيث الخدمات تحقيق المي

 -المقدمة للزبون ومن حيث األمان والبيئة.

 .((((تتطلع الى المستقبل وتأخذ الماضي
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جوانب المؤسسة كاملة من ناحية الموظفين والزبائن، والددمات،  الرسالة عكست 

والتكنولوجيا، وجودة إنتاجها، وموقفها ف  الّسوق والجهات المستفيدة وتدعم عملية صنع 

ويمكن التميز بين الرؤيا القرار وعلى التدطيط بفاعلية، نحو تحقيق أهدافها التنظيميّة. 

VISIONرسالة المؤسسة ، MISSION . 

اإلستراتيجية عقب االنتهاء من تحديد رسالة المؤسسة Objectivesيأت  تحديد األهداف  

   .بالرغم من التدادل بينهما فاألهداف تنبع وتنبثق من الرسالة ونصها الواضح

ان عملية اإلدارة اإلستراتيجية ليس الغرض منها تحويل رسالة المؤسسة الى اهداف محددة 

مرام  ملموسة وليس إستراتيجيات لتحقيق تلك األهداف بوصفها فقط لكنها تساهم ف  دلق 

و تغيرها وفق تطوير الرسالة وظروف البيئية المحيطة أحقائق ثابتة ويمكن تعديلها 

بعد ان يتم وضع األهداف الرئيسية للمؤسسة  للمؤسسة وهذا يتطلب بتعديل إستراتيجياتها

عمله إذا ما رغبت المؤسسة ف  تحقيق والغرض من وضعها يأت  التحديد الدقيق لما يجب 

( األساسية Goals. وبناءاً على رسالة المؤسسة تصاغ االغراض )الغايات 59رسالتها

 واهدافها وفق زمن معين. 

تعد األهداف النتيجة  Strategic Objectives:ةسررارييياإلرحادياد األهاداف  .2

 اتستراتيجياإلالمدططة أو إتباع  األنشطةالنهائية المطلوب تحقيقها من ممارسة 

المدططة وتحدد األهداف ما الذي يجب إنجازه ومتى وماه  الكمية. وتدتلف األهداف 

ف  تحقيقه دون أن  المؤسسةعن الغايات، حيث أن الغاية ه  عبارة عامة لما ترغب 

الربحية أو يكون ذلك محدداً بإطار زمن  أو أن يتم التعبير عنه كمياً، فقد تكون الغاية ه  

الكفاءة أو النمو أو السمعة والشهرة، وغيرها. أما األهداف فه  تحدد ماذا نفعل ومتى 

إلى تحقيقها  المؤسسةنفعل وأين نفعل وكم يجب أن نحقق. فه  تمثل النتائج الت  تصبو 

إلى جميع مناطق الدولة،  المؤسسةف  المستقبل ومن األمثلة عليها: وصول ددمات 

ية إلى مستوى معين ويفضل أن تكون هذه األهداف محددة اإلنتاجن، زيادة تطوير العاملي

 للمؤسسة األدرىمع األهداف  اإلنسجامويمكن قياسها وتحقيقها أي تتسم بالواقعية و

 يعد ةستراتيجياإلكاألهداف قصيرة األجل. ولكن ف  القطاع الحكوم  وضع األهداف 

 المؤسسةعملية صعبة إْذ أنها تحتاج إلى نظرة مشتركة أو اتفاق لما سوف تكون عليه 

لتحقيقه  المؤسسةيعرف الهدف بانه حالة أو وضع مستقبل  مرغوب تسعى و مستقبالً.

ً وزمناً، مثال تحقيق يمكن قياسه  Objectiveبفاعلية ويسمى  ً ونوعا % تحق  15كما

تعد األهداف  مثل زيادة المبيعات. Goalقياسه يسمىربح بالمبيعات وف  حالة عدم 

 اتستراتيجياإلالمدططة أو إتباع  األنشطةالنتيجة النهائية المطلوب تحقيقها من ممارسة 

المدططة، وتحدد األهداف ما الذي يجب إنجازه ومتى وماه  الكمية. وتدتلف األهداف 

النتيجة المتحققة ف  المدى بأنها  :Purposeالغايةوتعرف )األغراض(.  عن الغايات

ف  تحقيقه دون أن يكون ذلك محدداً بإطار  المؤسسةالبعيد وه  عبارة عامة لما ترغب 

زمن  أو أن يتم التعبير عنه كمياً، فقد تكون الغاية ه  الربحية أو الكفاءة أو النمو أو 

ة لتسهيل وضع إستراتيجي 60لقد وضع الدكتور جورج دوران السمعة والشهرة، وغيرها.

األهداف بطريقة عملية ومدتصرة وواضحة وقد اصبحت متداولة والقت نجاحا باهرا 
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من دمس كلمات كل واحدة منها تكون شرط من شروط  ةستراتيجياإلوتتكون معايير 

إلى هدف ذك  يحتوي دمسة عناصر ه :  SMART الهدف الجيد إْذ يشير مصطلح

كما ونوعاً  Measurableلقياس ، وقابل لSpecificهدف محدد غير عام 

 Realisticوواقع  قابل للتحقيق  ,Agreedوهدف متفق )بين المدطط والمنفذ(وزمناً،

  .,Time – boundواالنجاز ومحدد بزمن

من  بيتر دراكر لـ باألهداف دارةاإل ومن الشائع أن معيار الهدف الذك  مرتبط بمبدأ

 :الناحية المثالية، فإن هدف كل شركة أو مصرف أو دائرة أو قسم يجب أن يكون

وتتجلى أهمية تحديد مرتبط بوقت(. – وقابل للقياس-وواقع  قابل للتحقيق – )محدد

على مستوى  اتستراتيجياإلالعليا عليها ف  صياغة  دارةاإلاألهداف ف  ضوء اعتماد 

وعلى مستوى الوظائف. وف  تحديد السلطات  عمالوعلى مستوى وحدة األ المؤسسة

لألفراد دادل التنظيم وتعد األهداف دليال و مرشدا ف   األدواروالمسؤوليات والمراكز و

للبيئة الت  تعمل بها واثبات  المؤسسةالقرارات المناسبة. فضال عن تعريف  إتداذ

 .األدرىشرعيتها اتجاه المصالح المشتركة والجهات المستفيدة 

 المؤسسةالدطة الشاملة الت  تحدد كيفية إنجاز أهداف " نقصد بها :ةسررارييياإلالخطط  .3

وتصنف حسب البعد الزمن  المرتبط بها فالدطة قصيرة المدى توضع إلنجاز  ورسالتها

هدف قصير المدى بينما توضع دطة متوسطة المدى أو طويلة المدى إلنجاز هدف 

 ةستراتيجياإلاألهداف  أساسأن يتم التدطيط على  فال بد متوسط المدى أو طويل المدى

 وليس العكس، فالتدطيط يحدد الكيفية الت  تؤدي بالوسائل لبلوغ الهدف.

ون التنفيذيون ف  المستوى ستراتيجياإلوأهدافها من قبل المدراء  المؤسسةتصاغ رسالة 

والغاية ف  سلة ( بحيث تكون الرؤيا والرسالة دارةاإل)أعضاء مجلس للمؤسسةاالعلى 

مرتبطة ومستنبطة جل واحدة تترجم إلى اهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد األ

وتنفيذها والرقابة  ةستراتيجياإلمن الغايات وعند حصول الفجوة نتجاوزها بصياغة 

 أي نعمل تجسير بين الواقع والمستقبل.  ،ستراتيج اإلوالتقويم  ةستراتيجياإل

 

 ً المرحلة الجوهرية ف   ةستراتيجياإلتعد صياغة  :61ةسررارييياإل: مرحلة الصياغة ثالثا

الصياغة ربرادأ ، أي المؤسسةوتتم ف  ضوء تحديد رسالة  ةستراتيجياإل دارةاإلعملية 

(. وتمتلك 2-4كما موضحة ف  شكل) ستراتيج اإلبعد مرحلة التوجه  ةستراتيجياإل

ة إستراتيجي، والمؤسسةة إستراتيجيه :  ةستراتيجياإلالكبيرة ثالثة مستويات من  المؤسسات

ة الوظيفة أو النشاط. ويراعى ف  ذلك المتغيرات ف  كل  من البيئة إستراتيجيو عمالاأل

 وتركيبية تحليلية و فكرية مهارات ةستراتيجياإل صياغة تتطلب الدارجية والبيئة الدادلية.

 النظري التحليل و المعطيات و الدراسات بين الصحيح التوصل إمكانية االعتباربنظر  تأدذ

الحقا  الواقع أرض إلى ينقل سوف مالئم إستراتيج  بديار وبين تجسيدها الميدان  و

 .62ة واضحة المعالمإستراتيجيوالمساهمة ف  تدصيص و حشد الموارد ضمن إطار دطة 

كونها تمثل المرحلة الت  تربط بشكل صحيح  المؤسسةة إستراتيجيتتجلى أهمية صياغة  

ودقيق ومالئم بين التوجه العام المتأثر بجوانب نظرية عديدة وعمليات التنفيذ المتأثرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B1
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لمدتلف  األدوارعلى تحديد  عمالبالتفاصيل والواقعية الشديدة، ومساعدة مؤسسة األ

ستوى من هذه المستويات، كذلك المستويات ومعرفة المساهمات الضرورية والمطلوبة لكل م

 دارةاإلوان عملية تساعد على توفير جوانب الربط الضرورية بين عمل هذه المستويات. 

الت  من شأنها تمكين المؤسسة من  اتستراتيجياإلتتضمن تصميم وتنفيذ وتقويم  ةستراتيجياإل

األدبية لعدد من الكتاب أن  عمالوالجدير بالذكر أنه قد انتشر ف  األ تحقيق أهدافها.

إال أن  األدوارالعليا أهم  دارةاإلفيها  تؤديه  ثمرة عملية تدطيط رسمية  ةستراتيجياإل

Mintzberg ة إذ يرى أنه ال ستراتيجيقام بتقديم وجهة نظر ترتبط بالجوهر الحقيق  لإل

رسم  إذ  إستراتيج نتيجة لممارسات تدطيط  المؤسسة اتإستراتيجييتحتم أن تكون كل 

دون سابق تدطيط وبهذا فإن  المؤسسةمن أعماق  اتستراتيجياإلعادة ما تنبعث 

قصودة( أو مدططة )م اتستراتيجيالمحققة للمصرف ه  نتاج إما إل اتستراتيجياإل

والت  ه  استجابة غير مدططة للظروف غير  63 )طارئة(غير مدططة اتإستراتيجي

من المحتمل أن  المؤسساتف  معظم  اتستراتيجياإلالمتوقعة وف  الحياة العملية نجد أن 

 .الطارئة اتستراتيجياإلو المقصواد  اتستراتيجياإلتكون مزيج من 

هو عملية تحليل عوامل : Strategic Analysis64 سررارييياإللرحليل البيئي  .1

كل من البيئة الدارجية العامة وبيئة الصناعة التنافسية الداصة وتحديد الفرص 

والتهديدات وتحليل عوامل البيئة الدادلية وتحديد مناطق القوة والضعف لغرض تحديد 

ها إتداذالت  يمكن  اتستراتيجياإل، وماه  للمؤسسةالحقيق   ستراتيج اإلالموقف 

من الدادل والدارج  المؤسسةبوصفه أداة مفيدة لفهم عمل  SWOTتحليلانسجاما مع 

ف  تحقيق العالقة االيجابية بين  دارةاإلللتركيز على اتجاهها ف  المستقبل لمساعدة 

المطلوبة.  ةستراتيجياإلوتحديد  ةستراتيجياإلوتحديد االهداف  ستراتيج اإلالتحليل البيئ  

واهم مؤشرات النجاح فيها. وف  ضوء النتائج يتم  SWOTومن ثم القيام بتقييم مصفوفة 

اآلت : مجموعة متنوعة من بعض ( 6-4)يوضح الجدول المناسبة. اتستراتيجياإلإدتيار 

األوجه الرئيسة الت  يجب تناولها بالبحث والتدقيق عند تنفيذ مددل ف  التحليل 

وعلى  65للمؤسسة ستراتيج لتحديد الموقف اإل (SWOT)تحليل مصفوفة -ستراتيج اإل

 .النحو اآلت 
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 .سررارييياألويه الرئيسة في ميالت الرحليل اإل ( 6-4يادول)

 

مناطق أو نقاط القوة نقصد ب)مواطن القو  والضعف(:  رقييم البيئة الاداخلية -أ 

Strength  ه  األشياء أو الدصائص المتوفرة ف  المؤسسة والت  تساهم إيجابيا

ميزة ف   -قائد سوق -قناعة الزبائن–التنافس -ف  العمل، مثل: مالئمة الموارد

 ادرى. -الكفاءات اإلدارية–مهارات انتاجية تسويقية -التكلفة

ه  بعض األشياء أو الدصائص  Weaknessمناطق أو نقاط الضعف ب ونعن 

 الت  تدل على نقص أو ضعف ف  إمكانيات المؤسسة بحيث تجعلها غير قادرة على

-معدل الدوران العال  للعاملين-ضعف شبكة التوزيع -مثل: ضعف الموارد  التنافس

كلف عالية  -نقص الدبرة والمهارة وضعف التنفيذ – غير واضح إستراتيج توجه 

تصور سوق   -التسهيالت شبه معدومة ودط انتاج ضيق -افسينمقارنة بكلف المن

 ضعيف وادرى.
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 Opportunities بالفرص نعن  )الفرص والرهاديادات(: رقييم البيئة الخاريية -ب 

ه  تلك الظروف الت  يمكن إستغاللها لتحقيق أهداف المؤسسة وكثيرمنها قد ال 

التوسع -تتكرر بحكم اإلرتباط بالعامل الزمان  أوالمكان ، مثل: ددول اسواق جديدة

 المؤسساتالتوطن بين -احداث التكامل عمودي وافق -ف  اضافة دطوط انتاج 

  ا جديدة.تكنلوجي -تهدف وزيادة الطلبسوق مس-المنافسة

ه  األحداث المحتمل حصولها مستقبال والت  ستؤثر سلباً Threats أما التهديدات

على أداء المؤسسة، مثل: ددول منافسين جدد بكلف اقل، أو نمو قوة التفاوض لدى 

 -الركود–المنافسة-المنتجات البديلة-الزبائن المشترين أو الموردين، مثل تغير أذواق 

 .بطئ النمو

ة مهمة تحديد الموقف ستراتيجياإل دارةاإليقع على  :66سرراريييالموقف اإل .2

ها إتداذالعامة الت  يمكن  اتستراتيجيللمنظمة وذلك لمعرفة ماه  اإل ستراتيج اإل

الفرص واقفها الدارجية )( ومالدادلية )القوة والضعفالمؤسسة ا مع إمكانات انسجام

للمنظمة من دالل القيام بتحليل  ستراتيج والتهديدات( .ويتحدد الموقف اإل

  . SWOT .مصفوفة
وتحديد الفرص والتهديدات الدارجية  ،وبعد تحديد عناصر القوة والضعف الدادلية

للمنظمة البد من القيام بتحليل وتقييم تلك المتغيرات األربع الرئيسة المكونة لمصفوفة 

(SWOT ويعد تحليل المصفوفة من المكونات المهمة للتفكير )ستراتيج اإل اإلدتيارو 

( SWOTويوضح الشكل تحليل مصفوفة المتغيرات األربع ). المؤسسات ف  موقف 

جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات . وكل ذلك يساعد ف  تحديد الموقف 

من دالل دمج تقويم عناصر البيئة الدارجية )الفرص والتهديدات( مع  ستراتيج اإل

لقوة والضعف( وف  ضوء نتائج التفاعالت لتحليل تلك العناصر الدادل  )ا األداءأنشطة 

ة إستراتيجيمتعددة مما يتوجب على اإلدارات القيام بادتبار أو بناء  اتإستراتيجيتظهر 

إزاء أهدافها وإزاء المنافسين ف  الصناعة وهذه النتائج المؤسسة تتطابق وموقف 

 :اتإستراتيجيتتلدص بما يأت  من 

تتوافر أمامها فرص متاحة فضالً عن المؤسسة أن  :هيومية اتإسررارييي -ج 

ة هجومية الغرض منها زيادة إستراتيجيامتالكها نقاط قوة كبيرة .مما يدفعها الدتيار 

استغالل هذه الفرص المتاحة وتعظيم قوتها الدادلية .اعتماداً على الموقف القوي 

 ونقاط القوة ف  المنظمة.(هو نتيجة تفاعل الفرص 1للمنظمة علما إن المربع)

تتوافر أمامها فرص مناسبة لكنها تعان  نقاط المؤسسة عالجية: إن  اتإستراتيجي -اد 

 المديروعليه ينبغ  على  ضعف قد تمنعها من استغالل تلك الفرص المتاحة.

ة لمعالجة وتصحيح ما تعانيه إستراتيجي إتداذالقيام بالمؤسسة ف   ستراتيج اإل

 األنشطةاإلدارية أم  األنشطةسواء أكانت ف  ، دادلية من نقاط ضعفالمؤسسة 

 ية والتسويقية واألفراد والمالية( تمكنها من استثمار الفرص المتاحة أمامها.اإلنتاج)
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 (.SWOT( نموذج رحليل مصفوفة )6-4شكل )

ة: مفاهيم وحاالت ادراسية، سررارييياإل ادار اإلالادوري، زكريا مطلك  :المريع

 .160، ص:2005اليازوري،عمان ادار 

والذي يعبر عن تفاعل نقاط المؤسسة دفاعية: لو حدث أن تواجدت  اتإستراتيجي -ه 

تستطيع أن تعزز وتستثمر نقاط القوة الت  تمتلكها المؤسسة القوة والتهديدات. فان 

من دالل ادتيار ،تتوجه للدفاع ضد أدطار التهديدات المحيطة بها ،وف  الوقت نفسه

 تسهم ف  تعظيم نقاط قوة وتحجيم التهديدات الت  تواجهها. اتإستراتيجي

انكماشية بسبب ما  اتإستراتيجيإلى إتباع المؤسسة تتجه  :انكماشية اتإستراتيجي -و 

 ،(ف  الشكل4تعانيه من تهديدات دارجية و نقاط ضعف دادلية كما ف  المربع )

المجسدة فيه تتضمن التقليل من التهديدات الدارجية ومعالجة نقاط  اتستراتيجيفاإل

 ،الضعف الدادلية على سبيل المثال حذف دط إنتاج  متدن أو الدروج من األسواق

 أو االندماج مع شركات أدرى وغيرها.

هو قرار ادتيار بديل من بين البدائل  :Strategic Choiceسررارييياإل اإلخريار .3

ة، ويتضمن ستراتيجيواهدافها اإلالمؤسسة ة، والذي يمثل بأفضل شكل رسالة ستراتيجياإل

على وفق مجموعة من االدوات الت   جموعة منتدبة من البدائل، وتقويمهاهذا القرار م

ً من  ستراتيج اإل اإلدتياروتستلزم عملية  تسهم ف  اعتماد البديل االكثر مالءمة. نوعا

ة اعتمادا على عدد من األدوات ستراتيجيلتوليد البدائل اإل، ستراتيج التفكير والتحليل اإل

تضييق عدد تلك البدائل، أجل ة المتاحة من ستراتيجيالت  تستددم ف  تقويم البدائل اإل

 للبديل المناسب. ستراتيج اإل الديار إتداذب ستراتيج صة أمام متدذ القرار اإلولتتوفر فر

أو يصلح  المؤسساتأمثل يصلح لجميع  إستراتيج ومن المفيد ذكره بأنه ال يوجد ادتيار 

لى قيام لمنظمة واحدة ف  كل الظروف. فالتغييرات الت  تحدث ف  البيئة المحيطة تقود ا
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تها الحالية. ويرتبط هذا التغيير بحجم الفجوة إستراتيجيف   بتعديل أو تغييرالمؤسسة 

 الناتجة ف  أداء المؤسسة: 

 األداء، الفرق بين عمالالفعل  لمنظمة أو وحدة األ اءاألد: تمثل فجوة األاداءفيو   -أ 

 المتوقع واالهداف المدططة.

 
واألفق   األداء، فيه المحور العمودي يمثل مقياس األداء( فجوة 6-4الحظ من الشكل )ي

ة ستراتيجيف  ظل اإل األداءالمنحنى )أ ـ ب( يمثل منحنى يمثل عدد السنوات. أما 

 .األداء)ب ـ ج( فجوة ف  حين يمثل الحالية. والنقطة )ج( الهدف المتوقع. 

 
 .األاداءفيو   (6-4شكل )

ة: مفاهيم وحاالت ادراسية، عمان ادار سررارييياإل ادار اإلالادوري، زكريا مطلك 

 .174ص:، 2005اليازوري،

ة الحالية. والنقطة )ج( الهدف ستراتيجيف  ظل اإل األداءالمنحنى )أ ـ ب( يمثل منحنى 

 .األداءالمتوقع. و)ب ـ ج( فجوة 

 اإلدتيارفإذا كانت الفجوة صغيرة جداً أو غير مهمة، فإن االستقرار يكون هو 

االكثر احتماالً مع امكانية اجراء تغييرات ثانوية، حيث يتم التركيز على  ستراتيج اإل

ة االكثر ستراتيجيسعة، فاالنكماش هو اإلإذا كانت الفجوة كبيرة وواو ية.اإلنتاجتحسين 

النمو والتوسع  اتإستراتيجياذا كانت الفجوة قليلة مع توافر فرص بيئية، فاحتماالً. أما 

ه  االكثر احتماالً. وتتمثل ف  زيادة المنتجات والددمات وتحسينها، او الددول ف  

اسواق جديدة، او الددول بمشاريع مشتركة مع منظمات ادرى، او االندماج مع 

 منظمات ادرى. 
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متمثلة بالفرص  هو تفاعل عوامل دارجية: سرراريييمفهوم الباديل )الخيار( اإل -ب 

من ناحية ومجموعة العوامل الدادلية متمثلة بنقاط القوة والضعف من ناحية  والتهديدات

ة وإمكانات ستراتيجيالعليا الى دلق الموائمة بين البدائل اإل دارةاإلأدرى. فتسعى 

 ستراتيج المؤسسة الدادلية والدارجية بما يوفر لها القدرة على ادتيار البديل اإل

 : ةالمراحل اآلتي ستراتيج اإل اإلدتياروتتضمن عملية  األفضل من بين البدائل المتاحة.

ة ف  ضوء نتائج التحليل البيئ  لردم الفجوة ستراتيجيمرحلة تكوين البدائل اإل (1

 ة . ستراتيجياإل

ة الدتيار ما يناسب أوضاع المؤسسة الموقفية ستراتيجيمرحلة تقويم البدائل اإل (2

ة ستراتيجيية التقويم للبدائل اإلتدضع عمل او الظرفية ورسالتها ويحقق أهدافها.

والقبول  Benefitوالمنفعة  Consistentلمعايير عدة ه : )التوافق 

Acceptable والتطابق Conformity  والميزة التنافسيةCompetitive 

Advantage.) 

. وقد األفضل ستراتيج ، تقوم المؤسسة بإدتيار اإلستراتيج اإل اإلدتيارمرحلة  (3

ً واحد أو أكثر تضمن به تحقيق رسالتها واهدافها إستراتيجيتدتار المؤسسة بديال  ا

ة بحجم النشاط الذي تؤديه ستراتيجيموضوع تحديد البدائل اإل ويرتبط ةستراتيجياإل

ة عبر ستراتيجية المالئمة يتحدد بعد تقويم البدائل اإلستراتيجيإن إدتيار اإل .المؤسسة

. ولغرض نجاح عملية إستراتيج لقيمة كل بديل  عمالليل محفظة األنماذج تح إستددام

ة ف  المؤسسة من مراعاة عدد من ستراتيجياإل دارة، البد لإلستراتيج اإل اإلدتيار

ة السابقة أو الحالية ستراتيجيالعوامل المحددة للنجاح، من بينها تمسك المؤسسة بتنفيذ اإل

فضال عن وإتجاهات ذوي القوة والنفوذ ف  المؤسسة، وتحديد درجة المداطرة المقبولة، 

يطلق على عوامل الوقت، والموارد المتاحة ف  المؤسسة إن كانت مادية أو بشرية. 

ر )ألفضل بديل أو إلدتيا ستراتيج ة المتاحة اإلدتيار اإلستراتيجيأدوات تقييم البدائل اإل

وتساعد هذه النماذج ف  ، عمالبنماذج رحليل محفظة األ ة مناسبة(:إستراتيجيأفضل 

 أعمالالمناسب. وتصمم لغرض تقويم  ستراتيج وإعتماد الديار اإل األداءتقويم مستوى 

ة متعددة إستراتيجي أعمالالمؤسسات ذات المنتج الواحد او منتجات متعددة او وحدات 

ة الت  تالئم وظروف المؤسسة ستراتيجيلغرض ادتيار اإلواسواق مدتلفة متنوعة 

 .الدادلية والدارجية وبهدف تحقيق اعلى معدالت نمو وربحية

نماذج تحليل المحفظة : تمثل Business Portfolio عمالمحفظة األ نماذج -ج 

ون ف  الكشف عن نقاط القوة ستراتيجياالدوات الرئيسة الت  تساعد المدراء اإل

مالئمة لما هو متوقع  عمالوتقويم فيما اذا كانت هذه األ ،المؤسساتوالضعف ف  اداء 

 على المدى الطويل، ومدى مالئمتها ف  تحقيق هدف  النمو والربحية. ومن هذه النماذج:

 انموذج مجموعة بوسطن االستشارية. (1

 الكتريك.انموذج مصفوفة ماكينزي لشركة جنرال  (2

 انموذج مصفوفة هوفر. (3
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 Business Portfolioعمالوأشهر هذه األدوات او النماذج تسمى نماذج محفظة األ

وأهمها: نموذج مجموعة بوسطن االستشارية  ةستراتيجياإل دارةاإلالشائعة دوليا ف  علم 

( Hofer( نموذج مصفوفة هوفر)GEنموذج مصفوفة ماكنزي لشركة جنرال إلكتريك)

  .67األداءوتساعد هذه النماذج ف  تقويم مستوى 

سيتم استعراض  :Boston Consulting Groupنموذج بوسطن اإلسرشارية: 

: يسمى هذا Boston Consulting Group: نموذج بوسطن اإلستشاريةماهية 

تحليل معدل النمو/حصة السوق، يتألف من مصفوفة ذات  BCGالنموذج أو مصفوفة 

البعد األول هو المحور األفق  ف  المصفوفة ويعبر  -: 68بعدين أو محورين رئيسيين هما

 فهو نمو السوق.  عن حصة السوق النسبية، أما البعد الثان  أو المحور العمودي

مة دادل السوق وه : وتنقسم المجموعة إلى أربعة داليا تعكس وضع المنتج أو الدد

كما  (.ة (، دلية الوضع المضطرب ) الكلبالنجوم، عالمة اإلستفهام، إدرار النقدية ) البقر

 ( اآلت :6-4موضحة الشكل )

 عالي

 

نمو 

 السوق

 

 منخفض

عالمة 

  االسرفهام

Question mark 

معادل نمو عال / حصة 

 سوقية منخفضة

 stars النيوم

معادل نمو عال / حصة سوقية 

 عالية

 
الوضع 

المضطرب او 

 Dogالقلق 

 الكالب

معادل نمو منخفض في 

الصناعة / حصة سوقية 

 منخفضة

اادرار لنقادية  $

cows flow 

Cash البقرات 

معادل نمو منخفض 

في الصناعة / حصة سوقية 

 مررفعة

  مررفعة    حصة السوق النسبية    منخفضة 

 اإلسرشارية.مصفوفة يماعة بوسطن  (6-4شكل )

: مفاهيم وحاالت ادراسية، عمان ادار ةستراتيجياإل ادارةاإلالدوري، زكريا مطلك 

 .71ص:، 2005اليازوري،

 BCGالموضحة ف  مصفوفة  يقوم هذا النموذج بتقسيم منتجات المؤسسة إلى أربعة مجاميع،

 :69على النحو اآلت  اتستراتيجياإل وسيتم تناول

أو  أعمالوه  وحدات  عالمات االسرفهام( او)القطط(:المربع أو الخلية األولى ) (1

منتجات تتميز بأنها ذات حصة سوقية مندفضة، أي أن مركزها التنافس  ضعيف، ولكن 

وعلى هذا فإن عليها حائرة  غير معلومة المؤسساتمعدل النمو مرتفع كما أن توجهات 

ى إن المبيعات قد تزداد أن تكثف االستثمارات ف  تلك المنتجات إذ التوقعات قد تشير إل
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وهذا سبب كاف  لجعل المؤسسة تعط  فرصة للتغيير لجعل تلك المنتجات أن تصبح 

نجوماً ف  المستقبل، ولكن بالمقابل قد ال يتحقق هذا الطموح وتصبح ف  مربع الوضع 

تكون طبيعة توجه المؤسسة يتصف باإلزالة، وعلى ذلك يمكن أن نقول  عدهاالقلق، وب

ف   لمنتجعادة ما تسمى بمرحلة تقديم ا أن عالمة االستفهام تمثل المرحلة األولى أو

لذلك يدتار المدراء  .70وه  ف  بداياتها. عمالوتمثل معظم األ تهنى دورة حيامنح

 ين احد البدائل اآلتية:ستراتيجياإل

 عمالالنمو لتدعيم المركز التنافس  للمنظمة أو لوحدة األ اتإستراتيجيدى اتباع اح 

زيادة الحصة السوقية وتحقيق تدفق نقدي. ويتطلب هذا البديل موارد مالية أجل من 

 ة نمو(إستراتيجي) وعناصر مددالت ادرى.

 ( .إستراتيجيالمحافظة على الحصة السوقية السابقة مع تدفيض معدل النمو)ة انكماش 

 وتعزيز موقف  اإلحتفاظ ، أجل من دالل البيع النقدي من المؤسسة بمعدل نمو عال 

 .ة استقرار(إستراتيجي) تحقيق تدفق نقدي عال .

المربع بأنها ذات معدل الدلية  يتسم هذه :الساطعة )النيوم( المربع أو الخلية الثانية (2

ً وبذلك لها أمكانية ف   عاليتين أينمو وحصة سوقية  أنها تمتلك مركزاً تنافسياً قويا

تحقيق أرباح عالية مما يستدع  أن تأدذ االولوية بالتمويل واالعالن، وعلى هذا فأنها 

تحتاج الى أموال لتمويل النمو السريع وعلى العكس من ذلك فأنها قد تتراجع لتصبح ف  

 .ف  دورة حياة المنتج ة بمرحلة النمومربع الوضع القلق، وعادة ما تسمى هذه المرحل

يرتفع حجم المبيعات بشكل مستمر، وتكون المنتجات ذات مكانة عالية ، ف  النجــوم

 وسمعة طيبة لدى المستهلك، مع تحقيق ارباح كبيرة. ويتطلب المحافظة على النجومية:

اليف والسع  لتدفيض التك على البحث والتطوير االستمرار باالستثمار، واالنفاق

تمثل المنتجات الت  تقع ف  هذا المربع أفضل منتجات  النمو والتوسع(. اتإستراتيجي)

المؤسسة وأكثرها ربحية و احتماال للنمو والتوسع نظرا ألنها تحقق حصة سوقية مرتفعة 

بالنسبة للمنافسين وتعمل ف  سوق مزدهر لذا يجب عليها هنا المحافظة على مركزها 

 المتميز.

معدل نمو مندفض ف   البقرات اادرار لنقادية: األبقار()الخلية الثالثة المربع أو  (3

الصناعة / ف  هذا المربع تكون الحصة السوقية عالية لكن بمعدل نمو بط ء، مع نقدية 

هنا ه  الت  تحقق تدفق  عمالالمناسبة لوحدات األ اتستراتيجيعالية وربح عال . واإل

 ادرار النقدية )االبقار( النمو(. اتإستراتيجي) نقدي عال  على االمد الطويل.

لها حصة كبيرة ف  السوق، ونموها مندفض. يفضل اإلبقاء عليه طالما يُدر ربًحا. 

وتمثل المنتجات السوقية العالية، أي أن حصتها السوقية عالية ولكن معدل نموها ف  

فأن هذه المنتجات تَُولد تدفقات نقدية، أي إنها مربحة أكثر مما  بعدهاالسوق ضعيف، و

والتسويق، وعلى هذا فأن التدفقات النقدية يجب أن تستددم إليجاد  اإلنتاجتحتاجه ف  

مجاالت ذات فرص ربحية عالية )نجوم، عالمات استفهام ( لذلك يجب أن تصمم 

ة، كما أن هذا المربع يمثل مرحلة قادرة على المحافظة على الحصة السوقي اتإستراتيجي
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النضوج ف  منحنى دورة حياة المنتج. ف  هذا المربع تكون الحصة السوقية عالية لكن 

المناسبة لوحدات  اتستراتيجيبمعدل نمو بط ء، مع نقدية عالية وربح عال . واإل

 و(.النم اتإستراتيجيهنا ه  الت  تحقق تدفق نقدي عال  على االمد الطويل.) عمالاأل

: الوضع القلق أو الوضع المضطرب ()الكالبالمشكالت المربع أو الخلية الرابعة  (4

أو المنتجات الت  تقع ف  هذا المربع بحصة  عمالالمضطرب الذي يتسم وحدات األ

وتتميز تلك الوحدات أو  .سوقية مندفضة ومعدل نمو انتاج  مندفض ف  السوق

الت  تقع ف  مثل هذا المربع باالندفاض الكبير ف  حجم المبيعات، إندفاض  المؤسسات

إقبال ضعيف من  ثم، وقد يكون هناك دسائر مادية وتدن  ف  سمعة المؤسسة واألرباح

الت  تتصف بمزايا هذا المربع  المؤسساتوتتبع  .على منتجات هذه المؤسسة الزبائن

ة التصفية إستراتيجية الحصاد أو إستراتيجياإلنكماش المتعددة مثل  اتإستراتيجيإحدى 

 .ة الهندرةإستراتيجيأو 

ف  هذا المربع يتصف بالوضع القلق منتجات نموها ضعيف ف  السوق، مع حصة 

التدلص منها. وه  المنتجات الت  تقع ف  الجانب  مؤسستكسوقية قليلة. يجب على 

استثمارات قليلة وف  ذات الوقت فإنها تحقق تدفقات االيسر من المصفوفة وه  تستهلك 

نقدية واطئة، وهذا ما يستدع  إجراء عملية الشطب على أغلب المنتجات ضمن هذا 

المربع، ولكم بالمقابل قد ال يكون إزالة جميع المنتجات ضمن هذا المربع ضروري اذ 

لقصير كما تبدأ يمكن توظيفها لتحقيق أرباحها على المدى ا اتإستراتيجيإن هناك 

جات الى التسويقية واالقتصار على بيع المنت المؤسسة بالسع  الى تدفيض المصاريف

من ذوي الوالء العال  ولديهم الرغبة ف  شراء تلك المنتجات دون الحاجة الى  الزبائن

االعالن عنها كما يمكن إزالتها على المدى البعيد، ويمثل هذا المربع مرحلة التدهور ف  

 تجعلها عرضة المؤسسة، حياة على الدطرة المنتوجات دورة حياة المنتج. ه  منحنى

 ف  صناعة تعمل و مندفضة سوقية حصة ذات منتجات إذن لها، فه  لزوم ال لتهديدات

 المؤسساتألنها: تعان   الجزئية التصفية و باالنكماش عليها القضاء ينبغ  لذا متدهورة

ها، وذلك بسبب مركزها التنافس  أعمالف  هذا المربع من المداطر المترتبة على 

، واقبال األرباحتحملها كلف عالية. ويندفض هنا حجم المبيعات، وكذلك  ثمالضعيف، و

ة إستراتيجياالنكماش المتعددة )مثل  اتإستراتيجيالى اتباع  المؤسساتوتلجأ الزبائن. 

. األنشطةالحصاد، او التصفية( إلنقاذ ما تبقى من تلك الوحدات او  التجرد، او

 انكماش(. اتإستراتيجي)

إن هذه المصفوفة لها ابعاد فلسفية تتلدص بإمكانية دراسة و تحليل الموقف التنافس   

تتناسب مع موقفها لتعزيز حالة الصمود  اتإستراتيجيصياغة  لمنتجات المؤسسة وثم

 .اق ف  ظل تنام  حدة المنافسة والتغيرات ف  أذواق الزبائنواالستمرار ف  االسو

من المالحظ ان هذه المصفوفة تتكون من أربعة داليا وكل دلية تمثل مركزاً و

اً يتناسب مع ذلك الموقف وعلى المؤسسة إستراتيجيا للمنتج ولكل مركز دياراً إستراتيجي

فأن  ساساألوعلى هذا  .71المصفوفةأن تبن  هذا الديار طبقاً لمركز المنتج دادل 

ية والمهمة الت  يجب أن تسعى المؤسسة إلى تحقيقها هو تحديد الديار ساساألالدطوة 
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الذي يتالئم وينسجم مع طبيعة الهدف الذي ينبغ  تحقيقه ولكل منتج من  ستراتيج اإل

هذا المنتجات ويجب أن يتصف هذا الديار بالتوازن ويحقق رسالة المؤسسة، وف  ضوء 

مالم يتم تحديد موقع المنتج على  إستراتيج التحليل نستنتج بأنه ال يمكن تحديد أي ديار 

ة وكل إستراتيجيأو بدائل  خيارات اإلسرراريحيةالمصفوفة، وبشكل عام هناك أربعة 

 .72يقابل دلية من داليا هذه المصفوفة إستراتيج بديل 

تتم عملية البناء من دالل زيادة االستثمار حيث يتم إعطاء المنتج  :ة البناءإسررارييي (1

النمو وتهدف الى  اتإستراتيجيدفعة بحيث تزيد حصة المنتج السوقية. وه  من ضمن 

ة للمنتجات الجديدة لتقابل ستراتيجيبناء وتقرير الحصة السوقية للمنتج وتصلح هذه اإل

لى مركز النجومية وبعض منتجات ابقار الدلية االولى وكذلك المنتجات الت  وصلت ا

النقد الت  حصتها السوقية بدأت بالتراجع، ولكن ف  بعض االحيان يكون اعتماد 

ة البناء قد يلحق الضرر بالربحية على المدى القصير ولكن قد يكون هذا إستراتيجي

ً ويمكن تعويضه مستقبالً، لذلك البد أن تكون عملية ة البناء إستراتيجيتبن   الضرر وقتيا

مدروسة بشكل دقيق حتى ال تكون النتيجة ه  الفشل مما يعن  تحمل المؤسسة لنفقات 

 .73طائلة دون جدوى

 اتإستراتيجيتمثل هذه اإلستراتيحية أحد : بالوضع القائم اإلحرفاظة إسررارييي (2

دفاعية من دالل المحافظة على المركز التنافس   ةستراتيجياالستقرار، إذ تُعد هذه اإل

 اإلحتفاظ  من اتباعها هو لصد هجمات المنافسين فضالً عن ساساألللمؤسسة، والغرض 

المنتجات الت  تندرج ف   ستراتيج بالمستهلك وكسب والءه وعليه يناسب هذا الديار اإل

مربع ادرار النقدية القوية والت  تدر تدفقات نقدية كبيرة وبذلك ال ينبغ  تدصيص 

استثمارات قليلة ف  هذا المجال وذلك للمحافظة على سيطرة واستحواذ ادرار النقدية ف  

السوق ألن ذلك قد يؤدي إلى تراجعها ومن جانب ادر ال يستدع  ذلك تدصيص 

 .74األدرىكبيرة ألن هذا سيكون على حساب المنتجات  استثمارات

 االنكماش وتهدف اتإستراتيجيه  إحدى : إسرراريية الحصااد )الرصفية الرادرييية( (3

ة ستراتيجياألمد الطويل، وهذه اإل ها ف التدفقات النقدية لألمد القصير مع إهمال أثر  الى

غير الواعد وبعض عالمات تتناسب مع منتجات أبقار النقد الضعيفة ذات المستقبل 

الحصاد تعود ف  النهاية إلى  ةإستراتيجيإن  االستفهام وكذلك بعض منتجات دلية الكالب.

  الدروج من السوق بعد أن يتم حصاد ما يمكن حصاده.

هذه اإلستراتجية بعدم الوضوح الدقيق، مثال ال يمكن تحقيق هدف إستراتجية  تتسم

سوق ما بل يكون الهدف تحصيل ما يمكن  % من31الحصاد ف  االستحواذ على 

إن نجاح إستراتجية الحصاد يعتمد بعكس إستراتجية االنكماش على إطالة فترة  تحصيله.

 القشط التدريج  للسوق أطول ما يمكن.

االنكماش أيضا،  اتإستراتيجيوه  إحدى  :إسرراريية الحذف ) الرصفية اليزئية ( (4

وهذه اإلستراتجية تلجأ إليها المؤسسات ذات المنتجات المتعددة أو وحدات العمل المتعددة، 

حيث تقوم المؤسسة بحذف منتج أو أكثر أو دط منتجات ف  ظرف يتميز بالفشل ف  
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إن هذه  تحقيق األهداف، أو عدم توفر اإلمكانيات لالستمرار بمجموع المنتجات.

د يتم استغاللها لتحقيق أهداف النمو وذلك الستثمار األموال ف  مجاالت اإلستراتجية ق

 أعمالأدرى بعد الحذف وف  حالة عدم البناء فإن هذه اإلستراتجية تؤدي إلى تقليص 

لبعض منتجات عالمات االستفهام  إستراتيج المؤسسة وتستددم إستراتجية الحذف كديار 

 وبعض منتجات دلية الكالب.

من الجدير بالذكر بداية  :75هامسرويارو ة(سررارييية )البادائل اإلسرراريييالخيارات اإل -اد 

على  ةستراتيجياإل دارةاإلوه :  ةستراتيجياإل دارةبين ثالثة مستويات لإل يتم التفريق

أو العمل  عمالوحدات األعلى مستوى  ةستراتيجياإل دارةاإلككل، و المؤسسةمستوى 

 دارةاإلعلى المستوى الوظيف . إْذ تتفق أدبيات  ةستراتيجياإل دارةاإل، وأديراً )النشاط(

يكتسب هذا التقسيم الثالث  أهمية التفاعل  .على ثالثة أنواع من المستويات ةستراتيجياإل

نجاح تنفيذ أجل الثالثة من  ةستراتيجياإلوالتدادل والترابط ذي االتجاهين بين المستويات 

و الذي يدار بثالثة  للمؤسسة. وهو أكثر تالؤما مع الهرم التنظيم  76ةستراتيجياإل

العليا ويتم فيه وضع األهداف وصياغة الدطط  دارةاإلمستويات إدارية وه  مستوى 

و المدير العام و  دارةاإلووضعها ضمن اإلطار العلم  من قبل مجلس  ةستراتيجياإل

 ةستراتيجياإليسمى هؤالء بالمدراء و المؤسسةالطاقم العامل ف  أعلى المستويات ف  

أما المستوى  بشكل عام. للمؤسسة ستراتيج اإل  والتوجه اإلنتاجوتهدف تحديد المزيج 

مثل المالية  المؤسسةية ف  ساساألالوسطى الذي يضم اإلدارات  دارةاإلالثان  فهو مستوى 

و التسويق و الموارد البشرية وغيرها من اإلدارات وتهدف إلى تحقيق الميزة التنافسية، 

التشغيلية أو المباشرة أو  دارةاإلالدنيا ) دارةاإلبينما يضم المستوى الثالث مستوى 

 اإلنتاجاإلشراقية( كافة الوحدات اإلدارية الت  لها المساس المباشر بالتعامل مع أدوات 

 سيتم التحدث عنوفيما يل   .77تعظيم إنتاجية الموارد بشكل كبير كالعمال والفنيين،

 ة المؤسسة على النحو اآلت :إستراتيجي

 :Corporate Strategy Level (العامة -الكلية)المؤسسةة إسررارييي (1

الت  تحدد  األنشطة إدارةبأنه  ةستراتيجياإل دارةاإليمكن تعريف هذا المستوى من 

أهداف، ورسالة فضال عن ، األدرى المؤسساتالت  تميزها عن  المؤسسةدصائص 

تدصيص الموارد المتاحة إلنجاز أنشطتها. وبناًء على فضال عن ككل،  المؤسسة

ف  هذا المستوى تقع على عاتق  ةستراتيجياإل دارةاإلالتعريف السابق فإن مسؤولية 

من دالل امتالكهم الرؤيا  ستراتيج اإليقومون بدورهم  إذْ ، للمؤسسةالعليا  دارةاإل

 دارةاإلككل. ف  هذا المستوى تتولى  للمؤسسة اتستراتيجياإلالشاملة لتطوير 

وتحديد  المؤسسةالمتصلة لصياغة رسالة  األنشطةعملية تدطيط كل  ةستراتيجياإل

تتسم  .ةستراتيجياإلوحشد الموارد الالزمة وصياغة الدطة  ةستراتيجياإلاألهداف 

ككل  المؤسسةهذا المستوى بطول المدى الزمن  والشمولية على مستوى  اتإستراتيجي

والمدير العام)القوة  دارةاإلالعليا المتكونة من مجلس  دارةاإلالعليا  دارةاإلتتولى  إذْ 

الت  تميزها عن  المؤسسةالت  تحدد دصائص  األنشطة إدارةالتنفيذية( ومساعديه.
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حيث تنقسم الى  المؤسسةعلى مستوى  اتستراتيجياإل. وتتنوع 78األدرى المؤسسات

 Stability ة االستقرارإستراتيجيرئيسية تتمثل ب اتإستراتيجياربع بدائل أو 

Strategy ة النمو إستراتيجيوGrowth Strategy شة االنكماإستراتيجيو 

Retrenchment Strategy مركبة )مدتلطة( اتإستراتيجيو Combination 

Strategy. 

 ة ستراتيجيالنمو المحدود،(: ه  أفضل البدائل اإل -)الثباتاإلسرقرار اتإسررارييي

لمنظمة ناجحة، وتعمل ف  صناعة مستقرة نسبياً وف  بيئة دارجية غير مضطربة ووفقاً 

ً من ستراتيجيلهذه اإل ة فإن المؤسسة تسعى لإلستمرار بنهجها وأساليبها المتبعة حاليا

دالل التركيز على ما تقدمه بهدف تعزير وتحسين صورتها التنافسية. وتضم عدة 

ة الربح، إستراتيجية التمركز وإستراتيجية الثبات النسب  وإستراتيجيمثل  اتإستراتيجي

 بطيئة. ة الحركة الإستراتيجية التريث، وإستراتيجيو

 الت  تتبعها المؤسسة  اتستراتيجيالنمو ه  اإل اتإستراتيجي: النمو اتإسررارييي

 :النمو ه  اتإستراتيجيأو زيادة حصة السوق، وأهم  األرباحلزيادة المبيعات و

التكامل األفق )ويقصد  اتإستراتيجيالنمو الدادل ،  اتإستراتيجيالتركيز،  اتإستراتيجي 

ية الحالية ف  نفس مجال النشاط الحال  من دالل إنشاء وحدات اإلنتاجبها زيادة الطاقة 

ة التنويع األفق  غير إستراتيجيالتنويع األفق  المترابط،  اتإستراتيجيف  المؤسسة(.، 

ة التكامل العمودي )ويقصد بها إنشاء وحدة دادلية لتزويد إستراتيجيالمترابط، و

لنظام توزيع دادل  لتقريب المؤسسة من  المؤسسة بمددالتها وكذلك إنشاء المؤسسة

)ويقصد كامل العمودي لألنشطة المترابطة،ة التإستراتيجيمستهلكيها النهائيين(.وتكون 

جديدة متوافقة مع مجال اإلستثمار الرئيس  من  أعمالبها ددول المؤسسة ف  مجاالت 

ة التكامل العمودي لألنشطة غير إستراتيجيحيث التكنلوجيا واألسواق أو المنتجات. و

يقصد بها االستحواذ أو اإلندماج مع منظمة ة التنويع غير المترابط )إستراتيجيالمترابطة 

ً من حيث نوعية األ ة إستراتيجية اإلندماج، وإستراتيجي(. وعمالأُدرى مدتلفة تماما

 -ادرى( المشروعات المشتركة )وتعنى تكوين كيان جديد من دالل التعاون مع منظمة

:)ويقصد بها تقديم منتجات جديدة ومتفوقة عن المنتجات الحالية بتكارة اإلإستراتيجي

 المتقادمة(.

 الت  تتبعها  اتستراتيجي: وه  اإلرقليص النشاط أو اإلنكماش اتإسررارييي

متدنياً، والذي إذا ما استمر فإنه  عمالالمؤسسة عندما يكون أداء المؤسسة أو وحدات األ

ة إنكماشية تتالءم مع واقع أداء إستراتيجيقد يعرض المؤسسة للمداطر. والبد من إتباع 

من دالل متنوعة لتدفيض  األرباحالمؤسسات المتدن . ومواجهة االتجاهات السلبية ف  

تدفيض وإعادة ة الإستراتيجي :اإلنكماش عدة أنواع منها اتإستراتيجيالتكلفة وتتضمن 

دادل المؤسسة،  عمالويقصد بها إغالق مجال األ :ة التدل  التدلصإستراتيجيالتأهيل، 

ة التصفية. يقصد بها بيع المؤسسة ألُصولها الملموسة إستراتيجية التحول، إستراتيجي

 وإغالق مصانعها. 
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عندما تمارس المؤسسة أنشطة متعددة وتظم وحدات ة المركبة )المخرلطة(: سررارييياإل

ة إستراتيجية ف  آن واحد. أو االنتقال من إستراتيجيمتنوعة تبن  اكثر من  أعمالنشاط 

ة حسب وحدة النشاط وف  ظل إستراتيجيالى أدرى او تكوين مزيج بين اكثر من 

على  اتتيجيستراأو أنواع اإل ( اشكال7-4ف  الشكل ) ضالبيئية. نستعرالمتغيرات 

 :اآلت على النحو  ة(ستراتيجي)ومتى يتم توظيفها ضمن الدطة اإل، مستوى المنظمة

ة إستراتيجي

 الثبات -االستقرار

 حافظةم

  ةإستراتيجي

 التوسع -النمو

 لهجوميةا

ة إستراتيجي

 اإلنكماش

 الدفاعية( ،)التقلص

ة ستراتيجياإل

 المركبة

 )المزيج(

SO = WT 

 األداءفجوة 

 –صغيرة 

والتكيف 

االيجابي 

ألنشطتها 

 –الداخلية 

تحسين 

 .منتجاتها

النمو 

 -المحدواد

SO > WT 

ايجابية  األداءفجوة 

ظروف بيئية 

 -ايجابية

SO < WT 

 األداءفجوة 

ضعف  –كبيرة 

عوامل بيئتها 

الخارجية العامة 

والخاصة 

 والبيئة الداخلية

تعمل غلى 

تحسين عملها 

وزيادة فرصتها 

 للبقاء

SWOT 

 المناسب ستراتيجياإل اإلختيارفي عملية 

ة ستراتيجيو تقييم البدائل اإل ها الحالية والمستقبليةأعمالالى تحليل المؤسسة تحتاج 

 : وهياألداءنماذج تحليل المحفظة لتساعد في تقويم مستوى  إستخدامب

 مجموعة نموذج بوسطن االستشارية

نموذج مصفوفة 

ماكنزي شركة 

 الكتريكجنرال 

نموذج 

 مصفوفة هوفر

 على مستوى المنظمة، ومتى يتم توظيفها اتستراتيجي( اشكال اإل7-4الشكل )

القيت  –ة ستراتيجياإل ادارةاإلماادة  -محاضرات )غير منشورة( ،المرجع: نصير محمد عزال

 .2022-2020 ،كلية الكوت الجامعة - عمالاأل إادارةقسم –على طلبة المرحلة الثالثة 

 عمالة وحاد  األإسرراريييأو  Business Strategy Level عمالة األإسررارييي (2

Strategic Business Unit (SBU) : ه  وحدة تنظيمية تشكلت ألغراض

ف  الدرجة األولى ف  منظمات  SBUsواستددمت  ستراتيج اإلالقرار  إتداذالتدطيط و

المتعدد وتضمنت المجاميع المتصلة بالمنتجات أو الددمات الُموجهة إلى مجموعة  اإلنتاج

الداصة بكل وحدات  ةستراتيجياإلتتولى صياغة وتنفيذ الدطة  .79من الزبائن المتميزين

الداصة بالدطة  األنشطةيعن  انها تكون مسؤولة عن تدطيط وتنظيم كل  عمالاأل

ف  هذا  ةستراتيجياإل دارةاإلتمثل  ات الالزمة لتنفيذه.القرار إتداذللوحدة و ةستراتيجياإل

، فقد يكون لدى المؤسسةالت  تدص نشاط محدد دادل  اتستراتيجياإلالمستوى الدطط و



218 

 

ق مجال مستقل بذاته وله مدير مسئول عنه فنطل يعدأنشطة مدتلفة فكل نشاط منها  المؤسسة

 ( اآلت :7-4) كما موضحة ف  الشكل ستراتيج اإلعليه وحدة النشاط 

 
 عمالاأل اتإستراتيجي ( 7-4شكل )

 ةستراتيجياإلالذهبي، جليلة عيدان، ضرورة تطوير اعدااد الموازنات في ضوء التغيرات  المرجع:

 .73،ص:2005، جامعة بغدااد، اإلقتصاادية، مجلة العلوم االادارية واإلقتصااديةللوحدات 

ف  السوق ومن ثم فان هذا  المؤسسةان هذا المستوى يدتص بتحديد كيفية تنافس  ويذكر

الديار يهتم بنوع المنتجات والددمات الت  ينبغ  تطويرها وتقديمها، واألسواق الت  يفضل 

عند هذا المستوى تتجه نحو إرضاء حاجات  ةستراتيجياإل األنشطةالتعامل معها. وأن 

تعمل ف  مجال واحد فقط،  المؤسسةأي أن  المؤسسةدادل  األنشطةأما إذا لم تتعدد  الزبون.

 ستراتيج اإلوعلى مستوى وحدة النشاط  المؤسسةعلى مستوى  ةستراتيجياإلفهذا يعن  أن 

على مستوى وحدة النشاط  ةستراتيجياإل دارةاإلة واحدة. وتقع مسؤولية إستراتيجيتكّون 

 ةإستراتيجي. وتأدذ 80المؤسسةف   الرئيسية األنشطةعلى عاتق مديري  ستراتيج اإل

 بورتر وتأدذ اتإستراتيجيالتنافسية وما تعرف ب اتستراتيجياإلأو ما قد يعبر عنه ب عمالاأل

ة إستراتيجية القيادة ف  التكلفة وإستراتيجي: ه  Porter ,Michael العدة أشك

 اتستراتيجياإلة التركيز. وسيتم تناولها ف  المحور الداص بإستراتيجيالتميز)التنويع(،و

( يصور 8-4ة والجدول )التنافسية ضمن مباحث الفصل السادس ف  المبحث الثالث القادم

 .اآلت  بورتر العامة اتإستراتيجي

 
 بورتر العامة اتإستراتيجي (8-4 الشكل )

Source: Porter ,Michael, Competitive Strategy, The Free 

press,N.Y1980,P:,39. 
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استناداّ إلى ذلك فان  لقوى الرنافس في الصناعة: بوررر اتإسرراريييأهم مرطلبات رطبيق 

لغرض التنافس بالسوق ولغرض  اتستراتيجيكل منظمة بحاجة إلى أن تدتار إحدى هذه اإل

ه لمواجهة الوضع التنافس  اتإستراتيجيكسب الميزة التنافسية. وقد بّين بورتر عندما قدم 

 للبيئة أن هناك دمس قوى تنافسية ه :للمؤسسة, ونتيجة لعملية التحليل التنافس  

القوة التفاوضية  -تهديد المنتجات البديلة -تهديد المؤسسات الجديدة -)درجة المنافسة

المؤسسة ف   Positionإن مكانة يقول بورتر. 81القوة التفاوضية للمجهزين( -للمشتري 

ربحية الصناعة. الصناعة ه  الت  تحدد إذا ما كانت ربحيتها أعلى أو أقل من متوسط 

فالمؤسسة الت  تستطيع التموضع بشكل جيد قد تكسب معدالت عالية على الرغم من عدم 

ية لألداء ساساألإن القاعدة .مالءمة هيكل الصناعة وكون معدل ربحية تلك الصناعة معتدالً 

فوق المتوسط ف  المدى الطويل ه  الميزة التنافسية المستدامة )أي مدى امتالك المؤسسة 

لميزة التنافسية المستدامة(، ولذلك تستطيع المؤسسة أن تستحوذ على الكثير من نقاط القوة ل

يان من الميزة التنافسية الت  يمكن للمؤسسة أساسوالضعف إزاء منافسيها. وهناك نوعان 

أن تمتلكها: التكلفة المندفضة، والتمايز. إن جوهرية أي من نقاط القوة أو الضعف الت  

يمكن أن تمتلكها المؤسسة ه  ف  المحصلة النهائية دالة ف  تأثيرها على التكلفة أو التمايز 

Differentiation من هيكل الصناعة. إنهما  -ف  المقابل-. وتنبع ميزتا التكلفة والتمايز

تنتجان من قدرة المؤسسة على مجاراة القوى الدمس )الدادلين الجدد، المشترين، البدائل، 

يين من الميزة ساساألإن مزج النوعين .الموردين، المنافسين( بطريقة أفضل من منافسيها

تتطلع المؤسسة لتحقيقهما من  الت  األنشطةالتنافسية )التكلفة المندفضة، والتمايز( مع مجال 

وتلك  فوق المتوسط ف  الصناعة، األداءية للوصول إلى أساس اتإستراتيجيداللها يقود إلى ثالث 

والتركيز ،Differentiation،والتمايزCost leadershipه : قيادة التكلفة  اتستراتيجياإل

Focus التكلفةعلى  ة التركيز على بعدين، التركيزإستراتيجي. وتشتملCost focus،  والتركيز

ية ساساأل اتستراتيجية من اإلإستراتيجيتتضمن كل  .Differentiation focusعلى التمايز 

ة تمزج االدتيار الداص ستراتيجياً جذرياً لتحقيق الميزة التنافسية، فاإلإدتالفمساراً مدتلفاً 

ً إستراتيجيبنوع الميزة التنافسية المرجوة مع مجال السوق المستهدفة   Strategic ا

target  تا قيادة التكلفة والتمايز إستراتيجيوالت  تمثل مسرح تحقيق الميزة التنافسية. وترم

إلى تحقيق الميزة التنافسية ف  مدى واسع من حصص الصناعة، ف  حين تهدف 

ركيز التركيز إلى تحقيق ميزة التكلفة )التركيز على التكلفة( أو التمايز )الت اتإستراتيجي

على التمايز( بالتركيز على حصة سوقية داصة بهدف ددمة حاجاتها بشكل أفضل من أي 

ية تتنوع بشكل أساسة تنافسية إستراتيجيمنافس آدر.إن األفعال المحددة المطلوبة لتنفيذ كل 

ية وتنفيذها أمراً ليس ساساألة ستراتيجيواسع من صناعة ألدرى. فبينما يُعّد ادتيار اإل

تحقيق الميزة التنافسية الت  يجب أن أجل اها تمثل مسارات منطقية من سهالً، نر

 اتستراتيجيإن الفكرة الت  تكمن وراء مفهوم اإل  ف  أي صناعة. Probedتُستكشف

ة، وأن تحقيق الميزة التنافسية إستراتيجيية ه  أن الميزة التنافسية تقع ف  قلب أية ساساأل

فإذا أرادت المؤسسة أن تحصل على الميزة  ،باالدتياريتطلب من المؤسسة أن تقوم 

التنافسية فإنه يجب عليها أن تدتار نوع الميزة التنافسية الت  تتطلع للحصول عليها، 
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 All things"والمجال الذي ستحصل فيه عليها. فأن تكون المؤسسة "كل ش ء لكل الناس"

to all people" ستراتيج يعد وصفة للتوسط اإل Strategic mediocrity  وأداء أقل

 من المتوسط، ألن ذلك غالباً ما يعن  أن المؤسسة ليس لديها ميزة تنافسية على اإلطالق 

الدطوات العملية الت  تم حددت مفسرات لألداء المنظم  التنافس ،  هناك مجموعة من 

ية ساساألبورتر التنافسية  اتإستراتيجيجميع  مفهوماوالت  ه  تمثل ف  الوقت نفسه تمثيالً 

 ( اآلت : 7 -4، والت  يصفها جدول )األداءمع اإلشارة إلى المؤشرات الدالة إحصائياً ف  

 الرنافسية  اتسررارييي(: بعض المؤشرات العملية المصاحبة لممارسة اإل7 -4يادول رقم )

ة إسررارييي

 الرمايز

إسررارييي

  قيااد  

 الركلفة

ة الرركيز مع إسررارييي

 الركلفة المنخفضة

ة إسررارييي

الرركيز مع 

 الرمايز

اإلبداع ف  -

التكنولوجيا 

واألساليب 

 التسويقية

اإلبداع  تعزيز -

والقدرات 

 الدالقة

بناء حصة - 

 سوقية كبيرة.

تقليل -

تكاليف 

 التوزيع.

تقديم ددمة مميزة - 

 للزبون.

 تحسين الكفاءة التشغيلية.- 

الرقابة على جودة - 

 المنتجات.

التدريب المكثف لألفراد - 

العاملين ف  الصف 

 األمام  من المؤسسة.

تقديم - 

المنتجات 

 الداصة.

إنتاج سلع أو - 

ددمات 

للحصص 

 ذات السوقية

 السعر العال .

Source: Akan, O., Allen, R.S., Helms, M.M.,& Spralls,S.A.2006 p:45 

 ةسررارييياإلأو  Functional Strategic Level الوظيفية ةسررارييياإل (3

ف  هذا المستوى  ةستراتيجياإل دارةاإلتحدد  :Operating Strategyالرشغيلية 

الوظائف الفرعية دادل النشاط، وه  الزمة لتدعيم  دارةالالزمة إل اتستراتيجياإلالدطط و

 .للمؤسسةالعامة  ةستراتيجياإلة النشاط وصبغها بالصبغة العملية لتحقيق إستراتيجيوتقوية 

إلى وجود وحدات تنظيمية مستقلة لكل  من الشؤون المالية،  المؤسساتوعادةً ما تميل 

 يعدعلى المستوى الوظيف ، و ةستراتيجياإل دارةاإلتمثل هذه الوحدات  إذْ والموارد البشرية، 

 . 82الوظيفية كٌل على حسب وظيفته اتستراتيجياإلمديريها مسئولين عن 

ً سبعة ه   الرئيسية األنشطةحسب  اتستراتيجياإليمكن تقسيم  : اتإستراتيجيإلى أنواعا

 ية، التمويل، البحث والتطوير، الموارد البشرية، التسويقاإلنتاجوالعمليات  اإلنتاجالشراء، 

وعلى  بإيجازه اتستراتيجيوسيتم تناول بعض هذا اإل .ة نظم المعلوماتإستراتيجيوأديراً 

 النحو اآلت :

 العمليات عملية جوهرية لكل انواع  إدارةتُعد  / العمليات: اإلنراج إادار ة إسررارييي

بتوفير البيئة المادية والمعنوية وحماية  دارةاإلويتمثل الهدف الرئيس لهذه  ،المؤسسات

، يتم ادتيار اتستراتيجيعبر مجموعة من اإل اإلنتاجتحقيق عملية أجل هذه البيئة من 
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ما يتعلق  اتستراتيجيبالمنظمة. ومن هذه اإلأي منها على وفق الظروف الت  تحيط 

 اتإستراتيجيبالمنتج، ومنها ما يتعلق بالتشغيل، وطبيعة التكنولوجيا المستددمة، ومنها 

 اتإستراتيجيتتعلق بالتدطيط والرقابة وقد تكون كلية او جزئية او مرحلية، ومنها 

ة أما اإلحالل فيتمثل الصيانة واإلحالل وهنا إما ان تكون الصيانة عالجية أو وقائي

 والمعدات الرأسمالية. اآلالتبتجديد 

 ال تقتصر وظيفة التمويل على توفير النقدية فقط، وانما تستددم  ة الرمويل:إسررارييي

تريد زيادة نقديتها.  أعمالالقرارات المتعلقة باستثمارات رأس المال لكل وحدات 

وتهدف وظيفة التمويل الى تقدير وتوفير الموارد المالية وتوظيفها بما ينسجم ورسالة 

بشكل داص، لك  يتسنى  األداءة بشكل عام، وكفاءة ف  ستراتيجيواهدافها اإلالمؤسسة 

 الت  تغط  جميع المجاالت المتعلقة بالوظيفة التمويلية، اتستراتيجيتبن  اإل دارةلإل

والت  تتمثل بتحديد االموال الالزمة لها واستثماراتها والتدطيط للعمليات المالية 

ة ادراك االسواق ستراتيجيالقرارات الداصة بها. ومن مكونات هذه اإل إتداذورقابتها، و

 المالية، ومعايير جودة االستثمار ومعايير الربحية، وسياسة الرقابة المالية.

 تعتمد على مكونين لكل من المنتج والددمة، وتشير رة البحث والرطويإسررارييي :

عملية البحث والتطوير الى كل الجهود العلمية والبحثية الت  تؤدي بالنهاية الى 

تحسينات وإبداعات ف  مدرجات المنظمة. وتهدف هذه العملية الى تقليل الكلف وزيادة 

ة البحث والتطوير إستراتيجياعتماد  المؤسساتالعوائد بكفاءة اعلى. وينبغ  على جميع 

ألنها تسهم ف  تحقيق الميزة التنافسية للمنظمة. ويمكن تشديص وتحديد دور البحث 

والتطوير من دالل قياس نسبة التغيير ف  المدرجات الى التغيير ف  المددالت وناتج 

 البحث والرطوير.العملية مقسوماً على االستثمار ف  

 ة هو بناء ستراتيجيهذه اإل إستددامالهدف من شرية: المواراد الب إادار  اتإسررارييي

 اتإستراتيجية للمنظمة، وتشمل ستراتيجيقوة عمل قادرة على تحقيق االهداف اإل

المؤسسة التدطيط الحتياجات  اتإستراتيجيفرعية منها:  اتإستراتيجيالموارد البشرية 

التدريب  اتإستراتيجيترتبط باالدتيار التعيين، و اتإستراتيجيمن الموارد البشرية، و

ذات صلة بالنقل والترقية  اتإستراتيجيتطوير مهارات القوى العاملة، وأجل من 

 متعلقة بتقويم اداء العاملين. اتإستراتيجيوالمكافآت وتحفيز العاملين، و

 فرعية، ه :  اتإستراتيجيتشتمل وظيفة التسويق على اربعة الرسويق:  اتإسررارييي

ة الترويج. إستراتيجية منافذ التوزيع، إستراتيجي ،ة التسعيرإستراتيجية المنتج، إستراتيجي

الى تحقيق االهداف العامة للمنظمة واالهداف الداصة  اتستراتيجيوتهدف هذه اإل

، وتسهم ف  فهم حاجات المستهلكين وتحويلها الى فرص تسويقية، عماللوحدات األ

التوازن بين حاجات السوق وإمكانات المنظمة، ومن ثم تحقيق الميزة والسع  لتحقيق 

 التنافسية.
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تنفيذ  :Strategic Implementation ةسررارييياإلثالثاً: مرحلة رنفيذ 

 األنشطةوتشمل هذه  .: من دالل البرامج التنفيذية والميزانيات واإلجراءاتةستراتيجياإل

التركيب التنظيم ، السياسات التنظيمية، نظام المعلومات، األفراد، القيادة، نظام المكافآت 

 والتعويض، نظام اإلتصاالت، نظام التدطيط، ونظام التقويم والرقابة

والوظائف، وكذلك بعد إدتيار  عمالواأل المؤسسةعلى مستوى  ةستراتيجياإلبعد صياغة 

ف  موضع التنفيذ.  ةستراتيجياإلإنه يكون منطقياً أن توضع المناسب، ف ستراتيج اإلالبديل 

ويعرف تنفيذ  .ةستراتيجياإل دارةاإلوتعد عملية التنفيذ ه  المرحلة قبل األديرة من عمليات 

والفعاليات المترابطة الت  تمارس لوضع  األنشطةبأنه سلسلة من  ةستراتيجياإل

واإلجراءات.  والموازنات الماليةموضع التنفيذ من دالل البرامج التنفيذية  ةستراتيجياإل

التركيب التنظيم ، السياسات التنظيمية، نظام المعلومات، األفراد،  األنشطةوتشمل هذه 

القيادة، نظام المكافآت والتعويض، نظام اإلتصاالت، نظام التدطيط، ونظام التقويم 

 :83ة يعتمد علىستراتيجيلإل والرقابة. إن التنفيذ الفعال

 ة والهيكل التنظيمي المناسب حيث أن الهيكل ستراتيجيوجود توافق بين اإل

 والفعاليات.  األنشطةة. والتخصيص المتوازن للموارد على ستراتيجيالتنظيمي يتبع اإل

 ة و مشجعة للعمل. فضال عن وجود ستراتيجيأن تكون الثقافة تنظيمية مناسبة لإل

 مالئم. للمساعدة على اإلنجاز بشكل مالئم.نظام تحفيز 

 ة وتعديل السياسات الحالية التي ستراتيجيأن تكون السياسات مالءمة وداعمة لإل

الموضوعة. وتوافر المهارات الالزمة لدى المديرين من  اتستراتيجيتتعارض مع اإل

 ة بفعالية.ستراتيجيتنفيذ اإلأجل 

  :البرامج والموازنة، واإلجراءات. مساندة وجود أنظمة معلومات إدارية فعالة مثل

 ة.ستراتيجيلتطبيق اإل

ورنفيذها ةسررارييياإلالعالقة بين صياغة  .1
84

أن المدادل الشمولية والتكاملية تشير : 

حيث  ,إلى أن هاتين المرحلتين الصياغة والتنفيذ يتبادالن التأثير و بينهما عالقات كبيرة،

قدرتها في القيام بكال المرح لتين بشكل دقيق أن نجاح مؤسسة األعمال يعتمد على 

وصحيح و مترابط، وفي واقع الحياة العملية ال يمكن أن تصل المؤسسة و باستمرار و 

لفترات زمنية طويلة و عديدة و بشكل دائم إلى تحقيق هذه المعادلة، حيث يمكن أن 

ستقبل يحصل ضعف نسبي في عملية الصياغة بسبب عدم القدرة على إستشراف الم

 بشكل دقيق في األمد البعيد، وهنا ينتظر من عمليات التنفيذ الفعال أن تسد النقص

الحاصل في مرحلة الصياغة. أما في حالة كون عمليات صياغة اإلستراتيجية، وعمليات 

تنفيذها ضعيفة فإننا نتوقع فشال يمكن أن تعالجه المؤسسة سواء كانت بتحسين قدرتها في 

آليات التنفيذ و كوادرها البشرية. الشكل اآلتي يوضح هذه العالقة.  الصياغة أو بتطوير

(: العالقة بين صياغة اإلستراتيجية وتنفيذها اعتمادا على األدبيات 9 -4والشكل )

  اإلدارية المتخصصة وعلى النحو اآلتي:
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 ةسررارييياإلصياغة 

 ضعيفة يياد 

ذ 
في
رن

إل
ا

يي
ري
را
سر

ة
 

اد 
يي

 

 إلستراتيجيتها متقنة /النياح

 العليا دارةاإل فيها تؤدي

 باق فضال عن  مهما دورا

فعال  وتنفيذ المتدصصين

 عال  بالتزام فيه تساهم

 مؤسسة أجزاء مدتلف

 .فيها والعاملين عمالاأل

 

 أن الفعال للتنفيذ يمكن إنقاذ )مغامر (

 معينة جوانب ف  الوارد القصور يعالج

 ال ولكنه ،ةستراتيجياإل صياغة من

 إشكاالت يتجاوز أن باستمرار يستطيع

 يإستمرار الرديئة، الصياغة ومحددات

 ف  اليابانية المؤسسات أن البعضيعتقد 

 كانت العالم  للسوق ددولها بداية

 ف  النقص الحاصل من كثيرا تغط 

 أساليب دالل من اتإستراتيجيصياغة 

 األمر فيها، لكن للتنفيذ فعالة وأطر

 يةأساس تغيرات إجراء إلى يحتاج

 لك  الصياغة ف  عمليات وجوهرية

 عمل ومالئمة لمتطلبات متماشية تصبح

 .المؤسسة

فة
عي
ض

 

 الصياغة عمليات أن/مشكلة

 ال اتستراتيجيلإل المتقنة

إلى  تنقل لم إدا شيئا تعن 

 نتائج لتعط  أفعال

 تنفيذ دالل من مستهدفة

 التركيز ومن الدطأ,لفعا

 على قبل المديرين من فقط

دون  النظرية الصياغات

 التنفيذ بمعوقات اإلهتمام

 الكوادر وبناء وإشكاالته

 الالزمة واألطر والهياكل

 ةستراتيجياإل تنفيذ لعملية

 مؤسسات ف  المنطق  من/ الفشل

 عملية فيها تكون ال الت  عمالاأل

 إن .وتنفيذها جيدة ةستراتيجياإل صياغة

 يتطلب الفشل، ولذلك حاالت تحققت

 .المستويين على تغيير إجراء األمر

 

وتنفيذها من اعدااد الباحث اعتماادا على  ةستراتيجياإل(: العالقة بين صياغة 9 -4شكل )

 .األادبيات اإلادارية المتخصصة

 Consultingقدمت مجموعة ماكنزي اإلستشارية : ةستراتيجيلتنفيذ اإلماكنزي  أنموذج

frim Mckinsy and company  يسمى ً يتكون من العناصر  Sevsn Sأنموذجا

وال يمكن ألي شركة النجاح دون . ةستراتيجياإلالتنظيمية السبعة الضرورية لنجاح تنفيذ 

أن تكون جميع هذه العناصر منسجمة معًا. وتم تطوير هذا النموذج في أوائل الثمانينيات 

و تنقسم في  على يد االستشاريين في شركة ماكينزي، توم بيترز وروبرت ووترمان.
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، هي ”عناصر ملموسة صلبة 3نموذج ماكينزي، مجاالت التنظيم السبعة إلى 

غير ملموسة، وهي القيم المشتركة  ”عناصر ناعمة 4والهيكل واألنظمة،و ةستراتيجياإل

ويمكن االستفادة من تطبيق هذا النموذج في  وفريق العمل. دارةاإلوالمهارات ونمط 

، المؤسسة، ودراسة التأثيرات المحتملة للتغيرات المستقبلية داخل المؤسسةتحسين أداء 

 اتستراتيجياإلبين األقسام المختلفة، وتحديد أفضل الطرق لتنفيذ  اإلنسجاموتحقيق 

( يوضح 10-4والشكل ) وخلق ميزة تنافسية مستدامة. المؤسسةالمقترحة لتحقيق أهداف 

 ة اآلتي:ستراتيجيلتنفيذ اإلأنموذج ماكنزي 

 
-Mckinsey-7s ةستراتيجياإللتنفيذ ( أنموذج ماكنزي اإلستشارية 10-4شكل )

model 

هناك  :سررارييياإلوالرقويم  ةسررارييياإلالرقابة  ةسررارييياإلرابعاً: مرحلة الرقابة 

وجهات نظر سابقة تنادى بأن الرقابة تعتمد على مقارنه نتائج المعايير السابق تحديدها بعد 

اإلجراءات التصحيحية إال إن هذا المددل ال يفيد ف  الرقابة  إتداذاالنتهاء من التنفيذ ثم 

من تغرق وهذا قد يس) ةستراتيجياإلإذ ال يعقل االنتظار حتى يتم تطبيق  ةستراتيجياإلعلى 

محل الرقابة التقليدية  ةستراتيجياإل(. هذا فالبد من إحالل الرقابة دمس سنوات أو أكثر مثالً 

مسئولين عن اإلجابة عن التساؤالت  المؤسسةين ف  ستراتيجياإلوعلى ذلك فإن المديرين 

 المؤسسةصحيحة ؟ وهل  للمؤسسةية ساساألهل االفتراضات الداصة باالتجاهات  :التالية

كيف يمكن  إجراءات تصحيحية؟ إتداذسائرة ف  االتجاه السليم ؟ وهل هناك حاجه إلى 

 .إجراءات ؟ تداذ؟ هل تم تحقيق األهداف الموضوعة ؟ هل هناك حاجة إلاألداءوصف 

الفعل  بالنتائج أو األهداف  األداءويعتمد جوهر عملية التقييم والرقابة على مقارنة 

العليا لتقييم  دارةالتغذية المرتدة من المعلومات الضرورية لإل المرغوب تحقيقها، ثم توفير

القرارات التصحيحية المناسبة كلما دعت الحاجة لذلك. وف  هذه المرحلة يتم  إتداذالنتائج و

ً ف  مرحلة الصياغة  ةستراتيجياإلتحديد مدى مساهمة  ف  تحقيق األهداف المحددة مسبقا
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المدطط له ف  الدطط  األداءالفعل  يتماشى مع  األداء، والتأكد من أن ةستراتيجياإل

من دالل وضع معايير لألداء ومقارنة مستويات  ةستراتيجياإلويتم تقويم  ،ةستراتيجياإل

الفعلية بالمعايير الموضوعة ومن ثم يتدذوا قراراً يتعلق باإلجراءات التصحيحية  األداء

الت  تم اكتشافها  عمالأداء األبهدف تصحيح األدطاء، ومعالجة أسباب القصور ف  

  األداءالفعل  مع معايير  األداءليتناسب 

 عمليات " ةستراتيجياإل الرقابة تعن  :Strategic Control: 85 ةسررارييياإلالرقابة 

 بما و فعالة و بصورة كفؤة المؤسسة ةإستراتيجي تطبيق على المستمرة التنظيمية السيطرة

 القدرات و الموارد ف  هدر دون من , ةستراتيجياإل أهدافها و المؤسسة رسالة تحقيق يضمن

 أنشطة المديرون داللها من يراقب الت  العملية":بأنها تعرف كماالتنظيمية.  و المادية

 لتحسين التصحيحية اإلجراءات إتداذ، واألداء فاعليةو كفاءة مدى لتقييم وأعضائها المؤسسة

 تعن  اإلستراتييجة الرقابة بأن القول يمكن عليه و .الكفاءة و للفاعلية يفتقر كان ما إذا األداء

 تم ما بين تقع قد الت  معالجة االنحرافات دالل من الصحيح الطريق على المؤسسة وضع

 مستمرة الرقابة والتقييم عملية تكون أن على ,نتائج من إليه التوصل تم وما كأهداف تحديده

  .وفعالة

نظام للتعرف على  اإلستراتييجة الرقابةتعد  :ومسرلزمارها اإلسررارييية الرقابة أهمية .1

اي مدى نجاحها ف  الوصول إلى اهدافها وغاياتها وذلك  المؤسسة اتإستراتيجيمدى تنفيذ 

وبنائها  التنظيمية ةستراتيجياإلتنفيذه فعال مع ما هو مدطط وتعديل  ما تممن دالل مقارنة 

ككل من  ةستراتيجياإلعملية ترشيد وتقييم  والتقييمالتوجيه أجل وغلق انظمة الرقابة من 

والتوجه  -المتعلقة بالتحليل البيئ   األنشطة -التأكد من كفاءة تنفيذها وتركز على )أجل 

التأكيد على سالمة الدطوات أجل من  - ،ةستراتيجياإلالتنظيم ، = وتصميم وتنفيذ 

ويجب أن تتوافر عدة شروط ف  وسائل  اإلجراءات المتبعة واتساقها من عمليات التنفيذ(.

نظرة مستقبلية  ةستراتيجياإلالرقابة مثل مراعاة الموقف )فمثال يجب أن يكون لنظم الرقابة 

ة موقفية بمعنى تصميم عدة إستراتيجيوتاريدية ف  نفس الوقت، وهذا يحتاج إلى بناء دطط 

ف  ضوء المواقف  بسهولة ويسربدائل مقدما لسيناريوهات أو ظروف مستقبلية يمكن تبنيها 

الفعلية( والتناسب مع الدطط والمواقع التنظيمية والمستويات اإلدارية وشدصيات المديرين 

والمسئولين والهيكل التنظيم  وإظهار االستثناءات ف  النقاط الحرجة والموضوعية والدقة 

 والمرونة.

اعاة أن عائد وأثر ب مرو يجب أن يكون العائد من الرقابة أكبر من تكلفتها كما يج

يحتاج ف  تحديده إلى وقت طويل نسبيا ومراعاة أن أغلب القرارات  ةستراتيجياإل

يتطلب و يصعب إلغاؤها أو تعديلها بمجرد البدء ف  تنفيذه أو أثناء التنفيذ. ةستراتيجياإل

اقتصار -)ة منها: ستراتيجيمستلزمات تحقيق الرقابة اإلتوافر ة ستراتيجيتحقيق الرقابة اإل

بناء بعض المقاييس النوعية او الكمية ومتابعة  -الرقابة على حد أدنى من المعلومات.

شمولية نظام الرقابة على  -اجراء التصحيحات.أجل مراعاة عنصر الزمن من  -النتائج.

مكافأة النجاح بدالً من معاقبة  -اكتشاف االستثناءات ومعالجتها. -المدى البعيد او القريب.

 (.الفشل
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وما تتضمن من قياس  ةستراتيجياإلواجه الرقابة ت :86ةسررارييياإلمشكالت الرقابة  .2

ً فيها مشكالت عدة أهمها مشكلتا االفتقار إلى األهداف أو  ً مهما لألداء الذي يشكل جانبا

الكمية وعدم قدرة نظام المعلومات على توفير المعلومات الصحيحة ف   األداءمعايير 

للعمليات الحالية على  الوقت المناسب، فتوجه المدراء نحو تحليل اآلثار القصيرة األمد

وإهمالهم اآلثار البعيدة األمد هو احد المداطر الدفية والكبرى على القرارات  ةستراتيجياإل

هو أكثر  بان التوجه القصير األمد اإلعتقادباب هذا التوجه إلى وقد تعود أس .ةستراتيجياإل

المدراء بإدضاع أنفسهم  ال يرغبوقد  .عدم تقدير أهمية التوجه البعيد األمد ثمأهمية و

 تحليالت. لهذهأو ليس لديهم الوقت الكاف   للتقويم البعيد األمد

المساعدة لتحقيق  األنشطةوهناك مشكلة استبدال األهداف الت  تحدث عندما تصبح  

المساعدة لتحقق أهداف أدرى  األنشطةاألهداف ه  األهداف نفسها أو عند تعديل هذه 

األمثل، تشير األولى  األداءوهناك نوعين من المشكلة هما استعاضة السلوك والقصور عن 

ت الت  ال إلى ميل المدراء إلى التركيز على السلوكيات الت  يمكن قياسها بدالً من السلوكيا

مما يؤدي إلى تدن  مستوى  األنشطةيمكن قياسها بسبب صعوبة وضع معايير لبعض 

أما الثانية فه  ناتجة عن إنشاء مراكز مسؤولية منفصلة دادل  .على المستوى البعيد األداء

الواحدة و  المؤسسةبين الوحدات التنظيمية دادل  التعاونمما قد يؤدي إلى ضعف  المؤسسة

الت  تواجه الرقابة  األدرىومن المشاكل  .ككل المؤسسةالتأثير السلب  على مستوى أداء 

إلى زيادة  ثمه  الت  تنتج بسبب دضوع عملية التقويم إلى الحكم الشدص  و ةستراتيجياإل

تعن  بالضرورة  ة الحالية قد الستراتيجياحتمال الدطأ ف  تفسير النتائج فالنتائج الباهرة لإل

نجاحها كما إن عدم التقويم السليم قد يرجع إلى عوامل شدصية ال مبرر لها فقد تتمسك 

تها الحالية ليس ألنها األفضل ولكن بسبب احتالل متدذها الموقع إستراتيجيب المؤسسة

 اإلستراتجية دارةاإلال بد السع  لتطبيق أنموذج  أو تاريده أو مكانته. المؤسسةالقيادي ف  

 وصفها)المصارف( ب الددمية المؤسساتبجميع مكوناته بمفهومه العلم  بشكل جاد ف  

ً ولالستفادة من مزاياه ف  رفع  ً ملحا  دارةاإل أسلوب. إْذ يساعد تبن  األداءمطلبا

 على تحقيق مجموعة من الفوائد من أهمها:  المؤسسة ةستراتيجياإل

 ف  المستقبل.  عمالتحدد موقعها ضمن جغرافية األ للمؤسسةتحديد دارطة طريق -1

 على مواجهة المنافسة الشديدة المحلية منها والدولية. المؤسسةيساهم ف  زيادة قدرة -2

  إمكانية امتالك ميزة تنافسية مستمرة. المؤسسةيمنح -3

 .اً فعاالً إستددامالموارد  إستدداممن  المؤسسةيمكن  -4

المستويات اإلدارية ف  العملية األمر الذي يؤدي إلى تقليل يوفر فرص مشاركة جميع -5

الدالق لدى  ستراتيج اإلالت  قد تحدث عند القيام كم ينم  القدرة على التفكير  المقاومة

 .87إلى صنع األحداث وليسوا متلقين لها المدراء ويجعلهم يبادرون

 

وتمثل قدرة النظام على تصحيح .: Feedbackخامساً: الرغذية )الرايعة(العكسية 

ً إطالقها  أنشطته وعلى تزويده بالمعلومات الضرورية الالزمة الستمراره. ويمكن أيضا

على مقابلة المددالت مع المدرجات لقياس مدى تحقيق األهداف الت  ُوِضَع النظام من 
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وه  ردود أ المؤسسةأجلها. فه  عبارة عن تقييم المجتمع للسلعة أو الددمة الت  تقدمها 

تحسين جودة هذه أجل من سلع وددمات , من  المؤسسةتجاه ما تقدمه  الزبائنفعل 

أما التغذية الراجعة ف   المنتجات لضمان المنافسة الدائمة مع مثيالتها من المنتجات.

 المؤسسات، فه  من أهم العوامل الت  أصبح المدراء التنفيذيون وأصحاب دارةاإل

 هم. وُهنا يوجد قسمين من التغذية الراجعة. عمالوالشركات يعتمدون عليها ف  إدارتهم أل

: حيث يُبيِّن لإلداريين مدى ِرضى الموظف القسم األول هو الرغذية الرايعة من الموظف

ومدى حبه لها وللعمل الذي يقوم به. وتستددم  ،ها أدائهاأعمالو المؤسسةاو  المؤسسةعن 

ومحاولة تطويرها بما يتناسب مع متطلبات  ،المعلومات ف  تحسين بيئة العملهذه  دارةاإل

 . المؤسسةالموظفين، حتى يُعطوا كل ما يستطيعون من مجهود لددمة مصلحة 

وه  أهم تغذية راجعة بالنسبة ألي شركة ف   الِقسم الثاني هو الرغذية الرايعة من الزبائن،

من ددمة أو ما بيعه  المؤسسةالعالم بُمدتلَف القطاعات. ردود فِعل الزبائن على ما تقِدّمه 

، فيهمهم بالدرجة األولى الرضى العام من كافة المؤسساتهو أكثر ما تعتن  به  ،من بضائع

ا يقدمونه لهم، ويضعون معايير قياسية لجودة الددمة أو البضاعة حتى يضمنوا  الزبائن عمَّ

 وتكرار عودته لهم. ،والء الزبون

ال تبدأ من حيث ينته  آدر نشاط إنما  ةستراتيجياإل دارةاإلمن الجدير بالذكر أن ف  عملية 

 ةستراتيجياإل دارةاإله  عملية تدفق متواصل للمعلومات دالل المراحل المدتلفة لعملية 

سيستتبع بالضرورة تغييراً  ةستراتيجياإل دارةاإلألن أي تغيير ف  مكون رئيس  من مكونات 

 .88ف  كل أو بعض النموذج

 

في مرحلة )الصياغة والرنفيذ  ةسررارييياإل ادار اإلالمعوقات الري روايه  ساادساً: أهم

 والرقويم( 

 المؤسساتتعدد أهداف  -)):ةسررارييياإلالمعوقات الري روايه مرحلة صياغة   .1

الحكومية، وعدم تحديدها بشكل واضح ودقيق وجمودها وعدم تطويرها من وقت آلدر، 

أكثر من جل اإلهتمام باألهداف قصيرة األ -.لالستجابة إلى التغيرات ف  البيئة الدارجية

نقص الكفاءات اإلدارية المحترفة، الت  تمتلك القدرة  -اإلهتمام باألهداف طويلة األجل.

مما يؤثر سلباً على تحليل البيانات الت  تم جمعها عن  ،ستراتيج اإلعلى التفكير 

 والبيئة الدادلية.((  المؤسسةالمتغيرات ف  كل  من البيئة الدارجية المحيطة ب

التصميم التنظيم  وجود  -: ))ةسررارييياإلالمعوقات الري روايه مرحلة رنفيذ   .2

عدم توافر مناخ  –التمويل وغيرهاالموارد المتاحة، كالنقص ف   ندرة -البيروقراط ، 

تنظيم  ايجاب  يشوبها التعارض والصراع التنظيم  ف  مصالح األفراد أو اإلدارات 

قد تصبح عدوانية  المؤسسةجمود أو عدم تكيف ثقافة  -وتنافسها على الموارد المحدودة. 

النمط اإلداري شيوع  -لرغبتها اإلبقاء على الوضع الحال . ،الجديدة اتستراتيجيإلاتجاه 

، فاإلداري يركز على إنجاز ةستراتيجياإلمما يؤثر سلباً على تنفيذ  على النمط القيادي،
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 وتوجيههم المؤسسةالعمل وفق آلية محددة، أما القائد فهو يتجه نحو التأثير على أفراد 

 وإقناعهم لتحقيق األهداف المنشودة ((وتحريكهم تحفيزهم 

صعوبة وضع مقاييس لألهداف  -: ))ةسررارييياإلالمعوقات الري روايه مرحلة رقويم   .3

ً فضال عن عدم موائمة أهداف  ً وزمنا ً ونوعا مع اهداف المصالح أو  المؤسساتكما

هتمام بنفس تركيز العمليات الرقابية على المددالت بدالً من اإل -الجهات المستفيدة.

صعوبة قياس النتائج وفق مؤشرات مالية أو سلوكية أو معايير  -االتجاه على المدرجات

صعوبة الحصول  -أداء ناجح بجودة عالية.أجل تحقيق الكفاءة والفعالية واإلنسانية من 

 -.األجهزة اإلدارية المتوفرة لديهاعلى المعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها أو 

 .التوجيه ضعف وظيفة

واعتماد التقويم على الحكم  األداءمكافآت والعقوبات وبين عدم وجود عالقة بين الو 

 .(( ستراتيج اإلالشدص  مما يؤدي إلى عدم ترسيخ موضوعية التقويم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  :وهو النشاط الذي يقارن بين الموقف الحالي واالهداف المنشودة.التدقيق االاداري 

االستراتيجي: فهو اوسع واشمل من التدقيق االداري، فهو يمثل فحص وتقويم عمليات المنظمة التدقيق 

المتأثرة بعملية اإلدارة اإلستراتيجية، ويكتسب التدقيق االستراتيجي اهميته من سرعة التغيرات 

لضعف الحاصلة في العوامل الداخلية والخارجية، والتي تؤثر على المدى البعيد على نقاط القوة وا

المرحلة  -المرحلة االولى: التشخيص. -والفرص والتهديدات. يمر التدقيق بثالث مراحل، هي:)

تصميم قاعدة  - -وضع المعايير.-) المرحلة الثالثة: التوصيات( .أو هي: -الثانية: التحليل المرّكز.

اليقظة  -نفيذي االعلى.العالقات مع الرئيس الت -لجنة التدقيق االستراتيجي. -بيانات والمحافظة عليها.

 تجاه الواجب(.
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 الفصل الخامس
 المصرفي سررارييياإليات الرخطيط أساس

 لهذا اإلعداد مع المستقبل ف  سيكون بما وعلى التنبؤ على تحديد األهداف يقوم التدطيط

المستقبل، المستندة على قاعدة متجددة ومستمرة للمعلومات وتوظيفها ف  تحليل وتفسير 

ف  التسويق المصرف  على وجود  ستراتيج اإلاألحداث من حولها. ترتكز فاعلية التدطيط 

لية عن السوق المصرفية نظام فعال للمعلومات قادر على توفير قاعدة معرفية ذات جودة عا

 والقوى الرئيسة الفاعلة المؤثرة فيه والتفاعالت بين هذه القوى. 

المصرف والسيناريوهات الناتجة عن حركة  إدارةإن تجسير الفجوة المعرفية بين تصورات 

المستقبل والتنبؤ بما يمكن ان  إستشرافعلى  دارةاإلتلك القوى من شانه ان يدعم قدرة 

يحدث فيه. فضال عن تفعيل اإلمكانيات والطاقات البشرية المتاحة لدى المصرف، بما يساعد 

 القرارات التسويقية المناسبة.  إتداذعلى 

المصرف ف  توظيف وتوجيه الموارد المتاحة  إدارةمن هذا المنطلق، فإن التدطيط يساعد 

 بكفاية عالية.

يبدأ بالتفكير ف  أين نحن؟ وماذا نريد أن نكون؟ وهنا ال بد من  ستراتيج اإلأن التدطيط 

رصد الفجوة بين الوضع القائم ) األن ( والوضع المرغوب فيه ) المستقبل (، حتى ننطلق 

نحو المستقبل، وهذا يتطلب معرفة كيف يكون العمل؟ ومن يقوم به؟ ومتى يبدأ ومتى ينته ؟ 

  .األهداف؟ وهل توافقت المدرجات مع

ترتكز علية  األساس الت المصارف ألنها تعد الحجر  عمالأل التدطيط وظيفة لقد تعاظمت

 األوضاع المصرفية، ف  ظل عمالاأل كل نجاح أساسو المصرفية دارةاإلوتقوم بقية وظائف 

 .المصرف بعمل والمحيطة المتغيرة

معينة  وظيفة يؤدي قسم كل فرعية، وأقسام إدارات عدة إلى دادله ف  المصرف حجم يقسم 

 . دارةاإل هدف تحقيق ف 

 ودطة الددمة إلنتاج دطة هناك أن أي الوظائف، هذه من وظيفة لكل دطة هناك فإن وعليه

 .89المدتلفة المصادر من عملياتها ودطة لمواردها البشرية لتمويل ودطة لتسويقها،

 صعدنا إْذ كلما المصرفية، دارةاإل التنظيمية ف  والمستويات التدطيط بين عالقة كذلك وجود 

 أي التدطيط نطاق التدطيط، ازداد العليا دارةاإل أي للمصرف التنظيم  الهرم أعلى إلى

 المدططة، الفترة وطالت ،ستراتيج اإل

 هذه وف  التدطيط، نطاق يضيق الوسطى دارةاإلمرورا ب الهرم أسفل إلى توجهنا وكلما 

 إلى لتصل المدططة، الزمنية الفترة حيث تقصر الددمة، مستوى على التدطيط يكون الحالة

 نذكر عوامل لعدة التدطيط بوظيفة المصارف اهتمام األول. ويعود المستوى ف  أدناها

 أهمها:
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 .االنفتاح المصرف  الدول  أو العالمية ف  نشاط المصارف 

 ارتفاع أسعار الفائدة الدولية، وذلك بسبب الضغوط التضدمية والضغوط 

المستمرة ف  األسواق المالية وتقلبات أسعار الصرف وأيضا حدة المنافسة بين 

 المصارف.

  االستهالك  المقدمة من المصارف بشكل كبير. اإلئتمانتزايد ددمات 

 زيادة أساليب وطرق تنمية األموال وفرص االستثمار وفرص المشاركة. 

 

ً عندما تكون الموارد إستراتيجيتأدذ عملية التدطيط التسويق  ف  المصرف بعدا  ا

محدودة، ف  الوقت الذي تفرض فيه البيئة الت  يعمل فيها  دارةاإلواالمكانيات المتاحة امام 

المصرف التحكم فيها. وف  هذه  إدارةالمصرف كثيراً من المتغيرات الت  ال يكون بمقدور 

المصرف ف  المجاالت المصرف تتركز ف  محاولة توظيف موارد  إدارةالحالة، فإن مهمة 

وأوجه النشاط الت  يستطيع فيها تعظيم عوائده وإيراداته. وسيتناول هذا الفصل تعميق 

 التسويق  ف  المصارف الت  ستعرضها المباحث اآلتية: ستراتيج اإلموضوعية التدطيط 

 .المصرفي سرراريييالرخطيط اإلالمبحث األول: 

 .الرسويقية المصرفية ةسررارييياإل :المبحث الثاني

 ة الرسويقية المصرفية ومكونارها.سرراريييمراحل اإل المبحث الثالث:

.  
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 المبحث األول
 المصرفي سررارييياإلالرخطيط 

بوصفه تقرير يبين فيه كيفية  ستراتيج اإلأوال ماهية التدطيط  ال بد بدأ نعرف ونوضح

( وذلك  وغيرها. .الموجودات الثابتة تدصيص الموارد المتاحة ) كاألفراد ورأس المال و

ببيئتها داصة بيئة النشاط او الصناعة الت  تتبعها ويمكن بذلك ان تتحقق  المؤسسةبربط 

من  للمؤسسةئيس  ة أي منظمة توضح المجال الرإستراتيجيوالواقع ان  .اهدافها طويلة االجل

دالل تحديد العمل الذي تقوم به ودطوات العمل الت  ستتبعها مثل توسيع مبيعاتها بالشرق 

ً  بإضافةاالوسط وتنويع منتجاتها    .90منتجين جديدين او دطين انتاجيين جديدين تماما

هو  ستراتيج اإلاألمريك  جون برايسون ان التدطيط  ةستراتيجياإل دارةاإلويرى عالم 

المصممة لمساعدة القادة والمديرين على  األدواربمثابة مجموعة من المفاهيم واإلجراءات و

ية من أساسقرارات جوهرية والقيام بتصرفات  تداذهم , فهو إذن مجهود منظم إلأعمالالقيام ب

حيث انه أصبح ووفقاً لهذا المفهوم مقياسا للفكر والممارسة ، شأنها ان تشكل وتوجه المؤسسة

انه يستهدف تعليم القيادات  عمالكما هو ف  عالم األ دارةاإلف  عالم السياسة و ةستراتيجياإل

, كيف تقرر, كيف تنفذ , كيف تقيم النتائج, كيف تفكر ( How is) دمس مهارات او كيفيات

 .91األدواركيف توزع 

للوصول الى اهدافها  المؤسسةفه  الدطوات الت  تتبعها  92ةستراتيجياإلاما الدطة 

هو العملية الت  يتم من داللها تنسيق  ستراتيج اإلالقول أن التدطيط  يمكن .ةستراتيجياإل

ه   ةستراتيجياإلموارد المؤسسة مع الفرص المتاحة لها وذلك على المدى الطويل، والدطة 

 .الموضوعةتهدف المؤسسة من داللها إلى تحقيق األهداف جل دطة عمل شاملة طويلة األ

يساعد على وضع الدطوط العريضة ويحدد المسارات ذات  ستراتيج اإلان التدطيط 

المصرف تبنيها حتى يمكنها تحقيق معدالت الربحية  إدارةاألولوية العالية الت  يتعين على 

المستهدفة. وبهذا، فإن عملية التدطيط هذه تستلزم كثيرا من التكامل والتنسيق بين الجهود 

  .93وعلى كافة مستويات العمل ف  المصرف

المصرف  بأنه  ستراتيج اإل: يعرف التدطيط المصرفي سررارييياإلمفهوم الرخطيط أوالً: 

المصرف الى  إدارةالنشاط االداري المرتبط بعملية تحديد األهداف الرئيسة الت  تسعى 

تحقيقها وتحديد اساليب التصرف البديلة الت  يمكن بواسطتها الوصول الى تلك االهداف 

وينطوي ذلك على عملية عقالنية تستهدف دراسة وتحليل كل  بأحسن الوسائل وأقل التكاليف.

مدى مساهمتها ف  تحقيق االهداف بما يؤدي ف   أساسمن هذه االساليب وتقييمها على 

 األنسب. سلوبالنهاية الى ادتيار األ

المصرف، االداة الت  تستطيع  دارةيمثل بالنسبة إل ستراتيج اإلولهذا، فإن التدطيط 

مقتضيات التغيير ف  البيئة المحيطة بالمصرف والتكيف معها وصوال  بواسطتها مواجهة

المصرف ف  توظيف  إدارةالى البقاء واالستمرارية. من هذا المنطلق، فإن التدطيط يساعد 

 وتوجيه الموارد المتاحة بكفاية عالية.

هداف المصرف  بأنه النشاط االداري المرتبط بعملية تحديد األ ستراتيج اإليعرف التدطيط 

المصرف إلى تحقيقها وتحديد اساليب التصرف البديلة الت  يمكن  إدارةالرئيسة الت  تسعى 
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بواسطتها الوصول إلى تلك االهداف بأحسن الوسائل وأقل التكاليف. وينطوي ذلك على 

مدى  أساسعملية عقالنية تستهدف دراسة وتحليل كل من هذه االساليب وتقييمها على 

  االفضل. سلوبمساهمتها ف  تحقيق االهداف بما يؤدي ف  النهاية إلى ادتيار األ

ً التدطيط  بوصفه عملية منهجية مستمرة يتم من داللها صنع  ستراتيج اإلويعرف أيضا

القرارات بشأن المستقبل، ووضع اإلجراءات والعمليات الضرورية لتحقيق المستقبل  إتداذو

قياس النجاح، وليس مجرد حدث معين ينته بصدور الدطة، بل له  المنشود وتقرير كيفية

سمة االستمرارية، بوصفه عملية مقصودة وليس نشاطاً عفوياً تحدث من دالل هيكل فكرى 

وكيفية تحقيق المستقبل المرغوب. ويتضمن  ستراتيج اإلالتفكير  أساسمعين، تقوم على 

 :94سلسة من الدطوات ه 

  .لها الرئيسيةواالهداف  المؤسسةامتالك رؤية وادتيار رسالة  .1

 .للتعرف على الفرص والتهديدات للمؤسسةتحليل البيئة الدارجية وتحديداٌ التنافسية  .2

  .تحليل البيئة التشغيلية الدادلية لتحديد نقاط القوة والضعف الداصة بها .3

أجل ، و نقاط الضعف من ةالمؤسسالت  تقوم على نقاط قوة  اتستراتيجياإلإدتيار  .4

 .( SWOTاغتنام الفرص الدارجية ومواجهة التهديدات الدارجية ) 

 .ستراتيج اإلمتابعة عملية التنفيذ  .5

ف  التسويق المصرف  وترتكز على وجود نظام فعال  ستراتيج اإلوتبرز فاعلية التدطيط 

للمعلومات قادر على توفير قاعدة معرفية ذات جودة عالية عن السوق المصرفية والقوى 

الرئيسة الفاعلة المؤثرة فيه والتفاعالت بين هذه القوى. إن تجسير الفجوة المعرفية بين 

المصرف والسيناريوهات الناتجة عن حركة تلك القوى من شانه ان يدعم  إدارةتصورات 

 إدارةالمستقبل والتنبؤ بما يمكن ان يحدث فيه. ولهذا، فإن  إستشرافعلى  دارةاإلقدرة 

المعرفة وضمن هذا اإلطارـ من شأنها أن ترفع من سوية العملية التدطيطية وتقود إلى 

 .95الفعالة للمعرفة ف  المصرف دارةاإلفإن  وهكذا، تحسين جودة القرارات المرتبطة بها.

والحقيقة، ان منطق التدطيط يعتمد على التفكير االبداع  والديناميكية المتجددة. وداصة اذا 

ما أدركنا الطبيعة المتغيرة للقوى الفاعلة ف  مجريات االحداث ف  البيئة الت  يعمل فيها 

المصرفية للتدطيط كمنهجية عمل ال يعن   ةداراإلالمصرف. وهذا يؤكد حقيقة ان تبن  

أو أساليب التصرف يمكن ان يكون هو الطريق إلى النجاح  أسلوببالضرورة ان اتباع 

ً وف  كافة األوضاع ادرى، وهو ما يقتض  من  المصرف درجة عالية من  إدارةدائما

المرونة والقدرة على التكيف مع كل وضع على حدة حتى تستطيع االستجابة لمقتضياته 

 والرد عليه.

 ستراتيج اإلان من شأن ذلك ان يقود إلى حلول منطقية لمشاكل معينة. ولهذا، فإن التدطيط 

مقتضيات التغيير ف  المصرف، االداة الت  تستطيع بواسطتها مواجهة  دارةيمثل بالنسبة إل

 البيئة المحيطة بالمصرف والتكيف معها وصوال إلى البقاء واالستمرارية.
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 :أهمية الرخطيط في الرسويق المصرفي ومزاياهثانياً: 

ينطوي مفهوم التدطيط التسويق  على عملية أهمية الرخطيط في الرسويق المصرفي:  .1
. وهنا األنشطةالمصرف قبل تنفيذ تلك  إدارةالواجب القيام بها من قبل  األنشطةتحديد 

من التحكم ف  العوامل المؤثرة على النتائج  دارةاإلتكمن اهمية ودور التدطيط ف  تمكين 
أن التدطيط فضال عن . دارةاإلالتسويقية الت  تقوم بها  األنشطةالت  يمكن ان تسفر عنها 
تماالت تحقيق األهداف ف  المسارات الت  ترفع من اح األنشطةيساعد على توجيه تلك 

 إدارةيكمن ف  محاولة  ستراتيج اإلالمنشودة. وهكذا، فإن جوهر عملية التدطيط 
المتاحة للمصرف  اإلمكاناتالمصرف إحداث نوع من المطابقة والمواءمة بين الموارد و

وبين الظروف البيئية المحيطة به، وصوال إلى نوع من الصياغة الدالقة الت  تساعد 
 المصرف على تحقيق التكيف المناسب مع البيئة. 

وكما اشرنا سابقا، فإن أهم ما تتصف به البيئة هو التغير المستمر بكل ما يفرزه هذا التغير 

 إدارةؤ بها مهمة صعبة، وهو ما يفرض على من معطيات تجعل عملية التوقع والتنب

ً جديداً من المنهجية اإلدارية تضمن لها التوظيف المناسب للموارد  المصرف نمطا

 المتاحة.

إرتباطا وتأثرا بحركة قوى  اإلقتصادية المؤسساتوإذا كانت المصارف من أكثر انواع 

القرارات، فإن  إتداذوقدرتها على  دارةاإليا لتوجهات أساسالسوق باعتبارها تمثل محددا 

 ذلك يدلق مبررا كافيا إلتباع منطق التدطيط ف  عمليات التسويق المصرف .

ية اإلئتمانونظراً لما يتصف به السوق المصرف  من ديناميكية ف  الحاجات المالية و

المكونة لهذا السوق باعتبار ان تطور هذه الحاجات مرتبط بتطور  المؤسساتلألفراد و

والثقافية والسياسية، فإن بقاء المصرف  اإلجتماعيةو اإلقتصاديةثير من العوامل البيئية ك

ف  مثل هذا السوق يكون مرهونا بقدرته على انتاج الددمات المصرفية الت  تلب  

ية الت  يفرزها السوق. وهدف الربحية الذي تسعى المصارف اإلئتمانالمالية و اإلحتياجات

المصرف على تحقيق مستويات اعلى من اإلشباع  إدارةينبع من قدرة جاهدة لتحقيقه انما 

المصرف  إدارة. ان هذا التوجه ف  التفكير اإلداري المصرف  يمل  على اإلحتياجاتلتلك 

درجة اكبر من التفاعل مع االسواق الت  تددمها، والذي يمكنها من التعرف على فرص 

 البقاء واالستمرار.

كذلك، أدى التعقيد ف  عمليات التصدير والتجارة الدولية وما تنطوي عليه من عمليات 

المصارف ف  تمويل هذه  تؤديهمالية وإئتمانية إلى زيادة اهمية ودطورة الدور الذي 

العمليات وتغطيتها. فقد ادى ددول هذا البعد الدول  ف  العمليات المصرفية إلى زيادة 

المصرف. فقد نقل اهتمامها من دائرة محدودة  إدارةلقاة على عاتق التعقيد ف  المهام الم

إلى نطاق أرحب، مما اقتضى منها التدطيط المستمر لمواجهة الظروف الجديدة والتعامل 

 معها.

وقد أوضح )كوتلر( مزايا التدطيط في الرسويق:  سررارييياإلمزايا الرخطيط  .2

 ف  التسويق على النحو التال : ستراتيج اإل
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ية للمصرف وتحديد السبل والوسائل الكفيلة ساساألالمساعدة ف  تحقيق األهداف  .أ 

روح الفريق الواحد. حيث ان علمية التدطيط تستدع  جهود كثير من  بذلك. بناء

األفراد واإلدارات دادل المصرف. والوصول إلى دطط وبرامج عمل يتطلب الكثير 

للتعاون والتشاور وهو ما يؤدي ف   من التنسيق بين هذه الجهود مما يتيح جو افضل

 النهاية إلى تنمية روح الفريق الواحد دادل المصرف.

يوفر درجة اعمق من الفهم واإلدراك لكثير من جوانب  ستراتيج اإلإن التدطيط  .ب 

العمل المصرف  مما يؤدي إلى إثراء معرفة المسؤولين عن التدطيط ويولد لديهم درجة 

قدر كبير من الواقعية  إضفاءإلى تضيات العمل الذي يقود بواقع ومقاعلى من االلتزام 

 على الدطط الت  يتم اعدادها.

توليد حس مشترك لدى القائمين على عملية التدطيط بأهمية الغرض وضرورة  .ج 

ية للمصرف وااللتزام بها. ويساعد ذلك على زيادة الشعور ساساألتحقيق األهداف 

 بأهمية التكامل ف  العمل اإلداري.

 

ال يوجد ف  الواقع العمل  ما يمكن ان يسمى مرطلبات الرخطيط الرسويقي الفعال: ثالثاً: 

تدطيطاً تسويقياً مثالياً ف  المصرف. فالتدطيط األمثل بالنسبة للمصرف هو ما يناسب واقعه 

المصرف  إدارة اتإستراتيجيومقتضيات التطبيق فيه. إْذ يتوجب ان يتالئم هذا التدطيط مع 

وهيكله التنظيم  والثقافة المؤسسية للمصرف والحقيقة أن ما يقوم به المدططون ف  

كافيا، بل وال يرتق  إلى مستوى التحديات الت  تفرضها التطورات  يعدالمصارف تقليدياً ال 

ف  البيئة المحيطة... األكثر من ذلك، فإن كثيرا من هؤالء المدططين لديهم تحفظات قوية 

ى أهميته بالنسبة لهم ولمصارفهم. وف  الوقت الذي بدا فيه هذا االتجاه بالتراجع، فإنه حول مد

 ستراتيج اإلال يوجد ادنى شك حول اهمية توفير المناخ االفضل لعمليات التدطيط 

للمصرف، بما يؤدي إلى تفعيل هذه العمليات وصوال إلى رفع مستوى ادائها. وسنحاول ف  

أهم متطلبات التدطيط الفعال وتقديم الوسائل الت  يمكن ان تساعد هذا الجزء التعرف على 

الموجود ف  المصرف والتأكد من  ستراتيج اإلالمصرف على تقييم نظام التدطيط  إدارة

مدى فاعليته وقدرته على تلبية حاجات المصرف. ان توفير مناخ افضل لعملية التدطيط 

ود مجموعة من المتطلبات نوردها على التسويق  ف  المصرف يكمن ف  وج ستراتيج اإل

 :96النحو التال 

 

يتطلب التدطيط التسويق  الناجح قبوال تاما من جانب  االقرار بالحاية إلى الرخطيط: .أ 

الكوادر التسويقية بأهمية التدطيط والحاجة الماسة له. ان مثل هذا القبول من شأنه ان 

المصرف بقضية التدطيط. وبالطبع فإن ادراك هذه  إدارةيزيد من اإلهتمام الذي توليه 

الحاجة غالباً ما يتم التعبير عنه من قبل الجماعات المدتلفة ف  المصرف وداصة هؤالء 

الذين تقع على عاتقهم مسؤولية القيام بالنشاط التسويق . ومن النادر ما يتم التعبير عن هذا 
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ً  دارةاإلاالدراك من قبل  ، فإن ادراك الحاجة إلى التدطيط تنبع العليا للمصرف. وعموما

 ف  العادة من العوامل التالية:

التسويق  للمصرف  األداءعندما يبدأ الرسويقي للمصرف:  األاداءانخفاض  .ب 

، فإن ذلك سيزيد من األدرىباالندفاض، بالمقارنة مع مثيله ف  المصارف المنافسة 

السوق إلى ما كان عليه، فقد أدى العليا إلعادة الوضع النسب  للمصرف ف   دارةاإلضغط 

التدهور النسب  ف  أداء مصرف تش  منهاتن بالمقارنة مع سيت  مصرف ف  منتصف 

عن طريق  ستراتيج اإلالمصرف األول بتبن  التدطيط  إدارةالسبعينات إلى قيام مجلس 

 جنرال الكتريك. جلب الدبرات الالزمة من مصرف

التسويق  المتميز للمصارف المنافسة  األداءفالضغوط الري يفرضها نياح المنافسة:  .ج 

احد  ستراتيج اإلالمصرف والت  يكون التدطيط  إدارةغالبا ما يستميل ردود فعل 

المدادل لمواجهة ذلك، وتبرز هذه الظاهرة بشكل واضح عندما يكون هناك درجة من 

صرف التماثل فيما تقدمه المصارف من ددمات. مثالً، فقد قاد النجاح الواضح لم

مقارنة بمنافسه مصرف شيكاغو إلى  Continental Illinois Bank كونتيننتال إلينوي

المصرف االدير باستقطاب مدير عام جديد بمهمة محددة تتمثل ف  تبن   إدارةقيام مجلس 

 التدطيط كمنهجية تتم بواسطتها مواجهة ذلك.

: فعندما يحقق المصرف دسارة غير متوقعة، فإن رحقيق المصرف لخسائر مفايئة .اد 

المصرف احداث التغيير الالزم ف  نظام الرقابة المتبع لمنع تكرار  إدارةذلك يقتض  من 

 حدوث مثل هذه الحاالت.

ة عندما يتعرض إستراتيجي: فقد يحدث ان يمر المصرف بهزة ةسررارييياإلالهزات  .ه 

المصرف قد اتدذت من  إدارة تكون فيه ألي حدث هام غير متوقع، ف  الوقت الذي ال

المصرف ان يتجاوز  دارةالتدابير ما يمنع ذلك،، فإن التدطيط يصبح الوسيلة الت  يمكن إل

 ما قد يمر به من ازمات.

فبدون التزام واضح من جانب المدير العام للمصرف الرزام القيااد  اإلادارية للمصرف:  .و 

نجاح ألية جهود تدطيطية. فالمدطط يحتاج بتبن  التدطيط كمنهجية عمل، لن يكتب ال

ً إلى دعم ومساندة  العليا من حيث توفير االليات الالزمة لجمع المعلومات  دارةاإلدائما

الالزمة لوضع البرامج والدطط واكسابها صفة الشرعية والمصداقية مما يدلق لدى 

طيط أو اعادة التدطيط ف  األفراد ف  كافة المستويات االلتزام بالتنفيذ. وغالبا ما يتم التد

المصرف عند تغيير رئيس مجلس ادارته أو حتى مديره العام، حيث ينظر إلى التدطيط 

على أنه الوسيلة الت  سيتم بها احداث التكييف الالزم للمناخ الدادل  للمصرف بما يتناسب 

 الجديدة. دارةاإلمع تطلعات واهداف 

إلى النشاط التسويق  للمصرف من  ستراتيج اإلفإددال نظام التدطيط إعااد  الرنظيم:  .ز 

شأنه ان يمد القائمين على هذا النشاط باألدوات والوسائل المناسبة لتنفيذ الدطط والبرامج الت  

باهتمام تام فإن ة التسويقية المصرفية ستراتيجياإلافرزتها عملية التدطيط. واذا ما وضعت 

المتاحة تستلزم من المدطط وضع  التسويق  سينته  إلى مجموعة من الفرص األداء

 دارةاإلاالستثمارية المناسبة النتهازها. ان هذا المفهوم اذا ما روع  من قبل  اتستراتيجياإل
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المصرفية فإنه سيترك اثرا هاما على الطريقة الت  ينظم بها المصرف. وطبقا لذلك، فإن 

يدة الت  يفرضها التدطيط. الهيكل التنظيم  للمصرف يجب ان يعدل ليتالئم مع الحاجات الجد

التسويق ف  المصرف،  إدارةكمنهجية عمل من قبل  ستراتيج اإلان تطبيق مفهوم التدطيط 

التسويقية ف  المصرف  األنشطةمن شأنه ان يفتح امامها افاق واسعة للتعرف على مدتلف 

تستطيع معها تفويض السلطات الالزمة لالطالع بها، وصوال  وما تنطوي عليه من مسؤوليات

وبما يحفظ للهيكل  األنشطةإلى نوع من التوازن بين السلطة والمسؤولية ف  اداء تلك 

 التنظيم  للمصرف توازنه وتماسكه.

وف  الوقت الذي يجب ان يتالءم الهيكل التنظيم  للمصرف مع توجهات التدطيط 

المصرف، فإن التدطيط الناجح يتطلب انشاء وحدة إدارية  دارةإل ستراتيج اإلالتسويق  

تسويقية مستقلة تكون معنية بعملية التدطيط وتوفير التدفقات المعلوماتية الالزمة بصورة 

منتظمة ومستمرة، فضال عن التنسيق بين كافة الجهود التدطيطية المبذولة من قبل إدارات 

 فيه. دارةاإلالمصرف وكوادره وعلى كافة مستويات 

الت  تواجه جهود التدطيط دائماً،  الرئيسيةإن المشكلة روفير قاعاد  معلومات كافية:  .ح 

ه  الحاجة إلى المعلومات الكافية الت  تساعد المدطط على رسم السيناريوهات البيئية 

وضع الدطط والبرامج المناسبة للتعامل مع هذه  ثمالدادلية والدارجية للمصرف، و

 ستراتيج اإلولذلك، فإن من أهم األولويات الت  تستلزمها عملية التدطيط  السيناريوهات.

الناجح ه  جمع المعلومات وتنظيمها بالطريقة المناسبة الت  تساعد على تحليلها 

التحديد الواضح  -ا. فالمعلومات الجيدة ه  الت  تساعد ف  تحقيق ما يل : )) إستراتيجي

تحديد الوضع التنافس   -قياس مدى جاذبية السوق.  -تقسيم السوق.  -للسوق المصرفية. 

تحليل ربحية العمليات المصرفية على مستوى كل من الزبون والددمة  -للمصرف.

بما ف  ذلك الموارد  ةستراتيجياإلمن الموارد  الالزمة اإلحتياجاتتقييم  -المصرفية.

 -تطوير نظم المكافآت المناسب. -تصميم نظم الرقابة الفعالة. -البشرية والمالية والنظم.

ويأت  دور التحليل والمراجعة التسويقية الت  تهدف  .احداث التغيير التنظيم  المناسب((

ى جمع كافة البيانات الالزمة ف  المصرف إل Marketing Auditالمراجعة التسويقية 

لتحديد الكيفية الت  يمكن للمصرف أن يحقق بها النجاح ف  تسويق كل ددمة من الددمات 

المددومة، وهذه البيانات يتم جمعها من  المصرفية الت  يقدمها لكافة قطاعات الزبائن

 ا المصرف.دالل عملية تقييم ومراجعة شاملتين لكل من البيئة العامة الت  يعمل ف  ظله
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 المبحث الثاني
 الرسويقية المصرفية  ةسررارييياإل

ة التسويق المصرف  ال يدتلف عما سبق عرضه من مفاهيم إستراتيجياً ان مفهوم أساس

ة التسويق، إال أن دصوصية العمل المصرف  الذي يتطلب إتباع ستراتيجيمدتلفة إل

تسويقية ذات سمات داصة وتحتوي على سمات العمل المصرف  نوع مـا  اتإستراتيجي

والمرحلية للمؤسسة المصرفية أوالً والمعتقدات البيئية  الرئيسيةمدتلفـة، كذلك ان األهداف 

ً عالياً  ف  السوق المصرف  أو الصناعة المصرفية او البيئة المصرفية، الت  تتطلب تكيفا

فإن  المصرفية. وعليه األنشطةالمصرف  و لبها العملودرجة مرونة مرتفعة جداً يتط

 أساسة التسويق المصرف  يمكن أن تفهم وتعرف علـى إستراتيجيباإلمكان أن نشير إلى أن 

 -:العوامل الستة التالية

  التدطيط المصرف  المشترك على مدتلف األصعدة وداصـة األصـعدة أو

 القيادية ف  المؤسسة المصرفية. المـستويات

 .حاجات ورغبات الزبائن بشكل عام والزبائن المتوقعين بشكل داص 

  المؤسسات المصرفية ف  نفس السوق المصرف 

  العليا للمؤسسة المصرفية دارةاإلالطموحات والقيم لدى 

 اإلمكانيات والقدرات المادية والبشرية للمؤسسة المصرفية 

  97والمالية السائدة وأسعار الفائدة. اإلقتصاديةالظروف . 

 

لقد وضع بعض الكتاب مدادل لتحديد مفهوم  الرسويقية: ةسررارييياإلأوالً: ماداخل مفهوم 

 ةستراتيجياإلب الداصةالتسويقية الت  تُعَد بمثابة تجميع للمفاهيم المدتلفة  ةستراتيجياإل

 :98التسويقية المصرفية 

التسويقية عبارة عن دطة موضوعة  ةستراتيجياإلإن  الرسويقية كخطة: ةسررارييياإل .1

على  تتضمن مجموعة من التصرفات واإلجراءات الت  تتعامل مع موقف معين. وبناءاً 

يتين األولى أنها عبارة عن أساسالتسويقية لها داصيتين  ةستراتيجياإلهذا التعريف فإن 

انية مجموعة من اإلجراءات والتصرفات الموضوعة مسبقا لتحقيق أهداف المصرف، والث

 بما تفتضيه البيئة الت  يعمل ف  إطارها المصرف. هاوتطوير هاأنه يمكن تعديل

تصرف لتمويه  أسلوبفإنها تعد  رصرف: أسلوبالرسويقية ك ةسررارييياإل .2

 المنافسين، فه ، عبارة عن أداة للمنافسة المباشرة يتم توظيفها لتحقيق قدرة تنافسية.

 ةستراتيجياإلبناء على هذا المددل فإن  الرسويقية كنموذج للسلوك: ةسررارييياإل .3

 تحقيق أهداف المصرف.أجل التسويقية تتضمن تصرفات أو سلوك تتصف باالتساق من 

التسويقية تُعَد  ةستراتيجياإلالتسويقية كمركز: حسب هذا المددل فإن  ةستراتيجياإل .4

 وسيلة لوضع المصرف ف  البيئة التنافسية الداصة. 
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تُعد رؤية  ةستراتيجياإلوفقا لهذا المددل فإن  الرسويقية كرؤية ذارية: ةسررارييياإل .5

ذاتية ال تتضمن المركز الذي يجب أن يحتله المصرف فقط، بل وأيضا وسيلة إلدراك 

 لى أنشطة المصرف وأهدافه.العناصر البيئية الت  لها تأثير مباشر ع

من المناسب هنا نستعرض جملة من التعاريف  :الرسويقية ةسررارييياإلمفهوم  .6

  ه :التسويقية من وجهة نظر بعض الكتاب والباحثين المتفاوتة  ةستراتيجياإلبالداصة 

 التسويقية ةستراتيجياإل( تعاريف 1-5جدول )

 هي:  التسويقية ةستراتيجياإل الباحث

Thompson:1

994 

طريقه تتم من خاللها الوصول الى االهداف التسويقية على المدى "

 ."الطويل والمدى القصير

Kotler:1997 

حديد المؤسسة ألجزاء السوق التي يمكن خدمتها بشكل فعال بدال ت"

السوق والميزة التنافسية وتعني بجاذبية  .من التنافس في كل مكان

 وتطوير البرامج التسويقية والمخاطر المتوقعةللمؤسسة 

Darymple & 

Parsons:200

0 

وإنجاز األهداف طويلة األمد من خالل  عمالخطة تصميم األ"

وصول المنتجات إلى األسواق مع توقعات المنافسة وتحقيق 

الغايات واألهداف سواء كانت على المستوى الوظيفي أم الرئيسي 

 ."المؤثرة على المؤسسة (SWOT) أساسويتم تحديدها على 

الصميدعي: 

2000 

الربط بين الخطط التسويقية الشاملة وبين المؤسسة لتحقيق  أداة"

واالستجابة السريعة والفعالة تجاه متغيرات البيئة  الرئيسيةاالهداف 

 ."التسويقية

Thair 

Tark,2006
99

 

 للمنافسة، مجاال ستكون والتي بالمؤسسة الخاصة عمالاأل مدخل"

 أعمال بين توزيعها وكيفية الموارد على للحصول مسار عن فضال

 ."المؤسسة

 2008البكري: 

النظمي للمؤسسة  األداءي في أساسة التسويق بشكل إستراتيجيتهتم 

ة التسويق ترتبط مع البيئة من خالل إستراتيجيككل وهذا يعني بأن 

نظرة الى كون التسويق هو النشاط المسؤول عن دخول المؤسسة 

المحدد والمناسب لها اكثر من كونه نشاط  عمالمجال األ الى

 متخصص في المؤسسة.

Peter:2008  
ة من حيث تحديد المنتج وتحديد كشف اجمالي االهداف التسويقي "

 ."الزبون

 2012النسور:
طريقة التي يتم من خاللها الوصول الى االهداف التسويقية على لأ"

 ."المدى القصير والطويل

Danjum;201

6 

االدارية والتشغيلية الالزمة إلنشاء والحفاظ  األنشطةعملية من "

 "فعالة لمنح الشركات ميزة تنافسية  اتإستراتيجيعلى 

 2016النحاس:

بعيدة المدى للمؤسسة وتبني الوسائل  الرئيسيةتحديد االهداف "

الحقيقية وتوزيع الموارد الضرورية والالزمة لتحقيق تلك 

 ."االهداف
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" ه  تدطيط وتعديل الجهود لتحقيق هدف محدد والتزام ةستراتيجياإلكما هو معلوم سلفا ان 

التسويقية فه   ةستراتيجياإلطويل األمد للموارد لتحقيق غاية محددة ف  بيئة تنافسية. أما 

 األنشطة)عبارة عن مجموعة من السياسات والقواعد واألهداف الت  تستددم ف  توجيه 

مستوى المصرف دالل فترة زمنية محددة، بحيث يتضمن ذلك تحديد نوع كل  التسويقية على

نشاط تسويق  والعناصر الت  يتكون منها والمعايير المستددمة ف  تحديده استجابة للتغيرات 

ة التسويق كما إستراتيجيالمستمرة ف  بيئة المصرف وظروف المنافسة(. وتشتق 

وتتناغم معها باالعتماد  للمؤسسةالكلية  ةستراتيجياإلمن  األدرىالوظيفية  اتستراتيجياإل

)تحليل العوامل الدادلية للكشف عن مناطق  Situational Analysisعلى تحليل الموقف 

القوة والضعف ف  الوحدات الوظيفية للمصرف، وتحليل عوامل البيئة الدارجية بمكوناتها 

 Marketالفرص السوقية المستهلكون، الحكومة، المنافسة، التكنولوجيا لتحديد 

Opportunity والتهديدات Threats المؤسسةالت  تحيط ب . 

التسويقية تعن  التطلع نحو المدى البعيد ف  إعداد الدطط ورسم معالم  ةستراتيجياإلإن 

على أنها تلك  ةستراتيجياإلالمصرف على عدد طويل من السنوات القادمة "وتُعَرف 

ط ورسم إطار العمل وتوجيه اإلدارات والفروع واإلجابة عن القرارات الداصة بتوجيه النشا

التساؤالت المدتلفة المطروحة ف  كافة األحوال، هناك دور للمصرف يتعين عليه ممارسته 

ة تسويقية، وتدتلف المصارف ف  القيام بهذا الدور إستراتيجيوالقيام به ف  سبيل وضع 

ة ف  المصرف ترتبط بشكل كبير إستراتيجيالقائمين عليها، وعليه فإن إعداد أي  إدتالفب

التسويقية تُعَد  ةستراتيجياإلبمدى التنسيق والتماش  مع األهداف الكلية للمصرف، لذا فإن 

العامة ومن ثم فالمصرف يعتمد عليها ف  إعداد الدطة العامة له  ةستراتيجياإلجزءا من 

 . 100بشكل عام والدطة التسويقية بشكل داص

مجموعة من الدطط  ةستراتيجياإلأن  Kilterف  حين اعتبر بعض الكتاب ومن بينهم 

الت  يضعها المصرف بطريقة تضمن عملية التوافق بين جوانب القوة والضعف  األنشطةو

 وبين الفرص والتهديدات الت  يتعرض لها المصرف.

 Marketing strategyالتسويقية للصناعة المصرفية ةستراتيجياإلوعلى ضوء ذلك فإن  

for banking industryهما: األول هو محاولة جذب 101، تتضمن بعدين رئيسين

وتوظيف الموارد الدادلية للمصرف توظيفا أمثال. والثان  هو القدرة على تحديد موقف 

المصرف من البيئة الدارجية وما تشمله من فرص وتهديدات قد يتعرض لها كونه نظاما 

 .102ومن ثم البد من تفاعله معها مفتوحا على تلك البيئة،

وف  مجال المفهوم الحديث يمكن القول  ية:ة الرسويقسرراريييمفهوم الحاديث إل .7

أن تحقيق المصرف لميزة تنافسية حقيقية بالمقارنة بالمنافسين أدرى ة التسويق ستراتيجيإل

، بحيث يتم تحقيق هذه الميزة التنافسية من دالل ةستراتيجياإلالمحور الرئيس  لهذه  يعد

التسويق   األداءإحداث التوافق بين كل من العوامل الدادلية والدارجية المؤثرة ف  

للمصرف، على ان تشمل العوامل الدارجية دصائص المنافسين المؤثرين على الحصة 

اهات التطور السوقية للمصرف، فضال عن الطلب على منتجات المصرف وددماته واتج
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ف  الصناعة المصرفية، لذلك يجب تحليل الفرص والتهديدات الت  قد يتعرض لها 

أما العوامل الدارجية فتنطوي على معرفة إمكانيات  المصرف ف  محاولة للسيطرة عليها.

وقدرات المصرف لتحديد جوانب القوة وتعظيمها والتعرف على جوانب الضعف 

 وتحجيمها. 

الوظيفية  اتستراتيجياإلالتسويقية كأحد  ةستراتيجياإللقد أوضحت العديد من الدراسات أن  

، األداءالشاملة للمصرف بما يؤدي إلى تحقيق مستوى عال من  ةستراتيجياإلتتكامل مع 

 . 103لتحقيق أهداف المصرف والمتمثلة ف  الربحية والسيولة واألمان

يجب أن  الت  104Hoofer &Sschussedإليها ية الت  أشاراساساألإن أهم الغايات 

) التعرف على كيفية تلبية حاجات ورغبات القطاع  ة التسويق ه :إستراتيجيتتضمنها 

كيفية  -األمثل للمزيج التسويق . ستدداماإل -السوق  بطريقة كفؤة و أفضل من المنافسين.

 التعامل مع المنافسين ف  نفس القطاع السوق (.

الجوهرية ال يدتلف مفهوم إستراتجية التسويق المصرف  عما سبق عرضه من ومن الناحية 

ة التسويق إال إن دصوصية العمل المصرف  الذي يتطلب إتباع ستراتيجيمفاهيم مدتلفة إل

تسويقية ذات سمات داصة وتحتوى على سمات العمل المصرف  نوع ما  اتإستراتيجي

ة للمؤسسة المصرفية أوال والمعتقدات البيئية ف  مدتلفة من ناحية األهداف الرئيسة والمرحلي

السوق المصرف  من ناحية أدرى الت  تتطلب تكيفا عاليا ودرجة مرونة مرتفعة جدا يتطلبها 

 العمل المصرف  ثانياً. 

 

ة التسويقية المصرفية ستراتيجياإلتتكون  :الرسويقية للمصرف ةسررارييياإلثانياً: مكونات 

 :105من العناصر التالية

التسويق ف   دارةية إلساساألفالدطة يجب ان تحدد المهمة  ية:ساساألالمهمة .1

المـصرف والنابعة اصالً من المهمة الت  انشئ من اجلها المصرف. كذلك، يجب ان 

ية بالنسبة لوحدات المصرف وفروعه. وضمن اطار هـذه ساساألتحـدد المهـام الفرعية 

التسويقية الت   األنشطةالتسويقية ال بد أن تحدد طبيعة  ةستراتيجياإلالمهـام، فـإن 

 سيزاولها المـصرف او فروعه، والقيود الت  ينبغ  مراعاتها ف  هذا الصدد.

وتشير هذه األهداف الى مجموعة النتـائج التـ   االهاداف الرسويقية الرئيسة للمصرف:.2

وضع هذه االهداف بـشكل المصرف تحقيقها ف  المستقبل، ويجب ان ت إدارةيتعين على 

 األنشطةيمكن معه قياسها. وتكون هذه ف  صورة العائد المال  من كـل نـشاط مـن 

  .106التسويقية، معدل نمو معين او حصة سوقية معينة.. وغيره

، وبالذات السوق المصرفية، ويتضمن ذلك افرراضات معينة حول البيئة المحيطة.3

ف  السوق. كمـا  ةستراتيجياإلعبارات واضحة حول االتجاهات المستقبلية ف  القطاعات 

المـصرف وقدرتـه  أعمالتـشمل تحديداً للعوامل الرئيسة الت  يمكن ان تؤثر على سير 

 علـى مواجهتها والتصدي لها.
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ستراتيجة التسويقية يجب ان تنطوي علـى تقيـيم فاال رقييم القو  الرنافسية للمصرف:.4

واقع  لمجاالت القوة والضعف بالنسبة للعوامل الت  تؤثر على قـدرة المـصرف علـى 

 تحقيق أهدافه ف  ظل الظروف المتوقعة ف  السوق.

ويجب ان يـتم ذلـك  رقييم الفرص الممكنة في ظل المعطيات الري يفرزها رحليل البيئة.5

مجال من مجاالت النشاط التسويق  وعلى مستوى كل ددمة مـن الدـدمات  بالنسبة لكل

 المصرف انتهاز إدارةالمصرفية الت  يقدمها لعمالئه. وضمن هذا اإلطار فإنه ينبغ  على 

الفرص المتاحة حتى يمكن تحديد اساليب التصرف والتحركات الت  ينبغ  القيـام بهـا 

 وصوال الى االنجازات المنشودة.

وكـذلك  الرسويقية للمصرف األنشطةالعمل الخاصة بكل نشاط من  اتإسرراريييرحادياد .6

 واألهداف الواجب تحقيقها ف  مجال كل نشاط. الزبائنالداصة بكل قطاع من قطاعات 

والت  يمكن  المروقعة في عوامل البيئة الخاريية للمصرف ةسررارييياإلالرغيرات .7

المصرف. ان التحديد الواضح لمثل هذه التغيرات وحسابها بشكل  إدارةالتحكم بها من قبل 

دقيق من شأنه ان يساعد ف  وضع الدطط وبرامج العمل المناسبة للتـصدي لهـذه 

التغيـرات ومحاولة توظيف الموارد والطاقات المتاحة لدى المصرف ف  االتجاه الذي 

تكاليف. هذا، وال بد من التأكيد على الوسائل واقل ال بأحسنمن تحقيق اهدافه  دارةاإليمكّن 

اهمية دراسة وتحليل كل قطاع من القطاعات السوقية المددومة مـن قبل المصرف كنقط 

التنظيم   بداية ف  عملية التدطيط. كما ال بد من التأكد من امكانيات تعـديل الهيكـل

يـذ الدطـط للمصرف بما يساعد على استيعاب التغيرات المحتملة الت  يـستلزمها تنف

المرسومة. والجدير بالذكر، ان هذه العملية تصبح اكثر تعقيداً ف  حالة المصارف الت  

يكون لها فروع ف  دول عديدة. حيث يتطلب االمر التعامل مـع كـل وحـدة ) فـرع ( 

. وعليه فان باإلمكان ان نشير إلى 107باعتبارها مركزا من مراكز التدطيط ف  المصرف

العوامل الستة  أساسالتسويق المصرف  يمكن ان تفهم وتعرف على ة إستراتيجيان 

 :108االتية

التدطيط المصرف  المشترك على مدتلف األصعدة وداصة المستويات القيادية ف   .أ

 المصرف. 

 المؤسساتالمتوقعين بشكل داص و  الزبائنحاجات ورغبات الزبائن بشكل عام و .ب

 المصرفية ف  نفس السوق المصرف  والطموحات

األمثل للمزيج التسويق  وكيفية التعامل مع المنافسين ف  نفس القطاع  ستدداماإل .ج

 .السوق 

 العليا للمؤسسة المصرفية  دارةاإلالقيم لدى  .د

 اإلمكانيات والقدرات المادية والبشرية للمؤسسة المصرفية  .ه

 والمالية السائدة وأسعار الفائدة. اإلقتصاديةالظروف  .و

أن محاولة إيجاد التكامل بين هذه العوامل الستة غالبا ما يكون معقدا ويحتاج إلى الكثير 

من الفهم واإلدراك لكل عامل من هذه العوامل يحتاج إلى جهدا كبيرا يتسم بالتعاون 
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)أين  -:والتنظيم والتنسيق أن هذه المحاولة تعتمد على البحث عن ثالثة قرارات مهمة ه 

( وهذا يشمل تحديد السوق المصرف  وأي قطاع منه  where to competنضرب )

وهذا يشمل كيفية إددال  ( how to competكيف نضرب ) -سوق تددل إلية نكسبه.

 when toمتى نضرب ) -منتجات ) ددمات مصرفية ( إلى هذا السوق المصرف .

compet  ةستراتيجياإل( وهذا يشمل التوقيت الزمن  المناسب الذي يتالءم مع أهداف 

 للمؤسسة المصرفية(. والمرحلية

 

ان صياغة : والعناصر المؤثر  عليها الرسويقية ةسررارييياإلعناصر صياغة ثالثاً: 

( C3الثالثة ) اتستراتيجياإلالتسويقية ال يمكن ان تتم اال من دالل التكامل مع  ةستراتيجياإل

التسويقية تشكل  ةستراتيجياإلوتحليل البيئة المحيطة المؤثرة على النشاط التسويق , وان 

 التعظيم االيجاب  والتفوق على المنافسين ف  تلبية افضل لحاجات الزبائن. 

الناجحة ه  ذات الفعالية ف  تحقيق االهداف وهذا يكون على المدى الطويل ,  ةستراتيجياإلو

االمثل للموارد, ومع داصية ديناميكية الت  تميز  ستددامذات كفاءة ف  اإلكما البد ان تكون 

 مع تفاعل القوى الثالثة المعروفة:التسويقية  ةستراتيجياإل. وتتعامل المؤسسةبيئة 

(Strategies 3C )إستراتيجي( ة الزبونCustomer(المنافسة ,)Competition ,)

ة التسويق على الوسائل الت  تستطيع إستراتيجيوتركز (.Corporation) المؤسسة

بواسطتها المؤسسة من تميز نفسها بشكل فعال من منافسيها واالستفادة من نقاط قوتها 

 :الجديدة بما يل  ةستراتيجياإلالمتميزة لتقديم قيمة افضل لزيادتها, ويجب ان تتصف 

المتميز  األداء -.توافق جيد بين القوة الكلية واحتياجات السوق -تحديد واضح للتسوق. -)

للعمل عند جمع هذه العوامل الثالثة( مما  الرئيسيةالمتناسب مع المنافسة ف  عوامل النجاح 

 .109( 3Cيشكل ) 

التسويقية طويله المدى للتمكن من التعامل  وضع الدطط التسويقية ةستراتيجياإلتعن  صياغة 

 .للمؤسسةبفاعلية مع الفرص والمداطر البيئية ف  ضوء نقاط القوة ونقاط الضعف 

واالجراءات والعمليات  األنشطةالتسويقية مجموعة معقدة من  ةستراتيجياإلصياغة وتشمل 

الت  تساهم ف  انجاز وتصميم الدطط التسويقية , كما انها تمثل الدطط ف  بناء وتأسيس 

عن كيفية بلوغ االهداف  ةستراتيجياإل, وتقترح التسويقية اتستراتيجياإلوصياغة  االهداف

ير تلجأ التسويقية ه  عملية تطو ةستراتيجياإلوماه  الطرق المناسبة لذلك. وان صياغة 

قيادات وداصة ال المؤسسة إدارةتها المعتمدة على توجيهات ستراتيجياليها االقسام التسويقية إل

وعوامل السياسة فيها ف  ظل ضغوط البيئة  المؤسسة. وتوافر مؤشرات ثقافة ةستراتيجياإل

 تها.إستراتيجيكتعديل  المؤسسةومتغيراتها, نتيجة التأثيرات المفروضة على 

 دراسة هاالتسويقية ومن أهم ةستراتيجياإلتعددت الدراسات الت  تناولت مكونات 

McDaniel  110التسويقية تتكون من العناصر اآلتية  ةستراتيجياإلالت  أوضحت أن: 

: أي تقسيم السوق المصرفية إلى قطاعات مع تحديد القطاعات األكثر ميال الرركيز .1

ربحية لددمتها، مع تحديد دطوط المنتجات المصرفية الت  سيتم تقديمها لتلك القطاعات 
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بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق المستويات المطلوب إنجازها قياسا بالحصة السوقية 

 المحققة. األرباحو

أداء أجل أي التوظيف السليم للموارد التسويقية المادية والبشرية من  رخصيص المواراد:.2

 التسويقية بكفاءة عالية مما يؤدي إلى تحقيق األهداف المرسومة مسبقا. األنشطة

ها لددمة إستددامالتسويق  و األداء: أي تحديد نقاط القوة والضعف ف  المزايا الرنافسية.3

للمحافظة على الزبائن الحاليين وجذب المزيد من الزبائن بكفاءة أعلى من المنافسين، 

 الزبائن المحتملين.

التسويقية  األنشطةالتسويقية نفسها أو بين  األنشطة: سواء كان التكامل فيما بين الركامل.4

 تحقيق أهداف المصرف.أجل وذلك من  األدرى األنشطةو

الذي يمكن المصرف من  ساساألالتسويقية ه   ةستراتيجياإلفيرى أن  P. Kilterأما 

إنجاز أهدافه التسويقية الت  يجب أن تشتمل على مجموعة متناسقة من القرارات وه  كما 

 :111يل 

التسويقية درجات مدتلفة من  ةستراتيجياإل: تعط  رحادياد األسواق المسرهادفة  -أ 

التركيز على القطاعات المكونة للسوق الت  تدتلف احتياجاتها، استجابتها، 

 التسويقية والربحية. المجهودات 

: أي صياغة مزيج تسويق  فعال يناسب كل قطاع يتم رصميم المزيج الرسويقي -ب 

ددمته ف  السوق، مع العمل على تطويره باستمرار استجابة لتطور حاجات ورغبات 

 الزبائن.

: ويعن  ذلك تدطيط الموارد المادية والمالية والبشرية إعادااد الموازنة الرسويقية -ج 

 تحقيق األهداف المرسومة.أجل التسويقية المدتلفة من  األنشطةداء المطلوبة أل

التسويقية الناجحة والفعالة تنته  إلى تحقيق ميزة  ةستراتيجياإلأن  Porter كما يرى

. وبذلك 112تنافسية من دالل المزيج التسويق  المصمم بدقة متناهية و بمرونة كبيرة

 ةستراتيجياإليا من مكونات أساسيمكن اعتبار أن المزيج التسويق  هو عنصرا 

التسويقية، إلى جانب التركيز على األسواق المستهدفة، و اإلهتمام بأهمية التكامل 

واالتساق بين عناصر المزيج التسويق . وبذلك يمكن اعتبار أن المزيج التسويق  هو 

التسويقية، إلى جانب التركيز على األسواق  ةستراتيجياإليا من مكونات أساسعنصرا 

المستهدفة، واإلهتمام بأهمية التكامل واالتساق بين عناصر المزيج التسويق . وبناء 

نجاح  أساسالتسويقية أن  ةستراتيجياإل رناولتعلى العديد من الدراسات الت  

سوق، ومنها المصارف ف  تحقيق أهدافها والمحافظة على بقائها ف  ال المؤسسات

يكمن ف  التركيز على تكامل مكونات المزيج التسويق  ف  تحقيق األهداف المرسومة 

  .الشاملة للمصرف ةستراتيجياإلضمن 
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 المبحث الثالث
 .ومكونارهاة الرسويقية المصرفية سرراريييمراحل اإل

التسويقية التطلع نحو المدى البعيد ف  إعداد الدطط ورسم معالم  ةستراتيجياإلتعن   

على أنها تلك  ةستراتيجياإلالمصرف على عدد طويل من السنوات القادمة "وتعرف 

القرارات الداصة بتوجيه النشاط ورسم إطار العمل وتوجيه اإلدارات والفروع واإلجابة عن 

ال، هناك دور للمصرف يتعين عليه ممارسته التساؤالت المدتلفة المطروحة ف  كافة األحو

ة تسويقية، وتدتلف المصارف ف  القيام بهذا الدور إستراتيجيوالقيام به ف  سبيل وضع 

ة ف  المصرف ترتبط بشكل كبير إستراتيجيالقائمين عليها، وعليه فإن إعداد أي  إدتالفب

التسويقية تعتبر  ةستراتيجياإلبمدى التنسيق والتماس  مع األهداف الكلية للمصرف، لذا فإن 

العامة ومن ثم فالمصرف يعتمد عليها ف  إعداد الدطة العامة له  ةستراتيجياإلجزءا من 

  113بشكل عام والدطة التسويقية بشكل داص.

 :و مكونارهاة الرسويقية المصرفية سررارييياإلأوالً: مراحل 

ة التسويقية المصرفية ستراتيجياإلتتكون ة الرسويقية للمصرف: سرراريييمراحل اإل .1

 من المراحل او الدطوات اآلتية:

 دارةية إلساساأل: فالدطة يجب ان تحدد المهمة يةساساألالمهمة الرسالة أو  .أ 

التسويق ف  المصرف والنابعة اصالً من المهمة الت  انشئ من اجلها المصرف. كذلك، 

 إطارية بالنسبة لوحدات المصرف وفروعه. وضمن ساساأليجب ان تحدد المهام الفرعية 

التسويقية الت   األنشطةالتسويقية ال بد أن تحدد طبيعة  ةستراتيجياإلهذه المهام، فإن 

 المصرف  سيزاولها

المصرف تحقيقها ف  المستقبل، ويجب ان توضع هذه  إدارةالت  يتعين على  النرائج .ب 

 االهداف بشكل أو فروعه، والقيود الت  ينبغ  مراعاتها ف  هذا الصدد.

الرئيسة للمصرف: وتشير هذه األهداف إلى مجموعة يمكن معه  االهاداف الرسويقية .ج 

معدل التسويقية،  األنشطةقياسها. وتكون هذه ف  صورة العائد المال  من كل نشاط من 

 نمو معين أو حصة سوقية معينة.. الخ.

حول البيئة المحيطة، وبالذات السوق المصرفية، ويتضمن ذلك  افرراضات معينة .د 

ف  السوق. كما  ةستراتيجياإلعبارات واضحة حول االتجاهات المستقبلية ف  القطاعات 

المصرف وقدرته على  أعمالتشمل تحديداً للعوامل الرئيسة الت  يمكن ان تؤثر على سير 

 مواجهتها والتصدي لها.

التسويقية يجب ان تنطوي على تقييم  ةستراتيجياإل: فرقييم القو  الرنافسية للمصرف .ه 

واقع  لمجاالت القوة والضعف بالنسبة للعوامل الت  تؤثر على قدرة المصرف على 

 تحقيق أهدافه ف  ظل الظروف المتوقعة ف  السوق.

ف  ظل المعطيات الت  يفرزها تحليل البيئة ويجب ان يتم ذلك  رقييم الفرص الممكنة .و 

بالنسبة لكل مجال من مجاالت النشاط التسويق  وعلى مستوى كل ددمة من الددمات 
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المصرف انتهاز  إدارةالمصرفية الت  يقدمها لعمالئه. وضمن هذا اإلطار فإنه ينبغ  على 

تحركات الت  ينبغ  القيام بها المتاحة حتى يمكن تحديد اساليب التصرف وال الفرص

 وصوال إلى االنجازات المنشودة.

التسويقية للمصرف  األنشطةالداصة بكل نشاط من  العمل اتإسرراريييرحادياد  .ز 

 وكذلك الداصة بكل قطاعات الزبائن واألهداف الواجب تحقيقها ف  مجال كل نشاط.

ف  عوامل البيئة الدارجية للمصرف والت  يمكن  المروقعة ةسررارييياإلالرغيرات  .ح 

المصرف. ان تحديد هذه التغيرات وحسابها يتم بشكل دقيق  إدارةالتحكم بها من قبل 

وواضح يساهم ف  وضع الدطط وبرامج العمل المناسبة للتصدي لهذه التغيرات ومحاولة 

من تحقيق  دارةاإلكّن توظيف الموارد والطاقات المتاحة لدى المصرف ف  االتجاه الذي يم

 اهدافه بأحسن الوسائل واقل التكاليف.

هذا، وال بد من التأكيد على اهمية دراسة وتحليل كل قطاع من القطاعات السوقية المددومة 

من قبل المصرف كنقط بداية ف  عملية التدطيط. كما ال بد من التأكد من امكانيات تعديل 

على استيعاب التغيرات المحتملة الت  يستلزمها تنفيذ الهيكل التنظيم  للمصرف بما يساعد 

الدطط المرسومة. والجدير بالذكر، ان هذه العملية تصبح اكثر تعقيداً ف  حالة المصارف 

يكون لها فروع ف  دول عديدة. حيث يتطلب االمر التعامل مع كل وحدة ) فرع (  الت 

 باعتبارها مركزا من مراكز التدطيط ف  المصرف.

التسويقية من أربعة  ةستراتيجياإلتتكون : 114الرسويقية  ةسررارييياإلت مكونا .2

  ;مكونات ه 

 التسويقية المدتلفة  األنشطة: التكامل وطبيعة العالقة بيت العالقة .أ 

 : تحديد القطاع أو القطاعات الت  سيتم التعامل معها ميال الرركيز .ب 

 وعمالئها؟  المؤسسة: أي متى تبدأ أو تنته  العالقة بين الروقيت .ج 

: أي التوظيف السليم لموارد التسويق المادية والبـشرية علـى رخصيص المواراد .اد 

التسويقية المصرفية: بتدطيط  ةستراتيجياإلتدتص  التسويقية المدتلفة. األنشطة

 ستددامالتسويقية المدتلفة الت  يتم من داللها اإل األنشطةالمستلزمات المطلوبة ألداء 

تحقيق األهداف المرسومة وماذا أجل األمثل لعناصر المزيج التسويق  المصرف  من 

الواضحة والفعالة ف   ةستراتيجياإلستكون صورة المصرف مستقبالً من دالل الرؤيا 

 ةستراتيجياإلالمصرفية األهداف  ةستراتيجياإلاألمثل ف  صياغة وتنفيذ  سلوبادتيار األ

وصول إلى تحقيقها إال بالتكامل الواضح بين الرؤيا والمرحلية الت  ال يمكن ال

األمثل للمزيج التسويق  المصرف . الرؤيا الت  تعكس الطريقة  ستددامواإل ةستراتيجياإل

 ثماألمثل لعناصر المزيج التسويق  المصرف  و ستددامالت  يتم من داللها اإل سلوبواأل

القصير  والمرحلية على األمد ةستراتيجياإلالوصول إلى تحقيق األهداف التسويقية 

 .والطويل
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قلب عملية صياغة  المدتارة ةستراتيجياإل تمثل: ة رسويقية نايحةسرراريييثانياً: الرخطيط إل

حقق الغرض تستطيع أن تال  ةستراتيجياإلهذه األهمية فان  ، ولكن وبالرغم منةستراتيجياإل

بالشكل الصحيح، وهذا ما يفسر أهمية عملية تنفيذ  اإال إذا تم تنفيذه االمطلوب منه

 .115David، ويذكرةستراتيجياإل

 ةستراتيجياإلف  هذا الصدد بأن صياغة  :ةسررارييياإلعالقة بين صياغة ورنفيذ ال .1

ً بالرغم من ارتباطهما مع بعض، وتوجد عالقة بين  الناجحة ال تتضمن تنفيذاً ناجحا

والنتائج المترتبة عن هذه العالقة والت  يمكن حصرها بأربع  ةستراتيجياإلصياغة وتنفيذ 

 ه : 116حاالت

 :ة جيدة مع تنفيذ جيد إْذ يكون إستراتيجيوتعن  صياغة  النياح
 النجاح مضموناً ما لم تحدث متغيرات سلبية تؤثر على العملية.

 ة جيدة ولكن التنفيذ ضعيف، إستراتيجي: وتعن  صياغة لمشاكلا
الداطئ بأن الضعف ناتج عن  اإلعتقادوالمشكلة الت  تظهر هنا تنتج عن 

 عملية الصياغة وليس التنفيذ.

 : ة ضعيفة ولكن التنفيذ جيد إستراتيجيوتعن  صياغة  المغامر
وعند عدم قدرة عملية التنفيذ الجيد من استيعاب عيوب الصياغة فان ذلك يعن  

 ق الفشل. احتمال تحق

 :ة ضعيفة مع تنفيذ ضعيف، وف  إستراتيجيوتعن  صياغة  الفشل
مشكلة صعبة ومعقدة وداصة إذا تكررت المشكلة  المؤسسةهذه الحالة تواجه 

نفسها، أي عندما تكون عملية الصياغة والتنفيذ بعد اإلعادة أو التعديل 
 ضعيفين. 

ومن أهم األمور الت  تواجه أي مدير تحديد طبيعة عمل المصرف بالفعل وكيف يبدو  

 ةستراتيجياإلبنظر الزبائن، المنافسين، الموظفين، والجمهور بشكل عام، وان ادتيار 

بشكل كبير على مستقبل  اإلدتيارالداصة بتطوير الددمة المصرفية وما يقدمه، يؤثر هذا 

 أسلوبك ستراتيج اإل. إْذ إن التدطيط 117القرار بعنايةأي مصرف، فيجب دراسة هذا 

علم  ومتكامل يرم  إلى تحقيق األهداف المحددة بشكل مرض  لطرف  المعادلة )منتج 

البد من التحديد الواضح لمهمة المصرف  ةستراتيجياإلإلنجاح هذه والددمة والزبون(. 

ورسالته والرؤيا الجديدة للمستقبل وه  فن رؤية األشياء وه  دفية. كما قال جوناثان 

: )) فبدون هذه الرؤيا الت  ه  بمثابة القوة التحفيزية الكبرى للجميع يفقد 118سويفن

الرسالة توضع التجديد والتطوير أهم مقوماته، وحسب األهداف المشتقة من الرؤيا و

ة جديدة وتدطط وفق ما تم التوصل إليه دالل إستراتيجي

Strength,Weakness,Opportunities,Threats 

وه : نقاط القوة ونقاط الضعف  Analysis SWOTالرباع  ستراتيج اإلالتحليل 

 لكثرة التحديات الت  تواجه المصارف((. والفرص والتهديدات،

أن تحليل نقاط   :)الرحليل الرباعي( SWOTالمناسبة حسب رحليل اتسررارييياإل .2

القوة والضعف ومجاالت الفرص ومجاالت المداطر الت  يشير إليها البعض 



247 

 

ة يمكن لمنظمات إستراتيجي األساس يعد دطوة مهمة ألنها المحدد  SWOTبتحليل

 اتباعها،  عمالاأل

يشمل هذا التحليل البحث المنظم والمرتب للبيانات ودراسة اتجاهات التعامل ومراجعة  إذْ 

 ستراتيج إلى تقديم القرار اإل SWOTوتسعى مصفوفة  المعلومات الدادلية والدارجية.

التحليل البيئ  ة، والت  تعتمد على نتائج ستراتيجيف  ضوء أربعة أبعاد للتوجهات اإل

على  ةستراتيجي( أبعاد للتوجهات اإل1-5ويتضح من دالل الشكل ).الدادل  والدارج  

 النحو اآلت :

العوامل 

 الاداخلية

العوامل 

 الخاريية

نقاط القو  الاداخلية 

( s ) 
 (wنقاط الضعف الاداخلية ) 

 الفرص

 (Oالخاريية)

 (S-Oة )إسررارييي

MAXI - MAXI 

االعرمااد على نقاط القو  

الاداخلية لرعظيم الفرص 

 الخاريية

 (W-Oة )إسررارييي

MINI - MAXI 

االعرمااد على الرطوير 

والرنمية لرغطية نقاط الضعف 

حرى يمكن االسرفااد  منها 

 لرعظيم الفرص الخاريية

 الرهاديادات

الخاريية 

( T ) 

 (S-Tة )إسررارييي

MAXI - MINI 

االعرمااد على نقاط القو  

لركون على مسروى 

الرهاديادات ورقليلها 

 أثارهاورخفيف 

 (W-Tة )إسررارييي

MINI - MINI 

رنمية ورطوير نقاط القو  حرى 

يكون لها القادر  على موايهة 

 ورحييم الرهاديادات الخاريية

 ة وفق االادبيات الفكرية المرخصصةسررارييي( أبعااد للرويهات اإل1-5شكل)

( دالئل إليجاد وتطبيق هذه القياسات لتشجيع ممارسة Allio Michaelوقد اقترح )

 دارةوتوفير تغذية عكسية ف  الوقت المحدد، لتبسيط التحديات المصاحبة لإل ةستراتيجياإل

ف  عالم مضطرب، يزيد من تماسك وتناسق المجهزين، والمصنعين، والمتعاقدين ويشير 

التنفيذ، بغض النظر عن  تفشل ف  مرحلة119 اتستراتيجياإلاغلب  الفريق: إنوينبه 

بها ليست مهمة سهلة  اإللتصاقروعتها بترجمة معانيها الواسعة إلى أفعال محسوسة و

رئيسية ف  صياغة أي  هناك ثالث دطوات األداءة قياس إستراتيجيأبدا". وعند صياغة 

 ة تسويقية ه :إستراتيجي

الحقيقية للسوق المصرف  ومعرفة كيفية التعامل معها وفقا للدطة  اإلحتياجاتتحديد  .1

التسويقية كجزء من الدطة العامة للمصرف، ومن ثم يمكن وضع االهداف السوقية والت  
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ية لتحديد االتجاه الذي تسير فيه الجهود المدتلفة للمصرف ورسم سياسة أساستعتبر 

 .والحجم والنمو والنصيب السوق (تسويقية به. وأهم هذه االهداف هدف:)الربحية 

تتعلق هذه الدطوة بتحديد القيود المدتلفة الت  تضع  رحادياد ورعريف المحادادات -أ 

المحددات  :عقبات أمام المصرف وتعيفه عن تحقيق اهدافه، وأهم هذه المحددات ه 

المحددات الحكومية والقانونية والتطويرات و .اإلجتماعيةوالسياسية و اإلقتصادية

التمويلية  المؤسساتأو  األدرىالموقف التنافس  من جانب المصارف و .التكنلوجية

 .مثل شركة التأمين

بتحديد هذه المحددات ومعرفة مدى أثرها وتأثيرها على النشاط المصرف  يمكن  -ب 

التعامل معها بصورة أو بأدرى ومن ثم يمكن وضع االمكانيات الالزمة الكافية لتحقيق 

 .التسويقيةاالهداف 

المصرفية  ويتم ذلك من دالل المزيج التسويق  للمؤسسة :رخصيص المواراد الرسويقية.2

فتقييم االمكانيات  .)أي من دالل التوزيع والترويج، والددمات المصرفية وتسعيرها(

المصرفية المتاحة بما فيها من موارد بشرية و مالية وموقف سوق ،  المؤسسةوموارد 

وكفاءات إدارية وفنية تعط  له إمكانيات معينة من داللها، يتم تحديد قدراته ومعرفة 

مدى حساسيته للمتغيرات الدادلية والدارجية، من دالل هذا التقييم يتم معرفة و إدتبار 

الحالية و لكن أيضا بالنسبة للموارد المحتملة نقاط القوة والضعف ليس فقط للموارد 

 أساس، وهو ما يقدم مستقبالمستقبال وأيضا التنبؤ بالطريقة الت  سيتم توليد هذه الموارد 

  :طيب لعملية التدطيط المستقبل  ومن ثم فانه يمكن تدصيص الموارد عن طريق االت 

 هاترويجوتسعيرها و.المصرفتطوير وتمييز مزيج الددمات المصرفية الت  يقدمها   

يقوم تدصيص الموارد ف   .المصرف تحديد الفروع الت  ستقوم بتوزيع الددمات و

وكذا نظام المعلومات  التجارية على تطوير الجهاز التسويق  بالمصرف المصارف

ثم يمكن  السوقية ومنونظام التدطيط والمتابعة للشكل الذي يف  باحتياجات االهداف 

التسويقية  األنشطةايجاد تركيبة متوافقة مع مزيج ددمات مصرفية للتعامل مع مزيج 

التسويقية  ةستراتيجياإلتنفيذ  أسلوبف  حين يدضع  .بشكل يحقق الهدف المنشود

المصرف لمجموعة من العوامل، داصة بعد وضع الدطة التسويقية العامة للمصرف ف  

تحقيقها و الوصول اليها دالل كل فترة من الفترات  ضوء االهداف العامة المتعين

 .التسويقية ةستراتيجياإلين اآلتيين لتنفيذ سلوبان يستددم احد األ ويمكن للمصرف

 دتالفعلى عملية اإل التأكيديقوم هذا التكتيك التسويق  على  :رميز الخادمة المقادمة 

مه المزيج الددم  الذي تقدوبين  بين المزيج التسويق  الددم  الذي يقدمه المصرف

 ادتالفاتمن السهل اجراء هذا التميز ف  حالة وجود المنافسة، و  األدرى المصارف

 .جوهرية وتميز حقيق  ف  جودة الددمة المصرفية

 يقوم هذا التكتيك على قيام المصرف بتكثيف وتعديل الددمات رقسيم السوق :

عينة من الزبائن والت  من داللها المصرفية لتتالئم مع رغبات واحتياجات مجموعة م
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ين سلوببين األ إدتالفونظرا لوجود .يمكن ادتراق السوق المصرف  واالستمرارية

 .ين معا وفقا لمزيج متناسب ومتكاملسلوبكال األ إستدداميفضل ان يتم 

إن التسويق المصرف  يمثل ثقافة راقية ف  التعامل المصرف  بحث يهدف إلى كسب 

رضا الزبون ويتطلع إلى ربح والئه الدائم، وإن هذا الهدف ليس مبتغا سهال وتحقيقه 

يكون مرتبطا بمدى تشبع القائمين على تسيير النظام المصرف  ف  أي بلد بالمفاهيم 

لدول ف  تطوير منظماتها المصرفية باستعمال التسويقية، وقد نجحت الكثير من ا

التقنيات التسويقية وما تتيحه من فرص لدلق مبادرات جديدة تمكن من الحصول على 

وال يتأتى  األداءالسبق وحصص السوق الكبيرة، إن التسويق بصفة عامة يمثل ثقافة ف  

 .بجدواهوالمدططين وأصحاب القرار ,إال بوع  واأليمان الكامل لدى العاملين 

 

التسويقية المصرفية و  ةستراتيجياإلقبل بدء بتنفيذ  :الرسويقية اتسررارييياإلم يثالثاً: رقي

المصرفية أن تقوم بتقييمها  المؤسسةتحويلها إل  برامج عمل وأنشطة مدتلفة يتعين عل  

 : 120المعايير اآلتية إستددامب

: يجب التأكد من مدي توافق The Internal Consistencyالروافق الاداخلي .1

)صورة المصرف ماذا سيكون  ةستراتيجياإلالتسويقية المصرفية مع الرؤيا  ةستراتيجياإل

المصرفية  المؤسسةالعليا وسبب وجود  دارةاإلمستقبال (، ومع رسالتها المعنية بفلسفة 

ة، المتمثلة والمرحلية، مراكز القوي الدادلي ةستراتيجياإلوتطلعاتها وطموحها، وأهدافها 

المصرفية  المؤسسةبالموارد المادية والبشرية والمعلوماتية وثقافتها التنظيمية وعمليات 

ية واالستشارية والمساندة وهيكلها التنظيم ، بعد تشديص) نقاط القوة و ساساألووظائفها 

  الضعف(.

يجب التأكد من مدى توافق  The External Consistencyالروافق الخاريي .2

التسويقية المصرفية مع مجمل الظروف البيئية الدارجية الكلية والجزئية اتجاه  ةستراتيجياإل

 الفرص والتهديدات.

يجب أن تكون The Appropriate Time Horizon األفق الزمني المناسب .3

 التسويقية المصرفية متوافقة مع اإلطار الزمن  الداص باألهداف الت  تسع  ةستراتيجياإل

  .إل  تحقيقها

البد أن  ة تسويقية المصرفيةإستراتيجيان كل  :Risk Takingعنصر المخاطر   .4

للمؤسسة المصرفية فإذا ما تعرضت هذه  الموارد اإلجمالية تنطوي عل  نسبة محدودة

لدطر عدم  الرئيسيةية و ساساأل للفشل فهل يترتب عل  ذلك تعريض األهداف ةستراتيجياإل

المصرفية يجب عليها االنتباه إل  أن مداطر الفشل  المؤسسةالتطبيق، لذلك فإن عل  

  .المحتمل تزيد بشكل كبير كلما امتدت الفترة الزمنية لفترة طويلة

 Taking To Our Account Theأخذ رادواد فعل المنافسين بالحسبان .5

Competitor The Competitor Reactions:  هنا يجب معرفة فيما إذا كانت

المصرفية المنافسة و  المؤسساتهل ه  ضمن توقع  التسويقية المصرفية ةستراتيجياإل
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يجب أن يأدذ االحتياطات الالزمة للوقوف أمامها، عليها فإن عل  المصارف أدذ كافة 

  .االستعدادات لالزمة لتقبل ردود فعل المصارف المنافسة المتوقعة اتجاه المصارف

 To What Extent The Alternative رسويقية باديلة اتسرراريييمادي الحاية إل .6

Marketing Strategies: المؤسساتكما معروف فإن البيئة المحيطة الت  تعمل لها 

المصرفية ه  بيئة سريعة الحركة غير مستقرة و دائمة التغيير وقد يكون هذا التغيير سريعاً 

المصرفية عديمة الجدوى  المؤسسةو مفاجئاً تصبح عنه التنبؤات و التوقعات الت  قامت بها 

غير  المصرفية أن يضع دطط المؤسسةذلك فإنه يتعين عل  أجل و تجد ذات معن ، من 

القرار المناسب  إتداذالمتوقعة بصورة أكثر منطقية ورشداً، ويمنع االرتباك و التأدير ف  

مصرفية تسويقية  اتإستراتيجيو  الطارئة للطوارئأو القرارات المناسبة كرد فعل لألحداث 

 بديلة حت  يمكن أن تتكيف مع هذه التغييرات البيئية.

ة التسويق الفعالة للمصارف ف  ظل إستراتيجيتنطوي : ة للرسويق العولميإسررارييي .7

العولمة على أبعاد متعددة، ذلك ألن البحث فيها يتطلب األدذ ف  االعتبار العديد من 

 :121الجوانب من أهمها

  :ةستراتيجياإلالمراجعة  تعد المصرف:في  ةسررارييياإلالرحليل والمرايعة الرسويقية  .8

العليا أو  دارةاإلككل أو أداء بعض وحداتها وتمارسها  المؤسسةاحدى وسائل قياس أداء 

تستهدف  لجان المراجعة أو المديرين وغالباً ما يتم االستعانة باالستشاريين ف  هذا المجال

ف  عالقاتها بالمجتمع من حيث  المؤسسةدرجة فعالية  -) تدقيق: ةستراتيجياإلالمراجعة 

فعاليات العالقات بين  -  واالنطباع السائد لدى الجماهير حيالها. الزبائناستجابتها لحاجات 

الوظيفية المدتلفة وبضمنها النشاط  األنشطةدرجة مساهمة  -  الوحدات التنظيمية الوظيفية.

ف  حين تهدف المراجعة التسويقية   وأهدافها(. المؤسسةيق رسالة ف  تحق التسويق 

Marketing Audit   ف  المصرف إلى جمع كافة البيانات الالزمة لتحديد الكيفية الت

يمكن للمصرف أن يحقق بها النجاح ف  تسويق كل ددمة من الددمات المصرفية الت  

انات يتم جمعها من دالل عملية تقييم يقدمها لكافة قطاعات الزبائن المددومة، وهذه البي

 ومراجعة شاملتين لكل من البيئة العامة الت  يعمل ف  ظلها المصرف، والبيئة الدادلية له.

ويتضمن ذلك إجراء دراسة تحليلية واقعية المكانيات وموارد المصرف ومصادر          

 قوته وضعفه ف  الحاضر والمستقبل.

ويشتمل ذلك على تحليل اإلنجازات السابقة للمصرف والمشاكل الت  واجهه وأساليب  

التصرف الت  قام بها لمواجهة هذه المشاكل وحلها. وتعتبر سجالت المصرف رافدا ضدما 

للمعلومات الت  تحتاجها إدارة التسويق ف  عملية التدطيط. فف  كل مصرف رصيد هائل من 

اتهم مع المصرف، بل وطرق حيث دصائصهم وحجم عملي المعلومات عن الزبائن من

تتضمن سجالت المصرف معلومات وافية عن االسواق وإتجاهات  كمعه. كذلتعاملهم 

المصرف االستثمارية،. وف  ضوء هذه المعلومات تستطيع إدارة التسويق ف  المصرف 

الت  يمكن ان  التعرف على الفرص المتاحة وتحديد قدرة المصرف على انتهازها والعقبات

 تواجهه ف  هذا الموضوع.
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 الفصل الساادس
 الرسويقية المصرفية اتسررارييياإليات في أنماط أساس

ا عندما تكون الموارد إستراتيجيوتأدذ عملية التدطيط التسويق  ف  المصرف بعدا  

محدودة، ف  الوقت الذي تفرض فيه البيئة الت  يعمل فيها  دارةاإلواالمكانيات المتاحة امام 

المصرف التحكم فيها. وف  هذه  إدارةالمصرف كثيراً من المتغيرات الت  ال يكون بمقدور 

المصرف تتركز ف  محاولة توظيف موارد المصرف ف  المجاالت  إدارةالحالة، فإن مهمة 

. وبالطبع، فإن ذلك األنشطةوأوجه النشاط الت  يستطيع فيها تعظيم عوائده وإيراداته من هذه 

الالزمة لتحقيق تلك األهداف بكل ما يحتاج اليه ذلك من  اتستراتيجياإل يتطلب ضرورة تبن 

الجهود المبذولة ف  هذا االتجاه، وتفعيل لإلمكانيات مستلزمات وتنظيم وتنسيق بين كافة 

اداة ، التسويقية اتستراتيجياإلتعد  والطاقات الذهنية والجسمانية الموجودة لدى المصرف.

واالستجابة السريعة  الرئيسيةلتحقيق االهداف  المؤسسةالربط بين الدطط التسويقية الشاملة و

المتعارف عليه أن هناك ثالث أنواع من  ة. منالتسويقيوالفعالة تجاه متغيرات البيئة 

رشادة تسويقية. ودفاعية وهجومية  اتإستراتيجي التسويقية المصرفية ه : اتستراتيجياإل

ة ستراتيجيوالدضيري( بان هناك ثالثة انواع لإل Meidanو (Kotler ويتفق كل من

الهجومية والدفاعية  اتستراتيجياإلة من إستراتيجييما يل  سنتاول كل :التسويقية للددمة وه 

الهجومية بادتراق مناطق جغرافية جديدة، أو التوسع ف   اتستراتيجياإل. تتعلق 122العقالنية

المبتكرات  إستددامالمناطق الجغرافية الحالية، وإددال أنظمة، أو ددمات مصرفية جديدة و 

الدفاعية تتعلق  اتراتيجيستاإلف  حين أن  التكنولوجية الحديثة ف  عملية تقديم الددمات.

بحماية الموقف الحال  للمصرف، أي بالحفاظ على زبائنه الحاليين، ونصيبه الحال  من 

ين أولهما تتبع دطوات المصارف الرائدة، و ثانيهما التركيز على أسلوب إستددامالسوق، و ب

بإلغاء  سواء كانالترشيد فتركز على تدفيض عناصر التكلفة  اتإستراتيجيزبائن معينين. أما 

 .المكلفة أو بواسطة إغالق بعض فروع المصرف المكلفة األنشطةبعض 

 
 ( أنماط اإلسرراريييات الرسويقية المصرفية.1-6شكل )

  :الهيومية اتسررارييياإل :المبحث األول

  :الادفاعية اتسررارييياإلالمبحث الثاني: 

 العقالنية والرنافسية. اتسررارييياإلالمبحث الثالث: 
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  المبحث األول
  الهيومية اتسررارييياإل

ها إبتكارالحرب التسويقية. يتم  اتإستراتيجيالهجومية احد أنواع من  اتستراتيجياإل تعد

بغرض اقتناص حّصة  من السوق من منافس  بعينه. وعالوة على زيادة الحصة من السوق، 

ة  هجومية للفوز بزبائن  مهمين أو قطاعات من السوق ذات هوامش إستراتيجيويمكن وضع 

، تستددمها اتستراتيجياإلربح  عالية  أو تتميز بوالء بزبائنها. فه  أهم وأدطر أنواع 

المصارف الطموحة الت  ترغب ف  أن يكون لها موقع القيادة ومركز الصدارة ف  السوق 

واالنتشار والتحكم  حو تحقيق: التوسعحافزة ودافعة ن اتإستراتيجيالمصرف ، وه  

والسيطرة على السوق المصرف  وتوجيه قوي الفعل فيه بالشكل الذي يحافظ على مصالح 

: شديدة الطموح، واسعة اتإستراتيجيالمصرف الحيوية الحاضرة والمستقبلية أيضاً. ه  

  النطاق، بعيدة المدي.

من توسيع حصتها السوقية وكسب  ؤسسةالمة التسويق الهجومية تحاول إستراتيجيوف  ضوء 

رضا الزبائن الجدد فضال عن التركيز على نقاط القوة ومهاجمة نقاط ضعف المنافسين بهدف 

 والزبائن الحاليين والمرتقبين. للمؤسسةدلق صورة جميلة ومؤثرة 

 اآلت : الهجومية على النحو اتستراتيجياإلوهناك مبادئ و سمات وأبعاد 

 :الهيومية اتسرراريييية لإلأساسمباادئ 

 .تقييم قوة المنافس المستهدف 

   .ضع ف  حساباتك مقدار الدعم الذي قد يحشده المنافس المستهدف من الحلفاء 

 .ادتر هدفًا واحًدا فقط ف  كل مرة  على حدة 

 إلى ايرذاب وكسب زبائن ياداد األنشطةرهادف  :الهيومية اتسررارييياإلسمات 

  الزبائن الذاتية الكتساب زبون جديد، والحصول على مزيد مناالعتماد على القدرات 

 عالمتك التجارية وزيادة وتيرة الشراء. إستدداموتشجيع التحول إلى 

  الهدف الرئيس  هو المبيعات وحصة السوق، فضال عن التوسع ف  ما تعرضه

 المؤسسة.

  ر متكرر ف  دط ف  الغالب مع السوق القابل للنمو مع تغيي اتستراتيجياإلتتناسب هذه

 المنتجات.

 عروض األسعار الترويجية أو اإلعالنات وتقديم  إستدداميتم تنفيذ الهجمات التسويقية ب

  .ضمانات وطرح منتجات جديدة

يستطيع المصرف توسيع حصته ف   -)هي: ةسررارييياإلمؤشرات ومضامين هذه  ومن

يلجا المصرف  -تكنولوجيا وتقنيات حديثة. إستدداموالفرص وب اإلمكاناتالسوق عندما تجد 

واالبداع ويركز على  بتكاريهتم المصرف بثقافة اإل -بتدفيض االسعار لمواجهة المنافسين

امكانية المصرف ف  استثمار  -المهارات لتقديم منتجات مبتكرة ومتنوعة بشكل مستمر.

ة واقتناص الفرص اموالها لتقديم افضل الددمات والمنتجات وللددول ف  اسواق جديد
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التكتيكات الهجومية واساليب مدتلفة ومتطورة لإلعالن  إستدداميستطيع المصرف  -السوقية

 ضد المنافسين ف  السوق(.

 الرابعة من طرف المصارف الت  تحتل المرتبة الثانية، الثالثة، أو ةستراتيجياإلتستددم هذه 

لتصبح قاعدة ف  السوق المصرف  السوق المصرف ، وه  تطمح لبلوغ المرتبة األولى  ف 

  .أن تكون تابعة بدل من

إن المؤسسات المصرفية الطموحة العتالء مركز الريادة ف  السوق عليها أن تنتهج 

من توسيع حصتها السوقية، من دالل التوسع الجغراف  مثال، أو ادتراق  تمكنها اتإستراتيجي

 ...وغيرها.أسواق لم تكن موجودة فيها، أو دلق أسواق جديدة

بإبراز عناصر قوتها لتدلق  اتستراتيجياإلإن المؤسسات المصرفية تهتم من دالل هذه 

وه  ف  نفس الوقت تعمل على تقليل عناصر الضعف لديها  الزبائنلدى  صورة ذهنية جيدة

 .يكسبها القوة أمام منافسيها ومحاولة التغلغل عليها بما

  اآلت :(1 -6يوضحها جدول )  الهيومية اتسررارييياإلأبعااد 

 .الهيومية اتسررارييياإلأبعااد  (1 -6يادول ) 

 البنواد األبعااد

 :برنامج يذب الزبائن

يتضمن أنشطة تركز ف  

المقام األول على جذب 

جدد.  واكتساب زبائن

 األنشطةوتشمل هذه 

الجودة والضمان 

 والدعاية

  نحن نقدم ضمانًا بتوفير ددمة جيدة على المنتجات

 والددمات

 منتجاتنا ذات جودة  أعلى من المنافسين 

 نقدم إعالنات مبتكرة تماًما الجتذاب الزبائن 

 ننفق على اإلعالن أكثر من منافس  عادي 

  نصمم حمالت  ترويجية نشطة الجتذاب الزبائن 

 ننفق على الدعاية والترويج أكثر من المنافس العادي 

 أسعارنا أكثر تنافسية من اآلدرين 

فهم :المنافسروييه 

البائع نقاط القوة 

 والضعف على المدى

والقدرات  القصير

على  اتستراتيجياإلو

المدى الطويل لكل من 

المنافسين الرئيسيين 

الحاليين والمحتملين 

 على حد  سواء

 نستجيب بسرعة لتحركات المنافسين 

  نتشارك مع موظف  المبيعات لدينا المعلومات عن

 المنافسين

  ونحن  ،المنافسين اتإستراتيجيتناقش إدارتنا العليا

قادرون على توقع األحداث والعمل على االتجاه المستقبل  

 .بسرعة

 نتحين الفرص للتفوق على المنافس 
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او الشركات المصنّفة من  المصارفة إستراتيجيالحرب الهجومية تمثل  123يرى )الديوه ج (

او الشركات  المصارفالفئة الثانية، أو الثالثة ف  مجال معين. والمبدأ األول الذي تعتمده هذه 

القوة لدى رائد السوق، مع السع  إلى البحث عن نقطة ضعف لديه، ثم  مناطقهـو تجنـب 

ً من تلك النقطة مع مواصلة تركيز كافة الج وهناك  هود عليها.تقوم بشّن الهجـوم انطالقا

هجومية رئيسية وه  قائد السوق، متحدي السوق، الـسوق الجديـدة،  اتإستراتيجيدمس 

 ادتراق السوق، التوسع الجغراف . 

هجومية يمكن  اتإستراتيجييرى المتدصصون ف  التسويق المصرف  أن هناك تسع 

ة سوق جديدة، إستراتيجية التوسع الجغراف ، إستراتيجيها ه : إستددامللمصارف 

ة الهيمنة السوقية، و إستراتيجية تحدي السوق، و إستراتيجية قيادة السوق، و إستراتيجي

ة صناعة الفرص وصناعة الزبائن واألسواق، إستراتيجيية، و بتكارالمنتجات اإل اتإستراتيجي

.. فيما يل  عرض موجز لكل .ة المدي والمجال والميدان المحتكر شبه المغلقإستراتيجيو

 ( اآلت :2-6كما يصورها الشكل )124منها

 
 الهيومية في الرسويق المصرفي اتسررارييياإل( أنواع 2-6شكل )

 

على زيادة التعامل على الددمات المصرفية  125تقوم ة الروسع اليغرافي:إسرراريييأوالً: 

الت  يقدمها المصرف، وإتساع نشاطه عن طريق توسيع شبكة فروعه العاملة ف  مجال تقديم 

هذه الددمات، ونشرها ف  كل مكان يمكن أن يكون هناك فيه أو عليها تعامل، وهذا يشمل 

كما يشمل أيضاً فروعه بالطبع الفروع الطبيعية للمصرف باإلضافة إل  فروعه اآللية، 

ة التوسع إستراتيجي. تعتمد األدرىالدادلية دادل الوطن ووحدات مصرفية ف  الدول 
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الجغراف  على عدة سياسات أهمها )سياسة التكثيف التواجدي للمصرف ف  المناطق ذات 

سياسة االنتشار ف  المناطق  -و الت  تتواجد فيها وحدات نشاط عديدة  اإلقتصاديةالكثافة 

 ةستراتيجياإللجغرافية المدتلفة، سوء ف  الدادل أو ف  الدارج (. تسلك المصارف هذه ا

 األدرىالكاملة أو اآللية وبالتملك أو باالندماج مع المصارف  كانت بزيادة عدد الفروع سواء

تتضمن تكاليف عالية ف  البناء أو ف   ة جريئـة ألنهـاإستراتيجيوالتوسع الجغراف  يعد 

ة إستراتيجيباإلستراتجية الحصول على عقود إيجار للفروع الجديدة، ويمكن تـسمية هذه 

 .التحصين

 

تهدف إلى  Market Penetration :ة اخرراق األسواق والرعمق فيهاإسرراريييثانياً: 

 اتستراتيجياإلجذب زبائن جدد من السوق الت  هـ  فيه أصالً، وه  بال شك من أكثر 

انتشاراً ف  الددمات المصرفية، والمصرف الذي يحدد سوقه واحتياجات هذا السوق ثم يضع 

صياغة ألهدافه يكون قادراً على وضع دطة المـزيح التسويق  ف  أفضل الطرق المحتملة 

ة ادتراق السوق ويكسب أيـضاً زبائن جدد من دالل الفهم الجيد ستراتيجيد إلوالتدطيط الجي

العمل على مسألة مهمة مثل الصورة للتركيز أجل الحتياجاتهم، والموقع الذي يدار عادة من 

ة إستراتيجيتتعلق ، بيعيه جديـدة عالقاتعلى التقسيمات والددمات الصحيحة وإحداث 

لفروعهـا ودـدماتها للزبـائن الموجودين ف   ستدداممعـدل اإلادتراق السوق بزيادة ف  

، تمثل األدرى.  يمثل ادتراق األسواق شبه المغلقة على المصارف 126السوق الحال 

ً كبيراً، بحيث يزاحم المصارف  ، و يجذب زبائنها، و األدرىللمصرف الطموح تحديا

 ةستراتيجياإلقوم هذه الحصول على نصيب من حصصها السوقية، كما تأجل يصارع من 

أكثر األساليب  إستددامعلى جذب زبائن جدد من السوق الذي يعمل فيه المصرف حالياً، ب

شعبية و قدرة على جذب الزبائن عن طريق دراسة السوق دراسة علمية متعمقة ووافية و 

من ثم تصميم مزيج ددم  ياجات و رغبات و قدرات زبائنه، وتحديد دصائصه، واحت

رغبات و احتياجات هؤالء الزبائن، و بالشكل الذي يحقق أهداف المصرف يرض  

فقط لجذب زبائن جدد، بل و هذا  وق بفعالية كبيرة ليسالتسويقية، و من ثم يمكن ادتراق الس

بالزبائن الحاليين، وتوسيع قاعدة نشاطهم الت  يقدمها المصرف بشكل  اإلحتفاظهو األهم 

التعميق السوق  الت  تقوم على زيادة التعامل على  ةيجيستراتاإلعام، ويطلق على هذه 

  :ددمات المصرف عن طريق اآلت 

و التعامل الحال  على ددمات المصرف إما بزيادة عدة مرات  ستددامزيادة معدل اإل .1

 ً جذب زبائن  –ب  .التعامل، أو زيادة قيمة المعامالت ف  كل مرة أو االثنين معا

دد المتعاملين على ددمات المصرف، و زيادة حجم المصارف المنافسة، وزيادة ع

مزايا أفضل، أو ددمة، أو اإلعالن المكثف  :التعامل، و يمكن أن يتم ذلك عن طريق تقديم

 وغيرها.

جذب غير المتعاملين ف  السوق المصرف  عن طريق إقناعهم بفائدة التعامل مع  .2

 المصرف. 
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هدف المصرف عند Strategy Market:New ة السوق اليادياد إسرراريييثالثاً: 

إلى جذب زبائن من التقسيمات السوقية الت  لم تهتم بها  ةستراتيجياإلإتباعه لهذه 

ربما تكون لها محاوالت أدرى لجذب  ةستراتيجياإلالمصارف فـ  الماضـ ، وهذه 

أصناف أو نماذج جديدة مـن الزبـائن، فضالً عن الزبائن التقليديين لديها، أو ربما تقرر 

الوصول إلى هذه النهاية فإن كثيراً من هذه جل استبدال تقـسيمات الـسوقية القديمـة، وأل

 . 127ستراتيج اإلالمصارف تتدـذ االتحـاد 

على توسيع نطاق جاذبية المصرف لجذب زبائن من شرائح  ةجيستراتياإلوتقوم هذه 

السوق الت  لم يكن يهتم بها المصرف ف  الماض  و إحالل السوق الجديد محل السوق 

القديم، أو تنمية نوع معين من األسواق بشكل جديد، أي أن يتجه المصرف ف  تقديم 

قب، ويحقق هذا عن ددماته إل  شرائح جديدة من السوق الحال  أو من السوق المرت

طريق إددال تعديالت ف  اإلعالن عن ددمات المصرف ألحداث تعديالت، أو إضافة 

انطباعات ذهنية جديدة لدي الزبائن المرتقبين، وافتتاح فروع ووحدات للمصرف ف  

مناطق جديدة لضمان وصول الددمة إل  شرائح جديدة من الزبائن، أو تغيير ف  سعر 

يث يستطيع المصرف جذب قطاعات جديدة من الزبائن لم تكن تقديم هذه الددمات بح

ة السوق المصرفية الجديدة، ه  إستراتيجيتتعامل معه من قبل، وف  دافع األمر فإن 

ة دائمة يرتبط بها المصرف المتطلع إل  قيادة السوق المصرف ، وإل  مزاحمة إستراتيجي

 الكبار فيه. 

 

هذه  :Strategy Leadership Market ة قيااد  السوقإسرراريييرابعاً: 

يمكـن أن تـستددم فقط من قبل المصارف الكبيرة جداً والمسيطرة, فضالً عن  ةستراتيجياإل

امتالك شبكة توزيـع قويـة وكبيـرة وتوفر اقتصاديات الحجم, وتبعاً لذلك تستطيع المصارف 

 ةستراتيجياإلتستددم هذه  الدفاع عن حصصها السوقية أو التوسـع أو أن تصبح أكثر سيطرة

من جانب المصارف العمالقة ذات الحجم الكبير، والمستقرة، والت  تستطيع أن تؤثر ف  

السوق المصرف ، وف  نفس الوقت تكون قادرة على استيعاب رد الفعل أو الصدمات من 

 المنافسة لها، وتحقق العوائد و المكاسب الت  تحصل عليها نتيجة األدرىجانب المصارف 

 .لقيادة السوق

وف  الوقت نفسه تكون لها شبكة من الفروع قوية و قادرة على التأثير ونشر الددمات 

 المصرفية، ومن ثم يمكن للمصرف االستفادة والتمتع بالعديد من المزايا الت  يتيحها له ه : 

 . حجمه الكبير و ما يتيحه له من وفورات الحجم، والنطاق، والسعة التشغيلية التوظيفية -أ 

التطوير، والتحسين، والتنمية، واألنفاق عليها نسب   :تمويل دراساته، وأبحاثه وعمليات -ب 

  .دون أن تتأثر موارده و أرباحه

 و جعلها تنصاع و تدضع إلرادته.  األدرىإمالء اإلرادة على المصارف  -ج 

ً لذلك تستطيع المصارف الدفاع عن حصصها  و من ثم فإن المصرف القائد للسوق وتبعا

 األدرىويفعل ما يريد وعلى المصارف  .السوقية أو التوسـع أو أن تصبح أكثر سيطرة
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االنصياع إلرادته، حتى لعقابه وتحم  مصالحها على هذا النطاق، داصة فيما يتصل 

بحصتهم من السوق المصرف  و ليصبح المصرف القائد بذلك أكثر توسعاً واستقرارا ومن ثم 

ها إلى مصارف رائدة تأدذه شكل " ول  األمر " للمصارف تتحول هذه المصارف بحكم حجم

ه. وغالباً أعمال، ومن ثم تنمو و تتكون شدصية و سمعة داصة للمصرف تقوم عليها األدرى

ما يكون هدف هذا النوع من المصارف البقاء ف  موقعها بالقمة العليا، كمصارف قائدة و 

يمكن تقسيمه إلى ثالث أهداف تفصيلية  إستراتيج رائدة للسوق المصرف ، لها هدف تسويق  

 رئيسة ه : 

زيادة إجمال  النصيب السوق  الذي يعمل ف  نطاقه المصرف بتوسيع نطاق  (1

  .السوق

  .األدرىحماية النصيب السوق  الحال  للمصرف على حساب المصارف  (2

  .األدرىزيادة النصيب السوق  الحال  للمصرف على حساب المصارف  (3

نصيب كبير من السوق المصرف ، فإن المصارف القائدة تددل ف  و بغرض تحقيق 

مواجهة، بل ف  حروب الترويج، و التسعير بينها و بين بعضها البعض، و بينها و بين 

 .المصارف المنافسة

 

  :ة مرحادي السوقإسررارييي او الرحادي السوقي ةإسررارييي خامساً:

:Challenger Market:Strategies  

قائد السوق وهذه  (متحدو الـسوق)بإستددام إستراتيجية الهجوم المباشر ربمـا يتحد 

تنجـز مـن قبـل المنافسين الرئيسيين بنفس التقسيمات، والذين يستددمون  ةستراتيجياإل

دلف الباب تتعلق باستغالل  اتإستراتيجيسياسـات تحـدي األسـعار وإبـداعات الددمة، و

 Guppy) ةإستراتيجيتقسيمات سوقية متنوعة والقنوات التوزيعيـة وغير ذلك وهناك أيضاً )

التأمين  أعمالوتعن  تحدي المنافسين الثانويين فـ  الـصناعة، كقبول الحواالت المصرفية أو 

كتفية هذه المتضمنة مستويات مدـاطر عاليـة, أمـا الهـدف الرئيس  للمصارف الم

، وهكذا يمكن أن يظهر الرئيسيةفيكمن ف  االستيالء على الحصة السوقية  ةستراتيجياإل

 .بوضوح عند تحدي قائد السوق أو متسابقين أو المصارف الصغيرة

على قيام المصرف المزاحم المتطلع الذي يستددمها بتحدي  ةستراتيجياإلتعتمد هذه  

بالهجوم المباشر أو غير المباشر عن  سواء كانالمصرف القائد أو الرائد للسوق المصرف ، 

طريق األبواب الدلفية، الت  من بينها: سياسات، وتكتيكات الغدر والدديعة، فسياسة الهجوم 

دة المتنافسة ف  نفس السوق، ذلك اعتماداً على المباشر تستددم عادة بين المصارف الرائ

تقديم كل منها ددمات عالية الجودة، و مدفضة التكلفة لزبائنها، وف  الوقت نفسه تطبيق 

أعلى حد ممكن من التقنيات التكنولوجية، والمدترعات الحديثة الت  تسهل و تيسر تقديم هذه 

شير إلى االعتماد على توسيع قبول ت الددمة المتميزة. ف  حين أن سياسة الباب الدلف 

مدتلف أنواع الزبائن أيا كانوا، وعلى مدتلف األسواق بأنواعها المدتلفة لتنويع منافذ 

المصرفية األصغر حجماً ف   المؤسساتالتوزيع، وبمعن  آدر توسيع نطاق التنافس مع 
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ألعلى تكلفة عن أسواقها التقليدية، والقيام بتقديم الددمات المصرفية األكثر دطورة، وا

ويرجع الهدف الحقيق  الذي يكمن وراء  .كان المصرف يقوم بتقديمها من قبلالددمات الت  

ة " التحدي السوق  " إلى رغبة ف  اسر السوق المصرف  ستراتيجيتبن  أحد المصارف إل

واحتجاز نصيب األسد لنفسه، وهذا بالطبع لن يتم إال بتحدي المصارف الرائدة و القائدة 

أيضاً، و مزاحمة كل منها و دفعه للدروج من السوق،  األدرىسوق، فضالً عن المصارف لل

ومن ناحية  حتى يمكن تقليص نصيبها من السوق و تحويله إلى النصيب السوق  للمصرف

يتطلب: أجراء دراسات عميقة للكشف عن  ةستراتيجياإلأدرى فإن اتدذا قرار باعتماد هذه 

تكتيكات  إستددامالمنافسة، و األدرىموطن الضعف والدلل الذي تعان  منه المصارف 

هجومية تقوم على إقناع زبائن تلك المصارف بتحويل معامالتهم للمصرف، و ذلك نظراً 

مصارف من لقدرته على ددمتهم بشكل أفضل، داصة ف  المجاالت الت  تعان  فيها تلك ال

، ةستراتيجياإلوكثيراً ما يستددم المصرف الذي يرغب ف  النمو بسرعة هذه  .قصور واضح

بحيث تمكنه من اجتياح السوق  المصرف ، واجتياز دصومة الواحد تلو اآلدر بتطبيق أحدث 

النظم المصرفية، وتقديم أفضل الددمات بأقل التكاليف، واستغالل الفرصة المصرفية 

، و ضربها ف  مقتل و األدرىا استغالل و انتهاز نقاط الضعف ف  المصارف المتاحة، وكذ

ً الصميدع  .جذب زبائنها الكبار للتعامل مع المصرف  اتستراتيجياإل 128لقد تناول أيضا

 التسويق المصرف . اتإستراتيجيالت  يستددمها المتحدون بوصفها احد أنواع 

تعد المؤسسات الت  تمثل مراتب متدنية ف  السوق المصرفية الكلية مؤسسات متسابقة ألجل 

اللحاق بركاب المؤسسات المصرفية الكبرى، لذا فإن هذه المؤسسات المتسابقة تسع  لتبن  

 أحد الموفقين هما: 

مهاجمة المؤسسات المصرفية الكبيرة أو القائدة و غيرها من المؤسسات المنافسة  .1

وح عدوانية من أجل الحصول عل  مكاسب أو حصة سوقية إضافة من السوق بر

 المصرفية . 

أن تؤدي الكرة ف  زورق دون أن تهزه او تحرقه وبعدها يتعين عليها تحديد  .2

 اإلستراتيجيات الهجومية للمنافسة.

ج  إن عل  المتحدون أن يحددوا أوالً الهدف اإلستراتيج  لهم ولدصومهم فالهدف اإلستراتي 

لمتحدون هو زيادة حصتهم ف  السوق المصرفية وبعدها يدتار المتحدون الهجوم وفقاً ألحد 

 النماط االتية: 

المصرفية الكبيرة )الفائدة ف  السوق المصرفية( و تعتبر  يوسع المتحدي أن يهاجم المؤسسة

تبين بأن  هذه اإلستراتيجيات ذات مداطرة كبيرة و مكلفة للغاية و سيكون لها قيمتها و لو

 الكبرى )القائدة( مزيفة وال تددم السوق المصرفية بشكل جيد .  المؤسسة

بوسع المتحدي مهاجمة المؤسسات المصرفية الت  ه  من حجمه، و الت  تؤدي وظائفها و 

  أنشطتها بشكل صحيح و ليس لديها اإلمكانيات باألدص التمويل الالزم.
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ة الهيمنة المصرفية من أدطر إستراتيجي: تُعد ة الهيمنة المصرفيةإسرراريييساادساً: 

ال سيطرة على كامل السوق المصرف ، والتحكم و ال :القائمة على تحقيق كامل اتستراتيجياإل

سياسة )ابتالع  :إال من دالل سياسات ذات طابع داص أهمها ةستراتيجياإلتتحقق هذه 

إقامة التحالفات  -المصرفية.تكوين التكتالت  -صرف. و دمجها ف  الم األدرىالمصارف 

 ةستراتيجياإلالجبهوية ذات الطابع القوي لحماية المصالح و تكرسيها و تنميتها(. و تعتمد هذه 

و بسطة النفوذ المصرف  على أدرى، أيا كانوا  دارةاإلعلى حيازة القوة الالزمة إلمالء 

 .األدرىهؤالء 

  

تعتمد على وجود فرق تطويرية متقدمة،  :اليادياد ية بركارة المنريات اإلإسررارييي سابعاً:

: )إنتاج الددمات تقدم له الجديد المبتكر ف  مجال وأجهزة بحث متطورة ف  المصرف

تسويق الددمات المصرفية بأكثر الطرق إشباعاً  -المصرفية بالغة التطور وعظيمة اإلشباع 

ثم يمتلك المصرف قدرة هائلة على توفير الموارد الكافية لتحقيق التواجد(. و من  -و فعالية 

 تقديم الددمات الجديدة الت  تعط  له ميزة تنافسية مرتفعة تجعله يتفوق على أدرى. 

ة ف  غاية الذكاء، إستراتيجيه   ة صناعة الفرص و الزبائن و األسواق:إسرراريييثامناً: 

يقوم المصرف الذي يتبعها بصناعة سوقه الواعدة، و دلق زبائنه بذاته، والتحكم كامالً ف   أن

إشباع حاجاته، و يتم ذلك من دالل دراسات مسحية بالغة العمق و االتساع، وذلك لكافة 

القائمة و المتواجدة ف  السوق المصرف ، وتلك الت  يمكن أقامتها ف   اإلقتصاديةالفرص 

على دريطة استثمارية و برنامج زمن  لالستثمار، حتى يتم تنفيذها ف  السوق ووضعها 

شكل مشروعات مجدية مالياً و اقتصادياً، و تربطها ف  الوقت ذاته عالقات تشابك و 

 اعتمادية متبادلة ترفع من القيمة المضافة للمشروع، و تعظم من عائد المصرف.

 

 ةستراتيجياإلميدع  تحت لواء هذه لصيضيف االمكرشف:  –ة المنقب إسرراريييراسعاً: 

ستددم هذه :Flanking Marketingالمكتشف التسويقية  –ة المنقب إستراتيجيتسمى 

المصرفية الت  تسع  إلى المداطرة و المغامرة  المؤسساتبشكل عام من قبل  ةستراتيجياإل

باكتشاف ددمات مصرفية جديدة و تعريف السوق المصرفية بها وتحقيق أرباح عالية و 

 .129تكون قدرتها ف  السيطرة مرتفعة جداً على السوق

ة شاملة إستراتيجيه  ة المادى و الميال و الميادان المحركر شبه المغلق: إسررارييي: عاشرا

تقوم على التعميق، واالمتداد التكنولوج  الفائق، والمبن  على مبتكرات تدليقية  متكاملة

إبداعية، وأساليب عمل متقدمة، لم يتوصل إلى أسرارها المعقدة أي من المنتجين أدرى، بل 

أن عليهم أن ينفقوا مبالغ هائلة ف  الدراسات والبحوث حتى يستطيعوا أن يتوصلوا لبعض 

التسويقية المستددمة ف  المصارف  ةستراتيجياإلو من ثم فإن هذه  ...أسرارها الجزئية

الكبرى تقوم على رصد مبالغ ضدمة للوصول إلى: مجاالت، وددمات مصرفية جديدة، و 

 طرق تقديم مبتكرة، داصة ف  مجال ددمات ما بعد البيع والتعامل المصرف .

 



260 

 

: دمسة 130الصميدع يستعرض  المهايم: اتسرراريييالحاادي عشر: رصنيف أخرى إل

 Attack Marketingالمهاجم ف  التسويق اتستراتيجيأنواع تصنيف أدر إل

Strategies.   تكون األفضل للمنظمات المصرفية الت  ترغب ف  التوسع والنمو وكذلك ف

وفعالياتها الت  تزاولها فيمكن للمؤسسة  المؤسساتالحصول على ميزة تفاضلية عن 

لتوسيع حصتها السوقية كسب زبائن جدد لها على  اتستراتيجياإلهذه  إستددامالمصرفية من 

الهجومية دمسة أنواع  اتستراتيجياإلوتأدذ  األدرىالمصرفية المنافسة  المؤسساتحساب 

 :Kotler 131كما حددها من دالل القيام باآلت 

المصرفية  المؤسسةهنا تقوم  :Frontal Attackمهايمة اليهات األمامية .1

 اتستراتيجياإلالمصرفية المنافسة بإتباع نفس  المؤسساتالمهاجمة بتقليد دصومها من 

ف  الترويج والتوزيع، وف  حالة نجاح الهجوم على الجهات األمامية للدصوم فإن 

المصرفية المهاجمة )المعتدية( تحتاج إلى منفعة القوة بدل من المنافسة أي  المؤسسة

بإتباع  ةستراتيجياإليقوم المصرف من دالل هذه  ويعن  ذلك ان.تعزيز قوتها للهجوم

المستددمة، كأن يعمل على تقديم نفس تشكيلة  اتستراتيجياإلالمصارف المنافسة ف  كل 

عار، ونفس منافذ التوزيع والترويج أي انه يأدذ الددمات لهذه المصارف وبنفس األس

بعناصر المزيج التسويق  المطبق من طرف المنافسين، فإذا نجح المصرف ف  الوصول 

إلى نفس عناصر المزيج فسوف لن يكتف  بأن يكون مجرد منافس بل يعمل على الوصول 

عار مثال، تحسين إلى قيادة السوق المصرفية والتغلب على منافسيه من دالل تدفيض األس

 ..وغيرها..جودة الددمات المقدمة وتقديم ددمات جديدة

من دالل هذه  :Flank Attackمهايمة أينحة الييش )الهيوم اليانبي( .2

فإن المصرف عمل على مزاحمة المصارف المنافسة وكسب نصيب من  ةستراتيجياإل

حصتها السوقية، عن طريق مهاجمة القطاعات أو المناطق الجغرافية الت  ترم  فيها هذه 

المصارف بكامل ثقلها فيها ) أدائها يتميز بالضعف ف  هذه المناطق ( أو عن طريق بعث 

 .المصارف المنافسةلم تهتم بهم  زبائنددمات جديدة تشبع حاجات 

المصرفية تقوم بهجمات متعددة جانبية فه   المؤسسةفإن  ةستراتيجياإلاستناداً إلى هذه 

و باإلمكان  .بوجه داص تجتذب المعتدي الذي يستول  على موارد أقل من الدصم

و بعد قطاع ( ف   إستراتيج : ) بعد إستراتيج توجيهه الهجوم الجانب  على طول بعدين 

الهجوم الجغراف  يحدد المعتدي القطاعات أو المناطق الجغرافية ضمن السوق المصرفية 

المصرفية الدصوم، من  المؤسساتبأقصى تلك القطاعات بالشكل الذي يضعف فيها أداء 

جهة أدرى يمكن أن يكون الهجوم الجانب  على شكل تحديد حاجات شرائح معينة من 

المصرفية المنافسة اإلهتمام الالزم، إذا أن الهجوم  المؤسساتلم تعطيهم الذين  الزبائن

 اإلجتماعيةالجانب  هو أفضل تعليل لفلسفة التسويق الحديث و داصة األفراد أو الشرائح 

المصرفية و  المؤسسةالمعينة ومحاولة تلبيتها بالشكل الذي يدلق انطباعا إيجابياً عن 

  .فلسفتها التسويقية
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إن وجود حاجات ف  السوق  :Encirclement Attackلهيوم المطوق ا .3

المصرفية المنافسة من جانب  المؤسساتالمصرفية لم تشيع و قد أهملت من قبل 

التطويق من جانب أدر ه  المعادلة بال شك على مناطق و قطاعات واسعة من  والمناورة

داطف شامل، إن هذين المنافسة ( من دالل القيام بهجوم  المؤسساتسوق العدو) 

. ويتطلب التطويق شن هجوم كبير تحشد له ةستراتيجياإلهذه  أساسالمؤشرات أن يمثالن 

المصرفية المعتدية أن تحم   المؤسسةكبيرة على عدة جهات لذا يتوجب على  موارد

جبهتها الدادلية و األمامية و جانبها و مؤدرتها على التعاقب و يكون التطويق معقوالً و 

ً حين يسيطر المعتدي على موارد متوقعة و يتقن التطويق السريع سيحطم إرادة  منطقيا

ت  تمتاز العدو. إذا كانت المؤسسات المصرفية تقوم بالهجوم الجانب  على المناطق ال

بنسبة تغطية ضعيفة من طرف المنافسين فإن الهجوم المطوق يكون على مناطق 

 المؤسسةالمصرفية القائدة. لذلك يتوجب على  المؤسسةوقطاعات واسعة من سوق 

المصرفية الت  تشن الهجوم أن عمل على حماية نفسها وتسدر موارد ضدمة لهذا الهجوم 

 .المدافعة المؤسسةدى رد الفعل من تتفا ثملك  يكون التطويق محكما، و

من أكثر  ةستراتيجياإلتُعَد هذه : Bypass Attackالهيوم الثانوي )اليانبي(  .4

المصرفية تقصد تجاهل  المؤسسةالعتداء غير مباشر حدوثاً وفقاً لذلك فإن  اتستراتيجياإل

و مهاجمة األسواق المصرفية األكثر سهولة لتوسيع حصتها السوقية بهذه األسواق و 

تعتبر من أكثر  ةستراتيجياإلإن هذه  :على ثالثة دطوط ةستراتيجياإلتعتمد هذه 

المصرفية تعمل  المؤسسةالمستعملة أثناء الهجوم غير مباشر، حيث أن  اتستراتيجياإل

القائدة، وتقوم بشن هجوم على األسواق المصرفية األكثر سهولة  المؤسسةعلى تحاش  

القائدة. تأدذ  المؤسسةللددول ودرجة المداطرة فيها ضعيفة، واألهم أنها تسجل حضور 

 :(وه 2-6ثالثة أشكال ف  الجدول ) ةستراتيجياإل هذه

 .( أشكال الهيوم الثانوي )اليانبي(2-6يادول )

 Bypass Attack( اليانبي) أشكال الهيوم الثانوي

التنويع ف  المنتجات 

المصرفية بتقديم ددمات 

جديدة تدتلف عن 

الددمات السابقة و 

الحالية أي قيام المصرف 

ببعث ددمات جديدة لم 

 تكن قد تعاملت بها.

التنويع ف  مجال السوق 

المصرف  جغرافياً و عدم 

االعتماد على قطاع أو 

منطقة أو عدد محدودة من 

القطاعات وذلك من دالل 

 البحث عن أسواق جديدة.

 

تقنيات حديثة  إستددام

)المبتكرات التكنولوجية( 

ف  عملية تقديم الددمة 

المصرفية وف  مدتلف 

و الفعاليات  األنشطة

 المؤسسات بشكل يتجاوز

 المصرفية الدصوم.

تعتبر حرب أو هجوم العصابات واحدة من  :Guerrilla Attackهيوم العصابات  .5

أشهر التكتيكات الحربية المستددمة ف  الوقت الحال ، وه  حرب غير تقليدية، بين 

مجموعات قتالية يجمعها هدف واحد وجيش تقليدي، حيث تتكون هذه المجموعات من 

تبع وت .وحدات قتالية صغيرة نسبيا مدعمة بتسليح أقل عددا ونوعية من تسليح الجيوش
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المباغتة ف  القتال ضد التنظيمات العسكرية التقليدية ف  ظروف يتم ادتيارها  أسلوب

بصورة غير مالئمة للجيش النظام ، إذ يتفادى مقاتلو حروب العصابات االلتحام ف  

فيتم اللجوء إلى عدة معارك  .معركة مواجهة مع الجيوش التقليدية لعدم تكافؤ الفرص

ة يحددون هم مكانها وزمانها لتحقيق تأثير موجع يجيإستراتصغيرة ذات أهداف 

المصرفية  المؤسسةهو ديار آدر يمكن إتباعه من قبل  ةستراتيجياإلإن هذه 132.للدصم

وتمثل حرب   .المعتدية و داصة الصغر حجماً ذو اإلمكانيات المادية و البشرية المحدودة

أجل العصابات بشن هجمات صغيرة و متقطعة على أراض  )قطاعات( مدتلفة للدصم من 

إزعاجه و مضايقته والتمكن من الظفر بحصة ف  واحد من هذه القطاعات و ف  النهاية 

ف  التركيز  ةستراتيجياإلومفتاح هذه  .ضمان موطن قدم دائميه ف  أرضية ) قطاعاته (

أي ف  مناطق أو قطاعات محدودة وغير  ة ) قطاع ( ضيقةعلى الهجوم ف  أرضي

، كتدفيض ةستراتيجياإلعموما يستددم المصرف مجموعة من الوسائل لتنفيذ هذه  .واسعة

 .األسعار على الددمات مثال أو االعتماد على مدتلف الطرق الترويجية

 

 :المؤسسةيتحقق الموقف الهجوم  عندما تكون  الوضع الهيومي:

ظل بيئة دارجية  مركز مال  قوى تعمل ف  صناعة قوية وما تقدمه من منتجات وف ذات  

مستقرة اي التوازن بين معطيات البيئة الدادلية والبيئة الدارجية ف  التعامل مع المواقف 

. وتتمتع بميزة تنافسية عن منافسيها، بتوافر مجموع الموارد والكفاءات ةستراتيجياإل

 الت  تحقق للمصرف دصائص تميزها عن بقية المصارف.  األنشطةوالعمليات و

                                                           

يشير تسويق العصابات  هو في األصل مصطلح إلى إستراتيجية تسويقية تعتمد على استخدام وسائل  

منخفضة التكلفة و غير تقليدية )مثل الجرافيتي أو الملصقات، إلخ( في إطار محلي )بشكل عام( لجذب 

لح تسويق العصابات اليوم ليشمل أمور أخرى مثل االنتباه لفكرة أو منتج أو خدمة. تطور مصط

الترويج عبر شبكة من األفراد أو المجموعات أو المؤسسات التي تعمل إلشاعة المعرفة بمنتج أو 

فكرة معينة من خالل استخدام إستراتيجيات مثل التجمع المفاجئ أو التسويق الفيروسي أو اإلعالن 

 على اإلنترنت.
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 ة الهيوم في الرسويق المصرفيإسررارييي الية( 4-6شكل )

Source; Kotler,Philip,1997," Marketing Management Analysis 

Planning " , 9 th , Ed, Implementation and contro , g, prentice – 

Hall , Inc New Jersey,p88. 

  :الهيومية في الحرب الرسويقية من منحى أخر اتسرراريييأنواع رئيسية لإللثاني عشر: ا

ويكون ذلك هجوًما مباشًرا وجًها لوجه. وهو يتضمن عادةً تعبئة  هيوم من المركز: .1

 المؤسسةية. ويتعين على جميع أقسام ساساألكل مواردك بما ف  ذلك التزاماتك المالية 

. وعادةً ما يتضمن ذلك هجمات  إعالنية اإلنتاجإعداد العدة للهجوم بدًءا من التسويق إلى 

مكثفة، وكثيًرا ما يستلزم تطوير منتج جديد قادر على مهاجمة دط منتجات المنافسين 

المستهدفين عند أقوى أجزائه. كما يتضمن ف  كثير  من األحيان محاولة "تحرير" جزء  ال 

 إستددامة زبائن المنافس المستهدف. وعلى أرض الواقع، نادًرا ما يتم بأس به من قاعد

الكثير من  إستددامحيث يتم  ،الهجمات المباشرة. وهناك سببان لذلك: أوالً: ألنها مكلفة

الموارد القيمة وقد تتم دسارتها ف  الهجوم. ثانيًا: غالبًا ما تكون الهجمات المباشرة غير 

ُمدافع )عند الزبون المستهدف( من إعادة توزيع موارده ف  الوقت ألنه إذا تمكن ال ،ناجحة

للمهاجم. ويصبح المهاجم ف  مواجهة  مع قوة   ةستراتيجياإلالمناسب فسوف تضيع الميزة 

والحرب( على تدصيص  عمالبدالً من ضعف. وهناك أمثلة كثيرة )ف  كال من مجال  األ

ة ستراتيجيومن الحاالت المالئمة إلمدافعين لهم القدرة على صد مهاجمين أكبر منهم. 

ضعف -اندفاض سهم العالمة التجارية -السوق المتجانسة نسبيًا-هجوم من المركز ه : )

قوة موارد -محدودية موارد المنافس المستهدف نسبيًا-سوء تمايز المنتجات-والء الزبائن

 مهاجم نسبيًا(.ال
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نطاقًا  ةستراتيجياإلتشمل هذه  :ة الرطويق(إسررارييي)ويسمى أيًضا  ركريك الكماشة .2

ة متقنة الهجوم. وفيها يتم تطويق المنافس المستهدف. ويمكن إستراتيجيأوسع بكثير لكنها 

إما بتقديم مجموعة منتجات  مشابهة للمنتَج المستهدف.  ،تحقيق ذلك من دالل طريقتين

فيحرر كل منتَج  جزًءا من حصة السوق من منتجات المنافس المستهَدف، فتتركه ضعيفًا 

دلسة، وعندها  ةستراتيجياإلواهن العزيمة محاصًرا. والطريقة الثانية أن يتم تنفيذ تلك 

ن تطويق أسواق  متدصصة بدالً من ذلك، يمكفضال عن يمكن تجنب المواجهة الشاملة. 

حيث يعمل المهاجم على توسيع األسواق المتدصصة الت  تحيط بسوق  ،تطويق المنتجات

المنافس المستهدف وتدترقه. حيث يحرر هذا االدتراق حصةً من السوق من سيطرة 

ة جيإستراتي) ة تكتيك الكماشةستراتيجيالحاالت المالئمة إل .ة التطويقإستراتيجيالهدف. و

 .التطويق(

 ة التطويق(إستراتيجي) ة تكتيك الكماشةستراتيجيالحاالت المالئمة لإل

 السوق الُمجزأ على نحو  غير دقيق 

 حين تكون بعض قطاعات السوق دالية نسبيًا من المنافسين ذوى المراكز المالية الجيدة 

 أن يكون للمهاجم موارد قوية لتنمية المنتج 

   من الموارد للعمل ف  قطاعات  متعددة ف  وقت  واحدأن يكون للمهاجم ما يكف 

 أن يكون للمهاجم بنيةً تنظيمية ال مركزية 

التقدم بثبات  لتجاوز قوات العدو تماًما.  ةستراتيجياإلوتشمل هذه  ة الوثب:إسررارييي .أ 

ينطوي ذلك على تطوير تكنولوجيات  جديدة أو دلق نماذج  ،وعلى الساحة التجارية

 ةٌ ثورية تعيد كتابة قواعد اللعبة. فمثالً: إستراتيجيوه   ،جديدة أعمال

أدى اإلعالن عن تكنولوجيا القرص المضغوط إلى تجاوز المنافسين الراسدين ف  

 هم على إنتاج الشريط المغناطيس .أعمالالسوق الذين كانت تقوم 

فعالة  ةستراتيجياإلففاز المهاجمون بالحرب دون معركة  مكلفة واحدة. وللعلم فإن هذه 

 جًدا إذا أمكن تحقيقها.

للضغط على جناح  جبهة العدو  ةستراتيجياإلتم تصميم هذه  مهايمة اليناحين: .ب 

حتى يتحرك جناحيه إلى الدادل. فيكون بإمكانك تحقيق مكاسب بينما تكون جبهة العدو 

ف  حالة من الفوضى. وبالقيام بذلك، يمكنك تجنب المواجهة وجًها لوجه  مع القوة 

 الرئيسية

 . 

 :تتمثل باآلت  الهيومية لـ"سون ريز اتسررارييياإلالثالث عشر: 

لالستيالء على  عمالة الهجوم العلن :. توجيه ضربة  قاضية لمنافس ف  األإستراتيجي .1

 منظمته أو توجيه ضربة  قاضية لمنتَج  منافس لالستحواذ على حصته ف  السوق

كن بعيًدا عن األنظار ألقصى مدى ممكن  .اي ة الهجوم السري )ف  الدفاء(إستراتيجي .2

 بينما تنفذ التحركات الهجومية. 
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 المبحث الثاني
 الادفاعية اتسررارييياإل 

على تجنب المواجهة مع المصارف الرائدة، واحتالل موقع غير  اتستراتيجياإلتقوم هذه 

أي ددمة جديدة، أو نظام  :متقدم ف  السوق المصرف ، مع التركيز على عدم البدء ف  تطبيق

مصرف  جديد، إال إذا كان الجميع أو األكثرية العظم  منهم قد طبقوه و استددموه، و ثبت 

ة التسويق الدفاعية تكتيك الدفاع عن الحصة السوقية من إستراتيجينجاحه وربحيته، وان 

, وعلى ف  مجال عمله  رائدا ةستراتيجياإلوان يكون صاحب  دالل تقديم منتجات جديدة

المادية والبشرية مقارنة مع المنافسين الذين ال يستطيعون اللحاق  اإلمكاناتاعلى درجة من 

 به ومنافسته.

الحرب الدفاعية ه  الحرب الت  يشنها رّواد السوق، مع المحافظة على هذه الريادة ف  

وليس ف   الت  يتصور عمالؤها بأنها ه  الت  تتبوأ صـدارة الـسوق، المصارفالشركات او 

دفاعية  اتإستراتيجيالت  تَزُعم وتّدع  بأنها كذلك. وهناك ثالث  المصارفالشركات او 

  وه , إتباع السوق, جيوب السوق والتنويع

اساليب  إستدداميسعى المصرف إلى  -ومؤشرتها ه : )) ةستراتيجياإلومن مضامين هذه 

قدرة المصرف  -دفاعية لتعزيز المكانة الذهنية ف  السوق وبناء عالقة جيدة مع الزبائن.

وشكاوي الزبائن  أراءالتعرف على  -واعتماده على المعلومات الت  يحتاجها من السوق

البقاء أجل قدرة المصرف على تطوير المنتجات باستمرار من  -التغذية المرتجعة.  أسلوبب

افضل التقنيات الحديثة  إستددامالهجوم دير وسيلة للدفاع من دالل  –ألطول مدة ممكنة 

قدرة المصرف على  -ولسد حاجة الزبون أو امكانيته بالتوسع الجغراف  لمواجهة المنافسين. 

قدرة المصرف الدفاع -الحفاظ عن حصتها السوقية ف  السوق وعلى الزبائن الحاليين والجدد.

إلى  اتستراتيجياإلومن ثم فإنه يمكن تقسيم هذه النسحاب ضد هجمات المنافسين((. أو ا

  :133اآلت (  3-6شكل ) األنواع 

 
 .الادفاعية في الرسويق المصرفي اتسررارييياإل( أنواع  3-6شكل ) 

 

 134التسويقية لإلتباع اتستراتيجياإلإن هذه  :ة الربعية السوقيةإسرراريييأوالً: 

Marketing Follows Strategres  ه  األفضل بالنسبة للمنظمات المصرفية الصغيرة

الكبرى، لذلك فإن جهودها  المؤسساتالت  ال تسط  عان تنافس  المؤسساتوداصة تلك 

ستركز على جزء واحد أو قطاعات صغيرة ومحدودة ف  السوق المصرفية، إن التبعية تعن  
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يرة ف  بعض المصرفية الكب المؤسسةالمصرفية الصغيرة تدذوا إلى تقليد  المؤسسةأن 

 و الفعاليات  األنشطة

على ارتضاء  ةستراتيجياإليمكن أن تفرق بين ثالثة أنواع من التبعية ه . تقوم هذه و

المصرف الذي يستددمها لموقف " التابع " دون أي محاولة منه لددول حلبة الصراع 

أدرى له ئه لنصيبه السوق  الذي حصل عليه، أو بمعن  أدق الذي سمح والمنافسة و ارتضا

على فن التبعية المطلقة سواء  ةستراتيجياإلبه، ومحافظته على هذا النصيب، و تعتمد هذه 

 -كانت تبعية:

 .اتجاهات تسويقية ناجحة أو ثبت نجاح تطبيقها ف  السوق المصرف  -1

تبعية مصارف قائدة قامت بعمل تسويق  معين، و من ثم يقوم المصرف بأتباعها  -2

 .Imitationة المقلد إستراتيجيوتقليدها وتسمى 

 المقلاد إسررارييي( ةImitation:)  ان يقوم المقلد بنسخ بعض األمور كبعض

المصرفية الكبرى أو القائدة لك   المؤسسةأو الممارسات أو البرامج من  األنشطة

  .يحافظ هذا المقلد عل  تمايز معين

 المعادل المحور:Adapter األنشطةالمصرفية الصغيرة بأدذ بعض  المؤسسةتقوم 

والفعاليات أو الممارسات و يتم تحويرها و تعديلها و حت  تحسينها وعرضها عل  

الزبائن ف  أماكن و قطاعات سوقية مدتلفة، و يمكن أن يكون المحور كمتحدي 

 مستقبل  للمؤسسة المصرفية الكبيرة ف  حالة نموه

 المزورCloner:  و  المصرفية بتزوير وتقليد بعض الفعاليات المؤسسةإْذ تقوم

المصرفية الكبيرة، إْذ ال تأت  بش ء جديد من عندها بل من  المؤسساتالممارسات عن 

 المصرفية الكبرى (. المؤسساتفعاليات مأدوذة من 

ً ما تقوم بتطبيق هذه  المصارف المحلية، الت  تستفيد من مجموعة  ةستراتيجياإلوغالبا

الجغراف ، وقربها من الزبون، و معرفتها المميزات الت  تحوزها، والت  أهمها: الموقع 

لتدصصها ف  تقديم  به، فضالً عن سهولة الوصول إليها و االتصال بها، أو نتيجة

ددمات داصة لهؤالء الزبائن عالية الربحية، أي الهدف الرئيس  لهذه المصارف هو 

م مزيج تعظيم الربحية بصرف النظر عن اإلهتمام بنصبيها السوق ، و من ثم تقوم بتقدي

من الددمات المصرفية األكثر ربحية و تكلفة، و ف  الوقت نفسه الت  ترض  و تشبع 

 .احتياجات الزبائن األكثر دصوصية

 

 ً ً لهذه  :ة المحراب السوقيإسرراريييثانيا يقوم المصرف المتبن  لها  ةستراتيجياإلوفقا

بادتيار أحد المصارف الناجحة العاملة فعالً ف  السوق المصرف ، واٌقتداء به، والسير على 

ف  تصميم مزيج  سواء كانهدية، بل و أتباع دطواته و سياساته وتقليده إلى حد بعيد، 

ذب الزبائن. الددمات المصرفية الت  يقدمها، أو ف  سياسته التسويقية الت  يستددمها لج

المصارف صغيرة الحجم، والت  تأت : مصالحها واهتماماتها بشكل  ةستراتيجياإلتستددم هذه 

تال ، أو التابع للمصالح الداصة بالمصارف الكبيرة القائدة، ومن ثم فإنها تقوم: بدراسة، و 
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ربحية ها المصارف الرائدة، ومعرفة أكثرها إستددامالت  سبق و أن  اتستراتيجياإلتحليل 

أكثر  ةستراتيجياإلها، وأكثرها تكلفة لتجنبها واالبتعاد عنها، ومن ثم تصبح هذه ستددامإل

 أماناً بالنسبة للمصارف الصغيرة و أكثرها ربحية ف  الوقت نفسه.

ها من جانب هذه إستدداموأن كان بعض الباحتين يضيقون إلى التكتيكات الت  يمكن  

ن ال تغطيهم المصارف الكبيرة الحجم، أو المناطق المصارف، تكتيك عن الزبائن الذي

الجغرافية لقريبة الت  ال تغطيها المصارف الكبيرة الحجم لتغطيها المصارف المحلية أو 

 ة المحراب. إستراتيجيالصغيرة الحجم الت  تستددمها 

 

 ةستراتيجياإلوتهدف هـذه Strategy Niche Market:ة ييوب السوقإسرراريييثالثاً: 

ويتم ذلك من دالل ), Niches) إلـى الحصول على ميزة ف  الجيوب الموجودة ف  السوق

التدـصص ف  السوق الذي يكون صغيراً نسبياً, ويكون وراء اهتمامات المصارف الكبيرة 

وربما المـصارف األصغر, وهذه الجيوب عادةً ما تكون أمينة ومربحة ف  آن واحـد, 

األسواق الصغيرة لتجنب االصطدام مع المصارف  اتراتيجيإستوالمـصارف ربمـا تتبنـى 

جيوب السوق الت  تكون (Occupy) , وتحاول هذه المصارف إيجاد واحتاللالرئيسية

والددمات المصرفية تدتار التدصص  .دارج النظر أو مهملـة مـن المـصارف الكبيرة

هناك مصارف تتدصص  ة الجيوب وكذلك بالتقسيمات السوقية الصغيرة, فمثالً إستراتيجيب

 .135بتزويد الزبائن بالددمات المصرفية الدولية

 ةستراتيجياإلظهرت هذه  Strategy Diversification ة الرنويع:إسرراريييرابعاً: 

المصرفية, والت  تتدذ شكلين  المؤسساتبوضوح ف  الثمانينات، إذ تبنتها العديد من 

حيث تنفق هذا المصارف مبالغ كبيرة لبناء سلسلة على نطاق العالم للوكاالت ،،رئيسيين

المملوكة، ومصارف أدرى حاولت اكتساب حصص كافية ف  قطاعات أدرى لصناعة 

ة ف  ادتيار األسواق، و/أو إستراتيجيالددمة المـصرفية/ تـسهيالت تعاونية, أو تراديص 

 أصناف المنتج.

 

الذي تبتغيه أي منظمة من إتباع  ساساألان الغرض  :اع أو الررايعة الادفإسرراريييخامساً: 

ً وأكثر كفاءة. فعندما تشعر إستراتيجي بضرورة  المؤسسةة التراجع هو لجعلها أصغر حجما

 اتستراتيجياإلوذلك عندما ال تتمكن  –تقليص منتجاتها، ددماتها، أسواقها أو وظائفها 

الت  قد  ةستراتيجياإلفإنها تلجأ إلى هذه  - الرئيسيةالحالية الت  تتبعها من تحقيق أهدافها 

تتضمن عمليات مثل تشذيب الموجودات، تدفيض حجم قوة العمل وإعادة التفكير ف  دطوط 

ضغوط مكثفة لتحسين  ةستراتيجياإلالمنتجات ومجاميع الزبائن. وعادة ما يصاحب تبن  هذه 

فإن  ةستراتيجياإلالقرارات واإلجراءات السريعة. بمقتض  هذه  إتداذمن دالل  األداء

فإنها تعمل على دفض  ثمالمصرفية تلجأ إليها عندما ال تستطيع أن تحقق أهدافها و المؤسسة

 حجم أنشطتها ألسباب عديدة يمكن إنجازها بما يل :
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الية، فلسفية، صراع المصرفية إل  مشاكل متعددة قد تكون مشاكل م المؤسسةتعرض  -1

أو الفضل  األداءدادل ، مراكز قوة، ضعف الموارد المادية و البشرية الناتج عن ضعف 

  .و الفعاليات ف  القطاعات السوقية و المصرفية المدتلفة األنشطةف  بعض أو كل 

المصرفية بمرورها بأوقات صعبة بسبب بعض التغييرات و العوامل  المؤسسةتنبؤ  -2

المصرفية  المؤسسةكحصول تغييرات تشريعية أو اقتصادية، تحديات كبيرة من قبل 

المنافسة، ظهور منظمات مصرفية جديدة تتبع أساليب تقنية متطورة و مؤثرة ف  

  الزبائنالقطاعات السوقية و 

المصرفية  المؤسسةية ألهداف أساستغييرات جوهرية و  العليا إلجراء دارةاإلرغبة  -3

  .ها و أنشطتهاأعمالو برامج 

ية و أساسجديدة ترغب بإجراء ترغب بإجراء تغييرات  إدارةالعليا ب دارةاإلتغيير  -4

 المصرفية، و أهدافها و برامجها المدتلفة. المؤسسةجوهرية على هيكلية 

 الررايع الفرعية هي: اتإسرراريييومن أهم 

عندما تكون المشكالت منتشرة  المؤسسة: ه  الت  تتبعها ة الرحولإسررارييي -أ 
فيها ولكنها ليست دطيرة بعد، وه  تتضمن مرحلتين األولى االنكماش بهدف 
تدفيض الحجم والتكاليف والثانية مرحلة الدعم واالستقرار والت  تهدف إلى وضع 

 الجديد. المؤسسةبرنامج لتثبيت وضع 

ف  حال ظهور مشاكل ف  إحدى  المؤسسة: ه  الت  تتبعها ة الريرادإسررارييي -ب 
ببيع أو  المؤسسة، وف  هذه الحالة تقوم اإلنتاجأو أحد دطوط  ةستراتيجياإلالوحدات 

 تصفية ذلك الجزء.

لنطاق  المؤسسة: ه  الت  تنطوي على تدفيض األسير  المؤسسةة إسررارييي -ج 
عملياتها الوظيفية، وتصبح "أسيرة" لمنظمة أدرى بدال من بيع إحدى قطاعاتها أو 

 وحداتها.

ة التصفية المالذ األدير عن فشل باق  إستراتيجي. تمثل ة الرصفيةإسررارييي -اد 
 التراجع، إذ أن التصفية المبكرة أفضل من اإلفالس ف  النهاية. اتإستراتيجي

 

المادافع في  اتسرراريييسرة أنواع رصنيف أخر إل 136الصميادعيساادساً: ويضيف أيضا 

 هي: Defensive Marketing Strategiesالرسويق 

لهذه  ساساألإن  :Postion Defenseة الادفاع عن الموقعإسررارييي .1

الدفاعية هو بناء تحصين منيع حول أرض ) قطاع ( ف  السوق، ببساطة إن  ةستراتيجياإل

الحال  للمؤسسة المصرفية هو شكل من أشكال قلة التبصر ف  التسويق  الدفاع عن الموقع

المصرفية أن ال  المؤسسةالمصرفية، ألنه يجب على  المؤسساتوداصة لدي بعض 

تعتمد على مركزها الحال  بما يتطلبه ذلك من إمكانيات مادية وغير مادية بل يجب عليها 

ف  السوق المصرفية بشكل مهيمن أو  تحافظ على بقائهالان تعمل على تطوير ما لديها 

  .قائد فيه



269 

 

 Flanking Defenseة الادفاع عن الينحة ) أينحة الييش(إسررارييي .2

Strategy  المصرفية القائدة ف  سوق ما أو ف  أي قطاع آدر أن ال  المؤسسةإن على

تقف عند حد حراسة أراضيها ) سوقها ( بل أن يتم تشييد مدافر حدودية لحماية الجهات 

أو أنشطتها و فعالياتها ( أو من الممكن ان تكون هذه المداطر  المؤسسةدادل  الضعيفة

اع عن أجنحة الجيش ذا قيمة ضعيفة و يبق  الدف .كقاعدة للغزو ف  حالة الهجوم المضاد

ً و حراسته بكل جدية و فعالية عاليتين حت   ً مدروسا ما لم يعد له إعداداً جيداً و معمقا

 يمكن له أن يحقق أهدافه. 

 Preeinptive Defenseة الادفاع بمويب حق األولوية إسررارييي .3

Strategy:  

 المؤسسةمن المناورات الدفاعية األكثر عدوانية، تفكر  ةستراتيجياإلبشكل عام تَُعد هذه 

المصرفية بموجبها بشن هجوم على العدو ) المنافسين لها( قبل أن يبدأ هجومهم ضد 

. والدفاع حسب حق األولوية )الدفاع بالمبادرة ال بالعدوان( باإلمكان أن يتدذ المؤسسة

ة إستراتيجييتشابه الهجوم المعزز ب نسب من غطاء السوق األكبر أو الكبير أو باإلمكان أن

المعززة الت  تمارس إل  توليد  ةستراتيجياإلتهدف هذه  .ترويجية تسعرية عالية التقنية

المعززة الت  تمارس إل  توليد ضغوطاً  ةستراتيجياإلو تهدف هذه  .ضغوطاً عالية التقنية

 المؤسساتعالية على الدصوم مع المحافظة على روح المبادرة ف  كل وقت مما يجعل 

المصرفية المنافسة ) الدصوم ( بحالة دفاعية على الدوام مما يشل حركتها باتجاه الهجوم 

 المضاد. 

 Conter Of Pensive:ة الادفاع بالقيام بهيوم مضااد ومقابلإسررارييي .4

Defense Strategy  لقاء جرت العادة لدي مدراء التسويق عند مهاجمة منظمات

المصرفية  المؤسسةهنا ال يمكن قائد السوق )  منافسة لهم بأن يستجيبوا لهم بهجوم مقابل،

إجراء للرد على هذا العدوان. لذلك فإن أمام  إتداذاألكبر ( أن يبق  مكتوف األيدي بدون 

ة لمواجهة المهاجم على جبهات القتال ) إستراتيجيالقائدة تتمتع بعدة ديارات  المؤسسة

ضد جيش المهاجم )باعتماد على بعض التكتيكات( أو  القطاعات السوقية ( أو المناورة

شل حركته أو عمل حركة ) كماشه ( للتقليل من الكتل المهاجمة ف  قواعد عملياتها، وف  

القائدة للحصول على حصة أكبر ف  السوق  سسةالمؤبعض األحيان تكون غزوة 

المصرفية بسرعة جيداً إل  حد يتوجب فيها القيام بهجوم مضاد مقابل ف  الحال، غير أن 

ما ف  الغالب تهدأ الهجوم األول  و تهجم  إستراتيج القائدة و الت  تتمتع بعمق  المؤسسة

ً ف  الوقت المناسب فيقض  على ال ً مضاداً و عنيفا مهاجم، غن أفضل استجابة هجوما

للهجوم هو التوقيت وتحديد صدع أو ثغرة ف  سالح المهاجم و تحديد الفجوة الت  يمكن 

 من داللها شن هجوماً مقابالً فعاالً و حيوياً و مؤثراً ف  الدصم المهاجم. 

 Mobile Defense Strategy Contractionة الادفاع المرنقل إسررارييي .5

Defense Strategy : المصرفية القائدة ف   المؤسسةمن  ةستراتيجياإلتتطلب هذه

) قطاعاتها السوقية (، فف  هذه أكثر من مجرد الدفاع عن أراضيها الكبرىالسوق أو 
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القائدة ان تبسط هيمنتها على أراض  جديدة ) قطاعات  المؤسسةهذه  تحاول ةستراتيجياإل

 .سوقية جديدة ( من شأن هذه األراض  أن تعمل كمراكز مستقبلية للدفاع و الهجوم

األراض   نتشر ف  هذهالمصرفية الكبر أو القائدة ال بد لها من أن ت المؤسسةف

أو المصرفية مع  يتجاوز ذلك االنتشار الطبيع  للعالقة التجارية (. وانالقطاعات)

ممارسة التجديد على جهتين و تحديد و توسيع  األدرىالمصرفية المنافسة  المؤسسات

السوق المصرفية هذه و يمكنها من تهدئه الهجمات المستمرة و شن هجمات انتقامية 

 مدروسة ف  الوقت المناسب مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهات كل االحتماالت

 . المتوقعة للمنافسين

 

وفق  :contraction Defense Strategyة الادفاع باالنكماشإسرراريييسابعاً: 

  المصرفية لم تعد قادرة على أن تدافع عن جميع أراضيها المؤسسةفإن  ةستراتيجياإلهذه 

المصرفية  المؤسساتقطاعاتها السوقية ( و ان انتشار قواتها آدذ ف  التضاؤل و أن  )

الظهور بمظهر  أفضل مسار هوالمنافسين الدصوم يقضمون برفق عدة جبهات و

، فاالنكماش المدطط هو ليس معناه ستراتيج اإلاالنكماش المدطط أو يدع  باالنسحاب 

األراض )قطاعات سوقية( األكثر ضعفا  التدل  عن السوق المصرفية بل هو التدل  عن

إن االنكماش المدطط  الجهود ألراض  ) قطاعات سوقية ( أقويوإعادة توزيع الموارد و 

 القائدة )األكبر( ف  السوق المصرفية المؤسسةلدي  هو التحرك لتعزيز قوة المنافسة

 تركيز قوة تكشفه عند المواقع المحورية.

تعتمد على: الترتيب، وعدم  اتإستراتيجيالدفاعية  اتستراتيجياإلوف  واقع اآلمر فإن 

الفاصل الزمن  كحط دفاع ضد الفشل، و بمعنى آدر تقديم ما هو  إستددامو  التسرع،

أنظمة " التحالفات المشتركة " لضمان  إستددامناجح و ثبت نجاحه فعالً، وتقليداً تاماً، مع 

داصة نظام المراسلين ف  الدارج، ودون محاولة فتح فروع  حجم معين من العمال

صيانة أجل هذه التحالفات من  إستددام الوقت ذاته، وف  األدرىدارجية ف  الدول 

 المصالح و الحصول على الحقوق.

ً سلبياً: ) تعمل دادل صناعة ضعيفة  -مركز مال  ضعيف  -يمثل الوضع الدفاع  موقفا

تتصف بوجود ميزة تنافسية محدودة مقارنة بمنافسيها( لذلك  -وبيئة دارجية غير مستقرة 

إحدى  إتباع -.إستغالل المزيد من الموارد -اع اآلت :)المصرفية إتب للمؤسسةيمكن 

 أو التصفية أو التدلص بالبيع (. اإلستراتيجيات: التدفيض
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 الادفاعية في الرسويق المصرفي اتسررارييياإلآلية  ( 3-6شكل ) 
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 المبحث الثالث
 الرنافسية. اتسررارييياإلالعقالنية و  اتسررارييياإل 

إلى الدراسة العلمية كما تفترض استعداد الناس المقصودين بها  اتستراتيجياإلتستند هذه  

لالقتناع بمتطلباتها نظرا لموضوعتيها واستنادها إلى أصول التفكير العلم  المنطق  السليم. 

تعتمد على البحث العلم  وعلى تولى الكفاءات العلمية لوضعها،  ةستراتيجياإلوهذه 

يير المنشودة منها، كما تعتمد على األساليب الحديثة وللنهوض بمتطلباتها وقيادة حركة التغ

 .ستراتيج اإلوعمليات التدطيط  والتنظيم دارةاإلف  

 Rationalization Marketingالعقالنية )الرشااد  الرسويقية( اتإسرراريييأوالً: 

Strategy  بدأً البد ان نفرق مفهوم الرشد أو العقالنية من ناحية سلوك االفراد ومفهوم

الرشد من الناحية التنظيمية وميز بين انواع السلوك فقد قسم هربرت سيمون ف  صور الرشد 

 :137القرارات إلى ستة انواع ف 

 وهو يعكس السلوك الصحيح لتعظيم المنفعة في حالة معينة  :الرشد الموضوعي

لمتاحة لالختيار ونتائج كل توافر المعلومات الكافية عن البدائل ا أساسويقوم على 

 منها 

 يعكس السلوك الذى يسعى إلى تعظيم امكانية الحصول على المنفعة  :الرشد الشكلي

في حالة معينة باالعتماد على المعلومات المتاحة بعد االخذ بالحسبان كل القيود 

 .اإلختيارعلى المفاضلة و دارةاإلوالعوامل التي تحد من قدرة 

 الوسائل المختلفة  إستخدام: وهو السلوك الذى يؤدي إلى الرشد بصورة واعية

 لتحقيق االهداف بصورة واعية.

 المؤسسةيعكس سلوك متخذ القرار المتعلق بتحقيق اهداف  :الرشد التنظيمي. 

 يعكس سلوك متخذ القرار المتعلق بتحقيق اهدافه الشخصية :الرشد الشخصي. 

 بقصد تحقيق  المؤسسة: وهو السلوك الذي يؤديه الفرد في الرشد بصورة متعمدة

 .محددة اهداف

نالحظ ان سايمون ايد الرشد الشدص  بعكس النظرية الكالسيكية الت  تؤيد الرشد  

 إتداذالموضوع  وقد سم  الرجل متدذ القرار بالرجل اإلداري نسبة لنموذج سايمون ف  

القرار الذي عرف بالنموذج اإلداري. ويصف بعدم قدرته على الحصول على بديل مثال  

بسبب عدم وجود المعلومات الكافية لديه. لهذا فهو يبحث عن بديل مقبول ضمن ما توفر اليه 

فإن الرجل اإلداري يبحث ويتدذ القرار باالعتماد على كل من الرشد  ثممن معلومات و

 ت المتاحة. واالمكانيا‘المحدود 

ان القرار البديل هو الذي يؤمن له منفعة اقل من الحد االقصى من المنفعة المطلوبة الت  ال 

القرار إعتماداً على األوضاع والظروف والمتغيرات المؤثرة ف   إتداذترتبط مباشرة بعملية 

اال حال القرار، ثم يضيف بعض التعديالت عند الحاجة فالبديل المدتار ما هو  إتداذحالة 

لكنه يكون افضل البدائل بناءا على المتعلقة ‘وسطا ال يؤدي إلى تحقيق الهدف بشكل تام 

، فالقرار هو محصلة لتفاعل عناصر التنظيم للمؤسسةبالبيئة الدادلية والبيئة الدارجية 

 .الدادل  وعناصر البيئة الدارجية
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كان نتيجة  البيئة المصرفية ف العقالنية  اتإستراتيجيمن منحى أدر فيما يتعلق بتبن  و

ف  السوق المصرف  المحل ، أو  أكان للمتغيرات السريعة الحركة والمتزايدة الكثافة، سواء

األسواق المصرفية العالمية، واشتداد حركة المعامالت ف  ظل مناخ متغير ومتقلب، وفقا 

، و سواء كانت لعماالداصة بدورة األ اإلقتصاديةالعامة أو ألوضاع  اإلقتصاديةلألوضاع 

 كساداً أو رواجاً وسواء كانت ركوداً أو تضدماً، أو ما أطلق عليه أديراً بالتضدم الركودي.

ً بإحدى الطرق الفعالة لزيادة الربحية، حيث العـدول العقالنية اتسررارييياإلررعلق  ، غلبا

غير المربحة والتوجه إلى أدرى أكثر ربحية فالمصارف أقل رغبة ف  تلق   عمالعـن األ

ددول ضعيفة فقط لتأسيس وإدامة حضورها ف  أسواق جديدة للمنتجات، حيث  دـسائر أو

يالحظ أن الكثيـر من قامت بتدفيض القروض الدارجية، وتوجهت المصارف إلى هذه 

المديونية الت  أدت إلى اندفاض حاد ف  التجارة حيث أزمة  1980مـع بدايـة  ةستراتيجياإل

فمع الزيادة ف  المنافسة ف  قطاع الددمات المصرف  واقترانه بالركود العالم   .عبر البحار

, وهذا ولعقلنه )ترشيد( عملياتها األداءوالتضدم, سيكون رد فعل الصناعة أكثر عنفاً لتحسين 

ة تقليص التكاليف )أو قطعها( وذلك ألهميتها راتيجيإست إستددامسـيقود إلـى زيـادة االهتمام ب

الكامنـة فـ  صـناعة الددمات المصرف , أو رفع أسعار الددمات, والتركيز على معـدل 

األتمتة المتطورة وات   إستدداموتحاول تقليص التكاليف من دالل  ,ربـح الدـدمات والفـروع

 .متةالفروع المؤت إستددامب ,تقلص من الكـادر البـشري

قدرة المصرف ف  حالة ظهور منافسين  -ومؤشرتها ه : )) ةستراتيجياإلومن مضامين هذه 

قدرة المصرف  -جدد واندفاض مبيعاته على تغير أسواقه او التعامل مع مصارف أدرى

منتجات  إستدداميسعى المصرف على تقديم  –الحفاظ على الزبائن والحصة السوقية.

امكانية تحقيق عوائد مالية  -وددمات جديدة لسد حاجات الزبون ورغباته وتحقيق رضاه.

اقامة برامج تدريبية تطويرية  –ة لتحسين المنتج المصرف إستراتيجيرسم دطة  –جيدة

تحتاج بعض وتأهليه لموظف  المصرف وحسب تدصصاتهم العلمية ودبرتهم الوظيفية((. 

الرشادة التسويقية الت  تقوم على عنصرين  اتإستراتيجيموعة من المصارف إل  تطبيق مج

 ين هما:أساس

 العنصر األول: تدفيض التكلفة إل  أدن  حد ممكن. 

 العنصر الثان : تعظيم الربح إل  أقص  درجة ممكنة. 

ويتم ذلك مع اإلبقاء على النشاط المصرف  ف  نطاقه صغير الحجم، وعدم التوسع ف  هذا 

داصة إذا كان المصرف يعان  من أزمة حقيقية، أو هيكلية زاحفة ولم تنفجر بعد، النشاط، 

 .138ويحاول أن يتجنب هذا االنفجار

 : ( اآلت 4-6كما يصورها الشكل )تين ستراتيجياإلو فيما يل  سيتم العرض لكل من هاتين 
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 )الرشااد  الرسويقية( العقالنية اتسررارييياإل ( 4-6شكل ) 

تعن  هذه  :Cost Reduction Strategy رخفيض الركلفةة إسررارييي .1

بتقليل كافة عناصر التكلفة, ويتم ايقاف تقديم الددمات عالية التكلفة, او  ةستراتيجياإل

تقوم هذه غلق الفروع الت  ال تحقق عائد يغط  كل هذه التكلفة والت  تكون غير مربحة 

على أجراء دفض لكافة عناصر التكلفة الت  يتحملها المصرف، نتيجة  ةستراتيجياإل

قيامه بتقديم ددماته المصرفية إل  زبائنه، يشمل هذا بالطبع: تكلفة العمالة، و تكلفة 

تشغيل الفروع ف  محاولة منه لتالق  و تجنب انفجار األزمة الت  تعان  منها، وقد تؤدي 

 إل : ةستراتيجياإلهذه 

م الددمات المصرفية عالية التكلفة، والت  ال تعط  عائداً أو الحد من إيقاف تقدي .أ 

نموها، و تقليص التعامل عليها، و قصر هذا التعامل على فروع معينة تقوم 

 بتقديمه. 

إغالق الفروع الت  ال تحقق عائداً يغط  تكلفتها، أدذاً ف  االعتبار اإلمكانيات  .ب 

فقرار إغالق فرع معين قرار صعب يجب أن االحتمالية و المستقبلية للمنطقة، 

يدرس جيداً قبل تنفيذه لما له من أثر ف  غاية السوء على الزبائن الحاليين للفرع، 

 .وعلى الصورة الجماهيرية للمصرف ككل

تقوم هذه : Profit Maximization Strategyة رعظيم الربحية إسررارييي .2

ربحية المرتفعة داصة عمليات تمويل على التوسع ف  العلميات ذات ال ةستراتيجياإل

قطاع الددمات التجارية، و كذا المصرفات الصناعية الت  تضمن ارتفاع معدل 

التشغيل، وتقديم مجموعة من الددمات الكاملة و المتكاملة الت  يحقق المصرف من 

ن داللها أرباحاً مرتفعة، وف  الوقت نفسه تطبيق األنظمة المصرفية الحديثة الت  تقلل م

االعتماد على العمالة البشرية بزيادة عنصر الميكنة و اآللية ف  الفروع اآلمر الذي من 

ه، وتفرغ العنصر لبشري لعلمية التطوير أعمالشأنه زيادة قدره الفرع على إنجاز 

 والتحسين المستمر ف  أداء الددمة المصرفية.

تين )تدفيض التكلفة و تعظيم الربحية( وجهان لعملة واحدة ستراتيجياإلويمكن القول أن كال 

فإن أي دفض ف  التكلفة سيزيد من فرص الربحية للمصرف. وف  الوقت نفسه أن زيادة 
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القدرة التشغيلية لزيادة الربح سوف يكون من شأنها تدفيض التكلفة النسبية لتقديم الوحدة 

ذات الربحية والتوسع  األرباحبتعظيم  ةستراتيجياإلوتعن  هذه الواحدة من الددمات. 

المتدصصة الت  تقدم منتجات وددمات داصة , حيث  المؤسساتبعملياتها , وتأدذ بها 

يكون زبائنها من الفئات الت  ال تنظر الى السعر بقدر ما تهتم بنوعية المنتجات والددمات 

 .ومميزاتها

ف   المؤسسةة االستقرار استمرار إستراتيجيتعن   ة االسرقرار أو الثبات:إسررارييي .3

 ها الفرعية ه :اتإستراتيجيالعمل ومن أهم 

على نفس  المؤسسةالت  تعن  استمرار  ةستراتيجياإل: وه  ة عادم الرغيرإسررارييي .أ 

المصرفية سوف  المؤسسةفإن  ةستراتيجياإلالمسار دون أي تغيير يذكر. بمقتض  هذه 

تستمر على نفس المنهج أو المسار السابق مع إجراء بعض التعديالت الضرورية ف  

األهداف التكتيكية أو المرحلية على افتراض عدم حصول تغيير كبير ف  البيئة الدادلية 

 للمؤسسة و البيئة الدارجية المحيطة.

وتنطلق من فكرة التضحية بالنمو ف  المستقبل ف  سبيل زيادة  ة الربح:إسررارييي .ب 

ً بركود ف  األمد الحالية بحيث يصاحبها نجاح ف  األمد األرباح  القصير مصحوبا

 الطويل.

إلى مستوى يسمح  المؤسسةوه  تعن  دفض أهداف  ة الروقف والرريث:إسررارييي .ج 

دفض أهداف  ةستراتيجياإلهذه ستنزافها. تتضمن إلها بدعم وتعزيز مواردها ف  حالة 

المصرفية و داصة األهداف التكتيكية أو المرحلية إل  المستوي الذي يسمح  المؤسسة

مؤقتة و تؤدي إلى  ةستراتيجياإللها بتعزيز إمكانياتها المادية و البشرية و تعد هذه 

ة الحركة مع الحيطة إستراتيجي. األنشطةتركيزها على تطوير الكفاءة والدبرة ف  تنفيذ 

ة النمو إستراتيجيعلى االستمرار ف   المؤسسة إدارةو الحذر: وتُتَبع ف  حالة شعور 

 بسبب عوامل بيئية دارجية. 

بسبب  المصرفية تتدذ قرار بالحركة البطيئة المؤسسةفإن  ةستراتيجياإلبمقتض  هذه 

ظهور ظروف عوامل مؤثرة ف  البيئة الدارجية ) متغيرات قانونية، اقتصادية، 

العليا للمؤسسة المصرفية بأنه ال  دارةاإلتسويقية، ظروف مفاجئة و طارئة ( فقد تشعر 

 .ة النمو و التوسع بسبب الظروف المشار إليها أعالهإستراتيجييمكن االستمرار ف  

ال  المصارف: وأديراً, ال بد من اإلشارة إلى أن المركبة أو المخرلطة ةسررارييياإل  .اد 

تـدمج أو تستددم أكثر من  المصارفة واحدة بعينها بل إن إستراتيجيتستددم 

هجومية, أو  اتإستراتيجية واحدة وداصة من نفس الـصنف )أي مجموعـة إستراتيجي

ً أن تد اتإستراتيجيمجوعة   اتستراتيجياإلمج مـا بـين دفاعية أو قد تضطر أحيانا

. تتضمن هذه 139الهجومية والدفاعية ف  آن واحد لمالقاة أو مناع تنافسية معينة

وفقاً  متعددة ف  وقت واحد)النمو، استقرار، تراجع( اتإستراتيجيإتباع  ةستراتيجياإل

 اتستراتيجياإللضرورة العمل المصرف  ومتطلباته إن التنوع بإتباع أكثر من نوع من 
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المصرفية  المؤسسةذا مردود إيجاب  ويتسم بالمرونة العالية وف  نفس الوقت ال يجعل 

 مما قد يؤدي إل  مداطر كبيرة عليها.  اتستراتيجياإلأسيرة لنوع واحد من 

بأن البيئة الدارجية المحيطة لن تتغير بشكل جوهري ف  المستقبل  دارةاإلإْذ ترى  

ها، أهدافها، دططها، سياساتها، أعمالالقريب، مما يجعلها تستمر بنفس منتجاتها، قطاعات 

 المؤسسة ةستراتيجياإلبشكل عام تتناسب هذه  .140وبرامج عملها الحالية دون تغيير"

 المؤسسة إنيير أي مستقرة نسيباً، و المصرفية الناجحة الت  تعمل ف  بيئة قليلة التغ

المصرفية و الحالة هذه غير مجبرة على إجراء تغييرات كبيرة استناداً إل  فلسفة الثبات 

المصرفية على تحسين و تطوير ما لديها من أنشطة و  المؤسسةف  الحركة، إْذ تركز 

من مزايا و نقاط قوة ف  القطاعات السوقية الت  تعمل بها و تحافظ هذه فعاليات و لما لها 

على المهمة نفسها و على األهداف و معدالت النمو و التوسع ف  السوق ف   ةستراتيجياإل

ً ب ً لهذه إستراتيجيالسوق المصرفية، إْذ يطلق عليها أيضا ة النمو المحدد. إذن وفقا

ف  مدتلف أوجهه  األداءل  التركيز على تحسين تهدف إ فإن القرارات ةستراتيجياإل

مناسبة و فعالة إذا ما  ةستراتيجياإل ألنشطة المصرفية بشكل عام و مترابط، أن هذه

)أن تكون البيئة بيئة بطيئة التغيير و الحركة أو مستقرة  :141توفرت الشروط الثالثة ه 

المصرفية الحالية قد  المؤسسةأن تكون أنشطة  -نسيباً ال تشهد تغييرات كبيرة و مفاجئ 

 المصرفية ناجحاً و متميزاً(. المؤسسةأن يكون أداء  -وصلت إل  مرحلة النضج.

 

ً ذا أهمية لكل  الرنافسية في المصارف: اتسررارييياإلثانياً:  تعد التنافسية موضوعا

فالتطورات الماضية أحدثت نقلة  ف  كافة دول العالم. المؤسساتو اإلقتصاديةالقطاعات 

 وقدرتها التنافسية.  المؤسسةنوعية ف  وسائل االتصال أثرت ف  سلوك 

مفهوم التنافسية ف  منتصف الثمانينات من القرن السابق، وذلك ف  دضم التطورات توضح 

فضال عن العالمية الت  أحدثتها العولمة، وسياسات االنفتاح االقتصادي، والتحرر المال ، 

التكتالت اإلقليمية والدولية، والتقدم الهائل ف  تكنولوجيا المعلومات، وانتشار ظاهرة االندماج 

العالمية الت  زادت من حدة المنافسة فيما بينها، بحيث أصبحت  المؤسساتبين الشركات و

 ية الت  تسهم ف  تحريك عجلة النمو االقتصادي. اإلنتاجاً للعمليات أساستشكل التنافسية 

وقبل  على دور التنافسية ف  التميز هو التركيز اإلقتصاديةالعامل األكثر أهمية ف  التنمية  أن

بين المنافسة بمفهومها التقليدي  دتالفعرض مفهوم التنافسية ال بد من اإلشارة إلى اإل

التام  كنموذج اقتصادي سوق  يأدذ عدة أشكال كالمنافسة التامة واالحتكارية واالحتكار

 وغيرها 

ً لتمويل معظم العمليات أساسبوصفها رافداً  القطاع المصرفي الرنافسية المصرفية في يا

ية، والنشاطات التجارية ف  اقتصاديات الدول، وعليه فإن كفاءة النظام المال  وفعاليته اإلنتاج

 الكل . اإلنتاجورفع مستوى  اإلقتصاديةدوراً محورياً ف  التنمية  تؤدي

وإنتاج  اإلقتصاديةن تركيبة السوق والتنافسية ف  النظام المال  من أهم عناصر السياسة ا

كفاءة النظام المصرف  واستقراره المال ، وأثر ذلك على قطاعات  ثمالمالية، و الددمات

 االقتصاد الوطن  والنمو االقتصادي بشكل عام. 
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المصرفية على التميز ف  بين  المؤسسةإلى قدرة  مفهوم الرنافسية المصرفيةويشير 

القدرة التنافسية ه  محصلة  المنافسين ف  الصناعة المصرفية والتفوق عليهم، حيث أن

الرنافسية رعبر وكذلك  .  ف  تدفيض الكلفة وتحسين الجودةأساسلعوامل متعددة تتمثل بشكل 

المصرفية على إنتاج وتقديم ددمات مصرفية تحاك  ددمات  المؤسسةقدرة  عن المصرفية

المنافسين وتتفوق عليهم، وف  الوقت ذاته، تساهم ف  تعزيز االقتصاد المحل . وأن القدرة 

 المؤسسةتتوصل  عندماالمصرفية. دارةاإلالتنافسية للمصرف ه  من أهم مؤشرات جودة 

وتكون مدتلفة  عملة من قبل المنافسين".إلى اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المست

 .142عن الطرق السابقة المستددمة

ه  معان  متقاربة تستددم ف  التعبير عن العالقة الفرق بين المنافسة والرنافسية:  .1

نوع المجال، حيث إن  إدتالفبين الشركات والمؤسسات الت  تعمل ف مجال واحد، ب

المنافسة مدتلفة عن التنافسية من حيث التعريف والتكنيك وأنواع كل منهم، ولك  يتم 

بالنسبة  مهمةالتميز بينهم يجب التعرف على كل واحدة على حدى، ألنها معان  دقيقة و

، مهما صغرت تلك عماللألشداص الذين يعملوا ف  مجال التجارة أو أصحاب األ

ً ما يجب أن يعرف الشدص منافسيه وأدواتهم ف  االستحواذ  ، أوعمالاأل كبرت فدائما

 .الزبائنعلى السوق، وطرقهم ف  التسويق والسيطرة على الموارد وكسب 

 المنافسةمفهوم 

 من  األرباحالنهائية في الصناعة إذ تقاس هذه  األرباحاحتماالت  :هي المنافسة

 منطلق العائد طويل المدى على رأس المال المستغل. 

 وعرفها Heizer  بأنها نظام تتوافر فيه الميزة التي تفوق ما يتوفر لدى

 المنافسين، وان الفكرة ترتكز في القيمة التي خلقها لتزويد الزبون وبطريقة كفوءة.

 إما Thompson & Strickland موقع  فقد عرفها، بأنها القدرة على احتالل

 التقدم التدريجي لمواجهة القوى المنافسة وفي جذب الزبائن. ثممالئم في السوق 

  المنافسة هي الصراع بين العديد من المنتجين الذين يقوموا بعرض منتجات

 متشابهة في السوق.

  الزبائنوهناك من يعرفها بأنها وسيلة لكشف الشوق والتعرف على رغبات 

وعمل أفضل المنتجات والعروض المناسبة للسوق، بهدف االستمرارية والسيطرة 

 ية للمؤسسات والشركات.ساساألالكاملة على األسواق، لتحقيق األهداف 

   

هناك عدة أنواع للمنافسة والت  تتمثل  :المنافسة الغير مباشر المباشر  و لمنافسةا  .2

 :اآلت  ف 

تتمثل ف  المنافسة بين المؤسسات والشركات الت  تعمل وه  الت  : المنافسة المباشر  -أ 

ف  نفس القطاع الصناع ، والت  تقوم بإنتاج نفس الدامات أو المنتجات، وهو أكثر أنواع 

 .المنافسة أنتشار
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ه  المنافسة الت  تعتمد على الصراع القائم بين الشركات : المنافسة الغير مباشر  -ب 

أجل االستحواذ على الموارد المتاحة ف  البلد، وذلك من أجل والمؤسسات ف  البالد، من 

 األرباحالحصول على أجل التفوق على المنافسين وكسب الربع، كما إنها تسعى من 

أكبر كميات والحصول على أعلى ربح، وذلك من دالل  إتداذوالتفوق على منافسيها ب

 .لدولةتحقيقها بعد حصولها على نصيب األسد من الموارد المتاحة ف  ا

 :وه تدتلف هياكل المنافسة، والت  تعرف بقوالب المنافسة، : هياكل المنافسة -ج 

ويقصد بالمنافسة التامة ه  المنافسة الت  توجد ف  الحياة العادية : المنافسة الرامة (1

 إنتاجيةوالواقع، وه  تفترض غياب القوة االحتكارية من األسواقـ والت  تتسم بوحدة 

من التوازن، فالمؤسسات تعمل  أساسمعينة، كما أن المنافسة تقوم بين المؤسسات على 

ف   الطارئةالتعامل مع البيانات والمعلومات، واألمور  اتإستراتيجيعلى تنمية 

األسواق، كما إنها تسعى للتطور ف  السوق وزيادة حجم مبيعاتها وانتشارها، ألن 

 .ر ه  الت  تفشل وال يمكنها السيطرة على األسواقالمؤسسات الت  ال تستطيع االنتشا

احتكار القلة احد الهياكل المتواجدة ف  المنافسة واألسواق، وتتميز : احركار القلة (2

، وهم الذين يسطروا على السوق، كما أن عمالبوجود عدد قليل من المنتجين رواد لأل

لوحيدين المتواجدين على هناك نسبة أنتاج كبيرة بالنسبة للمحتكرين وذلك ألنهم هم ا

 .الساحة، كما إن هناك صعوبة بالغة ف ددول منتجين جدد للسوق

وهو الهيكل الواقع بين المنافسة التامة والمنافسة االحتكارية، : المنافسة االحركارية (3

حيث إن هناك العديد من المؤسسات الت  تستطيع تميز منتجاتها، ويكون السوق حينها 

نتجين وعدم تجانس السلعة، كما أن هذا النوع يتميز بالسماح يتميز بكثرة عدد الم

 .بددول منتجين جدد، وال توجد عوائق شديدة ف  حدوث ذلك

يعرف االحتكار التام بأنه الهيكل المضاد لهيكل المنافسة، ويعن  : االحركار الرام (4

مسيطر وجود بائع وحيد متفرد هو المدتص ببيع السلعة، وال يوجد حينها بدائل فهو ال

األوحد والمنتج الوحيد للسلع، والسيما أن هناك مجموعة من العوائق الت  تمنح 

 :المنتجين اآلدرين من ددول السوق، وتتمثل العوائق ف 

  اإلنتاجعدم توافر معلومات كاملة ودقيقة عن طرق. 

 عدم توافر رأس المال الكاف  لعمل صناعة بديلة. 

  لتصنيع المنتجغياب الموارد األولية الالزمة. 

  وجود تشريعات حكومية ولوائح تمنع ددول المؤسسات أو قيامها بإنتاج أي

 .من المنتجات المحتكرة لصالح جهة معينة

 

 

 

 



279 

 

 مفهوم الرنافسية

  القدرة على الصمود أمام المنافسين بغرض تحقيق األهداف من  ه التنافسية"

بصفة  المؤسساتوتسعى  .، وتجديدإبتكارربحية، ونمو، واستقرار، وتوسع، و

مستمرة إلى تحسين التنافسية بشكل دوري، نظراً الستمرار تأثير المتغيرات 

 العالمية والمحلية.

  وعرف رئيس لجنة التنافسية الصناعية باألمم المتحدة التنافسية بشكل عام بأنّها

الدرجة الت  تستطيع بها أمة أو بلد، ف  ظل ظروف سوق حرة وعادلة، إنتاج 

ع والددمات الت  تلب  متطلبات األسواق، وبنفس الوقت، رفع مستوى الددول السل

 الحقيقية لمواطنيه.

 مستوى التحليل والدراسة، حيث يتألف من  إدتالفويدتلف مفهوم التنافسية ب

 مستوى مستويات ثالثة الدولة، مستوى الصناعة أو القطاع، ومستوى المؤسسة.

 التجاري للبلد ف  السوق  األداءية بأنها فعلى مستوى الدولة، تُعرف التنافس

الدولية، والهدف من تنافسية األمم يتمحور حول التنمية البشرية والنمو وتحسين 

 نوعية الحياة.

 عمالالتنافسية على مستوى الصناعة ه  المدى اّلذي يستطيع عنده قطاع األ 

إشباع احتياجات الزبائن من مجموعة مناسبة من دصائص المنتج، الددمة، 

 ، وغيرها.بتكارالسعر، الجودة، واإل

  ية العالية اإلنتاجوعلى مستوى المؤسسة، فترتبط القدرة التنافسية بأداء السوق مع

 والت  تشكل مفتاح النجاح وضمان البقاء ودلق ديارات جديدة للنمو والتوسع.

تقرير التنافسية العالم  إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الشركات ف  الدول ويشير 

االستفادة  .الصغيرة فرصةً للدروج من محدودية صغر السوق إلى رحابة السوق العالم 

ه   التنافسية ،بعبارة أدرى .من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعط  التنافسية

ِميزات تنافسية تسمح لها باالستمرار ف  السوق، وتظل المنافسة ه   المؤسسةإيجاد 

ويمكن التوصل الى تعريف التنافسية .الرنافسية   للشركات لزيادة قدرتهاساساألالمحرك 

بأنها "عنصر التفوق للمؤسسة الذي ينشأ من اتباعها من دالل محصلة تعاريفها السابقة: 

مبتكرة تهدف إلى تلبية احتياجات الزبائن بطريقة أفضل من طرق  اتستراتيجيإل

إلى عدم وجود ميزة تنافسية ثابتة إلى األبد. هذا يتوجب أْن يكون  يؤديهذا  المنافسين".

للمؤسسة القدرة على التدفق المستمر للمزايا التنافسية، الت  تعتمد على الكفاءة والقيمة 

لكلفة عند تقليدها، مع ضرورة التمييز بين الميزة التنافسية والندرة والصعوبة ف  التقليد وا

(Competitive Advantage والميزة )ةستراتيجياإل (Strategy Advantage .) 
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 : والمسرادامة ةسررارييياإلوالميز   لميز  الرنافسيةلاإلطار المفـاهيمي  .3

يقصد بالميزة التنافسية : 143 (Competitive Advantageالميز  الرنافسية ) -أ 

للمصرف الوضع الذي يتيح له التعامل مع مدتلف األسواق المصرفية ومع عناصر 

البيئة لمحيطة به بصورة أفضل من منافسيه، بمعنى أن الميزة التنافسية تعبر مدى قدرة 

.ومن ناحية ادرى أن 144بطريقة يعجز منافسيه عن القيام بمثلها األداءالمصرف على 

 .مع الفرص ف  السوق للمؤسسةه  موائمة الكفاءة الجوهرية تنافسية الميزة ال

وربطها مع بعضها  إذ تعتمد الميزة التنافسية على تميز الموارد والكفاءات الجوهرية، 

 التنافسية. هذا ما اشارتكون هذه الموارد مصدرا" للميزة وسرعة وبفاعلية 

فأن الميزة التنافسية تعود إلى المهارات المتقدمة ومركز مميز  Mintzberg 145به

 وموارد متفوقة.

( فه  تعن  تطوير Strategy Advantage) ةسررارييياإلالميز   -ب 

الدطط للتغلب على التنافس، وتضم ميزات معينة منها اإلبداعية، التميزية، التجاذبية، 

بيع  :شاملة لتحقيق الميزة إال وه الربحية، والنظر إلى المستقبل. فهناك دمس طرق 

بكلف مندفضة، تميز المنتج، الددول ف  األسواق ذات المكانة المرموقة، تطوير 

أن التنافسية تمثل .146الجديدة والتحالف مع المجهزين والزبائن أو المنافسين عمالاأل

ا قدرات المصرف على إنتاج ددمات مصرفية بأقل تكلفة مقارنة بالمنافسين، وتسويقه

 على أن يؤدي إنتاج وتسويق هذه الددمات زيادة ف  ربحية المصرف.

إلى تحقيق مركز  ةستراتيجياإلدف : تهفي حين رعرف الميز  الرنافسية المسرادامة  -ج 

ف  السوق تستطيع المؤسسة أن تحقق من دالله هامش ربح أعلى من منافسيها فقط، بل 

و ف  عالم اليوم فإن الفترة  ،تستطيع أيضا المحافظة على ذلك المركز لفترة طويلة

الزمنية الطويلة قد تكون قصير للغاية، وداصة ف  حالة الصناعات المتسمة 

و يترتب على ذلك أنه تبعا لسرعة التغير الت  تميز  السريعة، بالتطورات التكنولوجية

ة على فترات متكررة إستراتيجيسوقا ما سوف تحتاج المؤسسات إلى إجراء مراجعات 

 .147بشكل مالئم
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 الميزة التنافسية 

  الميزة التنافسية على أنها تمثل قدرة المصرف على اكتساح السوق المصرفية من

في التكاليف وأسعار عرض الخدمات مع المحافظة على جودة الخدمات  خالل التحكم

المقدمة
148
تفوق للمؤسسة يتم تحقيقه في حالة اتباعها  بأنها "ميزة أو عنصرو .

ة معينة للتنافسستراتيجيإل
149

". 

  بأنها "القدرة على إنتاج المنتجات والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر المناسب وفي

بشكل أكثر كفاءة من المنشآت  الزبائنالوقت المناسب، وهذا يعني تلبية حاجات 

".األخرى
150

الميزة التنافسية: بأنها تنشأ بمجرد توصل المؤسسة إلى  Porterعرف  

 اكتشاف طرق جديدة أكثر فعالية من تلك المستعملة من قبل المنافسين. وإبداع 

 عرف Render and Heizer  الميزة التنافسية بأنها تعني إيجاد ميزة متفردة تتفوق

بها المؤسسة على المنافسين، أي أن الميزة التنافسية تجعل المؤسسة فريدة ومتميزة 

 .عن المنافسين اآلخرين

 عرف Tampo and Macmillan  على ان المؤسسات تسعى إلى التفوق في بيئة

  ها من خالل امتالكها الميزة التنافسية والحفاظ عليها.أعمال

 عرف Lambin Jackes Jean  الميزة التنافسية على إنها مجموع الخصائص التي

  .المنتج أو العالمة، والتي تعطي للمؤسسة بعض التفوق على منافسيها بها يتصف

 وأليات ومحادادارها:  أسس الرنافسية في المصارف:الميز   .4

  أسس الميز  الرنافسية في المصارف: -أ 

    .البحوث والتطوير (1

 .يةاإلنتاجتطوير الكفاءة   (2

 .تحديد متطلبات وظائف المؤسسة ف  تحقيق الكفاءة المتفوقة (3

 .تطوير القدرات البشرية .تحقيق الجودة واالعتمادية المتفوقة (4

 إشباع حاجات الزبائن أو المستفيدين.  (5

  أليات الميز  الرنافسية في المصارف: -ب 

عملية ديناميكية تتغير باستمرار بتغير مكوناتها الذاتية الت  تشمل الموارد  (1

التقنية والبشرية والنظم والنتائج، ويمكن اعتبار المصرف قادر على المنافسة إذا 

 .151زيادتها عبر الزمن أستطاع المحافظة على حصته ف  السوق أو

ميزة مغازلة وجذب الزبائن: وهذا يعتمد على توقيت التسليم أو ددمات ما  (1

 والقدرة على التغيير  بتكارقبل وبعد البيع، وف  اإل

ميزة التكلفة األدنى: وه  الميزة الت  يمكن للمصرف أن يحوز عليها إذا ما  (2

يمكن وال يمكن أن تندفض كانت تكاليف إنتاج وتسويق منتجاته وددماته أقل ما 

التكاليف إلى حدها األدنى بصفة آلية، بل ينتج ذلك عن تسيير قدرات ومهارات 

المسيرين تسييرا فعاال وهذا باالستناد إلى مجموعة من العوامل كالتحفيز، 

 .وغيرهاالتكوين...
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ميزة الجودة العالية: حيث يتفوق المصرف بتقديم منتجات وددمات مصرفية  (3

 الية الجودة وذات قيمة كبيرة ف  نظر الزبائن على المنافسين. متميزة وع

 . 152ميزة الحصة السوقية: إن الميزة التنافسية السريع الفاعل (4

ندرج تحت عنصر الميزة التنافسية ثالثة محاور رئيسة، التكلفة، الجودة  (5

والسعر، إْذ يمكن للمصارف أن تكون لها ميزة تنافسية ف  أحد تلك المحاور أو 

ها إما عن طريق قدرتها التداؤبية اإليجابية بتوافر إمكانيات تحقيق هذه الميزة كل

) نقطة قوة موجودة بالفعل لدى المصرف(، وإما عن طريق قدرتها على 

 .153الحصول على تلك الميزة ) نقطة يمكن الحصول عليها(

 من دالل بعدين مهمين هما: محادادات الميز  الرنافسية في المصارف:  -ج 

: ه  ثالثة أبعاد من شأنها التأثير على الميزة التنافسية، الرنافسنطاق  (1
 وه :

 : يعكس مدى تنوع مدرجات المؤسسة المصرفية والزبائن  القطاع السوق
ما بين التركيز على قطاع معين من  اإلدتياروهنا يتم  الذين يتم ددمتهم،

 السوق أو ددمة كل السوق.

 : أداء المؤسسة ألنشطتها دادليا أو يعبر عن مدى  درجة التكامل الرأس

دارجيا، فالتكامل الرأس  المرتفع مقارنة مع المنافس قد يحقق مزايا التكلفة 

 األقل أو التمييز.

  البعد الجغراف : يعكس عدد المناطق الجغرافية أو الدول الت  تنافس فيها

  المؤسسة

مثل دورة حياة : للميزة التنافسية دورة حياة مثلها حيم الميز  الرنافسية (2

 المنتجات والددمات كما هو مبين ف  الشكل اآلت :

 

 تكلفة نسبية أقل و/ أو سعر مرتفع-( ادورة حياة الميزة التنافسية4-6شكل )

للكتاب،  مركز اإلسكندرية ،عمالالميزة التنافسية في مجال األ ،مرسي المرجع: نبيل

 8،ص:االسكندرية
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  باعتبارها تحتاج إلى الكثير من التفكير  أطول المراحل،التقديم: تعد مرحلة
واالستعداد البشري المادي والمال . تزيد المنافسة الهتمام عدد متزايدة من 

 .الزبائن

  ف  هذه المرحلة تعرف الميزة استقرارا نسبيا من حيث  :مرحلة التبن
 يركزون عليها.  االنتشار حيث المنافسين بدئوا

 ل هذه المرحلة تراجعا وتتجه شيئا فشيئا مرحلة التقليد: تعرف الميزة دال
تتراجع أسبقيتها  ثمنحو الركود لكون المنافسين قاموا بتقليد ميزة المؤسسة، و

 عليهم.

  هنا ضرورة تحسين وتطوير الميزة الحالية بشكل  الضرورة: تأت مرحلة
سريع أو إنشاء ميزة جديدة على أسس تدتلف تماما عن أسس الميزة الحالية 

 لوقت المناسب إلجراء التحسين والتطوير أو إنشاء ميزة جديدة.ومعرفة ا

  ندرج تحت عنصر الميزة التنافسية ثالثة محاور رئيسة، التكلفة، الجودة
والسعر، إْذ يمكن للمصارف أن تكون لها ميزة تنافسية ف  أحد تلك المحاور 

تحقيق هذه أو كلها إما عن طريق قدرتها التداؤبية اإليجابية بتوافر إمكانيات 
الميزة ) نقطة قوة موجودة بالفعل لدى المصرف(، وإما عن طريق قدرتها 

 .154على الحصول على تلك الميزة )نقطة يمكن الحصول عليها(

 :ما يل  155من أهم دصائص الميز ة التنافسية خصائص الميز  الرنافسية: .5

الطويل و أن تكون مستمرة و مستدامة بمعنى أن تحقق المؤسسة السبق على المدى  -أ

 ليس على المدى القصير فقط.

إن الميزات التنافسية تتسم بالنسبية مقارنة بالمنافسين أو مقارنتها ف  فترات زمنية  -ب

 مدتلفة و هذه الصفة تجعل فهم الميزات ف  إطار مطلق صعب التحقيق.

أن تكون متجددة وفق معطيات البيئة الدارجية من جهة و قدرات و موارد المؤسسة  -ج

 ية من جهة أدرى.الدادل

أن تكون مرنة بمعنى يمكن إحالل ميزات تنافسية بأدرى بسهولة و يسر وفق  -د

 اعتبارات

التغيرات الحاصلة ف  البيئة الدارجية أو تطور موارد و قدرات و جدارات المؤسسة  -ه

 من جهة أدرى.

سة هذه الميزات التنافسية مع األهداف و النتائج الت  تريد المؤس إستددامأن يتناسب 

 تحقيقها ف  المديين القصير و البعيد

 للمؤسسةها لقياس القدرة التنافسية إستددامهناك مقاييس متعددة يتم  قياس الرنافسية: .6

 ها ف  الدراسات السابقة، ومن أهم هذه المقاييس ما يل :إستددام، والت  تم المؤسسةأو 

على تحقيق الربح على مدى قدرتها التنافسية  المؤسسةمقياس الربحية: تدل قدرة  .أ 

من دالل المفاضلة بين التكلفة األقل والتميز ف  جودة منتجاتها ولذلك يمكن اعتبار 

الربحية ومعدالت نموها عبر فترة من الزمن من أهم المؤشرات على القدرة التنافسية 
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يل على قدرتها لمعدالت ربحية عالية هو دير دل المؤسسةذلك أن تحقيق  .للمؤسسة

 على الصمود أمام منافسيها والحفاظ على مكانتها ف  سوق الصناعة المنتمية إليه

تكلفة الصنع: تعد تكلفة الصنع ف  منشأة ما مؤشراً للتنافسية بالقياس مع مثيالتها  .ب 

لديها مشكلة ف  قدرتها  المؤسسةف  الصناعة، إذ إن ارتفاع التكلفة يعن  أن 

التنافسية، وقد يعزى ذلك إلى عدة أسباب منها اندفاض إنتاجيتها، أو ارتفاع تكلفة 

  156، أو كال السببين معاً.اإلنتاجعوامل 

، وبذلك المؤسسةية الكلية على مدى كفاءة اإلنتاجية الكلية: يدّل معدل اإلنتاجمعدل  .ج 

ل مقارنة معدالت إنتاجيتها الكلية قياس قدرتها التنافسية من دال للمؤسسةيمكن 

لموجوداتها بكفاءة،  المؤسسة إستددامبإنتاجية منافسيها. وه  أيضاً مؤشر على قدرة 

وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بارتفاع مستوى الطلب الكل  على ما تقدمه من منتجات 

  .تف  احتياجات الزبائن

من السوق أكبر، ازدادت الربحية  المؤسسةالحصة السوقية: كلما كانت حصة  .د 

ً لمدى جاذبية األدرىبافتراض ثبات العوامل  ، وتمثّل الحصة السوقية انعكاسا

 وتفوقها على اآلدرين المؤسسةالمنتجات الت  تطرحها 

لها صلة وثيقة بالمحيط الذي تعمل فيه،  للمؤسسةيتضح مما سبق أن القدرة التنافسية 

درتها على المنافسة، يجب عليها التعامل بذكاء مع من تعزيز ق المؤسسةوك  تتمكن 

 النمو واالستمرارية. للمؤسسةكل متغيرات البيئة المحيطة، وهذا ما يضمن 

 األنشطةيعرف بأنه طريقة ينظر من داللها إلى سلسلة  مصاادر الميز  الرنافسية: .7

بحيث يمكن من داللها فهم المصادر الحالية والمحتملة للميزة الت   المؤسسةالت  تؤديها 

 .على منافسيها المؤسسةتحققها 

المولدة للقيمة  األنشطةتعرف سلسلة القيمة بأنها : Porterمايكل بوررر سلسلة القيمة

تعرف بأنها  النهائ . كمابدءاً من مصادر الحصول على المواد الدام وحتى تسليم المنتج 

قسم مايكل  .للمؤسسةالت  من الممكن أن تقدم فرصة لكسب ميزة تنافسية  األنشطةجميع 

 :األنشطةالت  تدلق القيمة التنافسية إلى نوعين من  األنشطة Porterبورتر

 األنشطةية بأنها ساساأل األنشطة: تعرف الرئيسية األنشطةية أو ساساأل األنشطة-أ 

المنوط بها التكوين المادي للمنتج أو الددمة وتسويق هذه المنتجات باإلضافة لددمة ما 

من إدراج منتجاتها  المؤسسةبعد البيع وه  الت  تمارس بصورة مباشرة لك  تستطيع 

 -):وإددالها لألسواق. وه  تلك الت  تصاحب إنتاج وتقديم ددمات اكثر للزبائن مثل

 .توفير دعم بعد البيع-ددمات الزبائن.-تسليم منتجات.-يل.والتمو اإلنتاجالتسويق و

 بحيث تكون افضل من ددمات المنافسين(.

 األنشطةالت  تدعم أوجه  األنشطة: تعرف بأنها أوجه المساعاد  أو الاداعمة األنشطة -ب 

وه  انشطة البد من تواجدها للوصول لتحقيق  المؤسسةوتضف  قيمة على  الرئيسية

ولضمان المركز  المؤسسةولنمو  األدرىالميزة التنافسية وه  أنشطة دائمة لألنشطة 

. وه  الت  توفر البنية التحتية الت  تسمح بحدوث أنشطة القيمة للمؤسسةالتنافس  
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الزبائن والجودة الموارد البشرية والكفاءة وددمة  -):األولية. مثل أنشطة الدعم

قسم  -مجموعة أبحاث التسويق. -.المؤسسةقسم عالقات أصحاب أسهم  -.واالحتمالية

 :المحاسبة(.وتشمل

من  المؤسسةالت  تعمل تدبير احتياجات  األنشطةوتشمل كافة  :المشتريات (1

 .األولية واآلالتمدتلف المددالت من المواد 

 اإلدتياركتدطيط القوى العاملة واالستقطاب و :الموارد البشرية والكفاءة إدارة (2

 .والتعيين والتدريب

كتطوير المنتجات والعمليات واألجهزة أو بحوث  :البحوث والتطوير التكنولوج  (3

 .التسويق وبحوث تطوير العنصر البشري

ف  مجاالت  دارةاإلوتشمل أنشطة  :( دارةاإل) أنظمة  للمؤسسةية ساساألالبنية  (4

 .والتنظيم والرقابة والمالية ستراتيج اإلالتدطيط 

الت  تستطيع فيها  األنشطةعن  الكشف القيمة:رحليل سلسلة  أسلوبات إسرخادام .8

وإتاحة الفرص لتحسين  للمؤسسةأن تحقق قيمة للمستهلك وتمثل فرص ربحية  المؤسسة

التكلفة لمساعدة ف  تحديد مجاالت تدفيض  -. و تحقيق الدقة ف  قياس التكلفة. األداء

 كما يل : ( رحليل سلسلة القيمة5-6ويبين الشكل ) وتحقيق التكامل.

 
 Value Chain Analysis ( تحليل سلسلة القيمة5-6شكل )

: مفاهيم وحاالت ادراسية، عمان ادار ةستراتيجياإل ادارةاإلالدوري، زكريا مطلك  المرجع:

 .2005اليازوري،

 

 



286 

 

لقد أدى التطور المذهل ف   المعاصر : عمالمفهوم المنافسة المصرفية في بيئة األ .9

التكنولوجيا بصفة عامة والتكنولوجيا الرقمية أو الرمزية بصفة داصة إلى ظهور نوع 

جديد من االقتصاد هو االقتصاد الرمزي إلى جوار االقتصاد العين  واقتصاد الددمات، 

لمعرف  والمعلومات والذي فرض طائفة جديدة من ألوان النشاطات المرتبطة باالقتصاد ا

المتمثلة بتطبيقات التجارة اإللكترونية الت  تتيح إمكانية تنفيذ عمليات التسويق وتصريف 

هذه الشبكة  تؤديهالمنتجات والددمات عبر شبكة األنترنت وال يدفى على أحد الدور الذي 

 يقة.ف  عالم اليوم، فقد أثرت ف  حياة األفراد والمجتمعات وأحدثت فيها تغييرات عم

وقد ساهم هذا اإلقبال المتزايد على شبكة األنترنت ف  نمو التجارة اإللكترونية عبر العالم. 

وف  إطار الصناعة المالية والمصرفية الت  بدأت فيها ثورة تكنولوجيا المعلومات مع 

تقديم العديد من القنوات واألدوات اإللكترونية وصوال لمصرفية عبر شبكة األنترنت الت  

أحد أبرز أشكالها المعاصرة، والت  غيرت من شكل هذه إلى تقديم الددمات الصناعة تعد 

ف  مصطلحات طبيعة المنتجات والددمات المصرفية والطريقة الت  تقدم، وتعرض، 

وتسلم وتستهلك بها. وقد أثبتت أنها أداة قوية وثمينة توجه التطور وتدعم النمو وترق  

ح تأثير هذه التكنولوجيا بشكل داص ف  الصناعة المصرفية، كونها اإلبداع وتدعم التنافسية. ويتض

لكل عنصر ف  سلسة  إْذ يمكنIntensive-Information صناعة كثيفة المعلومات ف  طبيعتها

اإلبداع  لشبكة األنترنت الت  تعد بمثابة لبنة بناء  ستددامالمصرفية أن يستفيد من اإل عمالالقيمة لأل

 عمالاأل اتإستراتيجيأجل ية وممكن قوي ف  تطوير بنية معلومات كفوءة ومرنة من أساس

المرتكزة على الزبون  عمالة األإستراتيجياإلبداعية، حيث أصبحت البنية التحتية للتكنولوجيا 

سمتان مقترنتان بشكل محكم للمنظمات المصرفية المرتكزة على شبكة األنترنت ف  سعيها 

إن اإلبداعات التكنولوجية الت  يشهدها السوق المصرف   .للحصول على ميزة تنافسية مستدامة

مثل األنترنت   على المساعدة ف  تطوير قنوات لتوزيع الددمات المصرفية، ويأساسترتكز بشكل 

المصرف  الشكل األحدث لهذه القنوات ف  الوقت الحاضر والذي عزز من تحول المجتمعات داصة 

ف  الدول المتقدمة وجعلها أقرب ما تكون إلى مجتمعات ال نقدية، بعد أن أزال الحاجة لتبادل 

نفسها اليوم  رىاألدالمالية  المؤسساتالعمالت التقليدية وأنظمة الدفع المادية.وتجد المصارف و

بحاجة لتوطين تكنولوجيا األنترنت لك  تبقى على قيد الحياة ف  سوق مالية تنافسية متغيرة بشكل 

للتكيف مع المزايا والددمات الجديدة الت  يطلبها  المؤسساتسريع، وتتطلب المرونة من جانب هذه 

دالل شبكة األنترنت، الزبائن مثل النفاذ إلى الحسابات والمنتجات والددمات المصرفية من 

وأصبحت لمنظمات المالية ملزمة بتقديمها إلرضاء الزبائن، وتقليل التكاليف، والوصول الجغراف  

مع األدذ بعين  .وصوال إلى منظمات مصرفية تفاعلية معتمدة على الويب ومؤتمتة بشكل كامل

يين ف  تطوير مستهلك مرتبط أساسيعدان معوقين  الذيناالعتبار عامل  أمن وسرية المعلومات 

ف  التنبؤ  دارةاإلبالتجارة اإللكترونية ف  الصناعة المصرفية، والت  يعتمد النجاح فيها على قدرات 

وتشير اإلحصائيات المتعلقة بالقنوات المصرفية إلى تزايد  والتفاعل مع التغيرات ف  السوق المال .

العالم حيث يتبين لنا المكانة المتقدمة لإلنترنت  اإلقبال على هذه القناة بشكل مضطرد، عبر قارات

كقناة مصرفية من حيث مستوى األهمية، ومن حيث مستوى الرضا متجاوز بقية القنوات 

 .المصرفية
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يعد التسويق المصرف  من  :الرسويق المصرفي وادوره في ادعم الميز  الرنافسية .10

الت  ظهرت حديثا ويتم اإلهتمام بها من دالل االعتماد على الطرق الحديثة  األنشطةبين 

والتكنولوجيا ف  االعالن والترويج وغيرها...وعليه فان المصارف تدرك ما مدى التنافس 

 المتزايد وحتمية اإلهتمام بالتسويق الرتقاء إلى جودة الددمات.

المحتدمة و ف  هذا اإلطار ف  ظل المنافسة رنويع الخادمات المصرفية: رطوير و -أ 

يجب على المصارف تلبية كافة احتياجات الزبائن و تنويع ددماتها للوصول إلى 

  تطبيق مفهوم المصارف الشاملة، و من أهم هذه الددمات:

الشدصية و  اإلحتياجاتاإلهتمام بالقروض الشدصية و الت  تستددم لتمويل  (1

 أجهزة منزلية...وغيرها.العائلية مثل شراء وحدات سكنية و سيارات و 

 اإلهتمام بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر. (2

فضال عن أهمية التركيز على صيرفة التجزئة دالل هذه المرحلة فإن هناك حاجة 

التأجير -) :157إلى تقديم بعض الددمات الحديثة أو التوسع ف  القائم منها مثل

-Syndicated Loansالقروض المشتركة  - Financial Leasingالتمويل  

تقديم -Forfaitingشراء التزامات التصدير -Factoringدصم الفواتير التجارية 

ددمات التحوط والتغطية من مداطر تقلبات أسعار الفائدة و الصرف مثل عقود 

 والمستقبليات، فضال عن العقود اآلجلة و اتفاقيات أسعار الفائدة اآلجلة(. الديارات

غنى عن البيان أن العنصر البشري يعد من الركائز  ررقاء بالعنصر البشرى:اال -ب 

المصرف  فعلى الرغم من الجهود الت  بذلتها إدارات  األداءية لالرتقاء بساساأل

 المصارف ف  السنوات األديرة لتطوير الددمة المصرفية.

المتكاملة  اتستراتيجياإليتطلب االرتقاء بمستوى أداء العنصر البشري تبن  عدد من 

 للوصول إلى نموذج "المصرف  الفعال" نذكر منها مـا يل : 

االستعانة بأحد بيوت الدبرة العالمية أو المصارف الكبرى لتدريب الكوادر  (1

تكنولوجيا الصناعة المصرفية و أدوات العصر الحديث مثل  إستددامالمصرفية على 

 ،158االنترنت و غيرها

إرسال موظف  المصارف لبعثات تدريبية ف  الدارج الستيعاب أدوات  (2

 التكنولوجيا العالمية و تطبيقها ف  البلد 

و اإلبداع و مواكبة  بتكارترسيخ لدى الموظفين المفاهيم الت  تتعلق بأهمية اإل  (3

التطورات التكنولوجية الحديثة، و تطوير المنتجات المصرفية، و المبادرة لكسب 

 ،ددزبائن ج

يجب التدريب العمل  على مجاالت العمل المصرف  الت  لم يسبق لهم العمل بها  (4

القرارات  إتداذحتى يصبحوا قادرين ف  المستقبل على المراقبة و المتابعة و 

 ،المناسبة لحل المشاكل الت  قد تعترضهم
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تكنولوجيا  إستددامإلزام كافة العاملين بالمصارف بتلق  برامج تدريبية على  (5

االتصاالت والحاسب اآلل  باعتباره عنصرا رئيسيا لتحقيق التطوير المطلوب ف  

 .مهارات موظف  المصارف

و من بين أهم المجاالت الت  ينبغ  العمل على  :مواكبة المعايير المصرفية الادولية -ج 

 :159مواكبتها نذكر ما يل 

تحتل قضية تدعيم رؤوس أموال المصارف أهمية رادعيم القواعاد الرأسمالية:  (1

متنامية بوصفها دط الدفاع األول عن أموال المودعين و صمام األمان ف  مواجهة 

الصدمات و األزمات، فضال عن أهميتها ف  منح قدرة أكبر للمصرف على تنويع 

 اته.إستددامددماته و 

ية لكل اإلئتماناسة يجب أن تحدد السيية بالمصارف: اإلئرمانرطوير السياسات  (2

بالمصرف مع زيادة فاعلية  اإلئتمانمصرف ادتصاصات الجهات المسئولة عن منح 

 .اإلئتمانالتفتيش بالمصرف ف  الرقابة على عمليات  إدارةدور 

  :Risk Managementالمخاطر إادار اإلهرمام ب -اد 

 :160المخاطر يرطلب ثالثة مراحل مررابطة و هي إادار ان حسن  (1

 ،الري يرعرض لها العمل المصرفيرعريف المخاطر  (2

 ،القادر  على قياس رلك المخاطر بصفة مسرمر  من خالل نظم معلومات مناسبة (3

ً بمعايير مناسبة و  دارةاإلقدرة  (4 القرارات  إتداذعلى مراقبة تلك المداطر قياسا

 .الصحيحة ف  الوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل تحجيم المداطر

تعتبر بحوث المنافسة : الرسويقية والوضع الرنافسي للمصرف ةسررارييياإل .11

ضرورة ال يمكن االستغناء عنها، داصة وأن المنافسة أصبحت ظاهرة تالزم األسواق 

المصرفية وتقرر مصير كل مصرف، ونظرا ألهمية دراسة وتحليل المنافسة ف  وضع 

ارتأينا أن يتم التركيز على هذه النقطة باعتبار أن العديد ة التسويقية المصرفية ستراتيجياإل

من الكتابات ركزت على دراسة المنافسة ونتيجة لذلك أصبح تقييم الموقف التنافس  

الالزمة أمرا بالغ األهمية بالنسبة لرجال التسويق على مستوى  اتستراتيجياإلووضع 

 .161المصارف

المصارف، داصة ف  ظل تحرير  دارةلقد أصبحت المنافسة من األمور المهمة إل

وانفتاح األسواق الوطنية على المصارف األجنبية الت  تتمتع بمزايا  الددمات المصرفية،

 تنافسية كبيرة.

  من مكونات النظام التسويق ، ودرجة المنافسة تؤثر بشكل كبير أساسان المنافسة مكون 

المزيج الددم ، المزيج  على قدرة المصرف وفرصها ف  ادتيار السوق المستهدفة،

 الترويج .
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إن المنافسة تعن  قدرة المصرف على الحفاظ على حصته ف  السوق، بل اكتساب المزيد 

من الزبائن على حساب اآلدرين، ولن يتحقق ذلك إال ف  حالة تمتع المصرف بإمكانيات 

 .162ة تحقق له ذلكإستراتيجيمادية ومالية وبشرية كبيرة تمكنه من وضع 

منافس من وجهة نظر المصرف هو أي كيان يشاركه ف  اقتسام الحصة السوقية من إن ال 

إْذ عدد الزبائن أو من إْذ حجم المبيعات، والمنافس المباشر هو الذي يقدم منتجات 

وددمات تتطابق بشكل شبه كامل مع منتجات وددمات المصرف، أما المنافس غير 

ال الزبائن على منتجات وددمات المصرف المباشر فهو الذي يقدم ددمات تؤثر على إقب

على المدى القصير وقد ينصرفون عن التعامل بهذه المنتجات والددمات على المدى 

 الطويل، إذا لم يتصرف القائمون على المصرف لمواجهة ذلك. 

إن المقصود بالوضع السوق , الطريقة الت  يعرف بها الزبائن المنتجات و الددمات 

المصرفية الت  يعرضها المصرف ف  السوق وفق دصائص معينة، أو المكانة الت  

تحتلها المنتجات والددمات المصرفية ف  أذهان الزبائن مقارنة بمنتجات وددمات 

 المنافسين. 

ف وضعا مميزا له ف  السوق، و لكن من الصعب ومن السهولة أن يدتار المصر

المصرف يرمكن أن يحقق المركز بهذا الوضع لفترة طويلة. و عمليا فإن  اإلحتفاظ

 :163ية ررمثل فيأساسالسوقي المطلوب, وذلك من خالل ثالث خطوات 

ها تحقيق مركز معين ف  أساستحديد مجموعة من المزايا التنافسية المحتملة الت  على  -أ

 السوق

 ادتيار المزايا التنافسية المالئمة وفقا لمتغيرات السوق. -ب

 يتم تحقيق االتصال و التسليم الفعال للسوق المستهدفة بواسطة هذه المزايا. -ج

ويمكن للمصرف أن يحقق التميز المطلوب عن بقية المنافسين استنادا لمجموعة من 

المنتج بسعر مندفض مقارنة بالمنافسين  المزايا التنافسية الت  يكتسبها, من دالل تقديم

 اآلدرين, أو تقديم مجموعة من المنافع, الت  تبرر السعر المرتفع وغيرها.

بتعدد األسواق، الت  من داللها يسعى المصرف ، 164التسويقية اتستراتيجياإللقد تعددت  

إلى تحقيق أقصى قدر من المعامالت عن طريق الوصول إلى مدتلف فئات الزبائن، 

وتستددمها المصارف ف  صورة تنويع وتشكيل الددمات بما يتناسب مع مدتلف فئات 

 الزبائن.

بارتفاع تكلفة التسويق، إْذ يعمل المصرف على المواءمة بين  ةستراتيجياإلوتتميز هذه  

  هذه السياسات. إستددامالتكاليف التسويق اإلضافية واإليرادات الحدية الناجمة عن 

يتحقق الوضع او الموقف التنافس  عندما تعمل  :الرنافسية اتسررارييياإل .12

يمكن ان  -لديها من ميزة تنافسية -)دادل صناعة جذابة وبيئة غير مستقرة  :المؤسسة

 .يكون لها نقطة ضعف ف  مركزها المال (

كبرى أو  أعمالإتباع اآلت : )االندماج ف  مجموعة  للمؤسسةوف  ظل هذا الوضع يمكن 

يجب  -زيادة كفاءة إستغالل الموارد وزيادة قدرتها التنافسية -توليد رأس مال كاف دادلياً 

 توفير التمويل المطلوب للحفاظ على الموقف التنافس (.



290 

 

الت  يمكن تطبيقها عند  اتستراتيجياإلثالثة أنواع من  165Porterوف  هذه الصدد يقترح

أنواعها )صناعية، تجارية،  إدتالفومن قبل جميع الوحدات وعلى  عمالمستوى األ

التركيز ( وه   ةإستراتيجي -التمييز ةإستراتيجي -التكلفة ريادة ةإستراتيجيه  )ددمية(.

الصناعة  ف  المنافسين على للتفوق المؤسسة تتبعها الت  السيناريوهات اتستراتيجياإل من

 المصرفية وعلى النحو اآلت : البيئةوالت  سيتم تناولها ف  

ة إستراتيجي عمالأو وحدات األ المؤسسات: تتبع ة القيااد  الركاليفيةإسررارييي .أ 

تحقيق كلفة أقل ف  منتجاتها أو ددماتها  بغية ةستراتيجياإلهذه  :القيادة ف  التكلفة

المقدمة للسوق، ومن ثم تحقيق ميزة تنافسية على مستوى الصناعة ككل، أو لقطاع 

 معين من السوق بحيث تتمكن من تحديد أسعار للبيع أقل من أسعار بيع المنافسين

ة قيادة إستراتيجيوأهم الشروط الت  يجب توفرها لتحقيق  .األرباحوتحقيق قدر أكبر من 

دلق حالة من  -نمطية المنتج  -وجود طلب مرن للسعر والكميات المطلوبة  -):التكلفة

 -أحادي للسلعة من قبل المشترين  إستددام -ام  أو دلف  أم كان التكامل الرأس  سواء

  أساستقديم منتج  -ضعف اإلمكانيات المالية إلجراء التبديل للسلعة من قبل المشتري 

مواد  إستددام -دون أي نوع من الكماليات اإلضافية الت  قد تصاحبه زيادة ف  التكاليف

بيع مباشر للمستهلك لتقليل كلف  -أولية زهيدة الثمن ال تؤثر على جودة المنتج

وسائل الترويج أو  إستددام -ذات التكلفة العالية األنشطةاإلستغناء عن  -الوسطاء

 اإلعالنات الجذابة للمنتج الت  تكفل تدفيض الكلفة وزيادة حجم المبيعات.(. 

قدرة المنافسين إليجاد طرق  -ة قيادة التكلفة ه :)تيجيستراية إلساساألوأهم المداطر  

سهولة تقليدهم للطرق  -إنتاج بكلفة أقل وإتباعهم لسياسة الوفورات ف  كلفة العمالة

على قيادة التكلفة قد يفقدها الرؤيا ف  تغير  المؤسسةتركيز  -المتبعة ف  قيادة التكلفة

يركز المصرف من دالل هذه  جديدة(.والت  تتطلب البحث عن طرق  الزبائنأذواق 

على ترشيد تكاليف إنتاج وتسويق  Cost Leadership Strategy ةستراتيجياإل

الددمات حتى يمكنها اكتساب ميزة تنافسية عن طريق تدفيض أسعار ددماتها عن 

أسعار ددمات المصارف المنافسة، وتستعين منظمات الددمات ومنها المصارف 

يجد  ةستراتيجياإليه" منحى الدبرة التكاليفية بإتباع المصرف لهذه بمنحنى تعلم يطلق عل

المنافسين أنفسهم مضطرين إلى دفض تكاليفهم على حساب مستوى الجودة لمجاراة 

 المصرف سعريا، ومن ثم يصبح المصرف قائدا ف  مجال نشاطه بسبب تميزه تكاليفيا.

على فكرة التزام المصرف بأن يكون المنتج األقل تكلفة ف   ةستراتيجياإلتستند هذه 

 ثم، و166القطاع الذي يعمل فيه مع الحفاظ على مستويات متوسطة نسبيا من التميز

ترشيد تكاليف إنتاج وتسويق الددمات، وتستعين المصارف بــ " منحنى الدبرة 

تحقيق ميزة التكلفة  ها ف إستدداممن بين المحددات الت  يمكن  يعدالتكليفية " الذي 

ً لهذه  ف  تبن   ةستراتيجياإلاألقل بالمقارنة مع المنافسين حيث ينجح المصرف وفقا

ً لتطبيق  التكلفة  أسلوبوتنفيذ واكتساب ميزة تنافسية من دالل التكلفة المندفضة وفقا

 المستهدفة الت  يتم تطبيقها ف  مرحلة التدطيط والتصميم للددمة.
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 Differentiation Strategy ةستراتيجياإلضمن هذه  :ة الرمايزإسررارييي .ب 

للزبائن، تنعكس ف   أعلىيركز المصرف جهوده على تقديم ددمات متميزة ذات قيمة 

سعر أعلى يكون الزبائن راغبون ومستعدون لدفعه مقابل الحصول على تلك الددمة، 

ومعنى هذا أن تكون جودة الددمة المصرفية المقدمة أعلى من تلك المقدمة من طرف 

:)تقديم 167المنافسين مع تعادل األسعار، ويمكن تحقيق ذلك بالعديد من الطرق أهمها

حصول الزبائن على الددمات  -ميلية جديدة غير معلومة للمنافسينددمات مصرفية تك

رغم فعالية هذه  .التطوير المستمر لجودة الددمات المصرفية( -المصرفية أكثر سهولة

ف  المدى القصير، إال أنها ال تضمن التمايز على المدى الطويل بفعل  ةستراتيجياإل

يتم  لذاوصا الددمات المصرفية. درجة التقليد المرتفعة ف  صناعات الددمات ودص

أجل لكل أنشطة المصرف من  ساساألة الجودة الفنية الت  تُعَد حجر إستراتيجياألدذ ب

قدرتها عل  تقديم لمتميزة للددمة والت  تحققها المصارف وفقاً الحفاظ على جودة فنية 

التكلفة  سلوب، ويمكن ألالمنافسينددمة بجودة عالية ومواصفات متميزة عن ددمات 

ة التحكم ف  التكلفة، إستراتيجيأثناء مرحلة تنفيذ  ةستراتيجياإلالمستهدفة تحقيق هذه 

حيث يتم أثناء تنفيذ إجراءات دفض التكلفة مراعاة هدف تحسين الجودة وإشباع 

 رغبات الزبائن.

 

 

على  عمالأو وحدة األ المؤسسةقدرة  ةستراتيجياإلوتعن  هذه  :ة الرميزإسررارييي

قيمة منفردة وعالية للمستهلك ف  منتج ذو جودة عالية، أو مواصفات داصة  توفير

تفرض األسعار الت  تراها  المؤسسةوهذا التميز يجعل  .البيع ما بعدمميزة، أو ددمات 

 .مناسبة، وتنم  والء المستهلك لعالمتها

دلق والء لدى المستهلك نحو المنتج، مما  -):ة الرميزسرراريييأهم المزايا الرنافسية إل

التميز  -من المنافسين = سعر المنتج المتميز أعلى من السعر الحقيق   المؤسسةيحم  

ف  مواجهة  المؤسسةزيادة قوة  -يدلق حواجز تمنع المنافسين الجدد من الددول 

 .إشباع لرغبات وحاجات المستهلك( -المنافسين 

صعوبة الحفاظ على  -) :ة الرميزإسررارييينرج عن رطبيق أبرز المشاكل الري قاد ر

إرتفاع تكاليف المنتجات المتميزة مما يؤدي إلى  -الميزة التنافسية على المدى الطويل 

 -القدرة على تقليد المنتج المميز بسهولة  -بحث المستهلك عن البدائل الرديصة 

 (.الزبائن التبدالت الت  تطرأ على أذواق 

تركز المصارف ف  ظل هذه  :Focus Strategy ة الرركيزإسررارييي .ج 

على ددمة قطاعات محدودة من السوق بدال من التعامل مع السوق ككل،  ةستراتيجياإل

بحيث تعمل المصارف من دالل برنامجها التسويق  على إشباع حاجات ورغبات 

القطاعات المستهدفة من دالل تقديم منتجات وددمات مصرفية بأسعار أقل، أو منتجات 
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ة تنافسية إستراتيجيأن كل . ويمكن القول 168وددمات متميزة بالمقارنة مع المنافسين

 تدتلف تماما ف  اكتسابها للميزة التنافسية وف  الحفاظ عليها، 

 ىعل التنافسية الثالثة والميزة التنافسية لكل منها. اتستراتيجياإلالمقارنة بين  ويمكن عقد

 :النحو اآلت 

يتبنى المصرف سياسة التركيز عل  فئة معينة من الزبائن، أو قطاع معين ف  السوق  

ة التحكم ف  التكلفة إستراتيجيالمصرفية، وه  الفئة الت  يستهدفها المصرف من دالل 

ة التمييز، والت  تهتم بالددمات ذات المواصفات الداصة والجودة العالية، إستراتيجيو

الميزة التنافسية بأقصى درجات الكفاءة الت  تضمن للمصرف وهو ما يساعد عل  تحقيق 

 :السائدة.البقاء والنمو واالستمرار ف  السوق التنافسية 

ة تنافسية موجهة إلى قطاع محدود من السوق إستراتيجي: وه  ة الرركيزإسررارييي

مع  المستهدف، أو إلى مجموعة معينة من المشترين دون غيرهم، وذلك بدالً من التعامل

إلى اإلستفادة من ميزة تنافسية  ةستراتيجياإلالت  تتبع هذه  المؤسسةوتسعى  .السوق ككل

ف  قطاع السوق المستهدف من دالل تقديم منتجات ذات أسعار أقل من المنافسين بسبب 

التركيز على دفض التكلفة، أو من دالل تقديم منتجات متميزة من حيث الجودة أو 

لذلك فإن هناك  بسبب التركيز على التمايز. وغيرها زبائنالمواصفات، أو ددمة ال

ة إستراتيجية التركيز مع دفض التكلفة، وإستراتيجي :ة الرركيز هماسرراريييشكلين إل

ة تنافسية تعتمد على إستراتيجيوه   :مع خفض الكلفة الرركيز التمايز.التركيز مع 

دفض التكلفة للمنتج، وذلك من دالل التركيز على قطاع معين من السوق، أو على 

مجموعة من المشترين، والذين يتم ددمتهم فقط كقطاع صغير وليس السوق ككل، وف  

تسعى إلى تحقيق ميزة  عمالأو وحدة األ المؤسسةفإن  ةستراتيجياإلهذه  إستددامحالة 

 .ف  قطاع السوق المستهدف تعتمد على التكلفة المندفضة

ة تنافسية تعتمد على التمايز ف  المنتج والموجهة إستراتيجي: وه  الرركيز مع الرمايز

 الزبائنإلى قطاع محدود مستهدف من السوق وليس السوق ككل، أو أي مجموعة من 

تسعى  عمالأو وحدة األ المؤسسةفإن  ةستراتيجياإلهذه  إستدداموف  حالة  .دون غيرهم

إلى تحقيق ميزة تنافسية ف  قطاع السوق المستهدف تعتمد على التمايز ف  منتجاتها 

 ودلق الوالء لعالمة منتجاتها.

 :ة الرركيزإسرراريييالمشاكل الري ررافق رطبيق  

التغيرات السريعة ف   --ة التركيز إستراتيجيتعدد القطاعات السوقية ال يسمح بنجاح  -

 المؤسسةالبحوث المستمرة للمنافسين لدرق اسواق  -.وف  التكنولوجيا ،الزبائنأذواق 

 الزبائن بمنتجات تشيع طلبات 

ة قائمة على الميزة التنافسية بحيث إستراتيجيومن الضروري على أي مصرف أن يدتار 

 يؤدذ ف  االعتبار ردود أفعال المنافسين. 

رد الفعل المحتملة من  اتستراتيجيف  هذا الصدد أربعة أنماط إل P.Kotlerلقد قدم

 ( اآلت :4-6المنافسين كما يصورها جدول )
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 169رادواد الفعل المحرملة من المنافسين اتسرراريييإلماط األربعة األن( 3 - 6يادول )

إستراتيج

ة ي

 المنتظر

ال يتخذ المنافس أي رد فعل سريع، فقد يكون ذلك راجع إلى  هابموجب

تأكد المنافسين من والئهم، أو لشكه في علمهم حركات المنافسة، أو 

 لنقص موارده المالية، أو ألنه يخطط للخروج من ذلك النشاط. 

ستراتياإل

 ةجي

 االنتقائية

بموجبها يقدم المنافس على التحرك فقط في مواجهة بعض 

وليس كلها، فقد يتحرك في حالة تخفيض األسعار أو  اتستراتيجياإل

في حالة وجود جودة عالية، فإن المصرف المنافس ينتقي ضمن 

ة واحدة بناءا على إستراتيجيالمتاحة التركيز على  اتستراتيجياإل

 المتغيرات البيئية.

إستراتيج

 ته النمري

إحساسه بغزو السوق بموجبها يتحرك المنافس بسرعة وعنف في حالة 

 الذي ينشط فيه، كوسيلة لتحذير المنافسين بأنه قادر على المواجهة.

إستراتيج

ة غير ي

 المتوقع

بموجبها يكون تصرف المنافس بطريقة عشوائية مقصودة، بحيث 

يجعل من الصعب على منافسيه توقع رد فعله بناءا على تاريخه 

 أوموقفه 

أدرى ضمن مباحث الفصل القادم عبر مباحثها الت ، تهدف  اتإستراتيجيكريس سيتم ت

إلى وضع مزيج تسويق  متميز تجعله ينفرد بميزات تؤهله ألن يكون له قوة ف  السوق 

تزداد مبيعاته ف  السوق  ثمبالزبائن الحاليين وجلب زبائن جدد، و اإلحتفاظمن دالل 

ج تسويق  متكامل اإللمام األمر الذي يؤدي إلى زيادة أرباحه. ويتطلب تصميم مزي

بمعلومات كثيرة تتعلق بدورة حياة المنتج المصرف ،، فضال عن القيام بتحليل األسواق 

ً يتطلب ذلك القيام  ةستراتيجياإلالمستهدفة: قبل البدء ف  إعداد  التسويقية وهذا أيضا

 بدراسة عميقة لمكونات السوق. 

مواضع مالئمة  اتستراتيجياإلمن ونجدر اإلشارة بهذا الدصوص، قد يكون لكل نوع 

المعتمدة للتنفيذ يتكامل فيها  ةستراتيجياإللكل تطبيق دون غيره ومن األفضل أن تكون 

 ةستراتيجياإلواالستفادة من مزاياها وتجميعها ف   اتستراتيجياإلاألنواع المتعددة من 

علم  يمكن الرجوع إليه عند تنفيذ  أساسالمتبعة ف  الهدف المراد تحقيقه وذلك على 

وبما يددم تحقيق الهدف  ةستراتيجياإل. حسب الغرض الموضوعة من أجله ةستراتيجياإل

 المنشود.

مما سبق يتضح أن تدطيط التكلفة المستهدفة لددمات المصارف التجارية لها دوراً إيجابياً 

التنافسية لها ف  مواجهة المصارف دعم كفاءة القدرة  ثمف  دفض تكلفة تلك الددمات، و

  المنافسة، وضمان البقاء والنمو واالستمرار.

أنه ف  قطاع ددمات المصارف التجارية من الصعب الحفاظ عل  اكتساب الميزة  كذلك 

إن ركين لها ف  نفس السوق، والتنافسية الدائمة، الت  تضمن لها تجنب المنافسة من المشا

رة عل  تجنب المنافسة فليس أمامها سوى مواجهة المنافسين من الت  تفتقد القد المؤسسات

ية ه :ــ أساسة المواجهة الت  تعتمد عل  ثالثة ركائز إستراتيجيدالل االعتماد عل  

المصرفية  المؤسسةدوراً إيجابياً ف  الحفاظ عل   تؤديالتكلفة والنوعية والوظيفة، والت  

 ف  سوق المنافسة السائدة.
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 السابع الفصل
 استراتيجيات استهداف السوق المصرفي أساسيات في

حالياً في ظل تحديات عالم اليوم ومتغيرات البيئة العديدة، المتمثلة، في ظل يمر العالم 

المخاطر وأشكالها وبسرعة التطور التقني والمعلوماتي ووسائل االتصال، واتساع األسواق 

واالتجاه الشديدة واألزمات المفاجئة وموجات التضخم  وكثرة الخدمات و تنوعها، والمنافسة

وتدويل رؤوس األموال وتجليات العولمة  وتجليات العولمة،المتنامي نحو تحريـر األسـواق 

نجد أن الممارسة التسويقية البد وأن  . المصرفية وتجسيد مبادئ الحوكمة المصرفية الرشيدة

منهـا، فالتغير سنة األشياء وللمسوق بصفة  تتماشى مع هذه التغيرات وتعمل على اإلفادة

خاصة التغير يعني فرصاً لظهور أو فـتح أسـواق جديـدة ونشاطات تسويقية متنوعة من اجل 

الحصول على مكانة في السوق، ومالحظة التغير والقدرة على التنبؤ به وبنتائجه واالنسجام 

  .1والتكيف معها تعتبر من مسؤولية المسوقين المحتـرفين

المصرفي ليس فقـط لمواجهـة  ولما كان التسويق له ذات األهمية الرئيسية في الجهاز

افتتاح فروع جديدة : يل المثال ال الحصر فيالمـشاكل التسويقية التي يتمثل أهمها على سب

في  المصرفأو إضافة خدمات مصرفية جديدة لعمالئه، أو استثمار أموال  للمصرف

 الزبونجـراء دراسات تسويقية لها، أضف إلى ذلك دراسة مشروعات معينـة تتطلـب إ

 مصارفحور الرئيسي للتسويق في المورغباته، ودوافعه وكيفية إشباعها إن هذا لـم يعد ال

 الزبونامتداده إلى مناهج التفعيل والمفاعلة القائمة على خلق  ,والمصارف بل لقد تم تجاوزه

  . 2ة تحتاج إلى وعـي وإدراك علمي رشيدوإيجاده من عدم وهي مناهج تسويقية متقدم

فتسويق الخدمات المصرفية من حيث المفهوم العام واألهداف ال يختلف عـن مفهـوم التـسويق 

وأهدافه، لذلك فإن مفهوم تسويق الخدمات المصرفية يمثل مجموعة من األنشطة والتي تهدف 

اصفات المطلوبة، فالتـسويق إلى تقديم الخدمات المصرفية للمستفيد حين الطلب وفق المو

المـصرفي يمثل إشباع حاجات المستفيدين عن طريق توصيل الخدمة المصرفية في الزمان 

والمكان والنـوع والتكلفة التسويقية عن طريق قبول الودائع وإعطاء القروض والسلف 

ستفيدين وتحقيق االئتمان واالستثمار من خالل نظام تسويقي متكامل يأخذ بنظر االعتبار الم

  . 3والمصارف والدولة في ظل مزيج تسويقي فعال

تعني االستراتيجيات التسويقية، وضع األُسس الُمناسبة، لتحقيق الميزة التنافسية، والحصول 

على الحصة السوقية الخاصة بالمؤسسة من خالل وضع االستراتيجيات التسويقية من خالل 

 . ح، وتزيد المبيعات، وتُرضي الزبائنالتي تُحقّق األربا ،تجزئة السوق واستهدافه

ان تحقق االهداف  المؤسسةالتسويقية المنطق التسويقي الذي تأمل به  تعد اإلستراتيجية

والحصول على  الميزة التنافسية، والحصة السوقية الخاصة بالمؤسسة من خالل  التسويقية

موقعه وتحديد  وتحديد فه،وضع االستراتيجيات التسويقية اعتماداً على تجزئة السوق واستهدا

 المؤسسةتطوير لرؤية  إلستراتيجية التسويقيةاوتتضمن  .اي زبائن ستخدمهم وكيف المؤسسة

حول االسواق التي تهتم بها ووضع االهداف وتطويرها واعداد برامج تسويقية بما يحقق 

 . 4واستجابة لمتطلبات قيمة الزبون في السوق المستهدف المؤسسةامكانات 
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إلستراتيجية التسويقية هي الرابط األولي بالزبون ) الزبون( والمنافسة لـذلك البـد إذا ا

 . واالسم التجاري المؤسسةوكذلك سمعة  للمؤسسةاالهتمـام بوضع السوق والمزيج التسويقي 

"من هم عمالؤنا؟" وهي بذلك  اآلتييتعامل وضع السوق مع السؤال : وضع السوق وتجزئته

مناطق لتركيز العملية التسويقية والتي يمكن توضيحها من خـالل الـسوق تشير إلي تحديد ال

تستطيع المؤسسة تجزئة السوق من خالل بحوث السوق وذلك  . والمنـتج والموقع الجغرافي

: المزيج التسويقي . من حيث أنواع المنتجات المطلوب تطويرها وما هي فرص المنافسة

ددة من المتغيرات والتي تـتحكم بهـا المؤســسة يشير المزيج التسويقي إلى مجموعة مح

يعتمد التسويق  . 5ويمكــن اســتخدامها للتــأثير علــى الطلــب واكتــساب مزايــا تنافــسية

ع المستهدف مع تحديد رغباته واحتياجاته م دراسة السوق المصرفي والزبون المصرفي على

تياجات و الرغبات بدرجة أكبر من درجة هده االح معها وإشباعتكييف المؤسسة المصرفية 

  . اإلشباع التي يحققها المنافسين

تعد فكرة تجزئة السوق إلى قطاعات إحدى النماذج التي يعتمد عليها النشاط التسويقي في 

، إذ أن الخدمة المعروضة في السوق قد يكون اإلقبال 6المصارف في الوصول إلى الزبائن

وقد يقبل عليها جنس دون آخر أو وظيفة معينة أو دخل معين  عليها قاصرا على أعمار معينة

وبهذا فإن تجزئة السوق تعني تقسيمه إلى مجموعة من األسواق المنفصلة تمهيدا لغزو كل 

، وذلك باعتبار وجود جهد تسويقي لكل جزء من السوق، وبمقتضى 7منها على سوق أخرى

واق منفصلة باعتبار أن كل سوق تضم هذه الفكرة يلجأ المصرف إلى تقسيم السوق لعدة أس

مجموعة متميزة من الزبائن، ولكل مجموعة حد أدنى من الخصائص التي تجعل نمط تقبلها 

 . الخدمة يجرى على نحو يكاد يكون متماثل

إن المؤسسات المالية التي تبنت المفهوم الحديث للتسويق البد من أن تركز االهتمام على 

اق المصرفية إلى قطاعات مختلفة بهدف التعرف على خصائص اعتماد أسلوب تجزئة األسو

وتحديد العوامل المؤثرة عليه, كذلك التعرف على العوامل  ,كل قطاع أو شريحة من الزبائن

التي تدفع كل شريحة إلى طلب خدمة مالية معينة دون غيرها بالشكل الذي يدفع المؤسسات 

د أجزاء السوق المستهدفة واألنشطة التسويقية المالية إلى تطوير أنشطتها التسويقية و تحدي

 . وذلك في سبيل الوصول إلى تصميم االستراتيجية المناسبة ,المناسبة لكل منها

قبل البدء في تبني اإلستراتيجية التسويقية المناسبة من خالل دراسة معطيات السوق 

يات تقسيم السوق واهميتهـا فـي عملية التخطيط االستراتيجي والخوض بتفاصيل استراتيج

السوق والسوق المصرفي والسوق المستهدف و : المستهدف للخدمة المصرفية، التطرق أوالً 

 ً اّْذ تم تقسيم . المتطلبات والخطوات والحقائق والخصائص: 8تقسيم السوق المصرفي: ثانيا

الث هـذا الفصـل المتعلق باستراتيجيات تقسيم السوق المستهدف للخدمة المصرفية متضمناً ث

 : مباحث هي

 المبحث األول: السوق والسوق المصرفي والسوق المستهدف. 

 المبحث الثاني: السوق المستهدف ونموذج القوى التنافسية.

 المبحث الثالث: أنواع استراتيجيات استهداف السوق المصرفي.
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 األول المبحث
 السوق والسوق المصرفي و السوق المستهدف

االستراتيجية للمصرف تتطلب إعداد طريقة لتنفيذ الخطة  إن تحقيق األهداف في الخطة 

االستراتيجية لتنفيذ االستراتيجية التسويقية المصرفية ويكون ذلك من خالل األختيار بين 

 : األسلوبين اآلتيين

 ويعتمد هذا األسلوب على إظهار االختالفات التي : أسلوب تميز الخدمات المقدمة

االختيار  الزبائنباقي المنافسين هذا ما يسهل على  تميز المزيج الخدمي للمصرف عن

بين كافة الخدمات المقدمة، وإن لم تكن هناك اختالفات فإنه على المصرف للجوء إلى 

 . استخدام الحمالت اإلعالمية والترويجية والتركيز على شعار البنك وعالمته التجارية

  جعل من الضروري تكييف تغير احتياجات ورغبات الزبائن ي: أسلوب تقسيم السوق

 الزبائنوتعديل الخدمات المصرفية وفقا للتغيرات الطارئة على رغبات واحتياجات 

المحتملين وتصميم مزيج  الزبائنالحاليين، إضافة إلى اكتشاف رغبات واحتياجات 

خدمي مناسب لهم، ومن هنا فإن المصرف يقوم بتقسيم السوق وفق هذه الرغبات 

 .تعمال وسائل التسويق والترويج المصرفيالخاصة بالزبائن باس

    

 : والمتطلبات السوق المستهدفو المصرفيوالسوق السوق : أولا  

تعني : تعني الكثير من المعاني، منها 9أن كلمة السوق: السوق والسوق المصرفي .1

المكان الذي تلتقي فيه قوى)العرض والطلب( والمصادر المختلفة لتحديد سعر السلعة، أو 

ويعرف السوق بأنه " الجهاز الذي  . مة، ونقل ملكية السلعة أو االستفادة من الخدمةالخد

يُجمع الموارد المهمة في المجتمع، ثم يوزعها بين االستخدامات المختلفة، و التي تتنافس 

 . للحصول عليها

المكان أو : فضالً عن أن جمعية التسويق األمريكي اقترحت تعريفيين إضافيين هما 

و) كفعل ( القيام بنشاط  . بوظائفهم الزبائنقة التي يقوم فيها مقدمو الخدمات والمنط

  . األعمال الذي يوجه انسياب الخدمات من المصرف إلى الزبون

 : مفهوم السوق المستهدف ومقوماته .2

أن المهام األساسية ألي مصرف هو قيامه بتحديد : مفهوم السوق المستهدف -أ 

المجال أو النطاق الذي يرغب في ممارسة أنشطته  أسواقه المستهدفة التي تمثل

المصرفية المختلفة, فانه يفترض بهذا المصرف إن يدرس هذه األسواق المستهدفة 

دراسة دقيقة وصحيحة لتحديد أهم نقاط التباين واالختالف التي يجب أن تؤخذ بنظر 

يتصف بها كل  االعتبار ووضع إستراتيجيته التسويقية التي تتوافق مع المؤشرات التي

 . سوق مستهدف علي حدة

 الزبائنأنه" مجموعة من  10Target Marketفي حين يعرف السوق المستهدف

الذين يوجه المصرف جهوده التسويقية تجاههم فعندما يدرك المصرف ويتفهم أسواقه 

" فعرفا السوق المستهدف انه 11فعليه إن يختار المنهج الختيار أهدافه التسويقية
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يكون لهم المصرف مزيجا تسويقيا مصمما لتلبية  المؤسساتاألفراد أو  "مجموعة من

  . ذلك السوق المستهدف" احتياجات زبائن

أن المهام األساسية ألي مصرف هو قيامه بتحديد  12 كما أشار )الصميدعي وعثمان( 

أسواقه المستهدفة التي تمثل المجال أو النطاق الذي يرغب في ممارسة أنشطته 

فانه يفترض بهذا المصرف إن يدرس هذه األسواق المستهدفة  ثمالمختلفة, والمصرفية 

دراسة دقيقة وصحيحة لتحديد أهم نقاط التباين واالختالف التي يجب أن تؤخذ بنظر 

االعتبار ووضع إستراتيجيته التسويقية التي تتوافق مع المؤشرات التي يتصف بها كل 

 . سوق مستهدف علي حدة

لية التي تبنت المفهوم الحديث للتسويق البد من أن تركز االهتمام الما المؤسساتإن 

على اعتماد أسلوب تجزئة األسواق المصرفية إلى قطاعات مختلفة بهدف التعرف 

وتحديد العوامل المؤثرة عليه كذلك  الزبائنعلى خصائص كل قطاع أو شريحة من 

لية معينة دون غيرها التعرف على العوامل التي تدفع كل شريحة إلى طلب خدمة ما

المالية إلى تطوير أنشطتها التسويقية وتحديد أجزاء  المؤسساتبالشكل الذي يدفع 

إلى , وذلك في سبيل الوصول شطة التسويقية المناسبة لكل منهاالسوق المستهدفة و األن

وان عملية استهداف السوق ترتكز على خطوات رئيسية .تصميم االستراتيجية المناسبة

 : آلتيا( عملية استهداف السوق  1-7) ي الشكل مبينة ف

 
  www. Consumer behavior   ( عملية استهداف السوق 1-7شكل) 

الى أن  13لقد أشار الصميدعي وعثمان: المستهدف مقومات السوق المصرفي -ب 

 -: وق المصرفي المستهدف  ال بد من توافر عدة مقومات  نذكر منهاللس

توفر مكان أو سوق مصرفي الذي من خالله تزاول المؤسسات المصرفية  (1

 . أنشطتها المختلفة

توفر الرغبة لدي المؤسسات المصرفية بتقديم خدمات مصرفية متنوعة إلى  (2

 مختلف الزبائن 

 . تجات المصرفية المقدمة إليهموجود استعداد لدي الزبائن لشراء المن (3

http://www.consumerbehavior/
http://www.consumerbehavior/
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سعي المصارف للتأثير علي الزبائن بمختلف الوسائل وحثهم وإقناعهم  (4

  . بالخدمات المصرفية

 : 14السوق المصرفي وخطواتهمتطلبات تقسيم  .3

هناك أربعة شروط او متطلبات : متطلبات تقسيم )تجزئة( السوق المصرفي   -أ 

 : إلى قطاعات هي Market segmentationللتقسيم الفعال للسوق المصرفي 

أي الدرجة التي يمكن بها للمصرف قياس : Measurable القابلية للقياس (1

 . حجم كل قطاع من السوق والقوة الشرائية للزبائن الموجودين في القطاع الواحد

قدرة المصرف على : إلى القطاع المستهدف Accessibleإمكانية الوصول   (2

 . ع المستهدف بشكل عملي وفعّالتقديم الخدمات المصرفية للقطا

أي أن تكون القطاعات المختارة، : استمرارية القطاع المستهدف من السوق (3

قطاعات كبيرة ومربحة بالنسبة للمصرف، بالدرجة التي تبرر توجيه الجهود 

 . التسويقية والميزانية المنفقة عليها

ذلك إمكانية المصرف ويعني : اإلمكانية العملية لخدمة القطاع الذي تم  اختياره  (4

 . على تصميم برامج تسويقية تلبي احتياجات زبائن كل قطاع من القطاعات المستهدفة

بحيث يمكن االستجابة : Differentiableالسوق متمايز ) متنوع ( أن يكون  (5

 . إلـى مختلـف عناصر برنامج المزيج التسويقي المقر تنفيذه في السوق

من خالل قدرته على التطبيق وأن  تؤشر: السوقفاعلية البرنامج المعد لتجزئة  (6

  . عند التنفيذ Actionableيكـون عملـي 

عملية  15يمكن أن نستعرض خطوات: عملية تقسيم السوق المصرفي خطوات -ب 

تقسيم السوق إلى قطاعات في مثال عملي، فعلى افتراض أن المصرف يرغب في 

جديد فيجب المرور بخطوات تنمية مصادر األموال من خالل تقديم وعاء استثماري 

 عموما فإن خطوات التجزئة للسوق يمكن عرضها كما في الشكل،عديدة لتقسيم السوق

 : ( اآلتي7-2)

 
 عملية تقسيم السوق المصرفي ( خطوات2-7شكل )

البكري, ثامر, التسويق "أسس ومفاهيم, معاصرة", دار اليازوري العلميـة : المرجع

 . 103: ص،2006،,للنـشر والتوزيـع

 : خطوات تقسيم السوق بالنقاط اآلتية كذلك يمكن تحديد 
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 -العائد -ـ ): تحديد الحاجات التي يمكن أن يطلبها الزبون من هذا الوعاء مثالً  (1

مجال  -تنوع الحد األدنى لمبلغ االستثمار -تقليل المخاطر -دورية صرف العائد

 . االستثمار(

 . تي يمكن أن ترغب باالستثمارالفئات ال: تحديد المجال المطلوب تقسيمه (2

 . تحديد الحاجات المشتركة واستبعادها مثالً )العائد( واإلبقاء على باقي العوامل (3

 : تحديد القطاعات البديلة الممكنة مثالً  (4

  فئة ترغب في استثمار مبالغ ضخمة وال مانع لديها من تحّمل المخاطر مقابل

 . العائد المرتفع

 متوسطة وال مانع لديها من تحمل المخاطر  فئة ترغب في استثمار مبالغ

 . وترغب في مرونة التعامل

 فئة ترغب في استثمار مبالغ بسيطة مع عائد دوري ومخاطرة محدودة . 

 وكل فئة من هذه الفئات تمثل قطاع في السوق المصرفي . 

: المبيعات: وهنا البّد من تحكيم عّدة معايير هي: تقييم قطاعات السوق )البدائل( (5

أهداف المصرف  - . المنافسة -. األرباح المتوقعة -. األرصدة الممكن تحقيقهاأي 

  . وإمكانياته

وهو البديل المثالي الذي تكون فيه : اختيار البديل المناسب )السوق المستهدف( (6

  . المعايير السابقة إيجابية وفي صالح المصرف

لتسويقي المناسب أي إعداد المزيج ا: تحديد األسلوب لدخول السوق المستهدف (7

 . الختراق هذا السوق

 

ا   : واألهداف واألهمية والمزايا والحقائق المفهوم: تجزئة السوق: ثانيا

لقد نشأت فكرة تجزئة السوق كنتيجة طبيعية لكبر : مفهوم تجزئة السوق وحقائقه .1

حجم األسواق وتعدد اتجاهات وخصائص الفئات والزبائن، ورغبة المصارف في 

بر حصة سوقية عن طريق السعي المتواصل إلشباع معظم الرغبات الحصول على أك

 . المتجددة باستمرار، ومحاولة اقتناص الفرص التسويقية الخاصة بكل فئة او مجموعة

ـ وآخرون فإن مفهوم التجزئة  Engelاعتمد مفهوم تجزئة السوق اعتماداً على ما طرحه 

المتمثلة  16لى ثالث فرضيات( يستند إ Segmentation)تقسيم السوق الى شرائح 

 : اآلتي

 . مختلفون الزبائنأّن  -أ 

 ختالفات طلب السوقذات صلة با الزبائناختالفات  -ب 

 . يمكن عزلها من بين السوق اإلجمالي/ الكّلي الزبائنقطاعات  -ج 

يُشير مفهوم تقسيم السوق أو تجزئة السوق، إلى ذلك النشاط الذي يُقّسم السوق الُكلّي إلى 

قسام الفرعية، حيُث يحمل ُكل قسم صفات وخصائص ُمعيّنة، وتكون هذه مجموعة من األ

أو  الزبائناألقسام على هيئة مجموعات وقطاعات تحمل ُكل منها صفات ُمشتركة ك

 . أو الزبائن الزبائن
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من خالل  المؤسساتويُطلق على هذه القطاعات اسم القطاعات السوقية، بحيُث تسعى  

اجات الفئات الُمختلفة، واتّباع الُطرق الكفيلة بتلبية هذه هذا النشاط إلى تحديد احتي

االحتياجات، في ُكل قطاع سوقي وفرعي من خالل توفير المزيج التسويقي الكفؤ، الذي 

  . يُناسب ُكل منها

تعد عملية تجزئة السوق المصرفية أحد األسس المهمة التي تركز عليها اإلدارة التسويقية 

( 1-7ويوضح الجدول ) . رارات ورسم الخطة التسويقية بنجاحبالمصرف عند اتخاذ الق

 : تعاريف تجزئة السوق اآلتي

 . ( تعريف تجزئة السوق في ضوء الدبيات اإلدارية والتسويقية المتاحة1-7جدول )

 تعريف تجزئة السوق الباحث

 )حداد 

: 1998سويدان،

25)
17
 

 

ارة تجزئة السوق المصرفية بأنه النشاط التي تقوم به إد

التسويق المصرفي في المصرف أو المؤسسة  المالية ويتم 

الكبير  segmentation Market  بموجبه تجزئة السوق

 الزبائنإلى قطاعات أو أقسام، يمثل كل منها مجموعة من 

المتشابهين من حيث خصائص معينة كالسن و مستوى 

 التعليم، و الحاجة إلى خدمات مصرفية

: 1999)عبيدات، 

11)
18
 

نه "كافة اإلجراءات التي بواسطتها يتم تقسيم الـسوق الكليـة بأ

 الزبائنلسلعة أو خدمة ما إلى أجزاء أو أسواق فرعية من 

المتشابهين نـسبيا فـي حاجـاتهم وقدراتهم، واختيار جزء أو 

سوق فرعية أو أكثر كأسواق مستهدفة يراد الوصول إليهـا 

 بواسـطة مزيج تسويقي محدد"

  ،عثمان -) الصميدعي

2001، 201 )19 

" مجموعة من الزبائن الحاليين و الذين لديهم االستعداد 

 لالستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة "

)الصميدعي والعالق، 

2002 :142 )
20
 

عرفت جمعية التسويق األمريكية تجزئة السوق بأنه " عملية 

تقـسيم أو تجزئـة الـسوق إلـى مجموعات واضحة على أساس 

، الذين يحتاجون إلى سـلع مختلفـة أو الزبائنلمشترين أو ا

 مزيج تسويقي مختلف"

: 2002)أبو نبعة، 

30 )
21
 

" تقسيم جمهور الزبائن إلى مجموعات تتشابه في ظروفها 

االقتـصادية واالجتماعيـة وبشكل أخر، إستراتيجية تقسيم 

السوق إلى قطاعات تعنى تطوير برامج التـسويق والتـرويج 

موجهة إلى مجموعة من الزبائن الذين يحتمل أن تقوم ال

 . المؤسسة بخدمتهم"

 : يستند مفهوم تجزئة السوق على الحقائق اآلتية: تجزئة السوقحقائق  .2


 
ً لحاجاتهم و رغباتهم و العوامل المؤثرة  -أ يمكن تقسيم الزبائن إلى عدة شرائح وفقا

 . نفسه عليهم سواء كانت عوامل خارجية أو عوامل تخص الزبون

يرحب الزبائن عادة بأي جهد من جانب المصرف يأتي متوافقا مع حاجاتهم و  -ب

 . رغباتهم و يحقق لهم المنافع التي يتوقعونها
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المالية في تحديد األسواق المستهدفة )أي األكثر  للمؤسسةيتمثل الهدف الرئيسي  -ج

االستمرار في ربحية( و المحافظة على الزبائن الحاليين واجتذاب زبائن جدد لضمان 

 . السوق والصمود بوجه المنافسة

 . تساعد تجزئة السوق اإلدارة على تحديد االستراتيجيات المناسبة لكل قطاع -د

تسمح تجزئة السوق بتحديد السياسات الخاصة بكل قطاع و في تحديد المزيج  -ه

 . التسويقي له

وتوفير ع تتمكن اإلدارة من تحديد األهداف التي يسعى إلى تحقيقها في كل قطا -و

 . المناسبة لذلك المستلزمات

إن خدمة السوق الكلية سابقا، كان الهدف األساسي الذي : أهداف التجزئة السوقية .3

تسعى إليه جميع المؤسسات باختالف أنواعها، لكن التغيرات في بيئتها التسويقية وحتى 

والتي  . السوقيةتتمكن من بلوغ أهدافها بكفاءة، ألزمها االعتماد على ما يعرف بالتجزئة 

 : ترمي الى تحقيق األهداف اآلتية


 
هي تسهيل  العملية التسويقية، وتمنح تجزئة السوق القائمين على العملية التسويقية  -أ

ً ألجزاء السوق وقطاعاته الواسعة والمتغيرة مما يسهل  فكرة واضحة وفهما عميقا

   . لتلك القطاعات ،سبينعليهم صياغة االستراتيجية التسويقية والمزيج التسويقي المنا

 . من خدمة األجزاء التي ترغب في خدمتها وفقا إلمكاناتها وظروفهاتمكين المؤسسة  -ب

 التعرف بشكل أكثر دقة على السوق المراد خدمته -ج

 التحديد الدقيق ألهداف التسويقية -د

 تسهيل عملية تقييم األداء  -ه

 تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر بسهولة  -و

؛ بسبب الفوائد التي مؤسساتتُعتبر تجزئة السوق ذات أهميّة لل: تجزئة السوق أهمية .4

عند تقسيمها لألسواق إلى عّدة أجزاء، ومن الممكن تلخيص هذه األهمية  مؤسساتتُقدمها لل

المساهمة في تحديد أهداف واضحة للتسويق؛ حيث تُساعد هذه األهداف : وفقاً للنقاط اآلتية

الوصول إلى أفضل  . لُخطط المناسبة للوصول إلى النتائج المطلوبةعلى إعداد ا المؤسسة

على تجاوز المنافسة  المؤسسةموقع تنافسّي؛ بسبب دور تجزئة التسوق في مساعدة 

الرئيسيّة األُخرى في السوق؛ عن طريق توفير الُمنتجات ذات  المؤسساتالمباشرة مع 

سين اآلخرين في الجزء المستهدف من الخصائص التنافسيّة الواضحة، مقارنةً مع المناف

دعم  . على معرفة أماكن المنافسين؛ من أجل تجنُّب هذه األماكن المؤسسةمساعدة  .السوق

المشاركة  . بأفضل الُطرق والوسائل مقارنةً مع المنافسين الزبائنلتوفير حاجات  المؤسسة

 المؤسسةمساعدة  . الكفاءةفي بناء المزيج الخاص بالتسويق؛ بهدف تطبيقه بطريقة تتمّيز ب

على توفير الموارد المناسبة؛ من أجل تصدير المنتجات أو الخدمات للجزء الُمستهدف من 

 . السوق، بدالً من توفيرها ألجزاء من الصعب التعامل معها في السوق

إن تقـسيم السوق إلى شرائح وأقسام تتيح : مزايا وفوائد تجزئة وتقسيم السوق .5

ج السلع والخدمات بما يتفق وحاجات كل قسم مـن أقسام السوق واستخدام لإلدارة أمر إنتا

وكذلك إن عملية تجزئة السوق "  . مجهودات الترويج والتوزيع بأحسن طريقة ممكنة"
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تساعد على معرفة المتطلبات الواجب أخذها بعين االعتبار فـي كل جزء من أجزاء السوق 

 . 22التي البد من العمـل على إشباعها المختلفة حيث أن لكل سوق بعض الخصوصيات

ا   : العوامل األسس والمعايير والخصائص و: تجزئة السوق: ثالثا

نغني بالتجزئة السوقية بوصفها، عملية تقسيم السوق الكلي إلى عدة قطاعات سوقية 

بهدف خدمتها اعتمادا على أسس ومعايير محددة اقتصادية، ديمغرافية،  . متجانسة، وذلك

تعريف تجزئة السوق  . وغيرها، خدمتها من خالل المزيج التسويقي المناسب جغرافية،

المصرفية بأنه النشاط التي تقوم به إدارة التسويق المصرفي في المصرف أو المؤسسة  

الكبير إلى قطاعات أو  segmentation Market المالية ويتم بموجبه تجزئة السوق

المتشابهين من حيث خصائص معينة كالسن و  الزبائنأقسام، يمثل كل منها مجموعة من 

 . مستوى التعليم، و الحاجة إلى خدمات مصرفية معينة

يقصد بتقسيم السوق المصرفية القيام بتجزئتها إلى قطاعات متجانسة يمثل كل منها 

مجموعة من الزبائن المتشابهين في بعض الخصائص كالسن، المهنة والمستوى التعليمي 

 . دمات المصرفيةودوافع اقتناء الخ

وفي هذه الحالة تعتبر هذه المجموعات من الزبائن أو قطاعات السوق بمثابة أسواق  

بعبارة أخرى  ،مستقلة مستهدفة يمكن الوفاء باحتياجاتها من خالل مزيج تسويقي واحد

يقصد من السوق المستهدف اختيار قطاع أو أكثر من قطاعات السوق المصرفية للتعامل 

يصمم المصرف مزيجا تسويقيا لتلبية احتياجات زبائن ذلك السوق  معها على أن

 . المستهدف

تعريف تجزئة السوق المصرفية بأنه النشاط التي تقوم به إدارة التسويق المصرفي في 

 segmentation Market المصرف أو المؤسسة  المالية ويتم بموجبه تجزئة السوق

المتشابهين من حيث  الزبائنها مجموعة من الكبير إلى قطاعات أو أقسام، يمثل كل من

 . خصائص معينة كالسن و مستوى التعليم، و الحاجة إلى خدمات مصرفية معينة

يقصد بتقسيم السوق المصرفية القيام بتجزئتها إلى قطاعات متجانسة يمثل كل منها 

مي مجموعة من الزبائن المتشابهين في بعض الخصائص كالسن، المهنة والمستوى التعلي

 . ودوافع اقتناء الخدمات المصرفية

وفي هذه الحالة تعتبر هذه المجموعات من الزبائن أو قطاعات السوق بمثابة أسواق  

بعبارة أخرى  ،مستقلة مستهدفة يمكن الوفاء باحتياجاتها من خالل مزيج تسويقي واحد

للتعامل  يقصد من السوق المستهدف اختيار قطاع أو أكثر من قطاعات السوق المصرفية

معها على أن يصمم المصرف مزيجا تسويقيا لتلبية احتياجات زبائن ذلك السوق 

 . المستهدف

ال يختلف الباحثون كثيرا في تحديد األسس المستخدمة في : تجزئة السوق أُسس .1

التجزئة السوقية، وإن كانوا يختلفون في طبيعة تصنيف تلك األسس في مجموعات مختلفة 

أسس تجزئة السوق يمكن وضعها في ثالث  إلى أن  (Kotler)  ريشي . بغرض التوضيح

 . األسس الجغرافية، األسس الديمغرافية، واألسس السلوكية: مجموعات هي
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ويضيف أخرون الى تلك األسس مجموعة جديدة وهي األسس المرتبطة بالخدمة المقدمة  

إن تطبيق  . المصرفيفيما نرى ان متغيرات واسس التجزئة األكثر مالئمة لتجزئة السوق 

، الزبائنو الزبائنتجزئة السوق تعتمد على استخدام مجموعة من األُسس التي تستهدف 

 : 23يمكن وضعها المجموعات االتيةوفيما يأتي معلومات عن أهّم أنواع هذه األُسس 

حيث يتم تقسيم السوق إلى وحدات مختلفة مثل األقاليم أو : الجغرافي األساس -أ 

الذين يقيمون في نفس الوحدة  الزبائنوذلك ألن  ،مناطق أو المدنالمحافظات أو ال

كتقسيم السوق . الجغرافية لهم تقريبا حاجات ورغبات متجانسة تميزهم عن غيرهم

الشمالية و الشمالية  ,الساحلية ,المنطقة الوسطى ,المصرفية إلى المنطقة الجنوبية

 . الشرقية

سوق المصرفية على استخدام واحد أو تستند عملية تجزئة ال: السكاني األساس  -ب 

المهنة  ,العمر و الجنس و الدخل والحالة االجتماعية أكثر من الخصائص السكانية مثل

استخدام أكثر من عامل في آن واحد بهدف التعرف على  يمكن . العلميوالتحصيل 

 في االستفادة من الخدمة المصرفية،على رغبتهم و الزبائنمدى تأثيرها على قرار 

لتي تم افتتاح أول و ا كالمصارف اإلنكليزية التي قامت بتخصيص فروع للنساء فقط

 1975كما تم إنشاء أول مصرف نسائي في الواليات المتحدة عام  . 1964فرع لها 

اعتماد على دراسة أظهرت بأن هناك الكثير من النساء يفضلن التعامل مع هذا النوع 

  . من المصارف

د بها خصائص التكوين النفسي لألفراد و التي تعتبر من يقص: السلوكي األساس  -ج 

و من أصعبها قياسا و ال  المؤثرة على سلوك األفراد و على تجزئة السوق األسس أهم 

لوك يمكن التعرف عليها بسهولة أو مالحظتها و إنما يمكن التعرف عليها من خالل الس

 . الزبائنالظاهر و ردود أفعال 

باستمرار إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المنافع  الزبائنى يسع: المنافع المتوقعة -د 

من خالل استخدام هذه الخدمات التي يقومون بشرائها لذلك فإن تجزئة السوق وفقا 

المهمة في التجزئة خاصة  األسس يعد من  الزبائنللمنافع المختلفة التي يبحث عنها 

بهدف إيجاد  تطوير المنتج من وجهة النظر تسويقية وذلك ألنها تشكل األساس لعملية

 . خدمات مصرفية جديدة تحقق أكبر قدر ممكن من اإلشباع للزبائن

يشير هذا المعيار إلى عدد و قيم التعامل التي يقوم به المستخدم : معدل الستخدام -ه 

و  ,قليل ,متوسط ,لخدمة معينة و يمكن تمييز أربع مجموعات معدل استخدام عالي

 ً وع يمكن المصرف من التركيز على مجموعة من تلك وهذا الن . متوقف حاليا

, أو شريحة ذات معدل االستخدام العاليكأن ينصب اهتمامه على ال . المجموعات

و معرفة إمكانية استخدام هذه  التركيز على الشريحة التي ال تستخدم هذه الخدمة حاليا

 . الشريحة للخدمة مستقبال والعمل على حثهم و إقناعهم

عن والئهم من خالل تكرار شراء الخدمة أومن خالل التعامل الزبائن بر يع: الولء -و 

مستوى معين من  مع المصرف و تشجيع األهل و األصدقاء, و بما أن لكل زبون
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الوالء للمصرف الذي يتعامل معه فإن المصارف قامت بتجزئة أسواقها استنادا إلى 

  . مستوى الوالء

ر نجد تنوعاً كبيراً بين زبائن هذه الخدمة، وينعكس بالنسبة لخدمة حسابات التوفي: مثال

 . على استراتيجية المصرف التي يتبعها لتحقيق أهدافه ثمهذا التنوع على رغباتهم و

: وإذا ما حاولنا تقسيم زبائن هذه الخدمة حسب تفضيلهم لطريقة تقديمها بشكل

 . أو آلي . شخصي

 : 24معايير تقسيم السوق .2

ة السوق، بما في ذلك األسواق الكبيرة، والُمتوسطة، ويعني مساح: حجم السوق -أ 

ً أّن هذا المعيار يرتبط إلى حد كبير بحجم الفريق الذي يقوم  وصغيرة الحجم، علما

ً أنّه ُكلّما زاد حجم السوق، زادت الحاجة إلى  ،بالعملية التسويقية في المؤسسة علما

 : أمرين رئيسين ُهما

 . ريقزيادة عدد أعضاء العاملين في الف (1

 . تكثيف الجهود المبذولة في قيام الفريق بالمهام التسويقية (2

وُهنا يجب على المؤسسة  أو المؤسسة أن تُراعي الجانب أو العامل األكثر فائدة ومنفعة، 

 . بما في ذلك ُكل من تقليل التكاليف، وتحقيق األرباح

سس الُمناسبة وضع األُ  االستراتيجيات التسويقيةتعني : الستراتيجيات التسويقية -ب 

أو  المؤسسةلتحقيق الميزة التنافسية، والحصول على الحصة السوقية الخاصة ب

، من خالل وضع االستراتيجيات التسويقية الترويجية، التي تُحقّق األرباح، المؤسسة

 . وتزيد المبيعات، وتُرضي الزبائن

 من اإلمكانات المالية تشمل اإلمكانيات الُمتاحة والُمتوفرة، ُكالً : اإلمكانيات الُمتاحة

والماّدية وغيرها، والتي تلعب دوراً بارزاً في التحكم بسير العمل، وفي زيادة اإلنتاج، 

ً بأّن هذا الجانب يضم العديد من  وتحسين نوعيته، وفي القُدرة على التنقل، علما

وُهناك قاعدة المكّونات، منها التجهيزات الماّدية والمالية، والسيولة، واآلالت، واألدوات، 

، الزبائنفي مجال األعمال في األسواق، تَنُّص على أنّهُ ُكلّما توفرت اإلمكانات، ووجود 

 . في العمل في األسواق الجديدة المؤسسةتتوسع المؤسسة  أو 

أو الزبائن،  الزبائنوتعني شبكات الُطرق مدى إمكانية الوصول إلى : شبكات الُطرق -ج 

ً أّن وضع الُطرق ومدى ا أو  المؤسسة، يضع الزبائنلتعثُّر في الوصول إلى علما

المؤسسة  في العديد من التقسيمات، منها الوصول إلى الزبون، والتكاليف الُمترتبة على 

ذلك، وكذلك مدى القُرب إلى الموانئ، والمطارات، وكافة وسائل الشحن، األمر الذي 

لداخلة في التصنيع، مّما يُقّلل يُسّهل عملية وصول البضائع الُمستوردة، والمواد الخام ا

 . إلى حد كبير جداً من التكاليف الُمترتبة عليه

 المؤسسة، وذوقه بشكل وثيق بُكل من الزبونترتبط طبيعة العميل أو : الزبونطبيعة  -د 

إلى توفير خدمات وُمنتجات ُمناسبة من حيُث  المؤسساتوعملية اإلنتاج، حيُث تسعى 

يل ورغباته، وذلك لضمان القوة الشرائية، وللحفاظ على السعر والمواصفات لميول العم

 . ُمعّدل األرباح
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يتضح أن هناك مجموعة تفضل الخدمة اآلليّة ومجموعة أخرى تفضل الخدمة الشخصية 

كما قد يتضح أن لكل مجموعة  . وال تشعر بارتياح لدى التعامل مع المصرف اآللي

وذلك حسب  . والشخصية وغيرها . خلوالد . مثالً درجة التعليم: خصائص مميزة لها

 -7الشكل ) ، كما يوضحهحسب ما يفضلونه من خدمات الزبائنتقسيم : 25اآلتيالشكل 

 : ( اآلتي3

 
 حسب ما يفضلونه من خدمات الزبائن( تقسيم 3 -7شكل )

  .1999،مصدر سبق ذكره ،"المصرفية الخدمات تسويق" عوض، الحداد،: المرجع
ً مما سبق يمكن القول أن تقسيم السوق : تهمخصائص الزبائن واستجاب .3 انطالقا

إلى قطاعات أو أقسام،  Market segmentationتجزئة السوق »المصرفية يقصد به 

يمثل كل منها مجموعة من الزبائن المتشابهين من حيث خصائص معينة كالسن / مستوى 

 . 26«التعليم/ الحاجة إلى خدمات مصرفية معينة

لسوق الى شرائح وتحديد االسواق المستهدفة والتوضيع المكونات تشكل عمليات تقسيم ا

  . الجوهرية ألي خطة تسويق استراتيجي

فبعد أن يتم تحليل البيئة التسويقية، وتحديد الزبائن، والمنافسين يتم التحرك نحو مرحلة 

كفاءة أي من هؤالء الزبائن يجب التوجه نحوه )استهدافه( لتحقيق ال . التفكير االستراتيجي

 والفعالية القصوى؟

 : ولنبدأ أوال بعرض وتوضيح كل من هذه المفاهيم الثالثة 

، ويعني تقسيم الزبائن إلى مجموعات من المشترين الذين تقسيم السوق الى شرائح -أ 

 . يطلبون منتجات أو خدمات محددة

، ويتضمن ذلك ترتيب األقسام التي يجب متابعتها من تحديد األسواق المستهدفة -ب 

 . وق اعتمادا على عدة عوامل مثل طلبات الزبائن والربحية واألهداف طويلة األمدالس

إن عدم تقسيم السوق الى شرائح يمكن أن يؤدي إلى مهمة صعبة، وهي محاولة تقديم كل 

واإلنتاج بكميات كبيرة لكل شخص ال يمثل االستخدام األفضل للوقت  . شيء لكل شخص

طريقة تقسيم السوق فأنه يمكن دراسة وفهم وضع الزبائن  ولكن في حالة استخدام . والمال

وهذه  .الحاليين وأولئك المتوقعين، ومن ثم تقسيمهم إلى فئات تتشارك بنفس الخصائص

 . العملية تسهل معرفة احتياجات الزبائن، وكيف يمكن للمؤسسة أن تحقق هذه االحتياجات

سوق ودراسته بصورة أفضل هناك نوعان من المتغيرات التي تستخدم في تقسيم ال

 . )سلوكيا( الزبائنواستجابة  -و )جغرافيا، سكانيا، بيانيا( الزبائنخصائص - : وهما

 -: يتم تقسيم السوق إلى فئات منفصلة ويوجد عدة طرق للتقسيم    
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 الزبائنخصائص الزبائن و

 المنطقة /المناخ( التقسيم الجغرافي(Geographic -According To Region-

Climate  

 السن/النوع/الدخل /الديانة( التقسيم السكاني(Demographic -According 

To Age-Gendre-Income-Religion  

 الشخصية/نمط الحياة(  التقسيم البياني(Physcographic --Lifestyle-

Personality  

 استجابة الزبائن

 Behavioral--Usageالتقسيم السلوكي )تقسيم الزبائن حسب استخدام المنتج (

volume : 

يمكن باستخدام المتغيرات السابقة لخصائص الزبائن : إنشاء ملف تقسيم الزبائن

وتساعد هذه الملفات في  . واستجاباتهم إنشاء ملف عن المجموعات المختلفة للزبائن

على سبيل  . معرفتهم بصورة أفضل ثمتحديد األنواع المختلفة الحتياجات الزبائن، و

$ شهريا على 100تجاري صغير في منطقة مدنية ينفق أقل من  المثال، مشروع

االتصاالت ويستفيد من الخدمات األساسية ولديه هاتف واحد فقط في مكتب يحتوي 

ما هي الفرص التي يمكن أن تدركها في قطاع من هذا النوع؟ يساعد  . موظفين 5على 

لمؤسسة، ويبين لماذا الملف لتخطيط أفضل للزبائن الذين يمكن أن يكونوا أهدافا ل

 . تستهدف بعض المجموعات قبل األخرى

مفهوم تقسيم  يؤدي: دور تقسيم السوق في عملية اعداد الستراتيجيات التسويقية .4

السوق دوراً رئيسياً في إعداد اإلستراتيجية العامـة والتـسويقية للمؤسـسات الحديثة، حيث 

علومات والبيانات التـي توفرهـا دراسات تستعين المؤسسات الصناعية والخدمية بكافة الم

أنها  فضال عن  (Situational Analysis) تجزئة السوق في عمليات التقييم الموقفي

تعطي معلومات عن نقاط القوة أو الضعف ومن ثم الفرص المتاحة الواجب التركيز عليها 

ـك المؤسـسات كما تزود دراسات تجزئة الـسوق تل ،في استراتيجياتها لألعوام المقبلة

بمعلومـات تساعدها في وضع اإلطار العام للمزيج التسويقي لكل سلعة او خدمة على 

ولكي  . حـده، ثـم المـزيج التسويقي للمزيج السلعي الممكن توجيهه إلى األسواق المستهدفة

تقوم المؤسسة بمواجهة مشكلة عدم التجانس في األسواق، ومن ثم إعداد سلعها وخدماتها 

 .فإنها تقوم باستخدام إستراتيجية اختيـار القطاعـات الـسوقية الزبائنمع حاجات  لتتفق

 :تتكون هذه اإلستراتيجية من عملية ذات خطوتين

 .تقسيم السوق إلى قطاعات: األولى

من ضمن القطاعات المحددة  المؤسسةاختيار األهداف السوقية المالئمة لظروف : الثانية   

ً تسويقية  المؤسسةختار وت . في الخطوة األولى تلك القطاعات السوقية التي تقدم لها فرصا

 المؤسسة.هذا القرار من أهم القرارات التي تتخذها  عدوالتي تجد فيهـا نوعـاً مـن التميز، وي

أن هـذا االختيار يؤثر في كل القرارات المتعلقة بالسلعة او الخدمة، وتخطيط التـسويق  إذْ 

تفصيل كل ما  المؤسسةرد االنتهاء من الهدف السوقي فإنه يجب على وبمج ،واإلسـتراتيجيات

  . 27من القطاع الزبائنتقوم به طبقاً الحتياجات ورغبات وأهداف ومشاكل 
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يقوم مدير التسويق في : العوامل المؤثرة في اختيار الستراتيجية: تجزئه السوق .5

جل الطويل و التي ترتبط بشكل اختيار االستراتيجية التسويقية التي تالئم أهدافة في األ

مباشر بالمشاكل و الفرص البيئية التي ترتبط بمتطلبات المشتري و حاجاته و رغباته و 

العوامل التي توثر في  ومن . في ضوء ما يجري في السوق من استراتيجيات منافسة

 : هي اختيار االستراتيجية التسويقية المالئمة

 الموقف التسويقي مدى توافر معلومات دقيقة عن تحليل -أ 

 األهداف الخاصة بالمنتجات -ب 

 على استخدام و تطوير التحليل التنافسي المؤسسةمدى قدرة  -ج 

 . .استراتيجيات تحديد السوق المرتقبة ؟ و تتم وفقا لما يأتي .6

وضع وصف دقيق ألسواق المستخدم النهائي للسلع و الخدمات و فقا لمجموعه  -أ 

 متقاربة من الخصائص و السمات

ة بين األهداف الموضوعة مقدما و المجموعات المختلفة من األسواق المقارن -ب 

 المرتقبة

تحديد ماهي السوق المرتقبة التي يمكن أن يتم خدمتها في ضوء اإلمكانيات و  -ج 

 الموارد 

 : ثالث استراتيجيات المؤسسةتتبع 

 عدم التجزئة )األسواق الموحدة استراتيجية (1

 تجزئه السوق استراتيجية (2

 لتركيزاستراتيجية ا (3
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 الثاني المبحث
 السوق المستهدف ونموذج القوى التنافسية

فاي تبدأ عملية تحديد االسوق المستهدفة بتقييم القطاعاات التاي حاددت حساب المعاايير الاواردة 

 حجاام القطاااع ونمااوه،: وهناااك ثالثااة عواماال يمكاان اسااتخدامها لتقياايم القطاااع . المبحااث األول

   .  او المصرف وموارده المؤسسةاع، أهداف وهيكل الجذب للقط

ماا هاو حجام ساوق العمال، و  . بدءاً البد من تحديد حجم القطاع ومعدل النمو المتوقع فياهإذن 

وقد يكون ذلك غير مهم في معظم الادول النامياة  حجم الموقع السكني، حجم السوق الحكومي؟

منااطق النماو، وأيان تقاع، ومان ولكان ماا هاي  . حيث أن حجم الطلب اكبار مان المتاوفر حالياا

ويجب التنبؤ بحجم كل قطاع ومعدل نموه المتوقع في العام القادم وفاي األعاوام الخماس  تمثل؟

 .  القادمة

 . أما الخطوة القادمة فاي تحدياد األساواق المساتهدفة فتتضامن تحدياد هيكال الجاذب لكال قطااع 

ومان  . اع تام تحدياده ساابقاباالنظر إلاى هيكال ومكوناات كال قطا وهذا يعناي تحليال كال قطااع

  . األدوات المفيدة في ذلك نموذج تم تطويره بواسطة عالم إدارة مشهور هو مايكل بورتر

 

يقصد بتحديد السوق المساتهدف تحدياد : وتصنيفها تحديد إستراتيجية السوق المستهدفة: أولا 

ل عناد دخاول القطاع أو القطاعاات الساوقية التاي سايركز المشاروع علاي خادمتها وعاادة يفضا

سوق جديد التركيز علي قطاع واحد فقاط وإذا ثبات نجاحاه يمكان إضاافة قطاعاات اخاري، االّ 

انه تعدد االساليب المتبعة لتحديد السوق المستهدف حيث يمكن مثال خدماة عادة قطاعاات غيار 

مترابطة أي ال تربطها عالقة مشتركة فيما عدا ان كل قطاع يمثل فرصة تساويقية جذاباة كماا 

كن أحيانا تغطية السوق ككل بتوفير تشكيلة متنوعة من المنتجات كال مناتج منهاا يوجاه الاي يم

 . قطاع معين

ويتضااح ممااا ساابق أهميااة تركيااز مجهااودات القااائمين بدراسااة الجاادوى التسااويقية علااي تحديااد  

ورسم صورة واقعية لكل قطااع مساتهدف بماا يعكاس خصائصاه الديموغرافياة والسايكولوجية 

جاذبية كفرصاة تساويقية حتاي يمكان تقيمهاا وفاي نفاس الوقات يلازم االهتماام  ثمة وواالقتصادي

مقاصده في الشراء اتجاهاتاه وتفصايالته التاي تختلاف بااختالف  الزبونبدراسة وتحليل سلوك 

الدخل والسن والجنس والديانة والمعتقدات والعادات وعلي القائمين بدراسة الجادوى التساويقية 

بماا ياتالءم  والتارويج التوزياع ،التساعير التساويقية مان تخطايط المنتجاات، تحديد االستراتيجية

 .  في كل قطاع من القطاعات التسويقية المستهدفة ائنالزبمع الوفاء باحتياجات 

بعد دراسة السوق المصرفي وتجزئته أصبح مان  :تصنيف استراتيجية السوق المستهدفيتم 

الساااهولة اختياااار اإلساااتراتيجية المناسااابة ولاااذلك فاااان البااااحثين قاااد اختلفاااوا فاااي تصااانيفاتهم 

فااابعض البااااحثين  Targeting-market strategies-السااتراتيجيات اساااتهداف الساااوق

 : هي صنف االستراتيجيات إلى استراتيجيتين

إستراتيجية استهداف القطاعات المختلفة  - :إستراتيجية استهداف السوق الكلي .1

 : وتنقسم إلى

 .إستراتيجية التسويق المتنوعة -أ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%B1_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AC&action=edit&redlink=1
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 . إستراتيجية التسويق المركزة -ب 

 : هي ين صنفها إلى ثالثة استراتيجياتالبعض من الباحث .2

 التسويق الموحدة راتيجيةإست  -أ 

 التسويق المتنوعة  إستراتيجية -ب 

 . التسويق المركزة إستراتيجية -ج 

وأشار بعض الباحثين إلى إستراتيجية رابعة إضافة إلى االستراتيجيات الثالثة   .3

 . المذكورة في التصنيف السابق وهي إستراتيجية التسويق

ف الساوق إساتراتيجية وأشار آخرون إلاى اناه يوجاد خماس اساتراتيجيات الساتهدا  .4

 : هي

 .  التركيز علي قطاع سوقي واحد بمنتج واحد  -أ 

 التخصص بمنتج معين لعدة أسواق   -ب 

 التخصص بسوق معين بأكثر من منتج   -ج 

 التخصص االنتقائي  -د 

 تغطية كل السوق  -ه 

 : إستراتيجية تغطية كل السوق إلى 28Kotlerوقسم   .5

 إستراتيجية تغطية كل السوق بالتسويق المتنوع   -أ 

 ستراتيجية تغطية كل السوق بالتسويق الموحدإ  -ب 

إستراتيجية تضمنها  16أخر تصنيف ذكر بان استراتيجيات استهداف السوق  -ج 

 : (اآلتي2-7الجدول )

  . إستراتيجية 16( تصنيف استراتيجيات استهداف السوق إلى 2-7جدول )

 Targeting –Market Stratégies استراتيجيات استهداف السوق

 منفردالتفكير ال

Single – 

minded 

 السوق اإلقليمي

Regronal-

market 

 البطيءالدخول 

Laggard- 

entry 

 األسواق الرئيسة

Key markets 

السوق 

 المتنوعة

Multimark

et 

 السوق الوطنية

national 

market 

 االلتزام القوي

Strong 

commitment 

 الموسمية

Harvesting 

 السوق الشاملة

Total – 

market 

 الدولية السوق

International 

market 

 االلتزام البسيط

Light 

commitment 

 المنافس األعلى

Pawning of 

marginat 

markets 

 السوق المحلي

Local 

market 

 الدخول المبكر

Early – entry 

 االلتزام المتوسط

Average 

Commitment 

       األول في السوق

First In 

Strategy 
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اغلاب  هاستراتيجيات المختلفة فانه سيتم شرح االستراتيجيات التي اعتمادبعد ذكر تصنيفات اال

) الاديوه جاي( و)نسايم : الباحثين الشاتمالها علاى االساتراتيجيات الساابقة ومان هاؤالء البااحثين

 : وهي30( و)ياسين العطاب(29حنا

 :  ( اآلتي4-7)كما يوضحها الشكل. )الموحدة، والمتنوعة والمركزة( 

 

 تراتيجيات السوق المستهدفاس (4-7الشكل)

عناد  . تحديد المركز الساوقي للمصارفوتبرز أهمية : تحديد المركز السوقي للمصرف .6

اختيار المصرف لسوق أو مجموعة أسواق فرعياة لعارض منتجاتاه و خدماتاه المصارفية، 

 خادمات علااى درجاة كبياارة مان النمطيااةر منافسااون آخارون يقاادمون منتجاات وعندئاذ يظها

لخدمات المصرف(، يترتب علاى ذلاك احتادام المنافساة مان أجال حصاول  )خدمات مشابهة

وتحقيق أكبار  الزبائنكل منافس على موقع متميز, أو مركز يسمح له بجذب أكبر عدد من 

لن يتمكن المصرف من تحقيق ذلك إال من خاالل  . حجم من المبيعات داخل هده القطاعات

بماادى أهميااة ومزايااا منتجااات و خاادمات إسااتراتيجية تعماال علااى إقناااع زبااائن تلااك السااوق 

 .  31المصرف مقارنة بمنتجات وخدمات منافسيه

 

ا  لذلك فإن أسلوب تقسايم الساوق، : تقسيم السوق أداة مهمة للتخطيط والرقابة التسويقية: ثانيا

يعتباار أداة مهمااة للتخطاايط والرقابااة التسااويقية، وماان ثااّم يساااهم فااي زيااادة ربحيّااة المصاارف 

نّه يمكن المصرف من تحديد الفرص المتاحة له فاي الساوق، ومان ثاّم التركياز وكفاءته طالما أ

 .  على القطاعات التي تحقق له عوائد مرتفعة، وتطوير برامج تسويقية تلبّي هذه القطاعات

وكما هو معروف فإن األسواق تختلف من حياث درجاة تجاانس : أسلوب تقسيم السوق .1

 : عّدة حاالت منها احتياجاتها، ويمكن في هذا السياق تمييز

يكون من السهل على  ثمو ،الزبائنالخاصة ب تتشابه االحتياجات: السوق المتجانس -أ 

خدمة تقديم : مثالالمصرف مقابلة هذه االحتياجات بمزيج تسويقي واحد يرضي الجميع 

من حيث  الزبائنتتشابه الحاجة لدى هؤالء  إذْ الخزائن الحديدي للزبائن من األفراد، 

ـِ األمان بصفة أساسية مع وجود بعض االختالفات الثانوية في الحاجات تتعلق حاجاتهم ل

 . حجم الخزانةب بالتكلفة و



318 

 

سوق القروض مثال،  الزبائنوتتعدد احتياجات فيه تتنوع : لمتجانس السوق غيرا -ب 

غرض من اختالف ال: من عدة نواحي أهمها الزبائنيأتي االختالف بين ف ،الشخصية

هنا للدخول الى السوق المصرفي  اإلشارةتجدر  . أثاث(ة/ منزل/القرض )شراء سيار

استراتيجية الدخول الى السوق المصرفي وتنفيذ  يتطلب توفر العديد من العوامل الختيار

 : هياإلستراتيجية التسويقية المصرفية 

عوامل اختيار استراتيجية الدخول الى السوق المصرفي
32
 : 

ارد محدودة فان األفضل للمصرف استخدام عندما تكون المو: موارد المصرف (1

  االستراتيجية المركزة

ستراتيجية الموحدة هي عندما تكون الخدمات متجانسة فان اال: طبيعة الخدمة (2

الخدمات المختلفة فانه من المفضل استخدام االستراتيجية المتنوعة أو  األفضل أما

 . المركزة

ة ة ألول مرة فان االستراتيجيم المصرف خدميقدت في حالة: دورة حياة الخدمة (3

 المركزة هي األفضل أو الموحدة 

عندما تكون الحاجات والرغبات للزبائن متشابهة فان االستراتيجية : تجانس السوق (4

أما إذا كانت الحاجات والرغبات مختلفة فان االستراتيجية  ،الموحدة هي األنسب

 المتنوعة أو المركزة هي األفضل

 ،عندما يستخدم المنافسين االستراتيجية الموحدة: لمنافسينتحليل إستراتيجية ا -5 (5

 . فان على المصرف استخدام االستراتيجية المتنوعة أو المركزة

 :  واألساليباإلستراتيجية التسويقية المصرفية والعوامل  تنفيذ .2

يخضع تنفيذ اإلستراتيجية التسويقية المصرفية هاذا لمجموعاة مان العوامال، وخاصاة  -أ 

خطااة التسااويقية العامااة للمصاارف، وفااي العااادة يتعااين إعااداد مجموعااة ماان بعااد وضااع ال

األهاداف التساويقية المطلاوب تحقيقهاا،  االستراتيجيات البديلة، ويأخاذ فيهاا بعاين االعتباار

الذين سيقوم المصرف بجذبهم، في ظل المنافسة الشديدة مان  الزبائنأي ما يتعلق بأهداف 

إن تحقيااق  . فااي الخاادمات المصاارفية المقدمااة جانااب المصااارف األخاارى التااي تتشااابه

األهداف المسطرة في الخطة اإلساتراتيجية للمصارف تتطلاب إعاداد طريقاة لتنفياذ الخطاة 

 :  33اإلستراتيجية ويكون ذلك باالختيار بين األسلوبين اآلتيين

يعتماااد هاااذا األسااالوب أو التكتياااك علاااى إظهاااار : تميلللز الخلللدمات المقدملللة سللللوبأ (1

تميز المزيج الخدمي للمصرف عن باقي المنافسين هذا ماا يساهل علاى  االختالفات التي

االختيااار بااين كافااة الخاادمات المقدمااة، وإن لاام تكاان هناااك اختالفااات فإنااه علااى  الزبااائن

الحماالت االعالنياة، والترويجياة، والتركياز علاى شاعار : المصرف للجوء إلى استخدام

لمصاارفي الجماااهيري والسااوقي عاان وعالمتااه التجاريااة، وزيااادة االنطباااع ا ،المصاارف

 .  المصرف

ويقاوم هاذا التكتياك علاى حقيقاة تساويقية مهماة محورهاا أن : أسلوب تقسليم السلوق (2

يجعال  الزباائنالطلب على الخدمات المصرفية شديد التنوع واالتسااع، تغيار احتياجاات 

من الضروري تكييف وتعديل الخدمات المصرفية وفقا للتغيرات الطارئة علاى رغباات 

المحتملاين  الزبائنالحاليين، إضافة إلى اكتشاف رغبات واحتياجات  الزبائنواحتياجات 
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وتصميم مزيج خدمي مناسب لهم، ومن هنا فإن المصرف يقوم بتقسيم السوق وفق هاذه 

باساتعمال وساائل التساويق والتارويج المصارفي ووفقاا لهاذه  الزباائنالرغبات الخاصة ب

تعااديل خدماتااه المصاارفية ماان فتاارة ألخاارى، وذلااك بتكييااف، و الحقيقااة يقااوم المصاارف

 ،الزباائنلتتالئم مع المتغيرات التي حدثت في رغباات واحتياجاات مجموعاة معيناة مان 

 ،الزبااائنويعماال هااذا التكتيااك علااى اكتشاااف الصاافات التشااغيلية لشااريحة معينااة ماان 

صلة بالفروتصميم مزيج خادمي مناساب لهاذه المجموعاة، أو ماا يمكان أن يطلاق علياه" 

" التااي ماان خاللهااا يمكاان اختااراق السااوق المصاارفي، والتمركااز، والتوسااع، التسللويقية

واالنتشار، واالساتمرار فياه، وتساتخدم أيضاا فاي هاذا التكتياك فناون ومهاارات وأدوات 

 الزباااائنالتساااويق والتااارويج المصااارفي بكفااااءة وفاعلياااة، ألعاااالم تلاااك الشاااريحة مااان 

زماااة، واقنااااعهم، وحاااثهم علاااى التعامااال ماااع وإلخباااارهم بالمعلوماااات، والبياناااات الال

والفاارق بااين التكتيكااين هااو أن  34. وقياااس ماادى رضااائهم عاان هااذا التعاماال ،المصاارف

ودراسااة  الزبااون األول يقااوم علااى تميااز الخدمااة والتأكااد عليهااا أمااا الثاااني فيركااز علااى

 . رغباته واحتياجاته واألفضل استخدام كال األسلوبين معا، ووفقا لمزيج متكامل

 

ا  يعتمللد  :Porter's Five Forcesالقللوى التنافسللية الخمسللة لبللورتر :نمللوذج: ثالثللا

( يوضللح هللذه 5-7نموذجلله علللى القللوى الخمسللة الموجللودة فللي كللل قطللاع.  والشللكل اآلتللي)

القوى.  ومن الضروري التذكر بأن هلذا النملوذج دينلاميكي حيلث تتفاعلل جميلع هلذه القلوى 

 معا. 

 

 Porter's Five Forces ية الخمسة لبورتر( القوى التنافس5-7شكل )

القوى التنافسية الخمسة لبورتر هي اطار تحليلي يستخدم في تقييم استراجيات األعمال 

واألسواق.  ويمكن استخدام هذا اإلطار كأداة تحليل للمميزات التنافسية والعالقة المتبادلة مع 

الداخلية مع البيئة الخارجية على  السوق.  وهذه األداة تقارن محيط العمل أو بيئة العمل

نطاقها األوسع.  ويعتمد هذا التحليل على أنه إذا تغيرت إحدى هذه القوى فالبد من اعادة 

تقييم المؤسسة وسوق العمل المرتبط بأدائها.  ليس فقط ولكن أيًضا استخدمها في محاكاة 

سواق المحيطة.  وتعد هذه تغيير هذه القوى الخمسة وما قد يترتب عليها في محيط العمل واأل
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الطريقة إحدى الطريق الذكية للتخطيط ضد مخاطر سوق العمل والتغيير المفاجئ في 

حدة المنافسة من  -المنافسون الجدد -مجريات العمل والقوى الخمسة هي: ) المنتجات البديلة 

 قدرة الموردين على المساومة(.  -قدرة المشترين على المساومة -الخصوم

: مان المناساب هناا نعارف االساتراتيجية "بأنهاا تخطايط وتعاديل استراتيجية التسلويقعناصر 

الجهود لتحقيق هدف محدد والتزام طويل األمد للموارد لتحقيق غاية محددة في بيئاة تنافساية". 

وتشااتق اسااتراتيجية التسااويق كمااا االسااتراتيجيات األخاارى ماان االسااتراتيجية الكليااة للمؤسسااة 

)تحلياال وتاادقيق  Situational Analysisعتماااد علااى تحلياال الموقااف وتتناااغم معهااا باال

العوامل الداخلية للكشف عن مواطن القوة والضعف في الوحدات الوظيفياة للمؤسساة، وتحليال 

وتدقيق عوامل البيئة الخارجية بمكوناتها المستهلكون، الحكومة، المنافسة، التكنولوجياا لتحدياد 

 التي تحيط بالمؤسسة.  Threats والتهديدات  Market Opportunityالفرص السوقية 

كذبك فيمكن تعريف استراتيجيات التسويق بأنها: اساس لوضع خطة التساويق وتمثال العنصار 

التكاملي الستراتيجية المؤسساة التاي تساتند علاى تحدياد الزباائن الحااليين وكيفياة جاذب زباائن 

 قيق اهدافها.جدد والتعرف على المنافسين في األسواق من اجل تح

 وتأسيساً على ذلك تتكون استراتيجية التسويق من العناصر األتية:

   The Target Marketالسوق المستهدف   -1

 Marketing Mixعناصر المزيج التسويقي  -2

 Marketing Environmentالبيئة التسويقية   -3

ت مااؤثرة عمليااات تقساايم السااوق الااى شاارائح وتحديااد األسااواق المسااتهدفة والتوضاايع أدوا دتعاا

وتسااعد هاذه العملياات فاي تحضاير خطاة تساويق  . بصاورة أفضال الزبائنلمعرفة احتياجات 

 .  فعالة لتحقيق األهداف العامة للمؤسسة

اسااتخدم  .أو وحاادة عملهاام الزبااائنأهاام قطاعااات المشااترين التااي تتواجااد فااي منطقااة  لتحديااد 

 .من قطاعات مختلفة بائنالزخصائص تقسيم السوق التي تم مناقشتها سابقا إلنشاء ملف 

 حدد كيف يمكن اختيار القطاع الذي يتناسب مع أهداف ومصادر المؤسسة  . 

 وأيهاا ياأتي  حوهاا، أيهاا يجاب البادء باه ولمااذا؟رتب هذه القطاعات التي يمكن التوجاه ن

 ثانيا، وهكذا

 إنشاء قائمة بأنواع الخدمات التي يمكن تقديمها لكل قطاع 

 لتااي تقترحهاا للتوجااه نحاو كاال قطاااع؟ وبمعناى أخاار، كيااف أخيارا، مااا هاي التوصاايات ا

 .تتميز المؤسسة عن المنافسين اآلخرين إذْ ستقوم بتصميم المنتجات والخدمات 

المتبعاااة فااي التحليااال االساااتراتيجي بااورتر بوصااافه إحااادى الطاارق العلمياااة  يسااتخدم نماااوذج 

ماوذج أو التحليال يساتخدم المستخدمة لتحليل وتقيايم مادى جاذبياة قطااع ماا لالساتثمار هاذا النو

الوساطة المالية لتقييم اساتثمار األماوال فاي  منظماتكطريقة منطقية ومنهجية منظمة من قبل 

قطاع معين وتعطي نظرة واقعية للمستثمر هال يقادم علاى وضاع أموالاه واساتثمارها وضاخها 

 .في هذا القطاع ام ال
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الحال يقاوم  ناة ماا مااذا يعمال؟نبدأ بالمثال شاخص يملاك سايولة و يرياد فاتح مصارف فاي مدي 

لتحديااد وتقياايم ماادى جاذبيااة القطاااع المصاارفي لهااذا االسااتثمار  نمااوذج بااورتر وذلااك باسااتخدام

وهل فتح المصرف مجدي أم ال؟ وذلك من خاالل تحليال القطااع المصارفي مان خاالل خمساة 

 :  خطوات ذكرها بورتر

ألخرى تكون بعض القطاعات تتميز بمنافسة شديدة بينما ا: حدة المنافسة .أ 

كلما  :تركيز المنافسين :المنافسة فيها أقل. هناك عدة أسباب لشدة أو ضعف المنافسة منها

زاد عدد المنافسين كلما زادت المنافسة. عندما يكون هناك مؤسسة واحدة أو عدد قليل 

 .أن األسعار ال تصل إلى مستويات متدنية  من المؤسسات تكون المنافسة ضعيفة بمعنى

 وبنظرة خاطفة . محلل هنا بالتفكير في هذا القطاع و هل المنافسة شديدة فيه أما اليبدا ال

فيما بينهم حيث أن المصارف  للقطاع المصرفي في مدينة ما نرى أن هناك منافسة شديدة

تتسابق لوضع الحد االدنى من هوامش الفائدة على القروض وبتقديم البطاقات االئتمانية 

 . لمدى الحياةالمجانية بدون رسوم و

كما أن المصارف تتسابق فيما بينها لفتح الفروع وتقديم المميزات للموظفين وذلك  

ولكن من جانب أخر فهذه المنافسة مرتكزة على المدن الكبيرة فقط  ,لالستمرار عندهم

وتخلو المدن والقرى الصغيرة من هذه المنافسة حيث هناك طلب شديد على الخدمات 

ولديهم رؤوس أموال ال بأس بها من التجارة والزراعة  ،ن الصغيرةفي المد المصرفية

ويستمر المحلل بالتفكير المنطقي ومناقشة نفسه وإطالق العنان مع  . الموجودة لديهم

 . ليخلص في النهاية إلى نتيجة بناء على هذا التحليل حصرها في جانب شدة المنافسة

حول هذه النقطة حيث من الممكن أن يقول  وفي النهاية يختم هذه النقطة بملخص لنظرته 

 أن درجة المنافسة الحالية في القطاع المصرفي تعتبر متوسطة إلى شديدة بناء على ما

 . سبق ذكره من معطيات

كلما كانت ربحية القطاع عالية كلما كان ذلك : التهديد من دخول منافسين جدد .ب 

هذا القطاع مما يزيد المنافسة حافزا للمستثمرين على إنشاء مؤسسات جديدة تعمل في 

ومن ثم يقلل الربحية. احتمالية دخول منافسين تتوقف عل سهولة الدخول ثم الخروج من 

  هذا القطاع. 

هنا المحلل ينظر إلى كيفية دخول المنافسين والذي هم هنا المصارف الجديدة حيث يقوم  

أن الدخول لهذا القطاع ليس بتحليل طريقة دخول المنافس الجديد لهذا المجال والذي نرى 

باألمر السهل ويحتاج إلى راس مال كبير جدا وخبرة واسعة كما أن المنافس الجديد لو 

دخل يحتاج إلى دعاية كبيرة إلقناع الناس بالتعامل معه ويستمر المحلل بالتفسير والتحليل 

نتيجة مفادها وفي النهاية ننتهي ب . من كل الجوانب المتعلقة بدخول هذا الالعب الجديد

 . قليل جدا ومنخفض أن تهديد دخول منافسين جدد مثالً 

ربحية قطاع معين تتأثر بوجود منتجات بديلة وبأسعار : تهديد المنتجات البديلة .ج 

 وأداء المنتجات البديلة ، البد من دراسة البدائل المتاحة والممكنة والتأثير المتوقع لها.

: عن بديلينقطاع المصرفي وهي لن تخرج مثال اليقوم المحلل هنا بحصر البدائل في 

المصارف المنافسة والتي تتميز فيما بينها بعدة  والثاني .التعامل بالكاش والنقد األول
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 العروض المخفضة على-الموقع القريب وكثرة الفروع-الزبون التعامل مع-): نقاط

  . القروض والبطاقات االئتمانية(

 عيف جدا إلى معدوم حيث أن المؤسسات التعامل بالكاش يعتبر تهديده ض

والمؤسسات ملزمة بتحويل الرواتب عن طريق المصارف كما أن تسديد الخدمات 

أما بالنسبة للنقاط التنافسية بين  المختلفة يحتاج إلى حساب مصرفي للتعامل معها. 

 المصارف فيما بينها.

 ر على اختيار التعامل مع الزبون: يعتبر عامل مهم وهي ميزة تؤثر بشكل كبي

المصرف وتركه خصوصا ألصحاب رؤوس المال الكبيرة والذي يريدون التعامل 

 المميز والخدمة السريعة.

  أما الموقع القريب يعتبر في المدن الكبيرة عامل غير مؤثر وذلك نظرا النتشار

 الفروع في كل مكان وكذلك لعدم الحاجة للذهاب للمصرف بشكل كثيف. 

 على القروض والبطاقات االئتمانية فتعتبر جاذبة ولكنها  أما العروض المخفضة

ليست مؤثرة حيث أن الشروط الحالية من قبل مؤسسة النقد تلزم بعدم اشتراط تحويل 

 الراتب للخدمات المصرفية. 

لذا وبناء على ما سبق نرى أن أثر البدائل يعتبر متوسط إلى عالي نظرا لكون فتح 

 زبون يعتبر أمر يحتاج إلى وقت طويل.الفروع واالنتشار واقناع ال

هنا يرى المحلل ماهي نقاط القوى لدى المورد ولنفترض : القوة التفاوضية للموردين .د 

هنا أن المورد هم الوكاالت الخاصة بالتوظيف لدى المصارف سواء موظفين عالقات أو 

ومن نظرة إلى السوق نرى أن  . محاسبين أو حتى في مبرمجين ومختصي تقنية

كفاءات في الجانب المالي والمحاسبي قليلة, كما ان هذا القطاع يحتاج إلى توظيف عدد ال

كبير من الموظفين ولكن بالنظر إلى واقع الخريجين الحالي وكذلك قصر مدة التدريب 

لذا نرى أن القوة التفاوضية للموردين هنا  . إلخراجهم مؤهلين للسوق المصرفي

 . منخفضة إلى متوسطة

المشترين هنا هم زبائن المصرف سواء األفراد أو : فاوضية للمشترينالقوة الت .ه 

والتي يتضح أنها عالية حيث ان  . الحكومية المؤسساتأو حتى الوزارات و المؤسسات

  . غضب زبون قد يؤدي إلى سحب مدخراته مما قد يضع المصرف في ورطة مالية

بعد هذا التحليل لهذه  . لية جداً لذا فنظرة المحلل هنا أن القوة التفاوضية للمشترين عا

 : القوى الخمسة هي

(  حدة المنافسة  التهديد من دخول منافسين جدد  تهديد المنتجات البديلة  القوة

بنتيجة نهائية لهذا التحليل,  نستدل  . القوة التفاوضية للمشترين( التفاوضية للموردين 

لى القطاع المصرفي أنه جاذب على تطبيق تحليل القوى الخمسة لبورتر ع وبناء

 . غير جاذب لالستثمار لالستثمار أو
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  المبحث الثالث
 أنواع استراتيجيات استهداف السوق المصرفي

كماا فاي تعتمد المصارف على ثالثة استراتيجيات أساسية في التعامل ماع األساواق المصارفية 

 :  35( اآلتي5-7شكل )

 
 . ف السوق المصرفيأنواع استراتيجيات استهدا( 5-7شكل )

 

صلح ي: One Product To All Segmentsإستراتيجية التسويق الموحدة: أولا 

تطبيق هذه اإلستراتيجية عندما يكون السوق متجانسا بدرجة كبيرة، فقد يعمل المصرف على 

ورغباتهم بغض النظر عن  الزبائنتصميم منتجات وخدمات مصرفية تقابل احتياجات 

  . ة في هذه االحتياجات والرغباتاالختالفات البسيط

يعتمد المصرف في هذه الحالة على اإلعالن والتوزيع لكي يتمكن من تغطية السوق، ويتم 

أكثر من التركيز على  ,الزبائنالتركيز وفقا لهذه اإلستراتيجية على عناصر التشابه بين 

ت أكبر قطاع ممكن ويجري تصميم البرامج التسويقية من أجل تلبية حاجا. عناصر االختالف

أو  population Marketingويتميز التسويق الموحد أو المعمم  . الزبائنمن هؤالء 

الجماهيري بانخفاض تكاليف التسويق إنتاج وتسويق المنتجات والخدمات المصرفية إْذ أن 

كما أنها تحقق اقتصاديات الحجم الكبير في  . صرف يعتمد على مزيج تسويقي واحدالم

ثيرا في وجه ، إال أنها ال تصمد ك36نظرا ألنها تعتمد على منتج واحد في السوقاإلنتاج 

إضافة  ,خاصة عندما يبدأ المنافسون اآلخرون عرض منتجاتهم و خدماتهمالمنافسة الشديدة, و

الواقع أن . الزبائنإلى الخصائص المختلفة التي تلبي حاجات القطاعات المتنوعة من مختلف 

نظرا لرغبة العديد من المصارف في  الحاليليلة االستخدام في الوقت هذه اإلستراتيجية ق

  . 37إشباع الحاجات المختلفة للزبائن

في السوق المستهدف المتعلق بنوع معين من  الزبائنتفترض هذه اإلستراتيجية أن جميع  

لديهم حاجات ورغبات متماثلة ولذلك يستطيع المصرف إشباع حاجات ورغبات  الخدمة

مع  38بوساطة مزيج تسويقي واحد يتألف من نوع واحد من الخدمات نفسها لزبائنامعظم 

 الزبائنالقليل من التباين وبحيث يكون هناك سعر واحد وبرنامج ترويجي واحد يستهدف كل 
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في عموم السوق، ويالحظ بان هذه  الزبائنونظام توزيع واحد للوصول إلى معظم 

 . تجات غير منوعةاإلستراتيجية غالبا ما تنطبق على من

شرطين أساسيين من الواجب توافرهما حتى تكون هذه  أن هناك: 39وقد أشار الديوه جي 

كبيرة في السوق والذين لديهم حاجات  الزبائنأن تكون نسبة : اإلستراتيجية فاعله وهما

زيج تسويقي واحد والمحافظة وان المصرف قادر على ابتكار م . ورغبات متماثلة في الخدمة

 . في السوق الكلي الزبائنمن خالله يمكن إشباع حاجات يه عل

  

ا   marketing(Differentiated (different : إستراتيجية التسويق المتنوعة: ثانيا

product to different segments:  في هذه الحالة يتعامل المصرف مع عدة

ا ورغباتها، ولذلك لها احتياجاته الزبائنقطاعات من السوق يمثل كل منها مجموعة من 

 الزبائنيتوجب على إدارة التسويق بالمصرف وضع مزيجا تسويقيا خاصا بكل مجموعة من 

 . المكونة للسوق يستجيب الحتياجاتهم ورغباتهم

بتجزئة السوق إلى قطاعات  المؤسسةوتسمى استراتيجية قطاعات السوق المتعددة إذ تقوم  

ختار عددا من هذه القطاعات لخدمتها وتعامـل مختلفـة حسب الرغبات والحاجات ومن ثم ت

ومن مزاياها  . كـل قطــاع كــسوق مــستقل لــه خليطــه وبرنامجــه التــسويقي المميــز

 . زيادة المبيعات واستخدام الطاقة المعطلة و زيادة التشغيل الى الحد المناسب

التسويقية واالعتماد على  غير متجانسة تتطلب تنويع في األنشطة 40إن هذه اإلستراتيجية 

مزيج ترويجي يمكن المصرف من اكتساح مثل هذه األسواق، وتحقق هذه اإلستراتيجية 

إْذ يتطلب ذلك تحمل تكاليف التسويق . األولى مبيعات أكثر للمصرف مقارنة باإلستراتيجية

ن ال يمكن ولك، أكثر بالنسبة لتنويع خدماتها وتحمل تكاليف التسويق إدارية وتسويقية عالية

للمنظمات إن تبقى في حالة عدم تنويع الخدمة وإنما عليها أن تأخذ بمبدأ تنويع الخدمات ألجل 

يقصد بمفهوم تنويع المنتج استخدام األنشطة  . إن تجعل الطلب مستمرا علي منتجاتها

من تميز منتجاتها عن المنتجات  المؤسساتالتسويقية لتنويع خدمة المصرف، التي تمكن 

افسة دون الحاجة إلى تغيرات جوهرية في طبيعة المنتج وخصائصه ولهذه اإلستراتيجية المن

من الطبقات االجتماعية  الزبائن) إنها ال تستطيع إرضاء حاجات ورغبات : عيوب هي

نشوء درجة عالية من المنافسة عند اعتماد نفس اإلستراتيجية من قبل مصارف  -. المتباينة

كذلك  دمات متشابهة والتوجه إلى السوق ببرامج تسويقية متماثلة(عديدة إْذ سيتم تقديم خ

ولكي يتمكن القائمين على  . ارتفاع التكلفة التسويقية الناتجة عن تنوع البرامج التـسويقية

أوالً توصيف هذه : فإنه يحتاج إلى التسويق من اختيار السوق التي يرون الدخول إليها،

تـسم بهـا األفـراد الـذين يكونون أو يشكلون هذه السوق، السوق، أي تحديد الخصائص التي ي

ً  -. (Market Segmentationوهذا ما يطلق عليه أيـضاً تقـسيم الـسوق ) فإن ادارة : ثانيا

التسويق تحتاج إلى قياس حجم الطلب المرتقب للتأكد من كفايته لتوليـد حجم مقبول من 

إن . (Forecasting Salesـؤ بالمبيعـات )وهـذا مـا يطلـق عليـه اسـم التنب ،األرباح

عملية تقسيم السوق تخدم ادارة التسويق باعتبارها أداة مهمة تمكنها من تلبية طلبات 
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فإنها تعتمد بشكل كبير على  ،لكي تكون فاعلة ،وعليه فإن هذه األداة ،الزبائن ورغبـات

ر مطابقة السلع البحوث التي تقوم بدو( بوصفها  Research Market)  بحوث السوق

 . 41الزبائنمع احتياجات 

 

ا    Concentrated (one product to one  إستراتيجية التسويق المركزة: ثالثا

segment) :  وتوجيه  الزبائنتعني استراتيجية التركيز باختيار السوق قطاع معين من

ـائل تـشجيعية الجهود والنشاطات التسويقية لهذا القطاع بسعر يناسب المـشترين وتطـوير وس

وفقا إلستراتيجية التسويق المركزة, فان المصرف يركز  . وترويجية ونظم توزيعية مناسبة

جهوده التسويقية على فئة معينة, داخل عدة أسواق فرعية, بدال من التركيز على أسواق 

ويتم تطبيق هذه اإلستراتيجية خاصة من طرف المصارف ذات األحجام  . 42بكاملها 

المتوسطة التي تتمتع بإمكانيات مادية ومالية وبشرية محدودة، غير أنه يمكن الصغيرة و 

وتتميز هذه  .تطبيقها من طرف المصارف كبيرة الحجم خاصة في ظل المنافسة الشديدة

اإلستراتيجية بأنها تحقق عائدا كبيرا, ولكنها في نفس الوقت تتضمن درجة عالية من 

وفي الواقع فإن هذه اإلستراتيجية  . احد من السوقالمخاطرة نظرا لتركيزها على قطاع و

  . غير متبناة من طرف غالبية المصارف بسبب محدودية القطاعات التي تتعامل فيه

ولكن التخصص  . في حين يالحظ في الوقت الراهن اتجاه المصارف نحو الصيرفة الشاملة 

 . تب عليها مخاطرةيعني إن المصرف يضع كل ما يملك من بيض في سلة واحدة مما يتر

فإذا اعتمدت مبيعات المصرف علي جزء سوقي واحد وانخفض الطلب علي هذه الخدمة في 

ً القوة المالية وكذلك تخصصه  ذلك الجزء من السوق المصرفي فإنه سوف تنخفض أيضا

  . سوف يمنعها من االنتقال إلى أجزاء سوقية أخرى

 ً ة من التخصص و تحقيق مركز قوي في السوق االستفاد: ومن مزايا هذه االستراتيجية أيضا

 : ومن عيوبها وتحقيق وفرات اقتصادية في مجاالت اإلنتاج والتوزيع والترويج

االعتماد الكامل • خطورة هبوط الطلب الخاص على هذه السلعة ألي سبب من األسباب و

ذه البدائل لإلشارة فإن االختيار بين ه. الزبائنعلى سلعة واحدة وعلى مجموعة واحدة من 

 . 43اإلستراتيجية يجب األخذ في االعتبار مجموعة من المعايير نذكر أهمها فيما يلي

فإذا كانت اإلمكانيات محدودة فإنه من الصعب خدمة السوق ككل، : إمكانيات المصرف -أ

 . وقد يكون من األفضل للمصرف التركيز على قطاع معين)التسويق المركزة(

إن معظم الخدمات المصرفية : تجات والخدمات المصرفيةدرجة التجانس في المن -ب

يناسبها التسويق الموحد، وبعض الخدمات تتصف بعدم التجانس  إذْ تتصف بالتجانس 

 . تتطلب تطبيق إستراتيجية التسويق المتنوع أو المركزة

عندما تكون الخدمة المصرفية في مرحلة : دورة حياة المنتجات والخدمات المصرفية -ج

اإلسراع يم للسوق قد يناسبها تطبيق إستراتيجية التسويق الموحد لزيادة انتشارها والتقد

 . يفضل تطبيق إستراتيجية التسويق المركزة في بقية المراحلبدخولها في مرحلة النمو، و



326 

 

وتجانسها، فإنه يفضل إتباع  الزبائنفي حالة تشابه احتياجات : درجة تجانس السوق -د

 . لموحد للتمكن من السوقإستراتيجية التسويق ا

يتطلب تطبيق أي إستراتيجية من االستراتيجيات السابقة : 44استراتيجيات المنافسين -هـ

فقد يتبع المنافسون . دراسة أوضاع المنافسين في تعاملهم مع مختلف قطاعات األسواق

بات إستراتيجية فعالة في تقسيم السوق وتحديد األسواق المستهدفة األمر الذي يسبب صعو

تواجه المصرف في دخول السوق، وعلى العكس من ذلك فإذا اتبع المنافسون إستراتيجية 

 . التسويق الموحد فقد يمكن لذلك المصرف من دخول قطاعات السوق بأقل صعوبة

ومن المفيد هنا نستعرض الفائدة او المزايا المحققة للمصرف عند األخذ بأسلوب تجزئة 

إتباع أسلوب تجزئة السوق, يستدعي بالضرورة إجراء  نإ: 45اآلتيالسوق وعلى النحو 

الكثير من البحوث و الدراسات للتعرف على األسواق المستهدفة، و هذا يؤدي إلى توفير 

كميات كبيرة من المعلومات, لدى إدارة المصرف حول تلك األسواق, و حول احتياجات 

تسويقي المناسب للمصرف الكثير أيضاً يوفر اختيار المزيج ال .ورغبات زبائن تلك األسواق

من الجهود والتكاليف التسويق, عندما تكون خصائص منتجاتها وخدماتها المصرفية وسائلها 

المعلومات المتوفرة لدى المصرف,  وأن . السوقالترويجية، وبرامجها التسويقية موجهة إلى 

اق المستهدفة، والعمل تمكنه من توجيه برامجه التسويقية في ضوء االحتياجات المحددة لألسو

بشكل مستمر على التطوير المستمر للمنتجات والخدمات المصرفية, بما يحقق حاجات و 

بشكل أفضل، وتعزيز والئهم، األمر الذي يخلق رضا متزايدا لديهم و الذي  الزبائنرغبات 

عن  . ينعكس على المزيد من التحسن بشكل إيجابي على سمعة المصرف في تلك األسواق

يق أرباح أعلى وذلك نتيجة اإلقبال المتزايد على منتجات وخدمات المصرف، ألن رضا تحق

المتزايد على تلك المنتجات, يجعلهم أوفياء في التعامل مع تلك المنتجات بل يساهمون  الزبائن

و تحقيق  .االستفادة من التخصص: ومن مزايا هذه االستراتيجية .الزبائنفي جذب المزيد من 

 . تحقيق وفرات اقتصادية في مجاالت اإلنتاج والتوزيع والترويج .ي السوقمركز قوي ف

• خطورة هبوط الطلب الخاص على هذه السلعة ألي سبب من األسباب و: عيوبها ومن

 . الزبائناالعتماد الكامل على سلعة واحدة وعلى مجموعة واحدة من 
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 الفصل الثامن
  التكتيكي ()تسويق المصرفيأساسيات في استراتيجيات مزيج ال 
 فإن ولذلك عليه، تؤثر التي والخارجية الداخلية القوى من مجموعة ظل في المصرف يعمل

 التي والتطورات التغيرات مع للمصرف التسويقي المزيج تكييف يتوجب عليها التسويق إدارة

 دون جاحالن مصرف ألي يمكن ال ألنه فيها، يعيش البيئة التي مكونات مختلف في تحدث

 . ذلك تحقيق

فبعد أن يكون مدير التسويق في المصرف قد حدد السوق المستهدف، يوّجه المصرف جميع  

حاجات القطاع المستهدف بشكل مربح من خالل ما يعرف باستراتيجيات  أنشطته إلشباع

 ، المزيج التسويقي

 هوتوزيعسينه المنتج وتح لتطوير التسويق التكتيكيخطة تعد اإلستراتيجية التسويقية 

وبذلك تتم صياغة استراتيجية التسويق  لبي حاجات سوق المستهدف,يالتي  هوتسعير هوترويج

رقابة وتنفيذ  بوجود . صرفللم االتجاه والتصميم اإلستراتيجيبشكل افضل عندما تعكس 

المصرفية المرتبطة ذات العالقة بالقرارات الخاصة  المؤسسةو تحقيق اهداف التسويقل

 : إلستراتيجية التسويق المصرفي وهناك ثالثة عناصر أساسية . التسويقي المصرفي بالمزيج

الواضحة والفعالة في اختيار الطريقة أو  الرؤيا والمقصود بها هنا الرؤيا اإلستراتيجية – 1

 المصرفية  األسلوب األمثل في صياغة وتنفيذ اإلستراتيجية

ق المصرفي التي تعتبر جوهر إستراتيجية االستخدام األمثل لعناصر المزيج التسوي – 2

التسويق المصرفي الذي ال بد أن يكون ديناميكي ومستوعب لكافة العوامل والظروف 

 لها  المحيطة مكيفا

األهداف اإلستراتيجية والمرحلية التي ال يمكن الوصول إلى تحقيقها إال بالتكامل  – 3

أن  التسويقي المصرفي ثل للمزيجواالستخدام األم الواضح بين الرؤيا اإلستراتيجية

اإلستراتيجية التسويقية هي األساس المنطقي الذي يُمكن وحدة العمل من انجـاز أهدافها 

 -)تمثلة بـ التسويقية التي يجب أن تشتمل على مجموعة متناسقة من القرارات الخاص الم

 -من حيث تفضيالتهاالتركيز على القطاعات المكونة للسوق التي تختلف : األسواق المستهدفة

تخطيط : الموازنة التسويقية -المزيج التسويقي المعني بالمنتج والمكان والسعر والترويج

التطرق عن  سيتم . 46الموارد المادية والبشرية المطلوبـة ألداء األنـشطة التـسويقية المختلفة

 : ثة اآلتيةعبر المباحث الثالوالتحدث عنها  توزيعهاماهية المزيج التسويقي المصرفي و

 واستراتيجية المنتوج المصرفي. المبحث األول:  المزيج التسويق المصرفي

  .التسعير والتوزيع والترويج اتإستراتيجيالمبحث الثاني: 

 واألخضر. المبحث الثالث: استراتيجيات المزيج التسويق المصرفي الموسع
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 األول المبحث
 المنتوج المصرفي ةإستراتيجيو المزيج التسويق المصرفي 

  

 : ماهية المزيج التسويق المصرفي وأهميته: أولا 

يعرف المزيج التسويقي بأنه مجموعة من الوسائل : ماهية المزيج التسويق المصرفي .1

التي يمكن السيطرة عليها لغرض إدارة وتوجيه البيئية التسويقية المتغيرة وغير مسيطر 

والترويج والتوزيع عر ة عناصر أساسية هي المنتج والسعليها والتي تتكون من أربع

 . )المزيج(

كما عرف المزيج التسويقي بأنه خليط من األنشطة الرئيسة التي يتم من خاللها دراسة 

ثم دراسته وتحديد السعر المناسب للخدمة والتنافس  الخدمة بما يتناسب مع طلبات الزبون

ثم توزيعها وإيصالها إلى المكان والزمان  مع المصارف األخرى ثم الترويح لها ومن

بأعلى مستوي ممكن وتحقيق الربح  المناسبين من اجل إشباع حاجات ورغبات الزبون

  . 47المناسب

ً المزيج التسويقي المصرفي فهو عبارة عن مجموعة من العناصر التي  ويعرف أيضا

إلشباع مجموعة  يستطيع المصرف السيطرة عليها لتحقيق أهداف السوق المستهدف، أو

 . الزبائنخاصة من 

مجموعة من األنشطة المتكاملة  انطالقا من أهمية المزيج التسويقي للمصرف بوصفه 

والمترابطة والتي تعتمد على بعضها البعض بغرض أداء الوظيفة التسويقية على النحو 

أهداف المخطط لها، و إيجاد التنسيق والتوازن المناسب فيما بينها بما يكفل تحقيق 

تستخدم المصارف المزيج التسويقي في تنفيذ إستراتيجيتها   .الزبائنالمصرف ورضا 

المزيج  التسويقية بنجاح بعد تحديد أسواقها المستهدفة، معتمدة على تكامل عناصر

يتم تطبيق أي ول. التسويقي وأن كل عنصر يساعد في ضمان تناسق إستراتيجية التسويق

مدى المالئمة ما بين المزيج : 48انه يجب التأكد منمزيج تسويقي في أي مصرف ف

والمالءمة ما بين عناصر المزيج التسويقي وإستراتيجية  ،التسويقي وكل سوق مستهدف

 . المصرف وقدرتها وتركيزها علي نقاط القوة وتقليص التأثير الناتج من نقاط الضعف فيها

ناصر, إْذ قد تتوافر العديد مكونات المزيج التسويقي من أربعة أو عشرة ع إن موضوع 

األربعة ولكون ما يراه االقتصاديون في منظورهم  من النشاطات ضمن هذه العناصر

الفكري تحديد فكرتي العرض والطلب، أي ان هناك طرفين في كل نشاط مصرفي، فمن 

فقط التي تتبنى نظرة المسوق والتي ال تأخذ بنظر  S((P4األفضل أن ال نأخذ فكرة 

 s 4(C)بطريقة أفضل وذلك مقابل s((P4فيمكن وصف كل من نظرة الزبوناالعتبار 

 من فريق انتقد كما: اآلتي( 1-8جدول) الموضحة بالجدول ،من وجهة نظر الزبون

 لم إذا العناصر هذه من فائدة ال أنه وأوضح المستحدثة التسويقي المزيج عناصر الباحثين

 له المقدمة المصرفية الخدمات لمنتجاتا خالل من Cost التي الزبون اهتمامات تراعى

 المنفعة مع بتحقيق الخاصة Customer value التكلفة جانب إلى
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Communication االتصال استمرارية على والعمل Convenience مقابل يتحملها 

  . المصرف مع التعامل في وفيا يبقى الزبون حتىمع  المالءمة تحقيق مع المنفعة هذه

 . (Four Cs( و)Four Ps) 49المزيج التسويق وفق( عناصر 1-8دول)ج

S(4 (P 4 (C)S 

 (Productالمنتج/ الخدمة )

 (Priseالسعر )

 (Placeالمكان/منافذ التوزيع )

 (Promotionالترويج )

 (Customer Valueالقيمة للزبون )

 (Cost to the Customerالتكلفة للزبون )

 (Convenienceالمالءمة )

 (Communicationاالتصال )

 الزبااائنوبهااذا ياارى المسااوقون أنفسااهم يسااوقون المنتجااات أو الخاادمات المصاارفية وياارى 

أما الساعر الاذي يحادد  . أنفسهم يقيمون هذه الخدمات حسب قيمة المنافع التي حصلوا عليها

تبحاث عان مجماوع كلاف حصاولهم علاى  الزباائنمصرفياً كسعر فائدة أو عمولة وغيرها ف

أن يكااون المنااتج أو الخدمااة متااوافرة  ويتمنااى الزبااون . المصاارفية المنتجااات أو الخاادمات

بسهولة قدر المستطاع ألنه يبحث عن المالءمة الزمانية والمكانية والمفترض توفيرهاا مان 

الزبااون فانااه عكااس المصاارف الااى التاارويج وإنمااا يحتاااج إلااى ال يحتاااج  . قباال المصاارف

 Fourيق أن تفكاار أوالً ماان منظااور )فماان األفضاال إلدارة التسااو . إيصااال بااين الطاارفين

Csالتااي تخااص أفكااار الزبااون ) ( وتوجهاتااه, وإن تبناايFour Ps علااى تلااك القاعاادة )

  .  لضمان إستراتيجية تسويق مصرفي ناجحة

للتعرف على ماهية المزيج التسويق : أهمية دراسة المزيج التسويقي للمصرف .2

ون من مجموعة من الفعاليات يطلق المصرفي وأهميته، نقول بان التسويق يعد نشاطا يتك

 Edmund J. Mcعليها اسم المزيج التسويقي، وأول من أطلق هذه التسمية هو

Carthy في كتابهBasic Management 50في أواسط ستينات القرن العشرين .  

كمااا يعااد الماازيج التسااويقي واحاادا ماان اباارز واهاام العناصاار التااي تؤلااف أي إسااتراتيجية 

عااض الباااحثين فااي التسااويق أن الماازيج التسااويقي هااو التسااويق نفسااه أو تسااويقية إْذ يااري ب

بشكل أدق فاان المازيج التساويقي يمثال علاي ارض الواقاع اإلساتراتيجية التساويقية الشااملة 

Total Marketing Strategy  التاي ترسامها اإلدارة العلياا المصارف ودائماا يعتبار

)المناتج : ون من أربعة عناصر أساساية هايالقائمون على التسويق أن المزيج التسويقي يتك

 Promotionالتاارويج  - Placeالتوزيااع  - Priceالسااعر  -Product) الخدمااة ( 

)51 . 

تاازود دراسااة الماازيج الخاادمي للمصاارف اإلدارة بالمعلومااات التااي تساااعدها فااي تخطاايط  

مها مات المصاارفية التااي يقااداإلسااتراتيجية التسااويقية المناساابة لكاال خااط ماان خطااوط الخااد

، بل والخاصة بكل خدمة داخل الخاط الخادمي الواحاد واتخااذ قارارات مهماة فاي المصرف

 :  ةاآلتيالمجاالت 

ويكون هذا فيما  ،وهذا معناه توسيع المزيج: إضافة خطوط خدمات مصرفية جديدة -أ 

واالستفادة من سمعة المصرف  ،تتبنى إستراتيجية التنويع إذا أرادت إدارة المصرف أن
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في ترويج خدمات  -تي يكون قد اكتسبها في مجال خطوط خدمية معينة ال -الجيدة 

 . مصرفية في خطوط أخرى

إلى الخدمات المصرفية الحالية داخل الخط : إضافة خدمات مصرفية جديدة -ب 

وتستفيد إدارة  . وزيادة درجة التمايز بين خدماته ،وهذا معناه تعميق الخط ،الخدمي

 . لتكامل بين الخدماتالمصرف بتلك اإلضافة من مزايا ا

واإلبقاء  ،وخاصة المتعثرة منها من المزيج ككل ،إسقاط بعض الخدمات المصرفية -ج 

 . باإلضافة إلى تحقيق درجة عالية من التبسيط داخل الخطوط ،على تلك الواعدة فيها فقط

لتصبح قادرة أكثر على تلبية  تعديل وتطوير الخدمات المصرفية الحالية -د 

خدمة ومستويات ال بد : ويشمل ذلك التعديل مواصفات ال ،رة للزبائناالحتياجات المتطو

 . جودتها

وبموجب فاعلية هذا المزيج يتحدد مدى نجاح : وتكامله فاعلية المزيج التسويقي -ه 

أو فشل األداء المصرفي من خالل التركيز على مراقبة هذا األداء التسويقي واختباره 

خيارات تناسب واقع المصرف الحالي وفي  للتأكد من مالءمته لما مخطط ومتاح من

حالة اكتشاف أية فجوة في هذا األداء البد من توافر عنصري المرونة والقدرة على 

التغيير لمحتوى األنشطة التي تتمثل بعناصر المزيج التسويقي لتقويم األداء المصرفي 

نا من والتكّيف مع أية تطورات آنية للحصول على نتائج أفضل قد تستطيع مصارف

خاللها أن تحافظ على استمرارها وبقائها ضمن كل ما نراه من منافسة متسارعة بين 

المصارف األخرى نحليا ودوليا، وبهذا يعد مستوى التكامل للمزيج التسويقي ذو أثر 

 . 52كبير في اإلستراتيجية التسويقية للمصارف فيما يتعلق بالجودة والمنافسة

ة المصرفية أو مسوقها ومع كل عنصر من عناصر المزيج ان أي دور يقوم به مقدم الخدم

التسويقي، تتضح لنا أهمية التفاعل والتكامل بين هذه العناصر وأنشطتها المختلفة 

فاألهداف واحدة والرسالة واحدة والمهمة المصرفية التي يسعى إليها المسوقون واحدة 

وان تجعل الخدمات المقدمة  وهي كيف تجعل المصرف متميزاً فالبد أن تكون مسوقاً جيداً 

 . بالجودة المطلوبة

وأهم وأول خطوة تتمثل بأهداف الحملة الترويجية من خالل البرنامج الترويجي الناجح  

 الزبائنويتم ذلك بتوفير المعلومات الالزمة وذلك عبر اإلصغاء والتفهم التام آلراء 

ق المتميز أن يقضي أكثر وقته وتساؤالتهم بأسلوب التفاعل معهم وجهاً لوجه فعلى المسو

ومع التطلع إلى الوسائل التي نشكل بها الشعور لدى الزبون  . 53باإلصغاء واالستماع

بالخصوصية في حصوله على الخدمة فوق المتوقعة والتي نحاول أن نميزها عن غيرها 

ع بها عن من الخدمات التي يقدمها المنافسون ونهتم بالتفاصيل المرافقة لهذه الخدمة واإلبدا

طريق المحافظة على مناخ من العالقات الطيبة ومد جسور الثقة المتبادلة لتهيئة حالة من 

عموماً  . 54الوعي واإلدراك لدى الزبون وبناء صورة ذهنية راسخة ومؤثرة إيجابياً لديه

فان األمر يقتضي إيالء الرأي العام االهتمام الكافي وأخذه بعين االعتبار عند تصميم هذا 

  . 55لمزيج التسويقيا
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من قبل المصارف لتحقيق  فالبد من توافر مزايا : المزايا والمنافع: التسويقي المزيج .3

 : 56وأهمهاأهدافها 

أن  -. أن تكااون مترابطااة ومتفاعلااة فيمااا بينهااا -. ) أن تكااون عناصااره متكاملااة مااع بعضااها 

حسااب آخار مان دون تتصف بالتوازن فيما بينها لتجنب الوقوع في خطأ ترجيح عنصار علاى 

  . مبرر(

وبتوافر هاذه المزاياا يكاون للمازيج التساويقي المصارفي القادرة علاى تحقياق األهاداف بفاعلياة 

  .  57وكفاءة متميزة مع توافر القدرات والمهارات التسويقية المصرفية

من خالل نظرته للخدمة المصرفية التي تكمن : المفهوم الحديث للتسويقشمولية  .1

المنفعة المترتبة عنها في التجربة التي يعيشها الزبون والمتمثلة في ثالثة  قيمتها أو جوهر

  -: زوايا هي

هي عبارة عن مجموع المنافع التي يهدف الزبون إلى تحقيقها من : جوهر الخدمة.أ 

 . وراء طلبه للخدمة

هي مجموع األبعاد الخاصة بجودة الخدمة، و هو ما يرقى بالخدمة : الخدمة الحقيقية.ب 

 . و توقعاتهم الزبائنستوى التفضيل لدى إلى م

ليصل إلى  من خالل هذه الزاوية تعتبر كحل يسعى إليه الزبون: الخدمة المدعمة.ج 

 . درجة اإلشباع و الرضا المرغوب فيها

 : تتميز الخدمة والمنتوج المصرفي بما يلي: الخدمة المصرفية مزايا .2

 . رفيةاالعتماد على الودائع في نشأتها وفي خدماتها المص .أ 

 . خدمات غير ملموسة لبيع فكرة في شكل خدمات معينة .ب 

 . التأثير المتبادل بين النشطة االقتصادية والسياسية والنشاط االقتصادي .ج 

 . ارتباط الخدمة المصرفية ارتباطا وثيقا بشخصية المصرفي كبائع للخدمة دون سواه .د 

بأنها خدمات  تتميز خدمات المصارف التجارية 58". تنوع وتعدد خدمات المصرف .ه 

غير ملموسة لذلك تتعامل مباشرة مع الجمهور معتمدة على الثقة التي يجب أن 

 . تتوفر بين المصرف وزبائنه

عملت المصارف التجارية على تنويع الخدمات فقد بدأت بخدمة واحدة هي اإليداع  .و 

 . لتتضاعف وتبلغ الى مئات الخدمات واكثر خدمة مصرفية في الدول المتقدمة

دا على إستراتيجية الخدمات المصرفية التي تقوم على تحديد أنواع الخدمات اعتما

التي يقدمها المصرف لزبائنه والقيام بتطويرها وإضافة أنواع وأشكال جديدة بما 

وحاجاتهم المتباينة، وتعتبر هذه اإلستراتيجية  الزبائنيحقق أهداف وإشباع رغبات 

 . رى في المصرفهي المحرك الرئيسي لكافة السياسات األخ

يشمل المزيج التسويقي المصرفي على  :استراتيجيات المزيج التسويق المصرفي التقليدي

أربع استراتيجيات أساسية تشكل مجموعة النشطة التسويقية المصرفية وتتمثل في المنتج 

المصرفي، والسعر، التوزيع، الترويج إن وضع ودمج الحسن لهذه اإلستراتيجيات يمثل 

مامات التسويق المصرفي، حيث يجب إيجاد التنسيق والتوازن المناسب فيما بينها مجمل اهت
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يطلق مصطلح المزيج التسويقي إْذ  ،الزبائنبما يكفل تحقيق أهداف المصرف ورضا 

المصرفي على مجموعة العناصر المكونة للنشاط التسويقي في المصرف والتي تضم أربعة 

 . مجموعها استراتيجيات المزيج التسويق المصرفي من األنشطة التسويقية التي تكون في

الخدمة المصرفية، : هذه اإلستراتيجيات حول تلك العناصر وهذه العناصر هي وتتمحور

 : النحو اآلتيعلى  سيتم استعراض هذه االستراتيجيات ،السعر، التوزيع والترويج

 

ا   : 59(ستراتيجيات المنتوج المصرفي ) الخدمات المصرفيةإ: ثانيا

يعد المنتج المصرفي أو : تسويقهو المكوناتمفهوم وال: مفهوم المنتج المصرفي .1

العنصر  Banking Product Or Banking serviceالخدمة المصرفية 

الحاسم من بين عناصر المزيج التسويقي، إذ تعتمد عليه قرارات المزيج التسويقي 

في  يعتمد علي الزبون او المنتج المصرفي وبما أن نجاح الخدمة المصرفية ،األخرى

عملية اختياره الحر للخدمة فان على المصرف أن يسعى إلى تصميم الخدمة التي تتضمن 

والمصرف  تحقق درجة عالية من عمليات االختيار، أي بناء عالقة متينة بين الزبون

كما إن الخدمة مهمة لمستقبل المصرف  . تعجز جهود المنافسين عن أضعاف أواصرها

ة فيها وعلى الرغم من الكلف العالية والمخاطر الكبيرة وتحقيق معدالت النمو المرغوب

التي قد تسببها عملية الخدمة الجديدة إال انه ضروريا لنجاح اإلستراتيجية التسويقية في 

هناك شبه  . 60ومواجهة المنافسين وتلبية طموحات أصحاب المصالح توجهها نحو الزبون

أنها نشاط أو منفعة أو إشباع يقدمها  اتفاق بين كثير من الكتاب حول تعريف الخدمة على

البائع إلى المشتري وهي بطبيعتها غير ملموسة، وال يرتبط إنتاجها بمنتج مادي ملموس، 

  اآلتي: ( 2-8جدول) ، ويتم ايراد تعاريف للخدمة التي يتضمنهاوال يترتب عنها نقل للملكية

 . ( مفهوم الخدمة2-8دول)ج

 مفهوم الخدمة الباحث

(Stanton,1984) 

الخدمة بأنها أوجه نشاطات غير ملموسة تهدف إلى إشباع 

النهائي أو  الزبونالرغبات واالحتياجات عندما يتم تسويقها إلى 

المستعمل الصناعي مقابل سداد مبلغ معين من المال، بحيث ال 

تقترن هذه الخدمات ببيع منتجات أخرى
61 .

 

(Kotler,2000) 

كن لطرف أن يقدمه لطرف آخر، الخدمة أنها أي نشاط أو أداء يم

ومن الضروري أن يكون غير ملموس وال ينتج عنه أي نقل 

للملكية، وإنتاجه قد يرتبط بالمنتج المادي أو ال يرتبط به
62
 . 

المنتج المصرفي أو ( المختصة ب3 -8سيتم تناول بعض التعاريف كما يستعرضها الجدول ) 

في هذا المحور وتسويقها  خدمة المصرفيةال مكوناتوثم التحدث عن المصرفية:  الخدمة

 -وعلى النحو اآلتي: األساسي 
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 . ( مفهوم الخدمات المصرفية3-8دول)ج

  مفهوم الخدمات المصرفية الباحث 

 2005,العجارمة(

( 

 الخدمات من حزمة أو خدمة "المصرفي بوصفه الخدمي المنتج

 من مجموعة أو مصرف من مستفيدة ألية جهة تقدم والتي

"السوقية األهداف من مجموعة أو لهدف لمصارفا
63

 

)محمد 

 (2002,الرويس

 في الكامن المنفعي المضمون ذات والعمليات األنشطة مجموعة من

 المصرف، قبل من الملموسة والمقدمة وغير العناصر الملموسة

والتي  المنفعية وقيمها مالمحها خالل من المستفيدون يدركها والتي

 الحالية واالئتمانية المالية ورغباتهم حاجاتهم إلشباع مصدًرا تشكل

 من المصرف ألرباح مصدًرا شكل ذاته( الوقت وفي والمستقبلية

الطرفين بين التبادلية العالقة خالل
64
 . 

 (1994)معال,

هي منتجات غير مادية تقدم من قبل المصرف للزبون، فيعتبر 

ته و الزبون أن الخدمة المصرفية مصدر إلشباع جزء من حاجا

رغباته، أما في نظرة المصرف فهي مصدر للربح و تحقيق أهدافه 

اإلستراتيجية
65
 . 

 (2001 )معال,

نها مجموعة من العمليات ذات المضمون المنفعي الكامن في ا

مجموعة من العناصر الملموسة )الحقيقية(، وغير الملموسة )غير 

دالالتها  الحقيقية( المدركة من قبل األفراد أو المؤسسات من خالل

وقيمتها المنفعية التي تشكل مصدرا إلشباع حاجاتهم المالية 

واالئتمانية الحالية والمستقبلية التي تشكل في الوقت نفسه مصدرا 

لربحية الخدمة المصرفية، ويتصف مضمون الخدمة المصرفية 

بتغلب العناصر غير الملموسة على العناصر الملموسة وتتجسد 

البعد : لعناصر في بعدين أساسيين اثنينهاتان المجموعتان من ا

المنفعي والبعد السماتي
66
 . 

 (2001)العفيشات,

المصرفي)الخدمة المصرفية( نشاط غير  Productيعد المنتوج 

عمولة  مقابل دفع ملموس يهدف إشباع حاجات ورغبات الزبون

معينة، هو كل نشاط من األنشطة والعمليات ذات المضمون النفعي 

لعناصر الملموسة وغير الملموسة التي يقدمها المصرف الكامن في ا

والتي يدركها المستفيدون من خالل مالمحها وقيمها المنفعية والتي 

تشكل مصدراً إلشباع حاجاتهم ورغباتهم الحالية واالئتمانية الحالية 

والمستقبلية وفي الوقت ذاته تشكل مصدراً ألرباح المصرف من 

ن الطرفينخالل العالقة التبادلية بي
67
 .  

 -)أبو نبعة

 (2001حمودي,

هي أي نشاط أو منفعة يستطيع تقديمها لطرف أخر ويجب إن تكون 

بالضرورة غير ملموسة وال تؤدي لملكية أي شيء، وقد يرتبط أوال 

يرتبط إنتاجها بمنتج ملموس فمثال إيداع النقود في المصارف 

لي استشارة واستئجار غرفة في فندق وصيانة السيارة والحصول ع

من محامي، ومحدد بخصوص الفوائد الواجب استخالصها من 

علي الخدمة نفسها الخدمة بدال من التركيز
68 .
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 . أن الخدمة أداء أو نشاط وليست شيء مادي ملموس: و يتضح من التعريفات السابقة

الخدمة غير وان  .تتطلب الخدمة وجود طرفين، طرف يقدم الخدمة وطرف يحصل عليهاو

ال ينتج عن أداء الخدمة نقل للملكية باعتبار أنها و .لموسة وال يمكن إدراكها أو اإلحساس بهام

مضمون الخدمة المصرفية بتغلب العناصر غير ( عن )معاللقد أفصح . غير ملموسة

الملموسة على العناصر الملموسة وتتجسد هاتان المجموعتان من العناصر في بعدين 

يتمثل البعد األول في مجموعة المنافع المادية و . منفعي والبعد السماتيالبعد ال: أساسيين اثنين

 . للحصول عليها من خالل شرائه للخدمة المصرفية الزبونالمباشرة التي يسعى 

اما البعد الثاني فانه يتمثل في مجموعة الخصائص والسمات التي يتصف بها المضمون 

فان البعد الثاني يرتبط  . نفسه الزبونول يرتبط بالمنفعي المباشر للخدمة، وإذا كان البعد األ

 الزبونبالخدمة المصرفية نفسها ويعبر عن مستوى جودتها ويرقى بها الى مستوى توقعات 

أن هذه النظرة الشمولية للخدمة المصرفية لها انعكاسات هامة على المدخل الذي  . وإدراكاته

د المنفعي الملموس مضامين تطبيقية في يستخدم فيه تسويقها وبيعها، ففي حين يكون للبع

مجال بيع الخدمة المصرفية حيث ينبغي على بائع هذه الخدمة إبراز المنافع األساسية في 

بشرائها، فان البعد السماتي له  إلقناعهكمدخل  الزبونمضمونها وربطه بنظام حاجات 

حيث يجب على  مضامين تطبيقية في مجال الترويج )وهو جزء من عملية تسويق الخدمة(

  . من يقوم بترويج الخدمة المصرفية إبراز خصائصها ليستطيع التعبير عن جودتها

 : ، لتشمل أبعاد رئيسة هيتهاجودو هاتحديد مكوناتتمتد : مكونات الخدمة المصرفية .2

وتعني االتساق في األداء، وإنجاز الخدمة كما تم : درجة الثقة و المصداقية في األداء -أ 

 . أداء الخدمة بالطريقة الصحيحة من المرة األولىو ،الوعد بذلك

والرد السريع على  الزبائنوتشير إلى المبادرة إلى مساعدة : سرعة االستجابة -ب 

 . والسرعة في أداء الخدمة ،الزبائناستفساراتهم، والحساسية تجاه حاجات 

ن توافر التي تستمد موتعكس المهارة والقدرة على أداء الخدمة و: الكفاءة أو القدرة -ج 

اإللمام بظروف وطبيعة العمل وامتالك كافة المهارات الضرورية لتحقيق المعلومات و

 . األداء السليم للخدمة

ال يتضمن هذا الجانب سهولة االتصال فحسب، و لكن كل ما من : الوصول للخدمة -د 

مثل مالءمة ساعات العمل، وتوافر عدد  . شأنه أن ييسر من الحصول على الخدمة

نافذ الخدمة، ومالءمة موقع المصرف، ووجود عدد مناسب من آالت كاف من م

 . الصراف اآللي

 . في كل من المصرف ومقدم الخدمة ،وتشمل األمانة والثقة والسمعة: المصداقية -ه 

باللغة التي يفهمها،  بالمعلومات، ومخاطبة الزبون الزبائنويعني دوام إمداد : االتصال -و 

 . علومات المرتدةواإلنصات وتأمين الحصول على الم

ويعكس ذلك بالدرجة األولى خلو المعامالت مع المؤسسة الخدمية من الشك أو : األمان -ز 

 . المخاطرة أو الخطر
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ومواءمة الخدمة في  ،يعكس الجهد المبذول للتعرف على احتياجات الزبون: الفهم -ح 

ولة ضوء تلك المعرفة، كما يتضمن هذا الجانب توفير االهتمام الشخصي للزبون وسه

 . التعرف عليه

تعني أن يكون مقدم الخدمة على قدر من االحترام واألدب، وأن يتسم بالمعاملة : اللباقة -ط 

ومن ثم فإن هذا الجانب يشير إلى الصداقة واالحترام والود بين مقدم  الزبائنالودية مع 

 . الخدمة والزبون

والمعدات والعاملين تشير إلى مظهر التسهيالت المادية : النواحي المادية الملموسة -ي 

  . ومستوى التكنولوجيا وتصميم المباني وغير ذلك

الخدمات المصرفية العديد من األنشطة التي تهدف إلى خدمة زبائن ويشمل مجال  -ك 

المصرف من أفراد ومنشئات بكافة أنواعها )حكومية، عامة، خاصة( وذلك طوال فترة 

 . تعامالتهم المالية مع المصرف

المنتجة يتم حسب طبيعة الخدمة من ناحية ما  في المؤسسات أن تسويق الخدمات -ل 

أما  ،يتطلبه تقديمها من مواصفات فنية معقدة تكون مناسبة لعدد من األشخاص

لذلك فإن  ،الخدمات التي ال يتطلب تقديمها أي مواصفات أو اجتهادات فهي معقدة

ت تم جمعها من التسويق يجب أن يعتمد على خطة موضوعة مسبقًا تستند على معلوما

 . مختلف مصادر المعلومات الداخلية والخارجية

إن التوجهات الحديثة في التسويق المصرفي قد : للخدمة المصرفية الزبونإدراك  .3

اهمية خاصة باعتباره الركيزة األساسية التي يستند إليها نظام التسويق الذي  الزبونأولت 

للخدمة وحكمه على جودتها تكمن في  ونالزبيتبناه المصرف، األكثر من ذلك فان تقييم 

وتوقعاته، ونظرا الن هذا التقييم يختلف باختالف المعايير المستخدمة من  الزبونادراكات 

والتي غالبا ما تتفاوت بينهم فانه يمكن التمييز بين ثالثة مستويات من إدراك  الزبائنقبل 

 .69،70( اآلتي1-8كما موضح في الشكل )للخدمة المصرفية  الزبون
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 ( مستويات من إدراك الزبون للخدمة المصرفية1-8الشكل )

 Marketing ofتسويق الخدمات المصرفيّة ب نقصد: وأصنافها تسويق الخدمات المصرفي ة

Banking Services :مجموعة من النشاطات الُمتكاملة التي تُنّفذ في  بأنها عبارة عن

ّصة في المصارف بكفاءة، مّما يُسهم في إطاٍر ُمعيّن، وتَحرص على توجيه الخدمات الخا

 .الزبائنتوفير حاجات 

ً يُعرف تسويق الخدمات المصرفيّة بأنّه نشاط يحرص على انسياب وتدفّق الخدمات  أيضا

 . مع الحرص على تحقيق األرباح الزبائنالخاّصة في المصرف إلى فئٍة ُمعيّنٍة من 

ً ب  أنّه ِدراسة خاّصة في سوق الَمصارف يُمكن تعريف تسويق الخدمات المصرفيّة أيضا

الُمستهدفين، مّما يساهم في تحديد حاجاتهم وَرغباتهم من أجل تَكيّف المؤّسسة  الزبائنو

 . المصرفيّة معها، وينتج عن ذلك توفير هذه الرغبات والحاجات بأكبر كميٍّة ُممكنة

أو الفعاليات التسويقية إذ تُعّد المنتجات المصرفية هي األساس الذي تقوم عليه األنشطة  

 . 71المصرفية كافة وتُعّد أحد األعمدة المهمة لهذه األنشطة

وبهذا يتمثل المنتج في حزمة من  . فهي تعبر عن األعمال والعمليات والفعاليات واألداء 

الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف لزبائنه بالشكل الذي يحقق لهم حاجاتهم 

 . 72ورغباتهم

 يصورها الجدولراض أصناف الخدمات المصرفية من وجهة نظر التسويق كما ويمكن استع

 : اآلتي (4-8جدول)
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 ( أصناف الخدمات المصرفية من وجهة نظر التسويق 4-8جدول)

بالنظر إلى تكرارية استخدام : أصناف الخدمات المصرفية من وجهة نظر التسويق

 يمها إلىالخدمة المصرفية وطبيعة الطلب عليها فإنه يمكن تقس

 خدمات خاصة خدمات مصرفية تسوقيه خدمات ميسرة )مالئمة(

هي الخدمات التي تكون في 

متى ما احتاج  الزبون متناول

وال يالقي أية مشكالت  ،إليها

لكنها  ،في الحصول عليها

المنال ميسرة ومتاحة وسهلة 

السحب، اإليداع، : كخدمات

حسابات التوفير استخدام 

االستخدام  ،البطاقة المصرفية

اآللي من خالل المكائن 

المتوفرة  والمعدات

 بالمصرف

أو حتى االتصال  ،أو خارجه 

آو من خالل  ،التليفوني

الشبكات االلكترونية المنتشرة 

غالبا ما تكون . في المنطقة

أجور الخدمات الميسرة 

أو أنها  منخفضة جدا نسبيا،

 ،أي مقابلتقدم مجانا دون 

 المصارف تلك فتقدم

ت بصور عديدة االخدم

ومختلفة طمعا في إرضاء 

ويالحظ أن الخدمات . الزبائن

تتكرر باستمرار الميسرة 

وفي  ،يوميا أو أسبوعيا

أوقات الحاجة تبعا لشكلها أو 

 نوعيتها

تلك الخدمات التي غالبا  هي

الزبون جهدا في  ما يبذل

سبيل الحصول عليها والتي 

بفترات  استخدامها قد يتكرر

أو يكون  متباعدة نسبيا

أو  ،استخدامها وقت الحاجة

في مواسم معينة أو حاالت 

ويتصف هذا النوع  . معينة

من الخدمات كذلك بدرجة 

عالية من االنتقائية في 

 ،القروض مثالشرائها ك

ترشيد  وهنا يحاول الزبون

قرار اختياره باستخدام 

كالتكلفة،مدة : معايير معينة

نظام السداد والفوائد  السداد،

جهدا  ما يبذل الزبون وكثيرا

في الحصول على قرض 

وفق مواصفات وشروط 

فتوافر تلك الجوانب  ،معينة

المعينة تُمكن من تحقيق ذلك 

كالقدرة على  ،القرض

وغيرها  والضمان اإليفاء

  من االعتبارات األخرى

هذه الخدمات ال تقدم إال 

بشكل خاص للمستفيد 

 ويستخدمها الزبون ،منها

ألغراض نفسية 

ماعية معينة )مثل واجت

تحقيق الذات (، ولهذه 

الخدمات الخاصة 

خصوصية معينة ينفرد 

 ،بها مصرف عن آخر

فبعض المصارف قد ال 

تقبل الودائع أو فتح 

الحسابات لديها إال من 

 الزبون خالل تحميل

األجور مقابل هذه 

أو أن تكون  ،الخدمة

الخدمات المقدمة مقترنة 

 أساسا بتوصية من

القروض كبعض  ،الزبون

االستثمارية أو إدارة 

االستثمارات، إذ يتم 

 تصميم الخدمة وفق رغبة

على  ،وحاجته لها الزبون

النحو الذي يراه مناسبا 

 لعمله ونشاطه
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 : مزيج الخدمات المصرفية

 

وماان الناحيااة  . وفااي كاال مجموعااة ماان المجموعااات السااابقة تقااع عاادة أنااواع ماان الخاادمات

وعااات الخاادمات المصاارفية السااابقة خطااوط إنتاااج الخاادمات والتااي التسااويقية يطلااق علااى مجم

كماا يطلاق علااى الخادمات الواقعااة بكال مجموعااة  . تعكاس أناواع مااا يقدماه البنااك مان خاادمات

 .  أشكال الخدمات والت تعكس عمق كل خط من خطوط الخدمات

: باـنات تتمياز ومما يجدر ذكره أن هذه الخدمات ال يمكان اعتبارهاا ذات جاودة عالياة إال إذا كا

 .  السرعة، تكلفة مناسبة، عائد مناسب، المعاملة الحيدة، التنوع، التطوير، خدمات جديدة

 مزيج الخدمة المصرفية: يمثل مزيج الخدمة التسويقية: أبعاد مزيج الخدمة المصرفية .4

وهو عبارة  . الزبائنمجموعة متكاملة من الخدمات التي تنتجها وتقدمها المصارف لسوق 

موع خطوط الخدمات المصرفية وما يندرج تحتها من خدمات فرعية يقدمها عن مج

 . المصرف في آن واحد، والتي يجب أن تصنف بدرجة من التكامل والترابط فيما بينها

ويعكس هذا المزيج مدى الشمولية في الخدمة المصرفية، والتي تحقق مستويات مختلفة 

تمنح هذه الشمولية المصرف قدرة تنافسية  من اإلشباع للحاجات المتعددة للزبائن، كما

 . أكبر في السوق

 -)الحسابات الجارية: هيالمجموعات  ضمن هذه ويمكن إدراج الخدمات المصرفية 

 -. القروض والتسهيالت االئتمانية -الصناديق االستثمارية -حسابات التوفير -الودائع

 -إدارة نقدية -ستثماريةخدمات ا -تحويالت العملة -البطاقات المصرفية المختلفة

شهادات  -الشيكات والحواالت -شهادات اإليداع -االعتمادات المستندية وخطابات الضمان

سداد  -تحصيل الكمبياالت -خدمات الصناديق الحديدية والفوالذية -استثمار وادخار

وفيما يلي  . في كل مجموعة من المجموعات السابقة عدة أنواع من الخدمات و . فواتير(

 : بعض المصطلحات المهمة منها
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ويطلااق علااى مجموعااة الخاادمات التااي يقاادمها المصاارف بخطااوط : خطللوط المنتجللات

 .  والتي تعكس أنواع ما يقدمه المصرف من خدمات ،الخدمات المصرفية

 .  عبارة عن مجموعة من مفردات المنتج متصلة ببعضها البعض: خط المنتج

 . أشهر 06شهادة إيداع أمدها : مثل ،كل من منتجعبارة عن جزء آو ش: مفردة المنتج

فعلاى سابيل  ،كما يطلق على الخدمات الواقعاة بكال مجموعاة أشاكال )مفاردات( الخدماة

ودائاع لنصاف  ،ودائاع لرباع سانة ،ودائع لشهر: الودائع قد تتكون منخط خدمة : المثال

لمذكورة بأشكال خدمة وتمثل تلك األنواع األربعة من الودائع ا . ودائع لسنة كاملة ،سنة

 .  الودائع حسب المدة

 ،شااهادات التااوفير قصاايرة األجاال: كمللا يتكللون الخللط الكامللل لخللدمات التللوفير مللا يلللي

حسااابات  ،حسااابات التااوفير الخاصااة بربااات البيااوت ،شااهادات التااوفير طويلااة األجاال

ر حساااابات التاااوفي ،حساااابات التاااوفير الخاصاااة بالمتقاعااادين ،التاااوفير الخاصاااة بالطلباااة

 .  الدفترية(

 : تشمل تركيبة وهيكل مزيج الخدمة المصرفية على أبعاد رئيسية هي

ويقصاد باالتسااع هاو عادد خطاوط الخدماة المصارفية : اتساع ملزيج الخدملة المصلرفية .أ 

إذ تمثل تلك الخطوط الصورة الفعلياة  . والتي يقدمها المصرف الواحد وفروعه ،المعتمدة

ها يعااد المصاارف عاااجزا عاان تقااديم كاماال الخاادمات وباادون ،للنشاااط الخاادمي المصاارفي

 .  للزبائن

فهااو يشااير إلااى إجمااالي عاادد الخاادمات المصاارفية التااي : طللول مللزيج الخدمللة المصللرفية.ب 

 .  تتكون منها كافة خطوط الخدمة المصرفية للمصرف

يتحدد عمق مزيج الخدمة من خالل التشكيلة الخدمية التي : عمق مزيد الخدمة المصرفية.ج 

 :  ويمكن النظر إليها من زاويتين ،ها خط الخدمة الواحديتكون من

 ،ويشير إلى عدد الخدمات المصرفية الفرعية داخل خط الخدمة الواحد: عمق الخط (1

ويعكس عمق الخط درجة التمايز بين  . والتي تصنف بدرجة من التماثل والترابط

 . لخط، ويشير إلى مدى التشكيلة في الخدمات الفرعية داخل الخط الواحدا

المجموع الكلي للخدمات بالمصرف/ ويمثل حاصل قسمة متوسط عمق المزيج =  (2

المزيج إلى درجة التمايز  ، ويشير عمق)سعة المزيج(عدد خطوط الخدمات بالمصرف

  . داخل مزيج خطوط الخدمات بالمصرف

ويشاير إلاى درجاة التارابط والتكامال : تناسق ملزيج الخدملة المصلرفية / توافق / اتساق.د 

اساتعمالها مان قبال  إذْ ، ساواء مان خطوط الخدمة التاي يقادمها المصارف النسجام داخلوا

، إذ غالباا ماا ت تقاديمها، أو حتاى أسالوب توزيعهااالزبون الاذي يطلبهاا، أو مان مساتلزما

 تشاااااترك هاااااذه الخطاااااوط بصااااافات معيناااااة ومميااااازة مااااان حياااااث توزياااااع الخدماااااة أو

واحاد، أو إمكانياة رجال البياع  مجموعاة مان الخادمات فاي إعاالن المشاترك عان اإلعالن

 وفاي أي قسام كاان مان األقساام ،/الموظف من التعريف بأية خدمة مان الخادمات المتاحاة

 .  بالمصرف
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ا   : إستراتيجية المنتوج المصرفي: ثالثا

المنتج بوصفه مصدر اإلشباع الكامن أو مصدر حل  يعرف: المنتج )الخدمة( المصرفي .1

أي شيء يمكن : المنتج هو رتقبين، إذ يرى "كوتلر" أنمشاكل المشترين المحتملين أو الم

عرضه في السوق لجذب االنتباه أو االمتالك أو االستخدام أو االستهالك، والمنتج يتضمن 

  . أشياء مادية، خدمات، أشخاص، منظمات وأفكار

)حسابات التوفير، شهادات اإليداع، معالجة  الخدمات المصرفية مثل وفي هذا اإلطار فإن

 . اآلليشيكات، خدمات حفظ األمانات، خدمات إدارة النقد، القروض، وخدمات الصرف ال

ً المنتج المصرفي بأنه . كلها عبارة عن منتجات (وغيرها )مجموعة من : ويعرف اَيضا

 . (الزبائن األنشطة والفعاليات الخدمية التي يقدمها المصرف لغرض تلبية حاجات ورغبات 

المنتج المصرفي يتضمن أنشطة وفعاليات متنوعة  مالحظة بأن فمن التعريف السابق يمكن

ومتعددة ـ تتمثل في خدمة من الخدمات المصرفية التي تتوافر لدى المصرف لغرض 

 . تقديمها للزبائن بالشكل الذي يحقق لهم حاجاتهم ورغباتهم في هذا المجال

من الخدمات والتي  )خدمة أو حزمة: يعرف المنتج الخدمي المصرفي بكونه كما يمكن أن

لهدف أو مجموعة من  ،تقدم ألية جهة مستفيدة من مصرف أو مجموعة من المصارف

صاحب األولوية الخاصة بالتوجه  –تقييم الزبون  إال أنه يمكن التأكيد أن. األهداف السوقية(

ودتها تكمن في للخدمة وحكمه على ج –التسويقي المصرفي الحديث لدى المصارف اليوم 

ونظرا ألن هذا التقييم يختلف باختالف المعايير المستخدمة من قبل  . ته وتوقعاتهإدراكا

والتي غالبا ما تتفاوت بينهم، فإنه يمكن التمييز بين ثالثة مستويات من إدراك  ،الزبائن

 . للخدمة المصرفية )المنتج المصرفي( الزبون

سوق من منتجات والخدمات إلى إنتاج ما يباع في ال إستراتيجية المنتوج المصرفيتهدف 

 الزبائنأكبر عدد ممكن من  ذبالحاليين والعمل على ج الزبائنالتي تلبي حاجيات ورغبات 

ة المتوقعين، وذلك عن طريق خلق منتوجات جديدة والعمل على العناية بالمنتجات الموجود

 : وتتمثل استراتيجيات المنتج المصرفي باآلتي . وتحسينها

يقصد به قيام المصرف باستحداث خدمات : في الخدمات المصرفيةإستراتيجية التوسع .أ 

مثل شهادات اإليداع التي  الزبائنجديدة أو تطوير خدمات قائمة بما يتالءم مع رغبات 

 . يتم تحديد فترات استحقاقها أو مبالغها بناء على رغبة العمل

األكثر ربحية  بالتركيز على خدمات المصرفية: إستراتيجية تقليص الخدمات الموجودة.ب 

فتتبع هذه اإلستراتيجيات لمواجهة تقلبات النشاط المصرفي نتيجة للتغيرات الموسمية أو 

الدائمة في الطلب على الخدمات المصرفية ففي حاالت االنكماش االقتصادي تلجأ 

 . المصارف عادةً إلى االستثمار في السندات حكومية وتقليص حجم القروض

تلجأ بعض المصارف إلى التركيز على : خدمة / خدمات معينةإستراتيجية التركيز على .ج 

نشاط أو خدمة معينة كأن لتركيز نشاطها االفتراضي في مجال معين ) القروض 

  . المستوردين أو ذوي الدخول المرتفع الزبائناالستثمارية أو إنتاجية ( أو فئة معينة من 
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جات جديدة يعني أن هناك رغبات إن القيام بخلق منت: إستراتيجية خلق المنتجات جديدة.د 

يعمل المصرف على تلبيتها بحيث يسمح هذا المنتوج بجلب زبائن جدد شرط أن تتماشى 

ولخلق منتجات جديدة يجب أن تعتمد على ثالثة عناصر  الزبائنهذه المنتجات ورغبات 

 . التكنولوجيا( –الزبون  -الحاجة  -): أساسية هي

محافظة على المنتوجات المصرفية ومتابعتها من إن الصيانة وال: صيانة المنتوج.ه 

العناصر األساسية لسياسة المنتوج المصرفي، وبما أن المنتوجات المصرفية تتقادم ببطء 

وهذا للحفاظ  . فإن على المصرف إعادة إنعاشها في كل مرحلة من مراحل حياة المنتوج

جل البقاء والحفاظ على جودة المنتوج وذلك بوضع إستراتيجية تسويقية محكمة من أ

 . على استمراريتها

اإلطار  هذا وفي المحتدمة المنافسة ظل في: المصرفية الخدمات وتنويع تطوير (1

 الى خدماتها للوصول وتنويع الزبائن الحتياجات كافة على المصارف تلبية يجب

 الشخصية بالقروض اإلهتمام: الخدمات هذه أهم ومن مفهوم المصارف الشاملة تطبيق

 وحدات سكنية شراء: مثل والعائلية الشخصية اإلحتياجات لتمويل تستخدم والتي

 المتناهيةيرة الصغ للمشروعات القروض بتقديم منزلية؛ واإلهتمام جهزةأو وسيارات

  . الصغر

وكذلك  . فضال عن االهتمام بتقديم القروض للمشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر

خالل هذه المرحلة فإن هناك حاجة إلى تقديم  على صيرفة التجزئة أهمية التركيز

 Financialالتمويلي  التأجير): بعض الخدمات الحديثة أو التوسع في القائم منها مثل

Leasing -  القروض المشتركةSyndicated Loans-  خصم الفواتير التجارية

Factoring-  شراء التزامات التصديرForfaiting) . 

تغطية من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة و الصرف مثل تقديم خدمات التحوط و ال (2

عقود الخيارات والمستقبليات، باإلضافة إلى العقود اآلجلة و اتفاقيات أسعار الفائدة 

 . اآلجلة

لدراسة مزيج خطوط : 73المضامين اإلستراتيجية لدراسة مزيج الخدمة المصرفية .2

 : في نوردها فيما يليالخدمة المصرفية مضامين إستراتيجية في التسويق المصر

يكون عدد خطوط الخدمات التي يقدمها المصرف كبيرا، بحيث يعكس قدرا  يجب إن-أ 

من التنوع في الخدمات المصرفية المقدمة، ويجب أن يكون هذا العدد بمستوى ما 

 فدرجة التنوع في الخدمات المصرفية المقدمة من شأنها أن ،تقدمه المصارف المنافسة

 لتنافسية للمصرف تعزز من القدرة ا

إن إدارة المصرف يجب أن تحافظ على التوازن بين ما تقدمه من خدمات مصرفية -ب 

ويمكن االسترشاد هنا بمتوسط عدد خطوط الخدمة التي  ،تحفظ البنية الهيكلية للمزيج

 . تقدمها المصارف المنافسة كأساس في تحديد العدد المناسب لهذه الخطوط

يمكن تقسيمها م الخدمة المصرفية وطبيعة الطلب عليها بالنظر إلى تكرارية استخدا-ج 

خدمات مصرفية  - . خدمات مصرفية تسويقية -. خدمات مصرفية ميسرة -): إلى
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تمتد  وفي ظل عملية تنويع الخدمات يجب أن. (4-8جدول)كما يصورها  . خاصة(

 . الخدمات في المصرف لتشمل مختلف هذه التصنيفات

صرف نحو التنويع في يرتكز عليها توجيه الم ي يجب أنالقاعدة الرئيسية الت إن-د 

تختلف عن  يشبع حاجات معينة لدى الزبون يجب أن كل خط ، هي أنخطوط الخدمات

 . تلك الحاجات التي يشبعها خط خدمات أخرى

وط الخدمة إن القدرة التنافسية للمصرف تكمن في درجة التنوع التي توفرها خط-ه 

 ثما درجة التمايز التي يوفرها عمق هذه الخطوط، و، وكذالمصرفية )سعة المزيج(

 . حصول المصرف على حصة سوقية أكبر

يمثل المنتج احد المتغيرات األربعة في المزيج التسويقي, وهو من : كفاءة المنتج  .3

الن قرارات  العوامل الداخلية التي يمكن السيطرة عليها والتحكم بها على نحو واسع

قرارات الشراء, ويعد المنتج قلب المزيج  تنظم من يعالتسعير والترويج والتوز

  . 74التسويقي

إن كفاءة المنتج تتحقق من خالل قدرتها على جعل الزبون يختارها من بين باقي األنواع 

األخرى للمنتج نفسه, ويستند اختيار الزبون لنوع معين على اعتبارات كثيرة منها كونها 

أو لجودتها العالية  تجاه العالمة والء ر, أو لوجودتناسب وقدرته الشرائية من حيث السع

أو لعمرها الطويل أو لتأثير وجذب تلك النوعية من خالل لونها أو حجمها أو طريقة 

تغليفها أو رائحتها أو حجم منفعتها أو متانتها أو سهولة استخدامها أو كونها أمينة عند 

  . 75االستخدام وغيرها

 . نتج ( من خالل عناصر المزيج التسويقيقياس الكفاءة التسويقية )للم

 

 نسبة التغير في المخرجات

 100  ×  -------------------------------- كفاءة المنتج =

 نسبة التغير في المدخالت

 

 عدد أنواع المنتجات

 100 × ------------------------- كفاءة مزيج المنتج = كذلك

 عدد الخطوط
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 المبحث الثاني
 والتوزيع والترويج  سعيرتال اتتراتيجيإس

( هااو األكثاار مرونااة ماان Priceان السااعر ) : تسللعير الخللدمات المصللرفيةإسللتراتيجية : أول

عناصاار الماازيج التسااويقي ويتعلااق بأسااعار الفائاادة والعمااوالت والرسااوم التااي يحصاال عليهااا 

التاي تاؤثر فاي نجااح المصرف لقااء تقديماه الخادمات, ويعاد أحاد أهام القارارات اإلساتراتيجية 

وفي الوقت نفسه يُعّد السعر أحد أهم العوامل الماؤثرة  . 76 الزبائنربحيته وجذبه  المصرف و

فيتمثل السعر بموازنة المنفعة التي يحصال عليهاا  . قرار الشراء لهذه الخدمة الزبون في اتخاذ

 . 77الخدمااة التبادليااة بااالقيم النقديااة التااي ياادفعونها إذ أن السااعر هااو الااذي يحاادد قيمااة الزبااائن

 . تتناساب ماع ساعرها مان منفعاة ال الزباون وعكس ذلك يؤدي إلى فجاوة باين ماا يحصال علياه

  .  78إذن التسعير هو فن ترجمة قيمة الخدمة في وقت ما إلى قيمة نقدية

 الزبااائنمنتجاتنااا بنقااوده، نحاان كااذلك بوصاافنا مسااوقين نشااتري نقااود  فكمااا يشااتري الزبااون

الساعر دوراً مهمااً فاي  ياؤديف . لموازنة تاتم وفقااً لمتطلباات العارض والطلاببمنتجاتنا وهذه ا

تسويق الخدمات أو المنتجات المصرفية والباد مان المروناة فاي تحدياد األساعار وتمييزهاا مان 

موقف آلخر وأحيانا من زباون آلخار فاي بعاض المصاارف ويُحادد الساعر فاي ضاوء عوامال 

وأن مهاارات . الطلاب فاي الساوق( - المنافساة -الاربح  هاامش -لتساويق) التكاليف ا: عدة منها

التسويق تتعلق بكيفية الحصول علاى األماوال بأقال تكلفاة ممكناة وتشاغيل هاذه األماوال باأعلى 

 وأحياناً يتجه المصرف الاى كساب ،الزبائنكفاءة ممكنة وأعلى عائد ممكن ومصدر ذلك دائماً 

ً  الكبيار )الملايء( بتقاديم خصاوم كثار  لاه الزبون ربماا ينتهاي  . أو تقاديم خادمات مجانياة أحياناا

يمكان أن تكاون المنافساة علاى أسااس ساعري، كماا يمكان أن  . 79األمر بأن يكون غيار ماربح

تكااون علااى أساااس غياار سااعري أمااا فااي المنافسااة المصاارفية فقااد تضاااءلت أهميااة المنافسااة 

ائج ساالبية علااى أرباااح السااعرية ألنهااا قااد تنااتج حاارب أسااعار ال تخاادم أحااداً، باال يكااون لهااا نتاا

 . المصرف، بل ربما على بقاء واستمرار بعضها

أما المنافسة غير السعرية فإنها تستند إلى تقاديم مجموعاة مان الخادمات المصارفية التاي تساهم 

وهااذه الخاادمات تتنااافس عليهااا  . وتحفياازه إليااداع أموالااه لاادى المصاارف الزبااون فااي جااذب

فاإلساااتراتيجية  ،.80فااااض التكااااليف التساااويقالمصاااارف مااان خاااالل السااارعة والدقاااة و انخ

التسااويقية تركااز علااى المنافسااة غياار السااعرية ماان خااالل عناصاار الماازيج التسااويقي األخاارى 

ياتم تساعير الخدماة المصارفية لتصابح أكثار مالءماة . 81كجودة الخدمة أو التوزياع أو التارويج

المصارفي ال ينصارف فقاط  بحيث يستطيع تحمله ويقتنع به والتسعير في العمل ،الزبون لقدرة

إلى عامال التكلفاة فاي ممارساة النشااط، بال إناه يارتبط بعامال اإليارادات والعوائاد التاي يمكان 

الحصول عليها من ممارسة هذا النشاط، وتلعب قارارات التساعير دوراً كبياراً فاي إساتراتيجية 

لسالعة، أهاداف التسويق إْذ يجب أن يوضع السعر بالعالقة مع عناصر أخرى مثل دورة حيااة ا

البيع والحصة من الساوق وهنااك عادة أناواع مان األساعار مثال الفوائاد، والعماوالت والرساوم 

يجاب أن تكاون أهاداف المصاارف واضاحة بالنسابة لعملااه  . وأساعار بعاض الخادمات األخاارى

ككل وإلستراتيجية التسويق المتبعة لديه، بحيث تكون هذه األهداف متمشية مع أساعار خدماتاه 

سعر له نتائج على األرباح، وزيادة أو نقص حصة المصرف من الساوق لاذلك يجاب أن ألن ال
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يتخااذ قاارار التسااعير علااى بينااة ماان أهااداف المصاارف اإلسااتراتيجية العامااة، كمااا يجااب علااى 

يااتم اتخاااذ  . المصاارف أن يخطااط لااردود فعاال المنافسااين لكاال إسااتراتيجية تسااعير يقااوم بهااا

مطلااوب تحديااد أسااعار لخاادمات جدياادة، أو تغيياار أسااعار قاارارات التسااعير عناادما يكااون ماان ال

الخاادمات الحاليااة، وعنااد تسااعير خدمااة جدياادة يجااب أن يأخااذ المصاارف ثالثااة أهااداف بعااين 

المحافظة على قاوة المصارف تجااه  - الزبائنجعل الخدمة مقبولة ومرغوبة من قبل  (االعتبار

  .  خلق أرباح( -المنافسين

تكلفة و التساعير، إْذ يتوجاب حسااب التكلفاة بدقاه حتاى تاتمكن يأتي حساب ال ومن ناحية أخري

و يجب أن تشمل أيضا عملياة تحدياد األساعار أو  . من تحديد سعر غير مبالغ فيه يقبله الزبون

. بناء اساتراتيجية التساعير فهام ومعرفاة هيكال التكلفاة ) التكااليف الثابتاة و التكااليف المتغيارة(

إذا كاااان المناااتج المصااارفي جدياااد، أو تساااتعرض البياناااات ساااوف تحتااااج إلاااى تقااادير التكلفاااة 

وعلاى كال  من الضروري توزيع التكلفة علاى كال وحاده لاديك . الموجودة إذا كان المنتج قديم

التدريب و التطوير زيادة جودة المنتج أو الخدماة ويساعد . نوع إذا ما كان لديك اكثر من منتج

التااي تساااعد علااى خفااض التكاااليف الخاصااة بكاال كمااا يساااعد علااى زيااادة القاادرة علااى اإلنتاااج 

وحاده مااع توزيااع التكاااليف علااى حجام كبياار ماان اإلنتاااج ممااا يمكناك ماان وضااع سااعر مناسااب 

المصرف أنات بحاجاة إلاى تحليال ساليم للساوق المساتهدف،  جاذب للزبائن الستمرارية ونجاح

والسااوق  محااددين زبااائنالتعاارف علااى  . الزبااائنيجااب أن يكااون هناااك فئااة مسااتهدفة ماان 

 .  المستهدفة مهم جدا للمشروع لعمل حملة تسويق تركز على المنتج المصرفي

وقااد ظهاارت مااؤخراً توجهااات حقيقيااة نحااو وضااع إسااتراتيجية عالميااة للتسااعير فااي مواجهااة 

تحديات العولمة وانفتاح األسواق وتحرير تجارة المنتجات والخدمات، وبماا يتايح تحقياق رباح 

لمؤسسات جميعها على البقاء واالرتقاء بعاد أن أصابح العاالم أشابه مالئم يساعد المصارف و ا

الحاااليين  الزبااائنف ،بقريااة صااغيرة إذ تاازداد درجااة الثقااة باالتصااال اإللكترونااي بماارور الوقاات

والمحتملين ينتشرون في أسواق عاّدة وفاي دول عاّدة ماع اخاتالف فاي طبيعاة البيئاات ومان ثام 

عر البد أن يكون مناسباً في أي مكاان وفاي أي ساوق كماا االحتياجات والتوقعات لذلك فإن الس

يجااب أن يكااون متوافقاااً مااع مسااتويات األسااعار السااائدة وقنااوات التوزيااع المسااتخدمة وبشااكل 

 .  82ينسجم مع عناصر المزيج التسويقي األخرى

إن تسعير الخدمات المصرفية يعتبر قرارا مهماً : 83 أهمية تسعير الخدمات المصرفية .1

تيجية التسويقية ويدور النقاش دائما حول األسعار التي يجب أن يتقاضاها في اإلسترا

لمصرف، بحيث نجد عدة عوامل المصرف من زبائنه ويرتبط التسعير باألهداف التسويقية ل

على إستراتيجية التسعير للخدمات المصرفية مثل دورة حياة الخدمة المصرفية، تؤثر 

واألهداف البيعية وحصة المصرف في السوق،  متطلبات محفظة الخدمات المصرفية ككل

وهذا ال يفسر بعدم إرتباط تكاليف تقديم هذه الخدمات بالتسعير وإنما السياسة التقليدية 

المتبعة من طرف المصارف لفترة طويلة تقوم على تحديد األسعار على أساس التكاليف 

تعتبر التكاليف المحدد األساسي بالدرجة األولى، إال أن اإلستراتيجية التسويقية للتسعير ال 

 ظروف السوق، المنافسة: للسعر بل هناك عوامل أخرى يجب أن تؤخذ بعين اإلعتبار مثل
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تتجلى أهمية قرارات التسعير في كونها تؤثر وتتأثر بأطراف عديدة ويظهر ذلك  . وغيرها

  (6)من خالل عدة جوانب

لمستوى المبيعات من السلع تعتبر األسعار المحدد الرئيسي : النظر اإلقتصادية-أ 

والكثير من  ،والخدمات لذلك يعتبر السعر موضع إهتمام جميع النظريات اإلقتصادية

 . الباحثين اإلقتصاديين

بما أن األسعار تؤثر على معدالت التضخم وعلى الرفاهية : المستوى الحكومي -ب 

 . اإلجتماعية للمواطنين فإنها تخضع للدراسة والمراجعة الدائمة

على معدالت الربحية التي يحققها المصرف وذلك السعر  يؤثر: ثير على الربحيةالتأ -ج 

على  ثممن خالل العائد الذي يمكن الحصول عليه باإلضافة إلى تأثيره على الطلب و

  .مباشرة أي أن السعر يؤثر على ربحية المصرف ،حجم األعمال التي يمكن تحقيقـها

حيد الذي يحقق إيرادات للمصرف، بينما بقية لهذا نجد أن التسعير هو العنصر الو

إال أن  ،التوزيع تعتبر تكلفة للمصرف –الترويج  –عناصر المزيج التسويقي المنتج 

التسعير في المصارف يأخذ أشكاال متعددة منها معدالت سعر الفائدة على القروض أو 

اها المصرف مقابل الودائع باإلضافة إلى تحديد الرسوم واألتعاب والعموالت التي يتقاض

 . الخدمات المصرفية المقدمة للزبائن

إن سياسات التسعير لها تأثير طويل المدى : األهمية اإلستراتيجية لسياسات التسعير .2

على مبيعات المصرف وعلى تحقيق األهداف المتعلقة بحصته في السوق، كما تؤثر على 

ة فمثال إذا كانت اإلستراتيجية العوائد المتوقع الحصول عليها من بقية الخدمات المصرفي

المتبعة من طرف المصرف تسعى إلى رفع حصته في السوق خالل فترة زمنية معينة، فإن 

إستراتيجية التغلغل في السوق من خالل األسعار المنخفضة قد تكون مناسبة، وفي هذه 

الحالة يفضل المصرف الحصول على حصة معينة في السوق يفوق التركيز على الربح 

لسريع ومن جهة أخرى عند وصول الخدمة المصرفية إلى مرحلة النضج، يمكن للمصرف ا

أن ينظر إليها كمصدر للنقدية لتمويل التوسع في تقديم خدمات أخرى وهنا يلزم على 

المصرف المحافظة على األسعار أو زيادتها حتى لو كان ذلك على حساب المبيعات أو 

 . حصة المصرف في السوق

 : تي تؤخذ بالحسبان عن تحديد األسعار في المصرفالعوامل ال .3

إذ ينبغي دراسة الحالة االئتمانية للزبون وفيما إذا كانت : الموقف الئتماني للزبون .أ 

يمنح  الزبون حالته االئتمانية جيدة أم ال، وفي حالة الموقف االئتماني الجيّد فإن

ير أن ذلك ال يعني غ . معدالت أفضل لسعر الفائدة على القروض والعكس صحيح

تخفيض سعر الفائدة بالنسبة للزبون الجيد أو المليء مالياً، إذ يمكن أن يقوم المصرف ـ 

كزبائن دائمين ـ إلى منحهم شروط  الزبائنومن منطلق سعيه الكتساب أمثال هؤالء 

 . ائتمانية ميسرة من حيث األسعار أكثر من غيرهم

أي ائتمان هو المفاضلة بين العائد الذي إن أساس منح : درجة المخاطرة في السوق.ب 

سيحصل عليه المصرف من هذا المنح، وبين المخاطرة التي ينكشف تجاهها بمجّرد 
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خلق الدين والمخاطرة تأتي من الخسائر المحتملة نتيجة عدم قيام زبائن االئتمان 

مخاطرة لذلك يعتبر االئتمان مصدراً للربح وال . بالسداد الكامل أو في الوقت المحدد

بذات الوقت، وينبغي تحقيق الموازنة بينهما من خالل السعر الذي يجب أن يحدد على 

 . أساس عكس المخاطرة في السوق وتغطية الخسائر المحتملة الحدوث

درجت المصارف في تحديدها لألسعار التي تتقاضاها على التوجه : عامل التكلفة.ج 

جه التقليدي مفاده أن المصرف يتقاضى في وهذا التو . بالتكلفة عند تحديد هذه األسعار

رفعت المصارف ما  -فإذا ارتفعت التكاليف . النهاية ما يوازي التكاليف التي تحملّها

 . تتقاضاه من رسوم وعموالت في ضوء ارتفاع التكاليف

نظراً لتعّرض المصارف لدرجة كبيرة من المنافسة فقد اتجهت معظم : ظروف السوق .د 

عند  (Market Orientation)بفلسفة التوّجه بالسوق »رف المصارف إلى ما يع

ذلك عدم فصل التسعير عن أهداف االستراتيجية التسويقية  ومعنى . األسعارتحديد 

فال ينبغي للمسؤولين عن التسويق في المصارف التخّوف  ،للمصرف وظروف السوق

ة تقاضي ـ ليس من الحكم: السوق مثالمن إحداث تغيير في األسعار حسب ظروف 

يربط بين السعر والجودة أو يعتبر  الزبون باستمرار طالما أن الزبائنأسعار أقل من 

ومن جهة أخرى ينبغي ربط األسعار بدورة حياة المنتج )الخدمة  . السعر محدداً للقيمة

عند تقديم خدمة مصرفية جديدة للسوق يمكن أن يتّبع : فعلى سبيل المثال. المصرفيّة(

وتعني هذه  (Skimming Policy)ف بسياسة كشط السوق المصرف ما يعر

السياسة الدخول للسوق بسعر مرتفع ويلي ذلك تخفيض األسعار إذا تطلّب األمر متى 

 . تلقى أسعار المصرف قبوالً لدى قطاعات أخرى من السوق

تتحدد مدى مناسبة إتباع أي من سياسات : مرونة الطلب على الخدمات المصرفي ة .4

ـ واألخيرة تعني الدخول في السوق بسعر . ط السوق أو التغلغل بالسوق(التسعير )كش

: خاللتتحدد السياسة التسعيرية من : منخفض لمنع المنافسين المحملين من الدخول للسوق

وتعني درجة حساسية الطلب للتغيرات في األسعار وفي : مرونة الطلب في السوق مدى

ثيراً بالسعر أو أنه يتأثر ولكن لحّد أو نقطة بعض األسواق يالحظ أن الطلب ال يتأثر ك

التي تكون في شكل ودائع لدى المصارف يكون الطلب  الزبائنحسابات : مثال . معينة

أنه وبصرف النظر عن انخفاض معدالت الفائدة فسوف يظّل هناك  مرن حيثعليها غير 

رى هناك بعض من ناحية أخ . نسبة كبيرة من المودعين يحتفظون بودائعهم في المصرف

األسواق تكون حساسة للتغيرات في األسعار، ومع ذلك فإن مرونة الطلب بحّد ذاتها ال 

تفسر استجابة األسواق لمستويات األسعار المتغيرة ولكنها تعتبر أحد األساس التي تؤخذ 

 . بالحسبان عند تحديد األسعار

عند تسعير خدمات هناك اعتبار آخر يجب أن يؤخذ في الحسبان : الموقف التنافسي .5

والسؤال الذي ينبغي اإلجابة عليه . المصرف، وهو الموقف التنافسي للمصرف في السوق

أم أنّه تابع للمصارف  Price Makerهل المصرف قائد في عملية التسعير ): هنا هو

  . (؟Price Takerاألخرى في تحديد أسعار الخدمات التي يتخذوها 
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التنافسي الذي يتمتع به المصرف الفرصة للتأثير في هل يعطي الموقف : بعبارة أخرى

األسعار؟ وفي الغالب فإن مصرف ال تكون لديه فرصة كبيرة لتتقاضى أسعار تختلف بدرجة 

ويتوقف األمر  . كبيرة عن المنافسين، غير أن ذلك ال يعني أن يتقاضى نفس أسعار المنافسين

 . الخدمة تبرر تقاضي سعر معيّن عليهاإذ يرى أن بعض جوانب : للخدمة الزبون على تقييم

أن لديه ثقة في مدير الفرع أو مدير المصرف ولذلك  الزبون على سبيل المثال قد يشعر

 . فهناك بعض الجوانب التي تتيح حرية الحركة في سياسات تسعير الخدمات المصرفيّة

 اخلية. أساليب تسعير الخدمات المصرفي ة: يتم تحديد السعر انطالقا من عناصر د .6

ا لمدخل التكلفة  -أ  في الواقع العملي نجد أن الكثير من  «Cost Plus»التسعير طبقا

 ة: اآلتيإجراءات التسعير في المصارف مبنيّة على مدخل التكلفة وتمثله المعادلة 

 تكلفة اإلنتاج + تكلفة التسويق + المصروفات اإلدارية + هامش الربح = السعر

عير يضع المصرف لنفسه مستوى مستهدف من األرباح ينبغي وبإتباع هذا المدخل في التس

تحقيقه عند مستوى معيّن من المبيعات، وهذه الطريقة مبنّية على ما يعرف بأسلوب تحليل 

 .التعادل 

ا لمدخل السوق -ب  خذ هذا المدخل في حسابه عند تحديد السعر عوامل : يأالتسعير طبقا

 من أسعار. ما يمكن أن يتحّمله السوق  عدة منها: 

 أنشطة المنافسين.  (1

 إدراك الزبائن للعالقة بين السعر  (2

 وجودة الخدمة المصرفية المقدمة.  (3

 األهداف الكليّة لالستراتيجية التسويقية للمصرف. (4

 ة إلى هذا المدخل:اآلتيوتشير المعادلة 

 السعر ـ )تكاليف اإلنتاج + تكاليف التسويق + المصروفات اإلداري ة( = هامش الربح

ويتسم هذا المدخل بأنه يربط أسعار الخدمات المصرفيّة بالقيمة أو المنفعة التي يعتقد الزبائن 

 أنهم سيحصلون عليها من شراء الخدمات. 

إن االستراتيجيات الخاصة بالكشط أو االختراق تتعلق بعض طرق التسعير األخرى:   -ج 

االستراتيجيات السعرية بالدرجة األولى بتسعير الخدمات الجديدة، إال أن هناك بعض 

األخرى التي قد تلجأ المصارف الستخدامها سواء بالنسبة إلعادة تسعير الخدمات الحالية 

 أو عند تقديم خدمات جديدة ومن أبرزها: 

فلسفة هذه ـ  :Relationship Pricingلتسعير القائم على العالقات: ا (1

تشجيع الزبون على  : أن المصرف يمكن أن يحقق منافع متعددة من خاللالطريقة

ويشجع  .استخدام أكثر من خدمة أو تكثيف معامالته في الخدمة المقدمة إليه بالفعل

رفع معدالت الفائدة  -تخفيض العموالت.  -المصرف الزبون على ذلك من خالل: )

الحّد من أسعار الفائدة على القروض عند  –على الحسابات اإلدخارية أو االستثمارية. 

من أهم المتطلبات لنجاح هذه الطريقة وجود نظام  .في أكثر من حساب تعامل الزبون

 .متكامل للمعلومات يساعد على معرفة المعلومات الكاملة حول زبون معين وخدماته(
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 الفوائد التي يجنيها المصرف من هذه الطريقة: 

  انخفاض التكلفة: حيث أنه من األفضل من حيث خدمة الزبون واحد يتعامل في

 ثة حسابات من خدمة ثالثة زبائن يتعامل كل منهم في خدمة واحدة. ثال

  الحفاظ على الزبون: كلما زاد عدد الحسابات التي يتعامل بها الزبون كلما كان

 من السهل االحتفاظ به. 

  زيادة الربحيّة: حيث أن الربحية اإلجمالية التي تُحقّق من تقديم خدمات متكاملة

 يمكن تحقيقها في حال بيع كل خدمة بصفة منفردة.  لزبون أفضل من تلك التي

 Behavioral Modification: التسعير القائم على تعديل السلوك (2

Pricing يستخدم هذا األسلوب لحث الزبائن على اتخاذ تصّرف معيّن إما عن طريق

 تقليل التكلفة أو زيادة الربح. 

حال قيامه بصرف مبالغ نقدية  مثال: قيام المصرف بتحميل الزبون ومصروفات معينة في

(، بينما يعفى منها إذا قام بالسحب عن طريق استخدام Tellerمن خالل موظف الشبّاك )

 .الصّراف اآللي، وهذا بمثابة دفع للزبون الستخدام الصّراف اآللي

يعد  التسويقي المهمة وأكثرها مرونة, بل السعر احد عناصر المزيج يعد: كفاءة السعر .7

 العالقة بين باستخدام الكفاءة السعرية و تتحقق . 84بعد المنتج التسويقي المزيج أهم عناصر

وتحسين  ممكنة كلفة بأقل إلى الزبون وإيصاله المنتج تتحقق بعرض كما . والشراء البيع

لتحقيق  إضافة له بالمنتج وتكوين قناعة الزبون, لرغبات والشراء كاستجابة عمليتي البيع

  . تحقيقها غوب فيأهداف التسعير المر

لسعر يالئم الزبون ويفضي  أن ابسط أشكال تحقيق الكفاءة السعرية تكون بتحديد المؤسسةو

كلفها الكلية ويحقق أهدافها الربحية, وقدرة ذلك السعر على تحقيق مصالح جميع األطراف 

 . 85ذات العالقة بالسعر

 لتسويقيقياس الكفاءة التسويقية )للسعر ( من خالل عناصر المزيج ا

 نسبة الخصم في األسعار                            نسبة التغير في األسعار                   

 --------------------- كذلك                            ------------------- كفاءة التسعير =

      حجم المبيعات                                             حجم المبيعات                     
  

إن السياسات واإلستراتيجيات : العالقة بين السعر والعناصر األخرى للمزيج التسويقي .8

وتنمية األعمال يمكن أن نجدها في الخطة العامة للمصرف  الزبائنالعامة المطبقة لجذب 

عليه خالل السنوات  التي تحدد الموقع السوقي المالي للمصرف والموقع الذي يود أن يكون

القليلة القادمة، وتحقيق الهدف من هذه الخطة وللوصول إلى نتائج معينة يصعب اإلعتماد 

على عنصر واحد من المزيج ألن تحقيق النتائج يكون بالتنسيق وإدماج بين كافة األنشطة 

رى ربط العناصر األخ والمهارات التسويقية المتاحة، لهذا يصعب الحديث عن السعر بدون

ومن جهة أخرى نرى أن التسعير يتم تقييمه على فترات متباعدة نوعا ما، ولهذا  . للمزيج

ونظرا ألن  . تعتبر مراجعة السياسات واإلستراتيجيات لعناصر المزيج عملية مستمرة

السياسات التسعيرية التي يتبعها المنافسون لها تأثير قوي في السوق فإنه يصعب تقييم 
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دوري منتظم باإلضافة إلى أن قوانين العرض والطلب تؤثر على عملية السعر على أساس 

التسعير ولكن ليس بنفس درجة تأثيرها على السلع المادية ألن للجودة والتعبئة والتغليف 

ولتحديد مستوى السعر النهائي يجب   .التجاري دورا مهما في تحديد مستوى الطلب واالسم

لمزيج التسويقي في إطار منسق ومتكامل يؤدي إلى أن يأخذ في عين اإلعتبار عناصر ا

 : ، ومن أهم هذه اإلعتبارات نذكرتزيادة الطلب على الخدما

وهذا من خالل اإلستراتيجية المطبقة من  ،رد فعل الحكومة على تغيرات األسعار -أ

  . طرف المصرف المركزي

 . األهداف التي يريد المصرف تحقيقها -ب

جل للمصرف خاصة ما يتعلق بالحصة السوقية األهداف التسويقية قصيرة األ -ج

 . والربحية

 . للتغيرات في األسعار الزبائنرد فعل  -د

 . رد فعل المنافسة -ه

  . الظروف البيئية العامة -و

 ،الربح: ةاآلتييهدف المصرف من وراء وضع إستراتيجية التسعير على األهداف  .9

جديدة وتوضيحها على البقاء، الحصول على مكانة مرموقة في السوق وإيجاد منتوجات 

 : النحو اآلتي

 .تحديد السعر الذي يحقق أكبر قدر ممكن من الربح للمصرف: هدف الربح -ز

لمواجهة المنافسة في السوق يركز المصرف على إستراتيجية : هدف البقاء -ح

 . السوق للسعر ويهتم فقط بتغطية التكاليف

المصرف على انتهاج  هنا يعمل: هدف الحصول على مكانة مرموقة في السوق -ط

إستراتيجية التمكن من السوق وذلك بوضع سعر معقول للمنتوج ليجلب أكبر عدد ممكن 

 . تحقق األرباح على المدى الطويل ثمو الزبائنمن 

حيث نجد بعض المصارف تريد أن تكون رائدة في : هدف إيجاد منتجات جديدة -ي

تجاتها الجديدة وذلك لتغطية مجال الجودة هذا ما يحتم عليها تحديد سعر مرتفع لمن

 . التكاليف الناتجة عن البحث والتطوير التي كلفتها المنتوجات الجديدة

ومما سبق نرى أن األسعار تلعب دورا مهماً في تحقيق األهداف التسويقية لعناصر محفظة   

الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف، ويجب أن ينظر إلى قرار التسعير لخدمة 

معينة على أساس عالقته بالمتطلبات األساسية إلستراتيجية السوق الكلية للمصرف، مصرفية 

، ويصور الشكل اآلتي إطارا متكامال للعوامل المؤثرة على وضع اإلستراتيجية الكلية للتسعير

 . ( على النحو اآلتي:2-8كما يستعرضها الشكل)
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 راتيجية التسعيرإطار متكامل للعوامل المؤثرة على وضع إست: (2-8)شكلال

البيان للطباعة والنشر، الطبعة  ،تسويق الخدمات المصرفية ،عوض بدير الحداد: المرجع

 . 216ص  ،1999األولى 

 

ا  الخدمات المصرفي ة )المكان( إستراتيجية توزيع: ثانيا
الاى التوزياع  Placeيشير المكاان : 86

ن فاي جعال الخدماة أقارب ماا إن أهمية قنوات التوزيع في الخدمات المصرفية تكم: المصرفي

وال تكلفه مشقة االنتقال إليهاا أو تحمال عابء وجهاد مان أجال االساتفادة مان  الزبون تكون من

الخدمات التي يقدمها المصرف إْذ يقوم المصارف بتوزياع خدماتاه بوسايلتين أساسايتين األولاى 

ماح لابعض المنتشرة داخل البالد وخارجها، واألخرى عن طريق الس عن طريق شبكة فروعه

المصارف أو من خالل وكاالت خاصة في المناطق التاي ال يوجاد لاه فيهاا فارع أو فاروع، إْذ 

تقاوم تلااك المصااارف أو الوكاااالت بتوزيااع خدماتااه مثال تقااديم خدمااة الحسااابات الجاريااة تحاات 

إن المركااز التنافسااي ألي  . وشااهادات اإليااداع وخدمااة التحااويالت الطلااب والودائااع ألجاال

بالدرجة األولى على قدرته وإمكانيته في توصيل منتجاته وخدماتاه إلاى زبائناه مصرف يعتمد 

يعبار عان النشااط الاذي يضافي  أي توزيع هذه المنتجات أو الخادمات، وهاو . بالشكل المناسب

فااالتوزيع هااو النشاااط التسااويقي الااذي  . 87علااى الخدمااة المصاارفية منفعتهااا المكانيااة والزمانيااة

ويمثال القارارات واألنشاطة التاي تهادف  . 88رفي بالفاعلية المطلوباةيزود نظام التسويق المص

إلى جعل الخدمة المصرفية في متناول ياد المساتفيد مان خاالل قناوات التوزياع التاي تُعاد حلقاة 

 . بين المنتج )المصرف( والمستفيد النهائي ) الزبون ( الوصل ما

 الزباائنوباذلك تحاافظ علاى  . اان قناة التوزيع هي وسيلة تهدف إلاى تساهيل إيصاال خدماة ما 

ويتم اختياار القنااة التوزيعياة مان خاالل اختباار القناوات التاي  . الحاليين واستقطاب زبائن جدد

رفع ربحية المصاارف علاى المادى القرياب والبعياد وهاذا يعناي تاوفير  ،تزيد من طلب الخدمة

مصاارف فاي بنااء أنظماة وهذا يعتماد علاى قادرة وكفااءة ال ،الخدمات المثلى بأدنى كلفة ممكنة
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توزيع فاعلة، وهنا يظهر الدور األساسي لكفااءة مقادمي الخدماة وكفااءة متخاذي قارار اختياار 

منفذ التوزيع المناسب الذي يعد من القرارات المهمة التي تؤثر علاى بقياة القارارات التساويقية 

فسة األخرى وهذا يتطلب دراسات وبحوث لظروف المصرف وظروف السوق وظروف المنا

وعليه يُعّد هذا العنصر من أكثر عناصر المازيج التساويقي التاي  . ورغباتهم الزبائنوظروف 

تتأثر بالتطور واالبتكار، فمن خالل منافاذ التوزياع المختلفاة للمنتجاات أو الخادمات المصارفية 

سااواء أكاناات فروعاااً أم مكاتااب أم أجهاازة صااراف إلااى أم غيرهااا يمكاان التغلغاال فااي األسااواق 

 .  الزبائنول إلى أكبر عدد من والوص

ومااا يؤكااد ذلااك اتجااااه العديااد ماان المصاااارف مااؤخراً فااي أغلاااب دول العااالم نحااو الطااارق  

علاى  الزباون واألساليب التي تعتمد بالدرجة األولى التقنية المتقدمة في تساهيل عملياة حصاول

درة علااى طلااب القاا الزبااائنالمنااتج أو الخدمااة المصاارفية أينمااا كااان وإْذمااا حاال إذ أصاابح لاادى 

منتجاااات أو خااادمات أكثااار وبطااارق ووساااائل مختلفاااة مااان مناااازلهم أو مكااااتبهم أو أي مكاااان 

يتواجدون فيه، عبر المصرف الناطق، اإلنترنت المصرفي، المصارف الخلاوي، وغيرهاا مان 

القنااوات اإللكترونيااة، فمااع تراجااع العماال المصاارفي التقلياادي أصاابح لزاماااً علااى المصااارف 

ييار واإلفاادة مناه عان طرياق إثاراء منافاذ التوزياع لاديها بإضاافة المزياد مان إدراك حتمية التغ

إذ إن حرياة االختياار لزباائن الياوم تختلاف كثياراً عماا كانات علياه فيماا  . القنوات اإللكترونياة

  .  89سبق

إن المؤسسااات تركااز فااي : أهميللة عنصللر "المكللان" فللي توزيللع الخللدمات المصللرفية -1

للماازيج التسااويقي وهااي المنااتج، التسااعير والتاارويج وتهماال  الغالااب علااى العناصاار الثالثااة

العنصر الرابع وهو التوزياع، لاذا قامات دراساة باالتركيز علاى ضارورة التفاعال والتكامال 

–بااين العناصاار األربعااة، وعنصاار التوزيااع فااي مجااال الخدمااة المصاارفية يعنااي المكااان

place- بشااكل فعلااي،  الزبااون أو الوساايلة التااي يمكاان بهااا للمصاارف إيصااال خدماتااه إلااى

وتظهر أهمية هذا النشاط في كونه يمثل قيمة مضافة إلاى الخدماة المصارفية وهاي المنفعاة 

الزمنيااة والمكانيااة، أي أن المصاارف يسااتخدم منافااذ التوزيااع للتأكااد ماان وصااول الخدمااة 

يعااد إختيااار موقااع فااروع المصاارف ماان أهاام  . 90للزبااون فااي الوقاات والمكااان المناساابين

أو الماارتقبين، لااذا فااإن نجاااح المصاارف  الحاااليين الزبااائنسااهلة للتوزيااع علااى العواماال الم

 ماارتبط باختيااار موقااع فروعااه وحساان توزيعهااا فااي تحقيااق أهدافااه وربحيتااه ومااا يناسااب

 .  وفقا إلعتبارات التكلفة والعائد الزبون

لاى تنقسام هاده المعاايير إ: المعايير التي تحكم إختيار منافلذ توزيلع الخلدمات المصلرفية -2

 .  وأخرى تتعلق بالمصرف الزبائنمعايير تتعلق ب ،قسمين

إن الهاادف النهااائي لمنافااذ التوزيااع بالنساابة للمصاارف هااو : الزبللائنالمعللايير المتعلقللة ب.أ 

حسااب رغبتااه ومتطلباتااه وبااين إمكانيااات  الزبااون ماادى تناسااب وصااول الخدمااة إلااى

الخدمة للزباون ؟  المصرف من ناحية أخرى، ويطرح هنا هذا التساؤل ما مدى مالءمة

في إختيار المصرف المالئم له في تعامله، فعلاى  الزبون والمالءمة هي أهم قرار يتخذه

األفااراد معيااارهم فااي إختيااار الفاارع أو المصاارف هااو سااهولة  الزبااائنساابيل المثااال، 
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الوصول إلى هذا األخير أي قربه من مكان السكن أو العمال وقاد تترتاب علاى إساتخدام 

 الزباائنأماا بالنسابة لكباار  . آللي فاي تحقياق عنصار المالئماة للزباونأجهزة الصرف ا

فاإن عنصار المالءماة لهام يعناي تواجاد ماوظفي المصارف فاي  المؤسسااتمن التجار و

 .  مكاتبهم للتعرف على إحتياجاتهم وتقديم خدمات إضافية لهم

إلاى ليس بحاجاة  المؤسساتإن المصرف عكس كثير من : المعايير المتعلقة بالمصرف.ب 

، وهذه الميزة توفر للمصرف درجة كبيرة من المرونة تمكنه مان تصاميم شابكة وسطاء

ويعتبار عنصار اإلتاحاة أهام  ،الفروع التاي تساتجيب إلحتياجاات الساوق بكفااءة وفعالياة

المعايير المتعلقة بالمصرف، ويضاف هذا العنصر إلى عنصر المالءماة فاي إعتباارات 

فاإن لام تكان  ،إلختياار المصارف أو الفارع منظمااتأو سواء كانوا أفراد  الزبائن معظم

هاذا المفهاوم يحقاق  ثامالخدمة متاحة في الوقت المناسب فهذا سيخفض مان المبيعاات، و

قيمة مضافة للجهود التساويقية للمصارف، ويحتاوي عنصار اإلتاحاة علاى جواناب منهاا 

المناساب،  بالخدمة المصارفية فاي الوقات الزبائنقدرة المصرف أو فروعه على تزويد 

بالعملة األجنبية المطلوبة عندما يحتاج إليهاا ؟،  الزبون هل يمكن للفرع أن يزود : مثال

ثم عنصار الوقات الاذي يفسار بسااعات العمال المحادودة للمصارف وإعاقتهاا ألن تكاون 

، وأخيارا الخادمات الجيادة للزباائن وجاود هاذا القيادالخدمة المصرفية متاحة للزبون في 

أسلوب اللباقاة وحسان المعاملاة فاي ماوظفي المصارف الاذي سايؤدي أي ضرورة توفر 

 . كما كان يتوقع الزبون إلى جودة الخدمة وسرعتها في الوصول إلى

 : إن للتوزيع المصرفي قنوات متعددة نذكر منها: قنوات توزيع الخدمات المصرفية -3

ل علااى هااذا المسااتوى إتاحااة كافااة الخاادمات المصاارفية بالشااك يااتم: فللروع المصللرف.أ 

 .  والبد من إختيار موقعه بشكل جيد ليناسب زبائن المصرف ،المناسب

وتستخدم هذه الوحدات للتعامل بصفة أساساية فاي المواعياد التاي : وحدات التعامل اآللي.ب 

 .  أو للتخفيف من الضغط الطلبي عليه ،يغلق فيها المصرف أبوابه

ن إسااتخدام إمكانيااات إذ يمكاان للزبااو: تقللديم الخدمللة المصللرفية المتطللورة تكنولوجيللا.ج 

 ويقوم المصرف باإلتصال آليا بحاساوب ،الحاسب اآللي من خالل تعامله مع المصرف

 .  91ومن ثم تسـوى كل الحسابات دون اإلنتظار الزبون

هي طريقة من خاللها يمكان للزباائن ساحب أماوالهم فاي أي وقات : الموزع اإللكتروني.د 

ر ماان زبائنااه وتخفااض التكاااليف وأي مكااان إذا أن هااذه الطريقااة تقاارب المصاارف أكثاا

السرعة فاي تنفياذ العملياة  إيجابياتومن  . على مستوى الوكاالت االكتظاظوالضغط و 

 .  وضمان الدفع

وعناااد قياااام المصااارف بإعاااداد إساااتراتيجية التوزياااع علياااه مراعااااة المتغيااارات الداخلياااة 

مصاارف الماليااة والخارجيااة إذا تتمثاال المتغياارات الداخليااة فااي تكاااليف التوزيااع وقاادرة ال

باإلضاااافة علاااى دراساااة خصاااائص المنتوجاااات والخااادمات المصااارفية الموجهاااة للتساااويق 

أمااا المتغياارات الخارجيااة تتمثاال فااي المحاايط إذا يقااوم  . والعماال علااى احتاارام تقنيااات البيااع

المصرف بدراسة المحيط االقتصاادي والسياساي والقاانوني الاذي ينشاط فياه اإلماام بمجمال 
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والقوانين المطبقاة وكاذا العوائاق التاي تواجاه إساتراتيجية التوزيعياة هاذا جوانب التنظيمات 

إضافة إلى دراسة السوق والمنافسة من حيث تقديم المنتوجات والخدمات التي تلاي حاجاات 

 .المستهل وكذا إلزامية معرفة اإلستراتيجية التوزيعية للمصارف المنافسة

 ي الخدمات المصرفية وهي: ولتحقيق أهداف المصرف لبد من توفر شروط ف  

أن تكون الخدمة ذات نموذج عام )متماثلة الشروط والضوابط( تقدم لعدد كبير من  -

 األفراد. 

 يمكن تسويقها بسهولة في السوق.  -

 تتطلب توزيع وإنتشار جغرافي.  -

 تعتمد بشكل كبير على اإلعالن والترويج.  -

 تتمتع بجاذبية كبيرة من جانب الزبائن. -

يعتبار التوزياع مان الوظاائف التساويقية الحيوياة، : المصرفيةهمية وظيفة توزيع الخدمة أ -4

حيااث أنهااا تسااعى إلااى تااوفير المنتجااات )ساالع/ خاادمات( للقطاعااات المختلفااة ماان السااوق فااي 

المكان والوقت المناسبين، ويمكن لنا تصاّور أهمياة هاذه الوظيفاة مان خاالل حقيقاة أن تكااليف 

 ً   . % من إيراد المبيعات في الواقع العملي25 -15إلى ما بين  التوزيع تصل أحيانا

وتتضح أهمية هذه الوظيفة كذلك بالنسبة للمنظمات التي ال تمتلك القدرة المالية والفنيّاة الكافياة 

لتقااوم بتوزيااع منتجاتهااا فااي األسااواق، ممااا يجعلهااا تلجااأ لماان لااديهم هااذه القاادرات والمتعااارف 

 .  التوزيععليهم بالوسطاء أو وكالء 

وفي مجال المصارف، فالبد أن يسعى المصرف لتوفير خدماتاه للزباائن فاي الوقات والمكاان  

المناساابين ماان خااالل قنااوات التوزيااع التااي يعتماادها، والتااي يجااب أن يااتم تحدياادها بناااءاً علااى 

 . وظروفهم وتفضيالتهم وكاذلك دراساة ماا يعتماده المنافساون الزبائندراسة متأنيّة الحتياجات 

ويمكن القول أن هناك ثالثة معايير على األقل تحكم تواجد المصرف في السوق ويجب أخاذها 

 : بالحسبان وهي

 . الزبائنقدرة المصرف على الوفاء بمتطلبات وحاجات : عنصر المالءمة -أ 

على ما يحتاجونه من خدمات في  الزبائنسرعة وسهولة حصول : عنصر اإلتاحة -ب 

 . لهم الوقت والزمان والمكان المناسب

ويقصد بها كل ما يتعلق بالبيئة المادية : عنصر الصورة الذهنية للمصرف -ج 

للمصرف، من بناء المصرف، والتصميم الداخلي لفروعه من حيث الطابع العمراني 

وكفاية المساحات، ووجود أماكن انتظار، وعنصر حسن الضيافة، وتوفير درجة من 

حدث عن قنوات توزيع الخدمات الخصوصية عند التعامل مع كل زبون وسيتم الت

 : المصرفيّة بشيٍء من التفصيل فيما يلي
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 : قنوات توزيع الخدمات المصرفيّة

المنفذ الذي يحققق تققديم السقلعة/ »والقاعدة التي تحكم اختيار قنوات التوزيع بشكل عام هي 

كقاليف / المصقرف تالمؤسسقة وال يحّمقل  الزبائنالخدمة بالشكل والوقت المناسب للزبائن/ 

 : توزيع الخدمات المصرفية هي وقنوات . مرتفعة"

ـق يعتبقر كقل فقرع مقن فقروع المصقرف بمثابقة صقورة مصقغرة عقن : فروع المصررف -1

المصرف، حيث تمارس فيه كافة األنشطة المصرفيّة التي توجقد لهقا إدارات مركزيّقة، فقي 

يقققدي/ أصقققابع فقققروع المصقققرف أ دوتعققق . المركقققز الرئيسقققي /اإلدارة العاّمقققة/ للمصقققرف

المصرف في السوق، وكلما كانت هذه األيدي أو األصابع قويّة، كلما تمّكقن المصقرف مقن 

 .  السيطرة وتقوية مركزه التنافسي

 هنقا  عقدّة عوامقل تسقاعد علقى تحديقد العقدد المناسقب مقن الفقروع، : تحديد عدد الفروع

 : منها

ـق درجقة الكثافقة /. « ...ـ بلقد دولقة ـ منطققة»ـق المسقاحة الجغرافيقة /. ـق إمكانيقات المصقرف

ـقق مققدى انتشققار/ /. ـقق درجققة التغطيققة المطلوبققة للسققوق/. المؤسسققاتومققدى تركققز السققكان و

 .  ـ أهداف المصرف وسياساته/. تغطية فروع المصارف المنافسة للسوق

 هنا  عدة ميّزات، للموقع الجيّد للمصرف أو أحد فروعه، هذه : اختيار مواقع الفروع

ن توضع في الحسبان كحدّ أدنى مطلوب توافره في الموقع الذي سيشاد الميزات يجب أ

 . ـ سهولة الوصول إلى الموقع 1: عليه أحد فروع المصرف وأهمها ما يلي

 . ـ الحجم الجيّد للتعامل 4  

 . والمرنة المؤسسةـ الحركة المرورية  5  . ـ جاذبية الموقع للتعامل 2

 . ـ وجود أماكن وقوف للسيارات 6   . ـ التكاليف المناسبة للفرع 3

 :  ويمكن تناول خطوات دراسة موقع الفرع كما يلي

نوعيقة  -. طبيعة المنطقة -. نوعية وتعداد السكان -):  من حيث: دراسة المنطقةأ ـ 

نققوع وعققدد  -. التجاريّققة المؤسسققاتنققوع وعققدد  - . المبققاني /المسققاكن/ مسققتوى المعيشققة

 .  (وعدد منظمات الخدماتنوع  -. الصناعيّة المؤسسات

 .  (حجم ومستوى الفروع -. نوعية الفروع وعددها -): من حيث: دراسة المنافسينب ـ 

النصققيب المتوقّققع  -. الطلققب الكلققي خدمققة مصققرفيّة - ): من حيث: تقدير الطلبج ـ 

 .  للفرع

 .  (تحديد بدائل -. مقومات الموقع الجيّد -): من حيث: اختيار المكاند ـ 

 .  (تكاليف التشغيل -. تكاليف اإلنشاء والتشغيل -): من حيث: اسة التكاليفدرهـ ـ 

 .  (معدل نمّو العائد - العائد المتوقّع -): من حيث: ـ تحديد الربحيّةو 

تسقتخدم هقذه الوحقدات للتعامقل فقي المنقاطق : وحدات التعامل اآللي وبطاقرات االئتمرانـ  2

مها في المواعيد التي يغلق فيهقا المصقرف أبوابقه التي يصعب افتتاح فرع فيها، أو الستخدا

ـققق . ـققق سقققحب النققققود: أو للتخفيقققف عقققن عقققاتق الفقققروع، األعمقققال المصقققرفيّة العاديّقققة مثقققل

 االستفسار عن الرصيد

ـ نشأ هذا النظام كحدث تقاريخي نتيجقة القصقور فقي نظقام/ : نظام التوكيالت المصرفيّةـ  3

 المؤسسقاتمما أدى لتوكيلقه  لقبعض األفقراد أو  شبكة توزيع الخدمات لدى أحد المصارف،

وعلققى الققرغم أنققه مققع تقققدّم النشققاط االقتصققادي، أخققذ هققذا  . األخققرى للقيققام بققذلك نيابققة عنققه

النظققام باالختفققاء تققدريجيّاً، إال أن بعققض المصققارف اإلنكليزيّققة تسققتخدم نظققام التققوكيالت 

 .  المصرفيّة حتى اآلن
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حيققث تقققوم المصققارف « نظققام الجيققرو»ويطلققق عليققه ـقق : نظررام التعامررل بالمقاّصررةـ  4

وفروعهققا بتسققوية مققديونيتها لققدى المصققارف األخققرى ومديونيققة زبائنهققا المشققتركين مققع 

مصققارف أخققرى، وفقققاً لمجموعققة مققن الحسققابات الخاصققة لكققل مصققرف لققدى المصققرف 

ين نشقر القوعي المصقرفي بق -: تيسقير التعامقل المصقرفي -: هقذا النظقام فقي ويفيقد . اآلخر

 . السرعة في تسوية المعامالت -. الزبائن

هنا  اتجاه عالمي، وبين المصارف، باالعتمقاد : تقديم الخدمات المصرفية تكنولوّجيا  ـ  -5

 .  على التكنولوجيا المتطورة للمعلومات واالتصاالت في مجال تقديم الخدمات المصرفيّة

ت منهقا سقرعة التعامقل، األمقان، وذلك نظراً لمقا تقوفره مقن مزايقا عديقدة فقي تققديم الخقدما

هققذه الطققرق الخققدمات  ومققن . للفققروعتخفيققف التكققاليف  ،الزبققائنالوصققول لعققدد أكبققر مققن 

ونظققام دفققع الفققواتير مققن  tele bankerَو  Home bankingااللكترونيققة عققن طريققق 

 للجهققات المسققتفيدة مققن خققالل تسققوية الحسققابات مققع حسققاب الزبققون المصققرف نيابققة عققن

 . هاوغيرالزبون 

عااّد التوزيااع وظيفااة أساسااية ماان وظااائف التسااويق, حيااث يعااد نصااف : كفللاءة التوزيللع -5

أن أي خطااأ فااي إسااتراتيجية التوزيااع يااؤدي إلااى فشاال اإلسااتراتيجية  التسااويق, وماان أهميتااه

 . 92التسويقية برمتها

القرارات المتخذة من قبل رجل التسويق والتي تسهم وتعزز الكفاءة التوزيعية  إن من أهم 

واى منها ستستخدم ؟ وتتحقق كفاءة التوزيع باستخدام  هي تحديد القنوات التوزيعية المناسبة

وهناك العديد  . 93معدل تكلفة التوزيع والنقل للوحدة الواحدة وعدد الموزعين وحجم الطلبات

من العوامل التي تساعد على تحقيق كفاءة التوزيع وهي التكامل األفقي لقنوات التوزيع 

سياسات التوزيع المناسبة واالختيار السليم لقنوات ومنافذ التوزيع والتقويم المستمر وتحديد 

 . 94بها

إن أهمية كفاءة التوزيع تتجلى في سد الفجوات المكانية والزمانية ومعالجتها من خالل  

الفجوة القيمية باختيار المنفذ المالئم للتوزيع المادي واألنشطة  التخزين والنقل ومعالجة

تعلقة به, بما يحقق انسيابية تدفق المنتجات وتواجدها في السوق وزيادة المبيعات والحصة الم

  . البقاء واالستمرار والنمو والتطورمن  السوقية وتحقيق األرباح والتي تمكن المؤسسة

 . قياس الكفاءة التسويقية )للتوزيع ( من خالل عناصر المزيج التسويقي

 كلفة الترويج

 100 × ------------------------------------------- = جكفاءة التروي

 عدد الوحدات النقدية المتحققة من المبيعات

 

ا     :إستراتيجية الترويج وعناصر مزيج الترويج المصرفي : ثالثا

األساسية في المزيج التسويقي ألي  أحد العناصر Promotionيج الترو ديع: الترويج .1

بخدمات المصرف  الزبائنه الترويج من تعريف يؤديي لدور الحيوي الذيعود ل مصرف

ومن ثم دفعهم إلى  وإقناعهم بمزايا التعامل معه، واإلشباعات التي يمكن أن تتحقق من ذلك،

  . المستقبل اتخاذ قرارهم بالتعامل مع المصرف أو استمرار التعامل معه في
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الشخصية  شخصية وغيرواألساليب الرويج استخدام المصرف لجميع الجهود بالت ونعني

إلخبار الزبون الفعال بالخدمة المصرفية أو الخدمات المصرفية التي يقدمها، بشرح مزاياها 

 . وخصائصها وكيفية االستفادة منها وإقناعه بالتعامل مع المصرف

هو مجموعة جهود تسويقية يقوم بها المصرف إلمداد زبائنه بمعلومات عن : يقصد بالترويج

المصرفية التي يقدمها وامتيازها عن غيرها من الخدمات المنافسة، وأنها مزايا الخدمة 

بعبارة أخرى فإن الترويج هو شكل من أشكال االتصال  . المراد حلها الزبائنإشباع لمشاكل 

إقناع أو  –Remindتذكير أو –Informإخبار المستخدمة من قبل المصرف بهدف

Persuade الفعال  بالدور أو لتعريفهمية المقدمة زبائنه، إما لشراء خدمته المصرف

عملية : وطبقا لهذا التعريف يمكن النظر إلى الترويج على أنه . في المجتمع للمصرف

وهذا  إتصال بين المصرف والزبون فوظيفته األولى هي نقل معلومات عن الخدمة للزبون

المصرف وخدمته  نحو الزبائنعلى هو عامل يؤثر إيجابيا ف . عليهالتسهيل عملية الحصول 

جابي هو شراء الخدمة المصرفية أو اإلستمرار في ذلك اإلي ونتيجة هذا التأثير .المصرفية

 . مستقبال

الترويج احد عناصر التسويق المصرفي إذا يعد األداة الفعالة التي تستخدمها المصارف  ديع

واء والتي تهدف من أجل تحقيق االتصال بين البيئة الخارجية والبيئة الداخلية على حد س

  . باقتناء المنتوج المصرفي والتعريف بالمؤسسة المصرفية الزبونعلى إقناع 

ويمكن تعريف الترويج أنه ذلك النشاط الذي يقوم بنقل المعلومات عن السلعة أو الخدمة 

بأسلوب اقتناع على مصمم وموجه لتأثير على ذهن المستهل، بما يقوده في النهاية على 

وبالتمعن في الترويج نجد بأنه نشاط . ا اتجاه السلعة أو الخدمة المروج لهاتصرف سلوكي م

اتصال محض، فهو موجه إلى فئتين وهما زبائن المؤسسة المصرفية، وهو ما يقوم به 

االتصال الخارجي، وعمال المصرف وهو ما يقوم به االتصال الخارجي وعمال المصرف 

التعرف على خدمة ال يكون بمحض الصدفة بل  وهوما يقوم به االتصال الداخلي وبما أن

 الزبون أو المعلومات الخاصة بهذه الخدمة إلى الزبون إليصالبإعداد إستراتيجية مدروسة 

يعد الترويج أحد أهم عناصر نظراً لالزدياد  . المزيج الترويج المصرفي من خالل عناصر

للمصرف  الزبائنجذب ه في يؤديالمزيج التسويقي، وهذا راجع للدور الحيوي الذي 

إستمرار  ثمالمتعامل معه من خالل إقناعهم بميزة وجودة الخدمة المصرفية المقدمة، و

 . مستقبال التعامل مع هذا المصرف

يتناول الترويج جانبين أحدهما مادي وهو الخدمة المصرفية المقدمة والثاني معنوي وهو  

الحاصل في عدد الخدمات و ،95ه(تكوين صورة ذهنية جيدة عن المصرف )سمعته أو شهرت

المصرفية وتشابهها وكذلك ازدياد حدة المنافسة في هذا المجال، رسخ في أذهان رجال 

التسويق إن المنتج أو الخدمة المصرفية مهما كانت جيدة ال تبيع نفسها بنفسها ولكنها البد ان 

ساسية التسويقي األ تكون بحاجة إلى جهود ترويجية كبيرة والتي تتمثل بأحد عناصر المزيج

ه الترويج بوصفه نظام اتصالي فاعل في يؤديالحيوي الذي ألي مصرف ويرجع ذلك للدور 

بطبيعة خدمات المصرف ومواصفاتها وفي إقناعهم والتأثير فيهم بوساطة  الزبائنتعريف 
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لذا فالترويج يشمل أربع أدوات رئيسة يمكن  . 96قدرات خاصة ومهارات مميزة لفن التعامل

 :توصل رسالة إلى الجمهور المستهدف وهي أن

إْذ تسهم هذه األدوات بخلق  اإلعالن، الدعاية التجارية، العالقات العامة والبيع الشخصي، 

لذلك البد أن  . الوعي عن المصرف والمنتج أو الخدمة المصرفية إذا ما أحسن استخدامها

ء صورة ذهنية راسخة تكون مبتكرة ومبرمجة بشكل جيد، كما يمكن أن تسهم في بنا

  . 97الحاليين والمستهدفين الزبائنومؤثرة إيجابياً وقد تجد نوعاً من القبول والتفضيل لدى 

 : أغراض رئيسية هيتتمثل أهمية االتصاالت الترويجيّة في تحقيقها : أهداف الترويج .2

 . تقديم معلومات للزبائن عن الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف: اإلعالم -أ 

 . المتوقعين على التعامل مع المصرف الزبائنعن طريق حّث : قناع والتأثيراإل -ب 

 . باستمرار الزبائنليبقى المصرف وخدماته في ذهن : التذكير -ج 

 . بكيفية استخدام خدمة معينة تدريب وتعريف الزبون: التعليم -د 

 :  يمكن تقسيم هذه األهداف إلى أهداف عامة و أخرى خاصة  

 : ثل فيتتم: األهداف العامة (1

 إيصال معلومات عن الخدمة المصرفية للزبائن الحاليين أو المرتقبين  . 

  بهذه الخدمة الزبائنإثارة إهتمام  .  

  وخلق تفضيالت لديهم الزبائنتغيير إتجاه  . 

  إما بشراء الخدمة أو اإلستمرار في إستخدامها الزبائنالتأثير على  . 

بتاوفير المعلوماات عان الخدماة وينتهاي بتحفياز  وتصنع هذه األهداف العامة شكال هرميا يبادأ 

 :  اآلتي ( 5-8الشكل ) كما يمثل  ،على إتخاذ قرار شراء هذه الخدمة الزبائن

 
  هيكل األهداف العامة للترويج: ( 5-8الشكل ) 

ار البركة للنشر والتوزيع، أحمد محمود أحمد، تسويق الخدمات المصرفية، د: المرجع

 . 309ص  ،2001عمان،
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إن األهداف الخاصة ال يمكن حصرها ووضعها في إطار : 98هداف الخاصةاأل (2

محدد ألنها متغيرة ومتقلبة من وقت آلخر ومن مصرف آلخر ومن خدمة مصرفية 

 . ألخرى، وهذا باختالف الظروف التي يعمل فيها المصرف

 مان قادرات الترويج بأنه تنسيق جميع جهود المؤسسة ذات العالقاة ببنااء: كفاءة الترويج .3

والتاارويج بصااورة  لغاارض بيااع المنااتج, اإلقناااع ماان فيهااا مرغااوب و مسااتويات المعلومااات

عاان طريااق التكاماال مااع باااقي  أساسااية يهاادف إلااى دعاام تحقيااق األهااداف التسااويقية للمؤسسااة

عناصاار الماازيج التسااويقي وماان خااالل عمليااة االتصااال مااع الزبااون أو األطااراف الوساايطة 

إلااى تحقيااق رضااا الزبااون وزيااادة حجاام المبيعااات, وهااذا  وتحقيااق القناعااة بااالمنتج وصااوالً 

بالنهايااة يكفاال تحقيااق األهااداف التسااويقية المرسااومة سااواء أهااداف ربحيااة كاناات أم غياار 

إن ممارسة أنشطة الترويج المختلفة تؤدي إلى اختالف أثرها في النتائج المتحققاة,  .99ربحية

بة فصاال اثاار المتغياارات بصااورة وهااذا يجعاال مهمااة قياااس الكفاااءة الترويجيااة تواجااه صااعو

فاان تحساين مساتوى كفااءة تارويج المبيعاات يتحقاق  Kotllerوعلى وفق ماا ياذكر  . مستقلة

من خالل التعرف بالدرجة األولى على تكااليف تارويج المبيعاات وأثرهاا فاي المبيعاات, فاإذا 

قاق أهاداف بماا يح وجدت اإلدارة تأثيرا ملموسااً بجهاود تارويج المبيعاات فاي حجام المبيعاات

  .  100فان مستوى مقبوال من كفاءة ترويج المبيعات يكون قد تحقق المؤسسة

 . قياس الكفاءة التسويقية )للترويج( من خالل عناصر المزيج التسويقي

 

 كلفة الترويج

 100 × ------------------------------------------- = كفاءة الترويج

 يعاتعدد الوحدات النقدية المتحققة من المب

 : من العناصر اآلتية يتكون: الترويج المصرفيأو المركب  المزيج عناصر .4

الذي يعتمد عليه  يمثل اإلعالن أحد العناصر المهمة في المزيج الترويجي: اإلعالن -أ 

المصرف في تقديم المعلومات عنه وعن خدماته إلى زبائنه في السوق، واإلعالن كذلك 

في تحقيق أهداف  من أدواته المهمة التي تساهمأحد وظائف التسويق الرئيسة وأداة 

فعال بينها و  الخطة التسويقية للمصرف والتي يجب أن يكون هناك تنسيق سليم وارتباط

 . بين عناصر التسويق المختلفة

ويعني مفهوم اإلعالن الوسيلة غير الشخصية لتقديم األفكار والسلع والخدمات . اإلعالن 

  . وله أنواع عديدة . ة مقابل أجر مدفوعمعلوم وترويجها بواسطة جهة

 : أنواع اإلعالن المصرفي هي
 . بالمعلومات والبيانات عن المصرف وخدماته الزبون اإلعالن اإلعالمي وهو إمداد

 .  بالخدمات التي يقدمها المصرف وخصائصها الزبائن تعريف: اإلعالن التعليمي
علااى الخدمااة المصاارفية  يلالتحصاابأماااكن  الزبااائن تعريااف: اإلعااالن اإلرشااادي

 .  وتكلفتها
يعنى إظهار الخدمات التي يقدمها المصرف تجااه المصاارف  وهو: اإلعالن التنافسي

 .  المنافسة
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بالخاادمات التااي يقاادمها المصاارف  الزبااائنوهااو يتعلااق بتااذكير : التااذكيري اإلعااالن
 .  بالمصرفعلى صلة  الزبائنيكون  ومميزاتها حتى

المصرفية من خالل عدة وسائل  ن اإلعالن عن الخدماتوسائل اإلعالن فيمك أما
الملصقات في -البريد المباشر-التلفزيون واإلذاعة -. )) الصحف والمجالت: منها

 . اللوحات المضيئة(( -. الشوارع

أحد العناصر األساسية في المزيج الترويجي  يمثل البيع الشخصي: البيع الشخصي -ب 

المصرفية على األفراد الذين يتم  م الخدماتألي مصرف من المصارف ويعتمد تقدي

والرد على استفساراتهم والتعرف  الزبائن تدريبهم وإعدادهم لتقديم هذه الخدمات، ومقابلة

من استخدامهم لهذه الخدمات، ويقوم نظام  على رغباتهم، وشرح المزايا التي تعود عليهم

لذين يتعاملون مع الجمهور إعداد الموظفين ا الخدمات الشخصية أو البيع الشخصي على

 هاومشكالته، وإمكانية إشباع بالتعرف على حاجة الزبون إعداداً جيداً، ويقوم رجل البيع

 . وتقديم الرأي والنصيحة له وحل تلك المشكالت

إن طبيعة وظيفة رجل أو مندوب البيع وأهميتها تكمن في أنه واجهة المصرف أمام 

ومتطلباتها، ويتوقف نجاح عملية البيع على  ل جوانبهاالغير، وهو يقوم بتنفيذ وظيفته بك

مسؤولية كبيرة في تحسين صورة وسمعة  مهارات وقدرات رجل البيع، ولمندوب البيع

ولمندوب البيع أهمية كبيرة في التعرف  ،الزبائنالمصرف وخلق انطباع جيد في ذهن 

على زبائن جدد  حصولوال وبيع الخدمات المصرفية، الزبائنالسوق وعلى احتياجات 

كما يعتبر مندوب أو رجل البيع األساس في مواجهة المنافسة وتحسين سمعة وصورة 

 . المصرف لدى الغير

مقومات رجل البيع الناجح تتضمن مجموعلة ملن الخصلائص والمقوملات المعينلة التلي  

 .  يجب توافرها في مندوب أو رجل البيع الناجح

 وظيفة البيع في المصرف ضرورة تفهم رجل البيع لطبيعة وأهمية  . 

 والخاادمات وظااروف العماال الداخليااة فااي  الزبااائنإلمامااه بالمعلومااات عاان  ضاارورة

 .  المصرف

  ضااارورة تاااوافر صااافات ومقوماااات شخصاااية، كاااالوالء لكااال مااان المصااارف وخدماتاااه

الثقاة باالنفس الثقاة فاي المصارف الاذي يعمال فياه، المظهار الجياد  . التاي يقادمها والخدماة

علاى التفااوض واإلقنااع والشخصاية  قدرتاهلحماس واإلخاالص فاي العمال، لرجل البيع، ا

واالتصااال بهاام وعاارض خاادمات  الزبااائنالجذابااة، القاادرة علااى التعاارف علااى حاجااات 

 .  المصرفية طبيعة خاصة المختلفة لفن البيع، إْذ إن للخدمة باألساليبالمصرف، إلمامه 

 

ات المصرفية باستخدام وسائل اإلعالم يستخدم اإلعالم كوسيلة لترويج الخدم: اإلعالم -ج 

ووسائل النشر كالصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزة التي من خاللها تتم إذاعة 

معلومات تأخذ الطابع اإلخباري عن المصرف وأوعيته وقدرته دون مقابل مادي مدفوع 

المصرفي للمعلومات واألخبار المنشورة  الزبون من المصرف بطريقة مباشرة، وينظر

كاملة الصدق، وليس على أنها إعالن مدفوع األجر، خاصة أن اإلعالم  على أنها حقيقة
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صياغته أو محتواه، بل يقوم بصياغته محرر الخبر في وسيلة  ال يتحكم المصرف في

 . اإلعالم

"ويعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الستخدام واعتماد : اإلعالم اإللكتروني: د

لكونه يتسم بحدة التنافس إلى حد بعيد، لذا تعمد المصارف  الزبائنت حلول إدارة عالقا

على التوفير بالنفقات من خالل االعتماد على قنوات جديدة للتواصل مع زبائنها، إذ إن 

بشكل مباشر وجًها لوجه أعلى بكثير من التواصل معه عبر  الزبون كلفة االتصال مع

اتف المصرفي والبريد اإللكتروني اآللي واله األجهزة اإللكترونية كالصرف

 . 101واإلنترنت

يمكن اعتبار العالقات العامة في مصرف أنها عنصرا من عناصر : العالقات العامة -هـ 

المزيج الترويجي التي تهدف إلى تحسين صورة المصرف وتحسين عالقتها مع الفئات 

                                  
أو التسويق بالكالم استراتيجية التسويق الشفهي (Word Of Mout Marketing أو Word-

of-mouth Advertising   واختصاره: WOM أوWOMM)   هو نوع من أنواع الترويج غير

حيث يقوم الزبائن الراضين بأخبار الناس عن مدى رضاهم عن شركة  -مكتوب أو شفهي  -المدفوع 

و حدث ما. ويعتبر هذا النوع من أكثر أنواع االعالن مصداقية الن من يقوم أو منتج أو خدمة أ

بالتوصية على منتج فانه ال يحصل على شيء بالمقابل، إضافة إلى انه يضع سمعة المسوق على 

المحك. وهو في األصل يعد أسلوباً قديماً معروفاً بين المستهلكين الذين يتبادلون اآلراء حول المنتجات 

 و التركيز على أداء الشركة بوجود منتجات عالية الجودة ت بغض النظر عن الدعاية التقليديةوالخدما

 .خدمة العمالء القوية

اليوم وسيلة فعّآلة للدعاية  –أو التسويق بالمديح كما يُطلق عليه بعض الُمعّربين  –التسويق الشفهي يعد

مستهلكين إلى مسّوقين تابعين للشركة، للمنتجات والخدمات، تقوم باألساس على منهجية لتحويل ال

 تكون مسؤوليتهم نشر المنتج أو الخدمة في محيطهم األسري وأماكن عملهم، لجذب المزيد من الزبائن.
يتم التسويق الشفهي بدون تدخل مباشر من طرف الشركة أو العالمة التجارية. وذلك هو ما يجعله 

لرضى عن المنتج أو الخدمة أو طريقة التعامل التي أكثر فعالية، بحيث يكون عفوي، ويأتي نتيجة ل

 .حضي بها الشخص المتحدث باإليجاب عن المنتج أو العالمة التجارية

ً على مبدأ  بين الزبائن والشركات، ألن من يقوم بالدعاية « الثقة»هذا األسلوب التسويقي يعتمد أساسا

تكون المدة التي يقضيها العميل في  بالتاليبهم. وفي هذه الحالة هم األقارب وأصدقاء العمل الموثوق 

إتخاذ قرار الشراء أقل بكثير من المدة التي يقضيها في أساليب الدعاية التقليدية األخرى ؛ بسبب 

 اقتناعه بالمنتج أو الخدمة بناًء على ثقته بالشخص الذي دعاه إلى الشراء.

ما تربطها عالقة قويّة مع زبائنها شركات تستخدم هذا األسلوب لتسويق منتجاتها، دائماً هنا  

بأنظمة دفع  –عموالت وحوافز  –باعتبارهم مسّوقين لها باألساس األول، وتمدّهم باألرباح المادّية 

مختلفة كلما نجحوا في جذب المزيد من الزبائن للشراء، إلى جانب الدعم المعنوي المستمر الذي يتمثّل 

 مؤتمرات واللقاءات الدورية، التي تحفّزهم أكثر للعمل واالنتشار.غالباً في إقامة الدورات التدريبية وال
احرص في كل استراتيجية على التفكير في الحوافز المالئمة لعمالئك، التي يمكنك تحمل تكلفتها. 

كذلك اهتم بمنح العمالء تجربة تعامل شخصية، ترّكز فيها على التسويق العاطفي واالنتباه جيدًا 

الهتمام بها. فال تجعل هدفك هو البيع فقط، لكن رّكز على منح العمالء تجربة فريدة لمشاعر العمالء وا

مع عالمتك التجارية. يؤدي هذا إلى خلق مشاعر إيجابية لدى العمالء، وتجربة يرغبون مشاركتها مع 

 اآلخرين.
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قات العامة على ويتوقف نجاح نشاط العال . المختلفة من الجماهير التي تتعامل معها

وضع هذه الوظيفة ضمن مزيج االتصاالت التسويقية في المصرف، بحيث تعمل بتكامل 

  . لتحقيق أهداف المصرف العناصر األخرىوتنسيق مع 

 : اآلتيةنشاط العالقات العامة يغطي بعض الجوانب ان 

وذلك عن طريق بناء عالقة قوية بين موظفي المصرف : الزبائنالعالقات مع  (1

وفي هذا الصدد تم تجسيد فكرة مصرف الجلوس، وإلغاء العمل بفكرة  ،لزبائناو

وبعض موظفي  الزبائنالشبابيك التي كثيرا ما كانت تتسبب في وقوع توترات بين 

  . المصرف

كما سعى المصرف إلى توطيد عالقته مع البيئة : العالقات مع المجتمع الخارجي  (2

أبواب مفتوحة على المصرف للتعريف به  التي ينشط فيها، وهذا عن طريق تنظيم

وبمختلف الخدمات التي يقدمها والوسائل التكنولوجية التي يستعملها في إيصال 

  الزبائنالخدمة إلى 

من أجل تقديم خدمات مصرفية تتضمن أبعاد : العالقات مع العاملين في المصرف (3

ة عن أسرة واحدة الجودة المتفق عليها دوليا، يعمل المصرف على جعل موظفيه عبار

تعمل لتحقيق هدف واحد وهو إنجاح المصرف، وفي هذا الصدد استفاد أغلب عمال 

المصرف من فترات تكوينية تؤهلهم لشغل مناصب حساسة ضمن االستراتيجية 

 الجديدة التي تبناها المصرف

لعملية التسويق المصرفي الذي يشمل االتصال  ييمثل الترويج النشاط اإلتصال

، والتي من خاللها يتم وغير الشخصيالمباشر أو البيع الشخصي  وغيرالمباشر 

تعريف الجمهور بخدمات المصرف الحالية أو المحتملة وكل ما يحتاج من توضيحات 

 .وبكل الوسائل والتقنيات الحديثة كلها 

يعتمد نشاط الترويج بشكل أساس على عمليات التغذية العكسية وما يلحقها من تعديل 

تتكيف كل البرامج الترويجية لتحقيق الهدف من رسالة المصرف وال يمكن وتغيير و

 . أن يكون للترويج أهمية من دون جودة الخدمة المصرفية المقدمة

فكما ورد إن الجودة العالية للخدمة المصرفية المقدمة تمنح المصرف ميزة تنافسية  

زيادة األرباح المصرفية قوية وفاعلة ضد المتنافسين وتساعد في زيادة بيع خدماته، 

)أعطي : فهناك من قال فالمفتاح الرئيس هو تقديم الخدمة المتفوقة لكسب رضا الزبون

 . 102وعداً فقط لما تستطيع أن تقدمه وقدم أكثر مما وعدت (
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 الثالث المبحث
 واألخضر. استراتيجيات المزيج التسويق المصرفي الموسع

من الباحثين في مجال تسويق الخدمات بتوسيع عناصر المزيج التسويقي  لقد قام عددا 

بإضافة عنصرا خامسا وهو  1987في  Judd قام المصرفية إذللخدمات ومنها الخدمات 

 cilbu كل من العالقات العامة  Kotler كما أضاف ،Personnelاألفراد 

pilsnbitalbR  واللباقة ilbnbua قي لتصبح ستة إلى عناصر المزيج التسوي

 كل من العنصر البشر 1988في  gsM tsnR، في حين أضاف 103عناصر

Personnel والتسهيالت الماديةPhysical Assets  والعمليات tiuiaa  التي يتم

  . 104بمقتضاها تقديم الخدمات لتصبح سبعة عناصر تكون مزيج التسويق المصرفي

قي المستحدثة وأوضح أنه ال فائدة من هذه كما انتقد فريق من الباحثين عناصر المزيج التسوي

في  Customer valueالزبون الخاصة بتحقيق المنفعة العناصر إذا لم تراعى اهتمامات

التي يتحملها مقابل هذه المنفعة مع  Costالخدمات المصرفية المقدمة له إلى جانب التكلفة 

 eiiictbusnbitوالعمل على استمرارية االتصال  eiteitbituiتحقيق المالءمة 

 . 105الزبون حتى يبقى وفيا في التعامل مع المصرف مع

تكيف المزيج التسويقي التقليدي ليصبح مالئما لقطاع الخدمات ال جهات تسعى الى إال أن  

 : 106سيما الخدمات المصرفية حيث يري هؤالء إن عملية التكييف هذه ضرورية

التقليدي ليتالءم مع الحاجات التسويقي إلى ضرورة تكيف المزيج  ويوجد اكثر من دليل يدعو

عملية  الخدمة وهوات الذي ال يتطرق إلى إبراز عناصر والمتطلبات الخاصة بقطاع الخدم

  . تقديم الخدمة نفسها مما يدل على عدم صالحية المزيج التسويقي المورث لقطاع الخدمات

الزبون في المدى  التعامل مععلي  األربعة التي تركزيجة لهذه االنتقادات على العناصر ونت 

ع المزيج التسويقي تم توسي . في المدى الطويل الزبون حافظة علىمالقصير وفشلت في ال

العناصر والذي يتكون من سبعة عناصر بدال من  Booms & Bitner للخدمة من قبل

افة الى التقليدية وقد القى ترحيبا و دعما كبير وهذه الثالثة العناصر الثالثة المض األربعة

 . المزيج التسويقي

بقدر ما هي القدرة على  أو أكثر أو سبعة عناصر وعموما فإن المسألة ليست في وجود أربعة

وضع مزيج تسويقي يحقق أقصى ربحية للمصرف ويعمل على زيادة حصته في السوق من 

ع ، ويعمل على تحقيق أكبر إشباالحاليين وجذب زبائن جدد الزبائنخالل المحافظة على 

 . الزبائنورضا لهؤالء 

هنا يجب اإلشارة إلى نقطة أخرى على درجة من األهمية وهي أن فكرة العناصر السبعة 

لذلك يمكن وصف هذه  الزبائنلمزيج التسويق المصرفي، تتبنى وجهة نظر المصارف وليس 

 . العناصر بطريقة أفضل مقابل األربعة عناصر من وجهة نظر الزبون والتي ذكرت آنفا

الجديدة وهي التسهيالت  كما ذكرنا أن هناك اتجاه بل تركيز على ضرورة إضافة العناصر 

المادية، األفراد المشتركون في أداء الخدمات المصرفية والعمليات المرتبطة بتقديمها وضع 

، ويرجع التوسع في مزيج التسويق المصرفي إلى ما 107المزيج التسويقي من إدارة المصرف
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تختلف عن غيرها من الخدمات والسلع  خدمات من خصائص فنية وتسويقيةال تتميز به هذه

 . المادية األخرى

التسويقي المعاصر  اتجاه جديد في الفكر نظرا لطبيعة وخصائص الخدمات المصرفية، ظهر 

في عام  Bordenيرى أن العناصر األربعة التقليدية المكونة للمزيج التسويقي التي قدمها 

يرين من بعده، لم تعد كافية لتكوين المزيج التسويقي للخدمات ومنها وطورها الكث 1962

 . 108الخدمات المصرفية

هذا االتجاه يرى ضرورة إضافة ثالثة عناصر أخرى إلى العناصر األربعة المعروفة بـ  

P’S4  ليحتوي المزيج التسويقي في المصارف على سبعة عناصر تعرف بـP’S7  تتمثل

الذين يقومون بإنتاج وأداء الخدمات  Peopleتمت إضافتها في األفراد العناصر الثالثة التي 

التي تمثل كافة الجوانب  Physical Assetsالمصرفية، المكونات المادية للخدمة 

الملموسة المؤثرة على بيئة تقديم الخدمات المصرفية و التي تحقق التميز، وكذلك آليات جمع 

 . لعمليات التي تؤدى أثناء تقديم الخدمةوهي كافة األنشطة وا tiuiaa الخدمة 

ويركز هذا االتجاه على أن تجاهل أحد العناصر الثالثة عند وضع اإلستراتيجية التسويقية 

للمصرف من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة بسبب تأثر زبائن المصارف بهذه 

والذي  Booms & Bitner تم توسيع المزيج التسويقي للخدمة من قبل . 109العناصر

يتكون من سبعة عناصر بدال من العناصر األربعة التقليدية وقد القى ترحيبا و دعما كبير 

 - Peopleاألفراد): هي 110وهذه الثالثة العناصر الثالثة المضافة الى المزيج التسويقي

كما يصورها  (Personalityالشخصية -Processالعملية  - Physical يالدليل الماد

 . تي(اآل6-8الشكل )

                                  
  من  صراً عن احدى وعشرين باإلمكان من إثراء عناصر المزيج التسويق المصرفي بزيادتها الى

تؤلف برمتها تتمحور في مضامينها في  يالخارج الداخلي و المزيج التسويقي او العوامل  عناصر

التي تناولتها الكتاب الحالية ذات   s(P)8عنصراً الى ,s(P)13بعد إضافة  s(P)21تشكيلة جديدة هي:

)البرامج التسويقية ) -ولها أثرها المباشر أو غير مباشر المزيج التسويق المصرفي تمثلت باالتي:

Programming-  اإلجراءاتProcurers-  السياساتPolicies –  القوة Power-  المعلومات

providing Information-  مكافأة الزبائنPaying Customers –  جماعات الضغطPleasure 

Groups -  مزودي المصرف باحتياجاتهProviders- السياسيون Politicians–-المشكالت 

Problems-  التنبؤاتPredictions–  ءالشركا Partners   األداء( Performance يخدم  بما

 مجاالت التسويق الداخلي والخارجي والتكاملي وغيرها. 
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 s (P)7 111( عناصر المزيج التسويقي6-8شكل )

Source ;Palmer, K Adrian (principles of Marketing )First 

published 2000 P: 21 

الفكرة األساسية التي يقوم عليها المزيج التسويقي هي عدم قدرة مكون واحد أو عنصر واحد 

 . 112الغايات المطلوبة بأفضل الصيغ وأحسنهاعلى تحقيق األهداف و

وعليه تم خلط مجموعة من العناصر مع بعضها ليتم الحصول على توليفة المزيج التسويقي  

التي تكون لها القـــدرة على تلبية وتحقيق األهداف المطلوبة أليّة منظمة أكثر من استخدام 

  . 113عنصر واحد

ية العامة التي تتبناها إدارة المصرف في تسويق المزيج التسويقي عن اإلستراتيجيعبر ف 

خدماته وتعتمد على هذا المزيج في تخطيط اإلستراتيجية التسويقية المناسبة لتحقيق األهداف 

لوقت قريب كان جهد إدارات  ،114المنوطة بها بأفضل الوسائل وأقل التكاليف التسويق

لتخطيط الشامل لمختلف المصارف ينصب في الغالب على تحقيق الربحية وليس على ا

عناصر المزيج التسويقي المصرفي ومحاولة فهم الدور اإلستراتيجي له فهو يمثل الموجه 

المركزي لالستراتيجية العامة للمؤسسة المصرفية وكفلسفة ومنهاج علمي متكامل لمعظم 

  . األنشطة و الفعاليات المصرفية

ومن خالل هذه  . تيجية التسويق المصرفيوكما يعد هذا المزيج تشكيلة مؤثرة وداعمة إلسترا

 . ) الزبون (115العناصر يستطيع المصرف التأثير على رد فعل المستفيد

ولقد توصلت الدراسات الحديثة في مجال التسويق المصرفي إلى تعزيزه بعناصر أخرى 

تدعمه وتزيد من قدرته على إضفاء صورة حسنة للمصرف، وذلك من خالل مواكبة 

  . ديثة وخاصة في مجال المعلوماتية واالتصاالتالتطورات الح

إن التسويق المصرفي باعتبار أنه مستمد من الخدمات فإن مفهومه للمزيج التسويقي تعدى 

العناصر األربعة الشائعة إلى ثالث عناصر إضافية تشكل مزيج التسويق المصرفي الموسع 

 : والتي سيتم مناقشتها على النحو اآلتي
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وهي البيئة : : ويتضمن البيئة الماديةPhysical Evidence  116ل الماديالدلي : أولا 

التي تنتج فيها الخدمة، وتقدم )تستهلك(إلى الزبون، وبمعنى أخر، فهي مظهر المباني، 

، األثاث، اللون، الديكور، وكذلك السلع التي تسهل عملية مالك، النظافة، األجهزة والمعداتال

التي أطلق لتأجير السيارات(. مؤسسةت التي تستخدمها تقديم الخدمة ) مثل السيارا

( بـ)الموارد الفنية والمادية( التي يتعرف عليها الزبون عند ذهابه إلى Cronroosعليها)

عندما يأتي مقدم الخدمة )الموظفون( إلى موقع الزبون لتقديم أو ،الخدمية)المصرف( المؤسسة

الملموسة ذات ئي وجميع البدائل المادية الخدمة له، بما في ذلك " عوامل المحيط البي

 Physicalاألدلة المادية )كذلك تشير .التي تتضمنها البيئة المادية 117العالقة

Evidence الى األدوات التي تُسّهل عملية تقديم الخدمة أو السلعة والتي تضمن راحة ،)

ة وغيرها، وكلّما زاد الزبون، مثل: وجود مقاعد مريحٍة، وإضاءٍة مناسبٍة، وتكييف ومياه بارد

 بتطوير هذه التفاصيل ازداد االنطباع اإليجابّي لدى الزبائن. مؤسسةاهتمام ال

وهااو الشاايء الااذي يمكاان لمسااوقي الخدمااة  إذن الاادليل المااادي هااو الوجااود الملمااوس للخدمااة، 

فاارض الرقابااة عليااه إلااى حااٍد مااا، فااأن الخاادمات، والضاامانات، والعقااود ومظاااهر البنايااات، 

وتشااتمل المكونااات الماديااة  . ط، مااا هااي إال بعااض الطرائااق لجعاال الخاادمات ملمااوسوالخطاا

على كافة األجهازة والتساهيالت المرتبطاة بتقاديم الخدماة أيضا  Physical Assets للخدمة

بمعنااى أنهاا تمثاال كافاة الجواناب الملموسااة الماؤثرة علااى البيئاة المصاارفية  باالجودة المطلوباة،

 . 118و هي البيئة التي تشاكل التفاعال باين ماوظفي المصارف و الزباونالتي تحقق لها التميز، أ

المااالك وهندامااه،  وقااد يتخااذ اإلظهااار المااادي أشااكاالً عاادة ومنهااا علااى ساابيل المثااال، مظهاار

 ،المعااادات المساااتخدمة، المظهااار الخاااارجي للمبناااى، والاااداخلي، ونظافتاااه، الموقاااع، الرماااوز

   .  الكراسات ،عمالالتقارير، البيانات، بطاقات األ ،القرطاسية

إْذ أنه ظاهريا  ،الدليل تقديمها يؤديال يوجد إال القليل جدا من الخدمات المصرفية التي ال 

و عليه فإن . يكون باإليجاب أو بالسلب يبدو كأنه ليس مهما، لكن في الواقع له تأثير قوي، إما

صرف المعني ويتضمن حول الم الزبائنمكونات الدليل المادي المتوفر سوف تؤثر في أحكام 

)كاألثاث، اللون، الديكور، الضوضاء(  الدليل المادية عناصر متعددة مثل البيئة المادية

له  119)مثال الصراف المادي أو العامل الفيزيائي والمعدات التي تسهل عملية تقديم الخدمة

اإلئتمان بطاقات  ،الزبائن دورا عند تدقيق النقد( وأشياء ملموسة أخرى مثل أرقام حسابات

ان العامل الفيزيائي يحقق نوعين من الكفاءات كفاءة وظيفية  .التي تمنحها المصارف لهم

  . كثر مدى مالئمة الظروف التي تقوم فيها الخدمة وكذا كفاءة جمالية )فنية( وهي كفاءة تخص

ومن أحد الخصائص األساسية للمحيط الفيزيائي للخدمة، وهو الفضاء، الذي يتمثل في 

عليها المؤسسة المصرفية والتي تضعها تحت تصرف الموظفين  عة األماكن التي تتوفرمجمو

فغالبا ما نجد أن الموظفين على االتصال يرغبون في أن يكون  ،الزبائنعلى اإلتصال و كذا 

الذي  الزبون لفضاء )المكان( يكون خاص بهم، ليعلموا فيه، وكذا لديهم جزءا أو حيزا من

ين أهمية و بعلى أكبر فضاء ممكن يسمح له بأكبر حرية، و منه تت ليحاول دائما الحصو

 : المصرفية لفضاء الخدمة، و الذي يتمحور أساسا حول نقطتين تسيير المؤسسةضرورة 
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وهو ضروري وأساسي خاصة فيما يخص : (الزبائنالتدفقات )تسيير إقبال  تسيير -1

تشكل طوابير اإلنتظار في آن واحد، و للجمهور أين نجد تدفق كبير للزبائن الخدمات المقدمة

 والتي يجب على المؤسسة المصرفية تنظيمها و تسييرها و بشكل عقالني ومرضي لجميع

 .األطراف و يسهل على عملية اإلنتظار للزبائن

هل و سريع للفضاء عند المصرفية التفكير دائما في تصميم تغيير س فعلى المؤسسة  

بمعنى ان يكون فضاء الخدمة مرن،  ،بات و شروط زبائنهالالستجابة لمتطل هذاالضرورة، و

كما انه على المؤسسة الخدمية، . مع المتطلبات الجديدة بشكل سهل وسريع بإمكانه التأقلم

 . إدراك ان عامل الوقت مهم جدا مما يستوجب عليها االهتمام بالتسيير األحسن لهذا العنصر

 ،الزبائنلكل من الموظفين على االتصال و كذا أهمية عامل الوقت يختلف بالنسبة  كما ان  -2

وفترة  فبالنسبة لألفراد على اإلتصال فإن تحديد مدة العمل. منهم دوافع لإلهتمام به فلكل

 . الزبائنقوية مع  ويسمح له بإنشاء عالقات ،إْذ يحقق له اإلرتياح ،هام جدا الزبائنإستقبال 

فإن عامل الوقت هام  ،للزبائن أما بالنسبة يركما يسمح كذلك بتحقيق إرضاء أكبر لهذا األخ

اإللتزامات والواجبات في وقتها لكل من الزبون  إْذ ان إحترام الوقت والمواعيد واداء ،جدا

عامل الوقت دورا  يؤديو الزبائنوالموظف يكون أحد عوامل الرضا واإلتباع لكثير من 

جديدة يكون في غالب األحيان فترة  أساسيا بالنسبة للحامل الفزيائي مثالً، وقت فتح وحدات

مما يخلق تدفق  ،الزبائن ىتؤثر علوالتي  ،نظرا للحمالت اإلشهارية التي تصاحبها حرجة

 لهم إلى الوحدات المعينة القتناء نفس الخدمة وفي نفس الوقت مما يصعب من مهمة كبير

إلى  جب اإلشارة كذلككما ي . وقد ينعكس عليها سلبا، المؤسسة في مواجهة هذا الطلب الكبير

الموظفين،  مدة إنتاج وتقديم الخدمة و التي لها تأثير هام على كل من جودة الخدمة و على

 . بشكل عام الزبائنوعلى 

بوجود تداخال بين الزبون وموظف المصرف عند أداء الخدمة وتقديمها  البد من التنويه هنا 

حيث يتطلب تقديم الخدمات  من خالل فروع المصرف المنتشرة هنا وهناك، للزبون

حيث تحقق لهم  الزبائنالمصرفية توفر تسهيالت مادية تساعد وتسهل انسياب الخدمة نحو 

وتتمثل التسهيالت المادية من مباني المصرف ذات الموقع المالئم . المنفعة الزمنية والمكانية

رى من حيث والتي يجب أن تنفرد ببعض المميزات عن غيرها من المباني األخ للزبائن

المظهر الداخلي والخارجي، توافر االحتياطات األمنية ومالئمة الشبابيك ووجود كل 

 : 120التسهيالت المرتبطة بأداء الخدمات ومن أهم المكونات المادية نذكر ما يلي

تلعب مباني المصرف دور بالغ األهمية في جذب الزبائن للتعامل مباني المصرف:  -أ 

التعامل مع مصرف تتوفر فيه جميع الشروط  مع المصرف، إذ يفضل الزبون

الخاصة للقيام بأنشطته المختلفة كاتساع مبنى المصرف، وجود أماكن مريحة 

لالنتظار، التكييف، توفر األمن، وجود مصاعدها إذا كانت مكاتب المصرف في 

طوابق بعيدة، إلى جانب وجود أماكن لتوقف سيارات الزبائن وغيرها من العناصر 

األخرى التي يهتم الزبائن ويفضلون توفرها في المصرف الذي يرغبون في المادية 

 التعامل معه. 
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من حاسبات وملحقاتها: تتمثل في األجهزة الالزمة لتسهيل تقديم  العناصر المادية -ب 

الخدمات المصرفية في األوقات المناسبة وفي األماكن المالئمة وتتمثل أهم هذه 

 العناصر في: 

وتعني تلك الحاسبات التي تحمل عليها قواعد البيانات  الحاسبات الضخمة: (1

التي تمثل بوابات  Webالخاصة بالمصرف، كما تحمل عليها أيضا مواقع الويب

المعلومات الخاصة بالمصرف، وذلك في حالة استخدام شبكة االنترنيت كوسيلة 

ى اتصال بين المصرف والزبائن، وتتميز هذه النوعية من الحاسبات بالقدرة عل

تخزين كميات هائلة من المعلومات باإلضافة إلى سرعة تشغيلها واسترجاعها لكل 

البيانات، ومواصلة العمل على طول الوقت لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية نحو 

 الزبائن. 

البرامج: تتمثل في البرامج الالزمة لتقديم الخدمات المصرفية في أسرع وقت  (2

 برامج في نظم التشغيل. وبدون أخطاء، وتتمثل أهم هذه ال

وسائل االتصاالت الشبكية: تعتمد االتصاالت في نظم المعلومات اإللكترونية  (3

على ما يعرف بالنظام المتكامل للتبادل اإللكتروني للبيانات، وتنقسم وسائل 

االتصاالت الشبكية إلى الشبكات الخاصة كالشبكات الخاصة باألعمال المصرفية 

تسهيل تبادل البيانات والتحويالت المالية، والشبكات العامة التي تنشئها المصارف ل

 الخاصة بمختلف زبائن المصرف.  

وسائل الدفع اإللكتروني، يعتبر من أهم التسهيالت المادية التي تستغلها معظم  (4

المصارف في الدول المتقدمة وحتى في بعض الدول النامية في تقديم الخدمات إلى 

وقات المناسبة وباألسعار المناسبة، إذ يتطلب تقديم الخدمة الزبائن في األماكن واأل

وجود أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الصرف اآللي ووسائل التحويل اإللكتروني لألموال 

 وغيرها.

 

ا ثاني ً أو تشغيلياً في  :Peopleالناس  : ا وهم جميع األفراد الذين يؤدون دوراً انتاجيا

 خدمة أو أدائها باإلضافة الى دورهم في بيع الخدمة.مؤسسات الخدمة، فهم يقومون بإنجاز ال

أهم العناصر المؤثرة على مكونات الخدمات المصرفية والتي بدورها ويعدون األفراد من 

البشري  لجودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم هي العنصر الزبائنتؤثر على إدراك 

Peopleف والذين يحتكون بشكل ، والعنصر البشري يتعلق باألفراد العاملين بالمصر

إْذ يتوجب على اإلدارة القيام بتنمية مهارات العاملين عن  ،الزبائنمباشر أو غير مباشر مع 

طريق التكوين المستمر فيما يخص استعمال التسهيالت المادية، أو فيما يخص الجوانب 

عة من المهارات وكيفية استقبالهم، فمن المتفق عليه أن هناك مجمو الزبائنالمتعلقة بمعامالت 

والقدرات التي يجب أن يتصف بها العاملون بالمصارف خاصة هؤالء ممن لهم اتصال 

  . 121الزبائنمباشر ب

نظرا ألهمية العنصر البشري في مزيج التسويق المصرفي فقد تم التركيز عليه نظرا  

بل في ف والعمل على تكامله وتناسقه فقط، ألهميته ليس في دعم المزيج التسويقي للمصر
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، مصرف بدون تعبئة لموارده البشرية، إذ ال يمكن تحقيق أهداف الالعملية التسويقية كاملة

فالمصارف تتطور بجهود وأفكار موظفيها ولكي يحققوا هذا الدور المنوط بهم ينبغي أن 

 . 122يكونوا على مستوى عال من الكفاءة والفعالية في أداء وظائفهم

و المجال المتمحور حول تحسين نتائج العمل المنجزة من قبل ان االرتقاء باألداء البشري ه

وهو عبارة عن  ،األفراد في المصارف وذلك على نحو منظم يحقق أهداف المصرف

مجموعة من األساليب واإلجراءات التي تهدف إلى الرفع من كفاءة وفعالية الموظفين في 

تتمثل المبادئ التي  . ائنالزب، خاصة أولئك الذين يتعاملون بشكل مباشر مع 123المصرف

 يرتكز عليها االرتقاء باألداء البشري تعتمد على الجانب السلوكي للموظف من خالل التركيز

الذي يقدم األداء األمثل الذي يتحدد  ، بحيث أن الموظف النموذجي هوعلى األداء النموذجي

 . لمحققة من طرف كل موظف في المصرفعن طريق اإلنتاجية ا

ومدى تأثيره على األداء الوظيفي وكفاءة األداء في جميع أنشطة  عنصر البشريأهمية ال ان

منظمات األعمال الحديثة المتمثلة بوظائفها الرئيسة التسويقية واالنتاجية والمالية والموارد 

المالئم واإليجابي وصيانة رأس المال البشري  التنظيمي في ظل توافر المناخ . البشرية

والمحافظة عليهم لتحقيق أداء ناجح وإستثمارهم  وتطويرهم بإستمرار بموضوعية وتدريبهم

  . بكفاءة وفعالية وانسانية

لثروة األمم وان إدارة رأس المال البشري مهمة وحيوية  أصبح في مقدمة المقاييس الرئيسية 

فق في عالم اليوم بما تمتلك من موجودات غير ملموسة )بشرية( اعتمادها مبدأ التعاون والتوا

بين القدرات التقنية والقدرات البشرية، التي تسعى إلى تعزيز عوائد استثماراتها من 

المهارات  عدة هي يتكون مركب رأس المال الفكري من عناصر . الموجودات البشرية

اإلمكانيات والخبرات والمهارات والعالقات االنسانية المتميزة والمعارف والتجارب و

 . رف السوقية وتحقيق مزايا تنافسية ويسمى برأس المال البشريالخاصة بتعظيم قيمة المص

 : 124للمؤسسة بشريفالعاملون الذين يكونون رأس مال 

الهيكلي  -Human Capitalهي )البشري  مكونات راس المال الفكري)البشري(:

Structural Capital)-  الزبائنيCustomer Capital االول يتسم بالمعرفة )

واالبتكار واالبداع والتغيير والتطوير التنظيمي.  اما الثاني يركز على  والمهارة والخبرة

الهيكل التنظيمي الذي يمتد ويتضمن نظم المعلومات اإلدارية ويشمل الموجودات البشرية 

ف وحقوق النشر، العالمة التجارية والشهرة.  أي اآلتيالهيكلية المتمثلة في براءات االختراع، 

 ها". منظمة وقيمتها وهويت

حين يشير الزبائني الى تسويق العالقات وليس تسويق الصفقات والى قيمة واهمية في  

العالقة بين المصرف والزبون الحالي والمحافظة علية واستقطاب الزبون المرتقب المستقبلي 

 وتحقيق رضاه ووالئه وحل مشاكله والتعاون وتلبية رغباته واحتياجاته بالسرعة الممكنة.  

أشار لقد عمم  و ،125مكونات راس المال البشريهي  راس المال الفكري:مكونات 

 ،البروفيسور سعد العنزي في بحوثه أن راس المال البشري هو نفسه راس المال الفكري

هو راس المال البشري أكثر من  2006بحسب رأيه أن المصطلح الذي أخذ يتداول عام 

 .سابقه راس المال الفكري
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 -Human Capital: هي )البشري فكري من مكونات ثالثة هييتألف راس المال ال 

( االول يتسم Customer Capitalالزبائني  -(Structural Capitalالهيكلي 

 بالمعرفة والمهارة والخبرة واالبتكار واالبداع والتغيير والتطوير التنظيمي.  

مات اإلدارية ويشمل اما الثاني يركز على الهيكل التنظيمي الذي يمتد ويتضمن نظم المعلو

ف وحقوق النشر، العالمة اآلتيالموجودات البشرية الهيكلية المتمثلة في براءات االختراع، 

 التجارية والشهرة.  أي منظمة وقيمتها وهويتها". 

حين يشير الزبائني الى تسويق العالقات وليس تسويق الصفقات والى قيمة واهمية في  

حالي والمحافظة علية واستقطاب الزبون المرتقب العالقة بين المصرف والزبون ال

المستقبلي وتحقيق رضاه ووالئه وحل مشاكله والتعاون وتلبية رغباته واحتياجاته بالسرعة 

 على النحو اآلتي: ( يوضح مكونات المــال الفكـــري7-8شكل )وفي ال الممكنة.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

( يوضح مكونات المــال الفكـــري7-8شكل )  

Source: Stewart, T.. Intellectual capital: The new wealth of 

organizations,. New York, NY: Doubleday Dell Publishing 

Group. (1997),.P:75. 

 

ا  تشمل عملية تقديم الخدماة : (الزبائن بين الموظف و) Personnel الشخصي الجانب :ثالثا

تتكااون لديااه  الزبونمنظمااة ومقبولااة, فاابطريقااة  ,الزبااائنالتعاماال الشخصااي بااين الموظااف و

ه و التااي إحساساات معينااة يخازن علااى أثرهااا اإلنطباعاات التااي كونهاا عاان الخدمااة فاي ذاكرتاا

العنصاار البشااري ماان أهاام العناصاار التااي تااؤثر علااى مكونااات و .حصاال عليهااا ماان المصاارف

تاي يجاب ومن المتفق علياه أن هنااك مجموعاة مان المهاارات و القادرات ال ,الخدمة المصرفية

 .  الزبائنخاصة ممن لهم اتصال مباشر ب المصارفأن يتصف بها العاملون ب

هم الذين يقّدمون الخدمة أو بيع المنتج، فهؤالء األشخاص يجب أن يتمتعوا بقدرٍة على تقديم 

أفضل ما لديهم واحترام الزبائن والعمل على راحتهم، وهذا يؤثر على انطباع الزبائن 

ياتهم المستقبلية، والقاعدة الذهبية التي يتعاملون بها هي )الزبون ملك، أو وإمكانية زيادة مشتر

 الزبون دائماً على حّق(، لذلك من المهم أن يكون لديهم أسلوب  جيد  في العمل.

 ألزبائني الهيكلي البشري

 رأس المــال الفكـــري
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من أهم : بين الموظف والزبائن Personnel ويعد األفراد المشاركون في تقديم الخدمة

 الزبائنت المصرفية والتي بدورها تؤثر على إدراك العناصر المؤثرة على مكونات الخدما

لجودة الخدمات المصرفية المقدمة لهم هي العنصر البشري، والعنصر البشري يتعلق 

حيث  ،الزبائنباألفراد العاملين بالمصرف والذين يحتكون بشكل مباشر أو غير مباشر مع 

التكوين المستمر فيما يخص  يتوجب على اإلدارة القيام بتنمية مهارات العاملين عن طريق

وكيفية  الزبائناستعمال التسهيالت المادية، أو فيما يخص الجوانب المتعلقة بمعامالت 

استقبالهم، فمن المتفق عليه أن هناك مجموعة من المهارات والقدرات التي يجب أن يتصف 

 . 126الزبائن بها العاملون بالمصارف خاصة هؤالء ممن لهم اتصال مباشر ب

معظم الدراسات على األهمية المميزة للعنصر البشري في مجال التسويق المصرفي  تتفق

 . ة حسب أولوية هذا العنصراآلتيوإن كانت تختلف فيما بينها في تطبيق أحد المناهج 

هذا المنهج : People Before Money Conceptالبشري أوال  منهج العنصر .1

مصارف كما هو الحال في المصارف يعطي أهمية بالغة وغاية كبرى للعمالة في ال

األمريكية، حيث تركز هذه األخيرة على التدريب المستمر للموظفين بغية تأهيلهم ليكونوا 

وكذلك التدريب من أجل استعمال التكنولوجيا في المجال  ،الزبائنفي مستوى التعامل مع 

 . المصرفي

ا على حجم يركز هذ: Money Before People Conceptمنهج األموال أوال  .2

األموال التي يحوزها المصرف أكثر من العنصر البشري، هذا المنهج تعتمد عليه الكثير 

من مصارف الدول النامية، حيث تتجاهل أهمية هذا األخير في جلب المدخرات من 

 . المزيج الترويجي المستعمل من طرف المصرف

أخذ بثالثة وهو المنهج الذي ي: Three Phases Approachالمنهج الثالثي  .3

عناصر جوهرية وهي العمالة، األموال والمعلومات، وهو المنهج الذي اعتمدته المصارف 

 . السويسرية وتبعتها الكثير من مصارف دول االتحاد األوروبي

ا  ان الكيفية التي يتم من خاللها  )عملية تقديم الخدمة( tiuiaa تمثل العملية : ةالعملي: رابعا

ة بالنسبة لمؤسسات الخدمة مثل االجراءات والسياسات المتبعة من تقديم الخدمة تعد حاسم

كل  أو هي قبل مؤسسة تقديم الخدمة لضمان تقديم الخدمة الى المستفيدين بأفضل ما يمكن.

في الخدمة،  الزبائناألساليب التي يتم بها الوصول إلى المواصفات والخصائص التي يرغبها 

أو ال ترضيه، ويبدو واضحا إذ أنه ال  الزبون لتي قد ترضىوهذه العمليات أيضاً لها جودتها ا

بمستوى جودة الخدمة التي يتلقاها في النهاية بل يجب أن يقتنع أيضاً باألسلوب  الزبون يقتنع

 الذي أوديت به هذه الخدمة، وعليه يجب على إدارة المصرف أن تأخذ في االعتبار رأي

 . كل خدمةفي تحديد العمليات الخاصة بأداء  الزبون

، إْذ أشاروا إلى حتمية 127كما أكد الباحثين على ضرورة اهتمام اإلدارة بتصميم العمليات 

قيام اإلدارة باستخدام كافة الطرق التي تؤدي إلى تقليص دورة العمليات الطويلة سواء 

المتعلقة بتبسيط اإلجراءات أو تقليل عدد الخطوات وتخفيض وقت انتقال العمل من إدارة إلى 

والجدير  . أخرى، ومحاولة القيام بالعمليات بصورة متوازنة بدال من العمليات المتتابعة

بالذكر أن خصائص العملية هي التي تؤدي إلى خصائص الخدمة المصرفية، ومن ثم ينبغي 
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، وبين خصائص 128دائما الربط بين كل خاصية من الخصائص المرغوب فيها في الخدمة 

هذه العناصر الثالثة التي تشكل ما يسميه  . لخاصية في تلك الخدمةالعمليات التي تحقق هذه ا

والتي ال يمكنها  ،M. I. L . (Marketing, Information, Logistique)الفرنسيون 

االنفصال عن بعضها ألنها تساهم في أداء الخدمة المصرفية، إْذ يقدم موظف المصرف 

 . يا المتاحة في المصرفالخدمات المصرفية المختلفة باستعمال التكنولوج

 : مزيج التسويق المصرفي الحميم

، وبناءا على المعلومات المتوفرة لديه والمخزنة في المصرف أو الواردة عن طريق الزبون، 

إْذ تؤدي في األخير إلى توفير المنتجات والخدمات المصرفية في الوقت والمكان المناسبين 

ه إدارة التسويق بالمصرف من خالل المزيج وبالسعر المناسب وهو ما تسعى إلى تحقيق

التسويقي المتطور، لذلك أصبحت هذه العناصر الثالثة المضافة إلى المزيج التسويقي التقليدي 

 . تشكل مزيج التسويق المصرفي الحميم

ان هدف التسويق الحميم هو استعمال الوسائل التكنولوجية المتطورة لتحقيق المواءمة بين 

ن جهة، واالستجابة لالحتياجات الحميمة لكل زبون بصورة دائمة وفعالة أهداف المصرف م

ضمن اإلستراتيجية الشاملة للمصرف، والذي يتحدد بثالثة متغيرات أساسية مكونة فضالً عن 

التسويق من المعلومة، التوزيع )اللوجستية( والتطور التكنولوجي، إْذ يشكل كل واحدا منها 

تطوير أداء المصرف وتقديم عرض متميز للخدمات مصدر مستقل بذاته، من أجل 

 . المصرفية

وان كل عنصر من هذه العناصر يتفاعل داخليا مع بقية العناصر األخرى والتي ال بد من  

تطويرها باستمرار وهذا التطوير سيؤدي إلى زيادة الترابط ما بين البيئة الخارجية والداخلية 

 : وهي 129عل ما بين عناصر المزيج التسويقيللمصرف وقد وجد ثالثة درجات من التفا

عناصر المزيج  من أو اكثر ال بد من توفر المالءمة المنطقية ما بين اثنين: التماسك .1

 التسويقي 

 ق ما بين عناصر المزيج التسويقي يتضمن التفاعل الداخلي الفعال والمتناس: الندماج .2

ناصر وذلك لتحقيق افضل وهي تتضمن استخدام الطريقة األفضل لكل الع :الفعالية .3

وحتى يتم تطبيق أي مزيج تسويقي في أي  . قة من المزيج التسويقالمزايا المتحق

مدي المالءمة ما بين المزيج التسويقي وكل سوق  -): 130مصرف فانه يجب التأكيد من

المالءمة ما بين عناصر المزيج التسويقي واستراتيجية المصرف وقدرتها  -. مستهدف

 .(نقاط القوة وتقليص التأثير الناتج من نقاط الضعف فيها وتركيزها علي

   

ا  الضروري تطوير هذه  من أصبح: 131المزيج التسويقي للتسويق اللكتروني: خامسا

ومع تطور التكنولوجيا وبعد أن أصبح  . الحديثة والتطورات الوسيلة لتواكب التغيرات

اللغة في التسويق لتحقيق مزيد من اإلنترنت لغة العصر، بات من الضروري أن نستخدم تلك 

” digital marketing” “online marketing“األرباح، ولهذا ظهر التسويق الرقمي

باعتباره نوع جديد من التسويق على شبكة اإلنترنت، وتعتمد فكرته على كيفية تسخير 

ت في االنتقال التكنولوجيا لجعل التسويق أكثر فاعلية ولجذب انتباه األفراد، واستخدام اإلنترن
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يمكنك أن تجعل  اإللكترونيمن التجارة المحلية للتجارة العالمية، فعن طريق التسويق 

يستلزم القطاع المصرفي الحيوي،  . االنترنت زبائنمنتجاتك تغزوا العالم للوصول إلى 

مواكبة التطورات المعاصرة في العلوم المعرفية والتقنية المعاصرة، لزيادة الوعي المصرفي 

اإللكتروني، وتطبيق اليات الصيرفة االلكترونية بدال من الممارسات النمطية والتقليدية، في 

ظل تحديات عالم اليوم ومتغيرات البيئة العديدة، المتمثلة، بسرعة التطور التقني والمعلوماتي 

ووسائل االتصال، واتساع األسواق وكثرة الخدمات و تنوعها، والمنافسة الشديدة واألزمات 

المفاجئة وتحرير التجارة العالمية والتكتالت الدولية والتحول الى القطاع الخاص، وتدويل 

رؤوس األموال وتجليات العولمة المصرفية وتجسيد ممارسات عمليات الصيرفة االلكترونية 

في ظل وجود شبكة االنترنت العالمية التي حققت تبادال سريعا وشامال للمعلومات ضمن 

 . نسياب السلس للبيانات من أجل أداء مصرفي الكتروني ناجحسياسة وخطط اال

مواقع معلوماتية واتجهت معظم المواقع إلى استخدام ,132أنشات غالبية المصارف عالميا

بعض وسائل االتصال التفاعلي مع الزبون على عكس المواقع التبادلية التي ال تزال اتجاهات 

المواقع تعني قدرة الزبون على التعامل مع  فهذه ،المصارف نحوها تخضع العتبارات عديدة

فان هناك ثالثة أنماط أساسية للمصارف  . الخدمة المصرفية عن بعد ومن خالل األنترنت

 : ( اآلتي8-8) على األنترنت كما في شكل وصورها وخدماتها االلكترونية 

  
 أنماط المصارف االلكترونية (8-8) شكل 

  .اإلدارية المتاحةاألدبيات  ىاعتمادا عل :المرجع

تسويق الخدمات المصرفية أو  التسويق الرقمياألدوات والوسائل األساسية المستخدمة في 

 : 133عبر اإلنترنت منها

 بوصفه تقنية الكترونية ترويجية فعالة تتوزع على مساحة محددة: الموقع اإللكتروني .1

المصرفية  المنتجات يتضمن مواد معلوماتيّة بلغاٍت برمجية لتسويق في شبكة اإلنترنت

والذي يؤدي لية استراتيجيات المزيج التسويقي ، يعتمد على كفاءة وفعاوالخدمات التكميلية

  . 134زيادة اإلنتاجية- الزبائنجودة وسرعة خدمة -الى إنخفاض التكاليف

الذي تطلبه  الموقع اإللكترونييتم االعتماد عليها لتسهيل البحث عن : محركات البحث .2

للزبائن لتلبية احتياجاتهم من المنتجات والخدمات أكثر وأشمل  ر بدائلبسرعة وتواف

 :Google أشهرهالمصرفية من خالل محركات البحث المنتشرة على شبكة اإلنترنت، 

, ) فيسبوكوسائل التواصل االجتماعي محّرك البحثفضال عن وجود انواع اخرى مثل 
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البريد اإللكتروني والمواقع عن فضال ( وغيرها . فايبر ،واتساب ،، تليكرامتويتر

الحاليين  الزبائناإللكترونية والراديو والتلفاز وكافة الوسائل الرقمية، للتواصل من 

والمحتملين، والترويج لبضائعها وخدماتها بشكل جذاب يصل إلى أكبر عدد ممكن من 

 . حول العالم الزبائن

وهو أحد عناصر المركب الترويجي  اإلنترنت عبر ينتشر: اإلعالن اإللكتروني .3

من محاسن المنتج المصرفي والخدمات التكميلية الى ترويج ويهدف للتسويق المصرفي 

اتيجيات األسواق المستهدفة اإلعالن اإللكتروني ومزاياه هو تأثيره الفعال على استر

محليا ودوليا لجذب زبائن جدد ولزيادة الحصة السوقية  المتنوعة( –المركزة  –)الموحدة 

 . للمصرف

يعتمد على األيميل في ارسال واستالم المستندات والوثائق : البريد اإللكتروني .4

لكترونيا والخطابات المصرفية واالعالنات واخرى كمرفقات او ملحق على شكل ملفات إ

 . البريد اإللكتروني بين ادارة المصرف وزبائنه من خالل

ليتسنى اداراتهم  ،انه نظام يساعد المصارف العامة والخاصة: الكتالوج اإللكتروني .5

الخاصة بكل  (on-lineالمعنية بعرض الخدمات المصرفية في الموقع اإللكتروني )

كذلك يساهم ادامة  ,CDS مصرف او يكون مدون الكتلوك االلكتروني في قرص

  . االتصال والتفاعل مع زبائنه والجمهور بشكل مباشر

للحصول  الزبائنيؤدي الى انخفاض التكاليف وجودة وسرعة خدمة : التصال الهاتفي .6

وحل مشاكلهم ومعالجة استفساراتهم وتلبية احتياجاتهم الطارئة من  على المنتج المصرفي

 . الزبائنرضا خالل الهاتف وتحقيق 

يتم ذلك من خالل عناصر التسوق االلكتروني وهي تختلف كثيرا عن عناصر التسويق 

المعروفة ولكن طريقة التعامل أخذت منحى جديدا تظل عناصر التسويق مشتركة بين كل 

األسلوبين وهي التسعير والترويج )خاصة اإلعالن( والتوزيع وتصميم المنتجات، وهناك 

السؤال األهم الذي يطرح نفسه بقوة يقول كيف من يضيف )الناس( كعنصر خامس، 

التسويقي( بثورة اإلنترنت ودخول العالم  عناصر المزيجالعناصر) ستتغير أو تتأثر هذه

إلى االقتصاد الرقمي كما نالحظ تجليات ذلك أمام أعيننا اآلن؟ وكيف ستتأثر وظيفة 

 ؟ 135التسويق بمجملها مع هذه التقلبات التقنية المدهشة

الزبون يستطيع معرفة األسعار المنافسة للمنتجات  سيتأثر بحقيقة تقول أن: التسعير .أ 

والخدمات حول العالم من خالل ضغطة زر، لذا فإن األسعار الجيدة في عصر ثورة 

صغير يجب أن تحاكي « سوبرماركت»االتصال والمعلومات وتحول العالم إلى 

ة لتغطي التكاليف التي قد طفيف« زيادات»مستويات األسعار حول العالم مع وجود 

يتحملها الزبون في حالة االتصال مع منتجين خارج الحدود مثل النقل والضرائب 

والضمانات والتأمين والمخاطرة وغيرها، وعليه سيكون من المستبعد أن توضع 

  . األسعار بمزاجية المنتجين أو اعتباطية الوكالء والموزعين

و  الزبائنة االلتقاء واالحتكاك المباشر مع جماهير سيكون الحاسب اآللي وسيل: الترويج .ب 

  . ستتراجع الوسائل المقروءة والمسموعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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التجارة اإللكترونية تهدد وظيفة التوزيع المادي بقوة وتتيح االتصال المباشر : التوزيع .ج 

  . عبر الحدود والمحيطات الزبونبين المنتج و

بالعصر الرقمي والتسويق االلكتروني، ليس بعيدا عن التأثر : تصميم المنتج أو الخدمة .د 

، ويجب أن تكون المنتجات متوافقة مع منتجات الحديثة مرهون بهذا العصرفتصميم ال

روح العصر الرقمي وقابلة للدخول في اإلنترنت من باب التجارة اإللكترونية أو 

  . اإلعالن اإللكتروني

موزعين والمنتجين، ويمكن أصبح الوصول إلى الناس و إرضائهم في متناول ال: الناس .ه 

الوصول إليه بنقرة زر واحدة! لقد سقطت الحواجز المادية بين المنتجين والناس 

مباشرة أمرا عاديا ال يستلزم االستعانة بالوسطاء  الزبائنوأضحى التخاطب مع 

  . والوكاالت المتخصصة والمستشارين

التصاالت والمعلومات سيكون من خالل الشبكات المتاحة وتقنيات ا: توصيل الخدمة .و 

ويمكن توضيح بشكل مفصل كيفية  . دون الحاجة إلى مقدم الخدمة واالتصال الشخصي

 ،136: تأثر عناصر المزيج التسويقي للخدمة المصرفية بالتسويق االلكتروني وكاآلتي

أسهم التسويق االلكتروني في إحداث تغيير نوعي كبير في عنصر البيئة : البيئة المادية .ز 

 : أو الدليل المادي وقد تمثل هذا التغيير في اآلتيالمادية 

التحول من البيئة المؤلفة من المباني والساحات المادية والمكاتب في العالم الواقعي  (1

 Hardwareإلى بيئة افتراضية مؤلفة من عتاد حاسوب وبرمجيات ) –

&Software  ) 

حيث  ،ئة المادية( للتعويض عن البيMultimediaظهور تقنيات الوسط المتعددة ) (2

 أصبحت الخدمات تقدم بالكامل من خالل هذه البيئة االفتراضية 

( وهي عبارة عن تقنيات Virtual Realityظهور تقنيات الواقع االفتراضي ) (3

تجسد الواقع بشكل مصطنع من خالل االستخدام الفاعل للصور )الجرافيك( 

وتوجيه مندوبين  ،قاشفالمؤتمرات واللقاءات وجلسات الن . والرسومات والصوت

والباحثين وغيرهم تتم عبر شبكات مختلفة في الوقت عبر قارات العالم  ،المبيعات

 . المختلفة

( حيث حلت هذه المواقع أصبحت سهلة Websitesتنامي تقنيات مواقع الويب )  (4

وبهذا تحولت البيئة المادية المحددة  . (بنقرة بسيطة على الفارة )الماوس الوصول

 . لى بيئة افتراضية متنقلة ومتاحة لزائري االنترنت حول العالممكانا إ

( في المزيج التسويقي الخدمي Peopleأوضحنا أنفا أن عنصر الناس ): الناس .ح 

العالقات التفاعلية بين مزودي  -متلقي الخدمة  -مزودي الخدمة ): السباعي يتألف من

  . (العالقات مع متلقي الخدمة أنفسهم -ومتلقي الخدمة

وقد اثر التسويق االلكتروني على مزودي الخدمة حيث استبدلتهم باألجهزة والمعدات 

أما بخصوص  . ولم يعد هناك حاجة إلى مزودي خدمة من بني البشر ،والبرمجيات

فقد أصبح اتصالهم مع مزودي الخدمة يتم عبر البرمجيات واألجهزة  ،متلقي الخدمة

 ،هة الشخصية المباشرة أو التأخر في االستجابةوالمعدات مما قلص من احتماالت المواج
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وقد  . أو التباين جودة الخدمة إذا ما تم تقديمها من قبل مزودي خدمة من بني البشر

انعكس ذلك على العالقات التفاعلية بين مزودي والخدمة ومتلقيها التي أصبحت تتم على 

إما العالقات بين  . قيةحيث تحكمها نماذج إعمال رقمية را ،مدار الساعة وبدون توقف

متلقي الخدمة فقد اتسع نطاقها وصارت تتم على مستوى العالم من خالل حلقات النقاش 

وقد أدى ذلك إلى  . وعبر الشبكات على اختالف أنواعها ،االلكترونية وغرف المحادثة

 Virtualظهور ما يسمى بمجتمعات النقاش أو المجتمعات االفتراضية )

Communitiesحيث  ،يؤسسها أناس لهم مصالح أو اهتمامات مشتركة ( التي

  . يستخدمون االنترنت في االتصال والتواصل فيما بينهم

: زادت عمليات اإلدارة بشكل كبير من درجة رضا العمالء, Processعمليات الخدمة .ط 

ساعة( باإلضافة إلى رفع جودة  24حيث أصبحت تقدم الخدمة على مدار الساعة )

دمة للعمالء، فأصبح العميل يشعر بحالة من الرضا والشعور باألهمية المعلومات المق

 Consumerطوال الوقت وفي هذه الحالة يتم االعتماد على مفهوم سلوك المستخدم 

Behavior.  

أصبحت عملية توصيل أو تسليم الخدمة تتم عبر تقنيات االتصال المختلفة بدال من لقد 

ل االنترنت إلى قناة تسويقية بديلة قابلة للتطبيق ومع تحو . االتصال الشخصي المباشر

شهد عديد من عناصر ومكونات  ،وقيام األعمال باستغالل قوة الشبكات االلكترونية

واالستجابة  ،الزبائنالخدمة تحوالَ إلى " الخدمة االلكترونية " فاالتصال والتواصل مع 

 وقي إما بعض عناصر تقديم قت الحقيلطلباتهم بالكامل أصبح يتم عبر الشبكات في الو

توصيل الخدمة مثل الصفقة البيعية والتفاوض فقد تم استبدالها بعمليات ابسط مثل 

ووكالء مقارنة األسعار ونماذج تحديد السعر  الزبون يات الخدمة الذاتية التي يتوالهاعمل

  . وغيرها الزبون من قبل

ليس تحوالً بسيطاً من طرف إلى آخر أو  إال أن من األهمية بمكان التأكيد على أن هذا التحول

استبدال عنصر بعنصر آخر فطبيعة عناصر الخدمة االلكترونية تختلف بشكل جوهري عن 

كما إن عناصر الخدمة  ،رقابة وسيطرة الزبائنفالخدمة االلكترونية تمنح  . الخدمة التقليدية

أن بيئة الخدمة االلكترونية ناهيك عن  ،االلكترونية تشمل العديد من خصائص الخدمة الذاتية

 . مختلفة تماماً، وان عمليات تقديم /توصيل الخدمة االلكترونية مختلفة من الناحية الفلسفية

أن من الصعب أدارتها اخذين بعين االعتبار حقيقة  فضال عن ،وهذه االختالفات تمثل تحديات

ً تعمل في القناة التقليدية والقناة االلكت المؤسساتكون عدد من   . رونية معا

 

ا   : الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق الرقمي: سادسا

إعطاء قدر كافي من “هو : Traditional Marketingالتسويق التقليدي  -1

يتم تسويق منتج أو  إذ . صحيح"قرار شرائي  الزبونالمعلومات عن المنتج حتى يأخذ 

أو من خالل إعالنات  الزبونإلى  مندوبيهاأو مؤسسة عن طريق إرسال  منظمةخدمة ما ل

هذا هو أبسط تعريف  . التليفزيون والصحف والراديو والمطبوعات وغيرها من الوسائل

للتسويق الذي يعتبر أهم وسيلة لزيادة العائد الذي يمكن أن تحصل عليه من عمل تجاري، 
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ألرباح، زيادة ا ثمباتخاذ قرار بالشراء و الزبونوبما أن التسويق وسيلة ضرورية إلقناع 

ومع  . هذه الوسيلة لتواكب التغيرات والتطورات الحديثة أصبح من الضروري تطوير

تطور التكنولوجيا وبعد أن أصبح اإلنترنت لغة العصر، بات من الضروري أن نستخدم 

 . تلك اللغة في التسويق لتحقيق مزيد من األرباح

 بوصفه ”digital marketing” “online marketing“التسويق الرقمي  -2

نوع جديد من التسويق على شبكة اإلنترنت، وتعتمد فكرته على كيفية تسخير التكنولوجيا 

لجعل التسويق أكثر فاعلية ولجذب انتباه األفراد، واستخدام اإلنترنت في االنتقال من 

التجارة المحلية للتجارة العالمية، فعن طريق التسويق اإللكترونى يمكنك أن تجعل منتجاتك 

ومن الواضح اآلن أن التسويق اإللكتروني بدأ  . االنترنت زبائنالعالم للوصول إلى  تغزوا

 : يتفوق على التسويق التقليدي، لمزاياه العديدة

يساعدك على الوصول ألكبر عدد من جمهورك المستهدف في أماكن مختلفة، فمن .أ 

قضونه على يتواجدون على شبكة اإلنترنت يزداد عددهم كل يوم ويكثر الوقت الذي ي

الشبكة العنكبوتية، لذا يمكنك أن تسوق سلعتك عبر االنترنت في حالة انك بائع، 

ويمكنك أيضا أن تصل إلى السلعة التي تبحث عنها بضغطة زر واحدة في حالة انك 

  . مشتري، فاإلنترنت جعل األمور من أسهل ما يكون

ئك يمكنهم الوصول وعمال ،يساعدك على الوصول لعمالئك المستهدفين في أي وقت.ب 

 . للخدمة أو المنتج في أي وقت

على معلومات وتفاصيل أكثر عن  الزبائنطريق التسويق الرقمي أن يحصل يمكن عن .ج 

وهذا من أهم مميزات التسويق  . أي سلعة وميزاتها بسهولة بسبب انتشار االنترنت

 . االلكتروني

قت وبكل سهولة، ومتابعة ك في أي وزبائنالتسويق الرقمي على التواصل مع يساعدك .د 

 . دائمين زبائنرد فعلهم وآرائهم عن المنتج واقتراحاتهم، وبذلك تجعلهم 

تكاليف التسويق الرقمي أقل بكثير من تكاليف التسويق التقليدي، ألنه يكون عن طريق .ه 

اإلنترنت باستخدام إعالنات مجانية أو مدفوعة وسعرها أقل بكثير جدا من الوسائل 

رف على طريقة كتابة إعالن يجذب عمالئك من خالل إعالن الكتروني التقليدية تع

الصغيرة على أن تتواجد بشكل قوي في السوق  المؤسساتناجح، وهذا سيساعد 

 . الكبيرة المؤسساتوتتنافس مع 

يمكن أن تتم عمليات البيع والشراء دون حاجة المشتري للذهاب إلى مكان السلعة حيث .و 

على التسويق  الرقميوبذلك يتفوق التسويق  . نترنت أيضايمكن الدفع عن طريق اال

المروجة  المؤسسةفالتسويق التقليدي يعتبر تسويق أحادي الجهة بحيث أن  . التقليدي

تقوم بالتسويق لمنتجها عند الجهة المستهدفة في السوق لكن في التسويق الرقمي يكون 

 الزبونختلف أشكاله مع من التواصل بم المؤسسةهنالك تفاعل كبير بحيث تتمكن 

 . بشكل مباشر الزبائنواالستماع والرد على اسأله ومتطلبات 

أساليب التواصل في التسويق التقليدي عادة تكون أكثر خصوصية وتتطلب وقتا .ز 

وتخطيطا مثل الرد على التلفون وإعطاء اإلجابة المناسبة أو الرد على البريد 
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ز بشفافية اكبر فهو عادة يستخدم صفحات عامة , بينما التسويق الرقمي يمتاونيااللكتر

, تويتر ( بحيث يمكن رؤية فيسبوك)  مثل صفحات شبكات التواصل االجتماعي

آخر  زبونوبماذا ردت ويمكن أيضا أن يقوم أي  للمؤسسةالسؤال الذي تم توجيهه 

 . بالدخول في خط المحادثة وإعطاء رأيه

ليدي مخططه ومدروسة بشكل دقيق بحيث تجري العادة أن تكون حمالت التسويق التق.ح 

يتم إعداد جدول زمني لها للبدء واالنتهاء قبل الشروع بها ولكن في التسويق الرقمي 

يكون هناك مرونة أكثر في التعديل على جدول الحملة التسويقية وذلك من خالل 

فيتم االعتبار  فيوأرائهم بحيث ينم أخذها  الزبائناالعتماد على الردود اآلتية من 

 . تمديد فتره الحملة على حسب الحاجة

التي تعتمد على التسويق التقليدي يكون الرد على التلفونات اوي  المؤسساتفي اغلب .ط 

بينما في التسويق الرقمي يكون  ,المحدودةاس استفسارات فقط خالل ساعات العمل 

لى اكثر التي تحتوي ع التسويقيةمن خالل صفحات االنترنت  الساعةالرد على مدار 

 .الساعةمن مشرف يعملون بنظام النوبات على مدار 

  

ا  يُمكن النظر إلى التسويق األخضر على أنه ترجمة  :137المزيج التسويقي األخضر: سابعا

لمتطلبات المسؤولية االجتماعية واألخالقية للتسويق، والذي خرج إلى النور كاستجابة 

ويأتي هذا المنهج التسويقي متزامنا مع تزايد  للتحديات البيئية المتزايدة في الزمن الجديد.

االهتمام العالمي بحماية حقوق الزبون، وظهور حركات تهدف إلى حماية حقوق الناس 

للعيش في منظمة ذات توجه بيئي ببيئة آمنة. ويتمحور التسويق األخضر حول التزام 

ضارة بالمجتمع والبيئة منظمات األعمال بالتعامل بالسلع الصديقة للبيئة وهي السلع الغير 

الطبيعية والقيام باألنشطة التسويقية في إطار االلتزام القوي بالمسؤولية البيئية وضمن 

ضوابط محددة لضمان المحافظة على البيئة الطبيعية وعدم إلحاق الضرر بها وتدور معظم 

 التعريفات للتسويق الخضر حول هذه المحاور.

 Environmentalالتسويق البيئي Green marketingالتسويق األخضر يسمى  

Marketing  :  أي نشاط تسويقي خاص بمنظمة معينة، يهدف إلى خلق  عبارة عنفهو

 تأثير إيجابي أو إزالة التأثير السلبي لمنتج معين على البيئة. 

ً بأنها عملية تطوير وتسعير وترويج منتجات ال تلحق أي ضرر بالبيئة  ويُعرف أيضا

غالباً ما  ،ورغباتهم مع أقل تأثير سلبي ممكن على األرض الزبائنية احتياجات تلبوالطبيعية. 

غالباً ما يكون على أساس أقل تأثير على  .تسمى المنتجات والخدمات واإلعالن والترويج لها

الجوهر األساسي للنشاط التسويقي  ، فانه يمثلالمزيج التسويقي األخضرأما بخصوص  .البيئة

ه أداة االستراتيجية التي يستخدمها المسيرون في التسويق بإتجاه تحقيق في أي مؤسسة بوصف

األهداف المسطرة، والمزيج التسويقي األخضر هو إمتداد لمفهوم المزيج التسويقي التقليدي 

ويمكن االختالف في التوجهات التسويق األخضر في ظل الحاجة الى الحفاظ على البيئية 

فلسفية للمسؤولية االجتماعية و مفهوم التسويق وحمايتها فضال عن التوجهات ال

 .138االجتماعي
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يعرف المزيج التسويقي  Green Marketing Mix:المزيج التسويقي الخضر .1

  :االخضر علي أنه

علي تحقيق التكامل واالندماج  المؤسسةمجموعة من األدوات والعناصر التي تعمل  -أ 

مع عدم اإلضرار  المؤسسةهداف بينها وذلك من أجل خدمة السوق المستهدف وتحقيق أ

 . وااللتزام بحمايتها ،بأي من عناصر البيئة الطبيعية

والتوزيع لألفكار والسلع  ،والتسعير، والترويج ،والتنفيذ ،عملية تتضمن التخطيط -ب 

والخدمات صديقة البيئة لخلق التبادالت التي تلبي األهداف الفردية والتنظيمية في ضوء 

 . هوم المسؤولية االجتماعية والمحافظة علي البيئة ومواردهاالتوجهات الفلسفية لمف

 ،مجموعة السياسات التسويقية والمتعلقة بالمنتج وتسعيره وترويجه وتوزيعه -ج 

باإلضافة إلى كافة اإلجراءات والعمليات واألنشطة المتضمنة في هذه السياسات 

بما يعمل علي تلبية هذه  ،والموجهة أساساً إلى األسواق ذات التطلعات والرغبات البيئية

من التعريفات السابقة نستخلص أن المزيج . التطلعات وتحقيق أهداف المؤسسات

مجموعة من األدوات والعناصر التسويقية وهي المنتج وتسعيره  :التسويق األخضر هو

علي تحقيق التكامل واالندماج بينها وذلك من  المؤسسةوترويجه وتوزيعه التي تعمل 

 . مع عدم اإلضرار بالبيئة الطبيعية المؤسسةهداف اجل تحقيق أ

يمكن القول ان  الفروق بين المزيج التسويقي التقليدي والمزيج التسويقي األخضر: .2

االختالفات األساسية بين المزيج التسويقي التقليدي والمزيج التسويقي األخضر تتركز 

ذو هدف أوسع وأشمل  في الهدف المنشود منه، إذا ان المزيج التسويقي األخضر يعد

كونه يعمل على تحقيق أهداف بيئية و اجتماعية باإلضافة إلى الهدف التقليدي المتمثل 

بالنمو وزيادة المبيعات وهذا االختالف يقود إلى تغييرات جوهرية في عدد من المجاالت 

  اآلتي: على النحو يقدم االختالفات األساسية بين مزيجين (5 -8)، والجدول 139األخرى

 . الختالفات الجوهرية بين المزيج التسويقي التقليدي واألخضر: (5 -8جدول )

جوهر 

 االختالف
 المزيج األخضر المزيج التقليدي

 نمو المبيعات و زيادتها الهدف
مراعاة متطلبات البيئة والمجتمع على 

 قدوم المساواة مع هدف النمو

الموارد 

 المتاحة
 اظ عليها و استخدامها بحرصالحف تسخيرها لصالح هدف المبيعات

 تكييفها مع حماية البيئة وتحقيق الربحية تسخيرها لصالح هدف الربحية أدوات المزيج

العالقة مع 

 الزبون

االستجابة لجميع حاجات الزبائن 

 دون األخذ بمتطلبات البيئة

توجه الزبون وحمايته من العادات 

االستهالكية الخاطئة السلبية على البيئة و 

 تمعالمج

 تنصب نحو المنافسة الربحية االستراتيجيات
تنصب على التعاون والتعاضد مع 

 . األطراف األخرى

 . ومحدد بدقة ضيق جغرافيا سوق مستهدف غالبا سوق شامل متسع جغرافيا السوق

 83سابق ص  األخضر مرجعأحمد نزار النوري، التسويق  تامر البكري،: المرجع
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  :قي األخضر والمزيج التسويقي التقليديالفرق بين المزيج التسوي

يري رجال التسويق وبعض المختصين بأن المزيج التسويقي األخضر مرتبط إلى حد ما 

 . كونه يتعلق بنفس العناصر ،مع المزيج التسويقي التقليدي

والمزيج التسويقي  ،لكن تظهر العديد من االختالفات بين المزيج التسويقي األخضر

  :ا يلي بيان لهذه االختالفاتوفيم ،التقليدي

من خالل العمل علي زيادة  ،يركز التسويق التقليدي علي زيادة أو نمو المبيعات  -أ 

الطلب والتركيز المبالغ فيه علي رغبات الزبائن وارتفاع مستويات التلوث الناتج عن 

ار كل ذلك أدي إلى زيادة اللوم علي العملية التسويقية نتيجة اآلث ،عمليات التصنيع

أما فيما يخص التسويق األخضر فإنه يركز علي  ،السلبية علي البيئة والموارد الطبيعية

ضرورة وضع االعتبارات البيئية في عملية اتخاذ القرارات التسويقية عبر مزيجه 

  .التسويقي األخضر

المسؤولية االجتماعية والبيئية تؤدي دوراً أساسياً مع الهدف المتعلق بتحقيق النمو  -ب 

 . للتسويق األخضر المتبنيةادة المبيعات بالنسبة للمنظمات وزي

بمعني لو تم وضع المفهوم التسويقي بشكل علمي وفعال لما كانت  ،عدم الواقعية -ج 

ولما كانت هناك حاجة  المؤسساتهناك العديد منن القضايا القانونية ضد العديد من 

 . لظهور حركة الدفاع عن حقوق الزبون والبيئة

بمعني إذا كانت هناك منظمات تعمل علي إشباع حاجات ورغبات  ،يمفهوم سلب -د 

 . عمالئها فإن ذلك يمثل رد

ألنه يفترض أن الزبائن علي دراية جيدة بالمنتجات  ،مستحيل التحقق  مفهوم -ه 

 ،المعروضة في السوق وال يمكنوا أن يتسببوا في إحداث أي ضرر ألنفسهم أو للغير

 . ائنوهذا ما يفتقده الكثير من الزب

ألن الطلب علي المنتجات ال يمكن تحقيقه  ،المؤسساتمفهوم سيئ التوجيه من قبل  -و 

إال إذا توفرت لدي الزبائن القدرة علي الشراء، ألن الجهود الترويجية التي تعمل علي 

دون أن تقترن هذه الرغبة بالقدرة تؤدي إلى حالة عدم الرضا   خلق الرغبة في الشراء

 . لدي هؤالء الزبائن

ذات التوجه التسويقي األخضر مسؤولية تنمية الوعي  المؤسساتيقع علي عاتق  -ز 

البيئي لدي الزبائن من خالل المنتجات التي تقدمها والحمالت الترويجية المصاحبة 

 . لذلك

التسويق األخضر من أربعة عناصر  يتضمن : 140عناصر المزيج التسويقي األخضر .3

 :هيأساسية 

ومصنع  ،عرف المنتج األخضر علي أنه منتج مصممي :وخصائصه المنتج األخضر -أ 

ً لمجموعة من المعايير التي تهدف إلى حماية البيئة وتقليل استنزاف الموارد  ،وفقا

والمنتج األخضر هو ذلك المنتج الذي . الطبيعية مع المحافظة علي خصائص األداء

متابعته خالل مع ضرورة  ،والتي يمكن أن تتحلل ذاتياً  ،يستخدم مواد صديقة للبيئة

  مراحل دورة حياته لضمان بقائه ضمن االلتزام البيئي
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تندرج جميع المنتجات المصممة والمصنعة وفقًا لمجموعة من المقاييس أو المعايير  

التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة عبر توفير الطاقة واستخدام المواد الطبيعية غير 

الموارد الطبيعية مع مراعاة المحافظة على السامة والتقليل قدر اإلمكان من استنزاف 

خصائص األداء األساسية للمنتج تحت مسمى المنتجات الخضراء. حيث تساهم 

المنتجات الخضراء في حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة، كونها تستخدم 

ال  ثم آمنة بيئيًا  مواًدا عضويةً قليلة التأثير على البيئة، حيث يتم تعبئتها وتغليفها بمواد

 ينتج من استخدامها نفايات مضرة. كما يمكن إعادة تدويرها أو استعمالها عدة مرات.

يعتمد تصميم المنتجات الخضراء على العديد من الجوانب أبرزها: دراسة تأثير المنتج 

 بعد إجراء التعديالت البيئية المناسبة عليه على عدة أصعدة سواء بيئية أو اقتصادية أو

غير المرغوبة للمنتج على  اجتماعية، ومراعاة جميع القضايا البيئية للتقليل من األثار

، تصميم المنتج بهدف تلبية احتياجات الزبائن وتوافقه مع رغباتهم. بعد ذلك يتم البيئة

الحاكمة على أنه أخضر  المؤسساتالمصادقة على المنتج من قبل أنظمة الشهادات و

كما يستعرضها  خصائص المنتجات الخضراء ايير الكفاءة البيئية.بعد تقييمه تبعًا لمع

 ( اآلتي:9-8الشكل )

 

 

تتميز بأنها ذات منافع للبيئة كأجهزة معالجة التلوث البيئي والتخلص اآلمن من النفايات 

 واالنبعاثات.

ب كذلك تعتمد جوانتعد أقل أضراراً، وتكلفة بيئية مقارنة بالمنتجات المماثلة األخرى، 

أو للتحليل البيولوجي  إعادة التدوير، أو تمتاز بأنها قابلة للتصليح واالستعمال عدة مرات

 .أو إلعادة االستخدام

ً للمواد والطاقات المتجددة كالمنتجات الغذائية من  تختص بأنها منتجات أكثر استخداما

 مواد زراعية، أو المنتجات التي تستهلك الطاقة الشمسية.

 .ل استخداماً للمواد الخطرة كالمواد الحافظة والكيمياوية، السمية والنوويةتعد منتجات أق

ً وآثاراً جانبية وفي المقابل أكثر  ً للجودة البيئية كأن تكون أقل تلفاً، تلوثا تعد أكثر تحقيقا

 .استجابة لحاجات الزبائن، وجمعيات حماية الزبون

ئن وليس نحو الرغبات التي هي منتجات موجهة لحاجات حقيقية خضراء لدي الزبا

 .يخلقها التسويق واإلعالن السلبي، عن طريق إثارة الحاجات المزيفة

 ( خصائص المنتجات الخضراء9-8الشكل )
: يعد السعر أحد أهم العناصر للمزيج التسويقي كونه يمثل وعوامله السعر األخضر -ب 

على شراء  الزبونقبال الواجهة المعبرة عن مواصفات وجودة المنتج والمحدد األساسي إل

يعد التسعير أحد أهم القرارات االستراتيجية التي يتخذها رجال كذلك  هذا المنتج من عدمه.

 ،ونجاحها في كسب الحصة السوقية والمنافسة المؤسسةإْذ تؤثر علي فعالية  ،التسويق

 . ويعد التسعير األخضر عنصراً من عناصر المزيج التسويقي األخضر

 خصائص المنتجات الخضراء
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تاج المنتجات الخضراء تعديل في العملية اإلنتاجية وهذا قد يتطلب مزيًدا من لذا يستدعي إن

النفقات، ثم  زيادة سعر هذه المنتجات التي تكون بمثابة عقبة أمام الزبائن غير المقتنعين 

  بالسعر أو غير القادرين على دفع هذه التسعيرة الخضراء.

ً ما تحمل المنتجات الخضراء إضافة سعرية، وذلك يعود إلى التكاليف اإلضافية  وغالبا

إلنتاجها وفقا العتبارات حماية البيئة ألن المنتجات الخضراء عادة ما تتطلب تكاليف 

مرتفعة في مجال البحث والتطوير، والتعديل في األساليب اإلنتاجية بما ينسجم مع هدف 

 ولاالستخدام الكفء للطاقة وتقليل التلف والضياع في استعمال المواد األ

مما يجعل قبول المنتج األخضر في السوق أمًرا غايةً في الصعوبة. ولكن يمكن إيجاد  

بعض الحلول لمشاكل األسعار الخضراء تتمثل بخفض سعر هذه المنتجات وجعلها 

متقاربة مع أسعار المنتجات الشائعة في السوق أو عن طريق تجميل صورة المنتجات 

بون عبر تحسين أداء وتصميم المنتج وجعله يالئم الخضراء وتعزيز قيمتها في نظر الز

  جميع احتياجات الزبائن.

منتجاتها الخضراء علي أساس قيمتها التي تدركها مجموعات أو فئات  المؤسساتوتسعر 

أن ارتفاع سعر المنتج األخضر ال  المؤسساتمعينة من الزبائن، حيث تؤمن العديد من 

ة المنتج األخضر ليس بسعره بل بقيمته وفوائده التي يضر بالموقع التنافسي، وتنبع تنافسي

 . يحققها

الداخلية والخارجية كما يستعرضها  ومن أبرز العوامل المؤثرة في التسعير األخضر

 :( اآلتي10-8الشكل )
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 الداخلية والخارجية العوامل المؤثرة في التسعير األخضر (10-8شكل )



383 

 

ية توزيع المنتجات الخضراء دون إلحاق يرتبط هذا المفهوم بعمل المكان األخضر: -ج 

الضرر بالبيئة. ويعتمد ذلك على االستخدام السليم للطاقة والوقود والخدمات اللوجستية 

بأقل قدر من انبعاثات الغازات السامة. حيث يعد اختيار المكان المناسب لجعل المنتج 

ين على السفر القتناء غير قادر الزبائن، فمعظم الزبونمتوفًرا ذا أهمية كبيرة في جذب 

المنتجات الخضراء. كما تشغل مصاريف النقل حيًزا كبيًرا من تكاليف األعمال. لذلك 

يمكن توفير األموال المصروفة في النقل والتوزيع من خالل إنتاج المنتجات الخضراء 

 محليًا أو بتسويقها عبر اإلنترنت.

تحريك المنتجات من المصدر  التوزيع األخضر عملية تراعي االعتبارات البيئية في

ويمكن تحديد االعتبارات البيئية في الحد من استهالك الطاقة والحد من االنبعاثات  ،للمستهلك

انتهاج وابتكار طرق ووسائل نقل  المؤسساتوعلي  ،للتخفيف من ظاهرة االحتباس الحراري

 . آمنة وأماكن خضراء آمنة

 ،وفي الوقت المناسب ،متوفراً بالمكان المناسبوإلرضاء الزبائن فإن المنتج يجب أن يكون 

ويسعون نحو  ،وضمن إدارتهم لمزيجهم التسويقي ،وفيما يخص التوزيع فإن مدراء التسويق

جعل المنتجات المتوفرة وبكميات مناسبة وفي كل األسواق المستهدفة أو لكل الزبائن 

خزون وإدارة المخزون والنقل في المهتمين بذلك المنتج مع الحفاظ علي التكلفة اإلجمالية للم

بحيث يضمن التوزيع جعل  ،ويعني التوزيع بالمنفعتين الزمانية والمكانية. أدني مستوي ممكن

والسعر  ،والجودة المناسبة ،والزمان المناسبين ،وفي المكان ،الزبائنالمنتجات في متناول يد 

البيئة مع ضمانة جودة عملية  ويتطلب هذا التوزيع أن يأخذ بعين النظر اعتبارات ،المناسب

وكذلك فإن عملية النقل هي محور النشاط التوزيعي البد  ،التخزين وإدارتها بباقي التكاليف

  :لها من التركيز علي عدة جوانب هي

  ً  . تعزيز خيارات النقل الواعية بيئيا

 استخدام وسائط النقل البيئية التي تستخدم الوقود الحيوي . 

  واستخدام وسيطة النقل ذات  ،من حيث اختيار أقصر الطرقإجادة عملية النقل

 . الحجم المناسب

 النقل المشترك للمواد والمنتجات . 

 تثبيت المواد والمنتجات جيداً عند النقل . 

  النقل التي تهتم باألطر البيئية مؤسساتالتعامل مع . 

تي تعمل علي توعية ال ،هذا وقد تساهم قنوات التوزيع المختلفة للترويج للقضايا البيئية

أو غير  ،الزبونالمجتمع لتلك القضايا إن التوزيع األخضر سواء كان مباشراً عن المنتج إلى 

ال يختلف عن التوزيع التقليدي إال من ناحية أن التوزيع  ،مباشر من خالل قنوات توزيع

 لمؤسساتافقنوات التوزيع التي تعرف علي أنها " سلسلة من  ،األخضر يحمل بعدين للتوزيع

 النهائي الزبونأو  ،والخدمات من المنتج إلى المستخدم ،أو األفراد المشتركة في تدفق السلع

نستنتج مما سبق أن التوزيع األخضر يعد واحداً من األنشطة األساسية المهمة في حقل 

حيث أن أحد األهداف األساسية ألي مؤسسة هو ضمان وصول البضائع  ،التسويق األخضر



384 

 

يفترض أن يهدف التوزيع األخضر إلى رفع مستوي  ثم ن  الزبونبإنتاجها إلى  التي تقوم

 . بأهمية ومميزات المنتج األخضر الزبونثقافة 

المنتج األخضر هو عبارة عن  :فإن المزيج التسويقي األخضر يشتمل علي عناصر وهي ثم 

ً لمجموعة من المعايير التي تهدف إلى حماية ا ،منتج مصمم أما التسعير  ،لبيئةومصنع وفقا

أما المقصود بتوزيع المنتج األخضر  ،األخضر عبارة عن النقود مقابل الحصول علي المنتج

أما  ،الذي يمتلك الثقافة الخضراء الزبونالطريق الذي تأخذه السلعة لكي تصل من المنتج إلى 

جات آخر عنصر هو اإلعالن األخضر هو أحد أهم العناصر التسويقية للتعريف بالمنت

وأي منتج حتى يتم تسويقه  ،وإقناعه ويقصد به تسويق وترويج للمنتج الزبونوالتواصل مع 

 . البد أن يمر بهذه المراحل أو العناصر األربع

يمثل الترويج جميع األنشطة التي تهدف إلى الترويج األخضر:  الترويج األخضر -د 

قبال والطلب على هذه إعطاء المنتجات صورة مثالية ومقنعة للمستهلك بغية خلق اإل

المنتجات. فالترويج في سياق التسويق األخضر يتضمن إبراز أهمية البيئة الصحية 

للمستهلكين وتوعيتهم بالمنتجات الخضراء وتشجيعهم على اقتنائها، باإلضافة إلى اإلعالن 

عنها بطريقة صديقة للبيئة عبر وسائل التواصل االجتماعي أو عن طريق الجمعيات 

بتعزيز ترويجها األخضر عبر إشراكها في حمالت  مؤسسات. كما تقوم بعض الالبيئية

تطوعية تهدف لنشر الوعي البيئي، ووضع برامج تدعم البيئة وتبين أهمية المحافظة 

 عليها.

عنصر الترويج ذو صلة أساسية باألنشطة المستعملة لإلعالم أو إلبالغ األفراد ان 

فالترويج يهدف وبشكل أساسي إلى  ،ا الخضراءأو منتجاته المؤسسةوالجماعات حول 

ومنتجاتها سواء أكانت جديدة في ذلك  المؤسسةزيادة الوعي العام أو المعرفة بخصوص 

 ً ومن الممكن أيضا أن يهدف إلى التعريف بخصائص المنتجات  ،السوق أو موجودة مسبقا

في شراء المنتجات  المقدمة وأسلوب استخدامها وقد تستعمل في كثير من األحيان للترغيب

وزيادة  ،الزبائنوعلي اعتبار أن اإلعالن األداة األساسية لجذب انتباه . الخضراء

ويري رواد التسويق األخضر بأن اإلعالن األخضر يجب أن يبتعد عن أدوات  ،المبيعات

ً وهدفه  ،في كل مكان وزمان الزبونالتلوث اإلعالني الذي يالحق  وأن يكون صادقا

 . ئية والتوعية بالمنتجات الخضراءالتوعية البي

  :يتميز الترويج األخضر بما يلي :مميزات الترويج األخضر (1

 أن يكون اإلعالن عن منتجات خضراء صديقة للبيئة . 

  أن تقدم الوسيلة اإلعالمية معلومات تفصيلية وواضحة ودقيقة عن المنتجات

  وأن تزيد مستوي الوعي بها ،الخضراء

  الخضراء جوانب القضايا البيئيةأن تتضمن اإلعالنات . 

  عدم االعتماد علي عقد المقارنات بقدر التركيز علي مزايا الجوانب البيئية للمنتجات

 . الخضراء

  أن ال يسهم اإلعالن األخضر في إثارة دوافع ال شعورية تزيد االستهالك غير

 . الضروري للمنتجات
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  :تتمثل في اآلتي :خصائص الترويج الخضر (2

 الزبائنترويج األخضر باعتبارات تتعلق بإدارة التوقعات لدي يختص ال . 

 االعتراف باألخطاء السابقة والتعامل معهم بحسم . 

 البحث المستمر عن البدائل النافعة ألصحاب المصالح . 

  المؤسسةتقديم الدليل الذي يدعم عمليات وأفكار . 

  األخضر الزبونالعادي و الزبونإدراك حاجات . 

 ة المتعلقة بالقضايا البيئية واإلجابة عنها بطرق خضراءطرح االسئل . 

ينحدر عن الترويج األخضر عناصر يطلق  :عناصر المزيج الترويجي األخضر (3

   :وفيما يلي بيان لتلك العناصر ،عليها المزيج الترويجي األخضر

ة الخضراء لنقل فلسفتها البيئي المؤسساتهو اإلعالن الذي تتبناه  :اإلعالن األخضر

حيث يتصف اإلعالن األخضر بالتركيز علي القيم والثقافة  ،من رسائل إعالنية

وإبراز أهمية  ،واالبتعاد عن االبتذال االستهالكي السريع ،المتعلقة باالستهالك البيئي

والتنسيق مع الجهات  ،وإقناعه بالمنتجات الخضراء ،البيئة الصحية للمستهلك

 ،ة وغير رسمية في مجال حماية البيئةالرقابية والمؤسسات المختلفة رسمي

  :ولإلعالنات الخضراء رسائل متعددة نذكر منها

  ادعاءات موجهة بالمنتج، تقوم المؤسسة بتصميمها للتركيز علي الصفات البيئية

 للمنتج، علي سبيل المثال تعرض الرسائل طرق التحليل العضوي للمنتج األخضر.

  ،تركز خاللها المؤسسة علي األساليب البيئية التي ادعاءات موجهة بالعملية اإلنتاجية

 تتبعها في إنتاج المنتجات الخضراء، وطرق التخلص من المخلفات. 

  ادعاءات موجهة بصورة المؤسسة، وهي تركز علي الربط بين المؤسسة وأنشطتها

 البيئية مثال ) ملتزمون بحماية البيئة و ملتزمون بالمحافظة علي الغابات(. 

 ائمة علي الواقع البيئي، وهي تختص بإعالم الزبائن بالمشاكل البيئية، ادعاءات ق

 ووسائل عالجها ومواجهتها. 

 .ادعاءات مختلطة، وهي عبارة عن مزيج من االدعاءات البيئية السابقة 

 

يتضمن البيع الشخصي ثالث محاور رئيسة حول المعلومات البيئية  :البيع الشخصي األخضر

  :وهي علي النحو اآلتي ،بيع اإللمام بهاالتي يجب علي رجال ال

  المنافع البيئية للمنتج: يجب علي رجل البيع أن يكون علي دراية جيدة بالمنافع التي يحققها

 المنتج بالنسبة للبيئة أثناء مراحل إنتاجه أو استخدامه لدي الزبون.

 منتجات الكيماوية التوافق مع النظم البيئية: هناك الكثير من المواد الخام الصناعية وال

تخضع لقوانين بيئية فالبد أن يكون رجل البيع قادراً علي االستجابة لكل األسئلة التي توجه له 

 من العمالء في هذا الشأن. 

االهتمام بشهادة األيزو: ويمكن أن يؤدي رجل البيع دوراً مهماً في بيان وشرح نظام اإلدارة 

 البيئية.
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 ت العامة علي أنها فلسفة اجتماعية لإلدارة التي تعبر تعرف العالقا :العالقات العامة

عنها من خالل أنشطتها وسياساتها المعلنة والهادفة إلى ضمان الثقة والتفاهم 

المتبادل بين المؤسسة وجمهورها وذلك باستخدام االتصال ذي االتجاهين بين 

المخططة التي وعرف المعهد البريطاني العالقات العامة بأنها تلك الجهود . الطرفين

تبذلها المؤسسة لكسب ثقة الجمهور من خالل ما تقدمه له من أعمال وأنشطة تحظي 

من أجل  المؤسسةوتعبر العالقات العامة عن كافة الجهود التي تبذلها . باحترامه

وكافة  الزبائنوتحسين صورتها لدي العاملين و ،جسر عالقاتها الداخلية والخارجية

 . المؤسسةع األطراف التي تتعامل م

 العالقات العامة الخضراء تعد عنصراً مهماً من عناصر المزيج الترويجي األخضر، 

ألنها تعد وسيلة  ،وأهميتها تزداد في حالة التسويق األخضر عن التسويق العادي

وتبني هذه العالقات علي أساس من  ،الخضر الزبائنب المؤسسةلجسر عالقات 

  .والمنافع المتبادلة ،المصداقية

 تعرف وكالة التسويق األمريكية  :تنشيط المبيعات ( AMA )  تنشيط المبيعات علي

والتي تهدف  ،أنها أوجه النشاطات التسويقية خالف البيع الشخصي واإلعالن والنشر

وغالباً ما يكون تنشيط المبيعات مكمالً  ،بالسلعة أو الخدمة الزبونإلى أثارة اهتمام 

ى ن وهناك وسائل متعددة لتنشيط المبيعات بطرق أو بديالً لإلعالنات األخر

ومنح الهدايا الخضراء  ،وإجراء المسابقات ،منها توزيع الكربونات ،خضراء

العناصر أو ( يبين 6-8والجدول ) . ومنح الضمانات للمنتجات الخضراء ،المجانية

 :141العوامل المؤثرة في المزيج الترويجي األخضر
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 و العوامل المؤثرة في المزيج الترويجي األخضرالعناصر أ (6 -8جدول ) 

 :المزيج التسويقي األخضر الخارجي المزيج التسويقي األخضر الداخلي

 providingالمعلومات  (1

Information تقديم المعلومات :

 المؤسسةوتلقيها ) من وإلى داخل 

وخارجها ( بخصوص مراقبة 

القضايا البيئية لضمان االلتزام البيئي 

ضمن إطار التسويق  لمؤسسةاوبقاء 

 .األخضر

التأكد من استخدام الحد  :العمليات (2

من الطاقة في العمليات  األدنى

 اإلنتاجية مع اختزال الفاقد ) الضائع

) 

: تبني Policies السياسات (3

سياسات لتشجيع ودعم التوجه البيئي 

ومراقبة وتقييم األداء  المؤسسةفي 

 .البيئي بشكل مستمر

توظيف  :Peopleاألفراد  (4

الكفاءات ذات التوجه البيئي وتدريب 

 ،لرفع قدراتهم ،الكادر البشري

 .مهاراتهم في مجال االلتزام البيئيو

  البرامج التسويقية (5

Programming 

 Procurersاإلجراءات  (6

 Power القوة  (7

 Payingمكافأة الزبائن  (8

Customers 

 Performance األداء   (9

 Product of greenلزبائن الخضرا

Consumer:  ويشمل العمالء المقتنعين بفلسفة

التسويق األخضر والذين يرغبون بشراء المنتجات 

 .الخضر

مزودي المصرف  Providers :المزودون

المزودون الذين يعملوا ضمن  باحتياجاته ويشمل

مظلة التسويق األخضر والذين يتعاملوا مع المواد 

 .والتجهيزات الصديقة للبيئة

: وهم السياسيون الذين Politiciansالسياسيون 

يؤمنوا بالفكر األخضر والذين لهم تأثير علي القرار 

الحكومي والذين يمكن أن يمارسوا نفوذهم السياسي 

يعات لدعم التوجه من أجل استصدار قوانين وتشر

 البيئي بشكل عام.

: وهم مثل Pleasure Groupsجماعات الضغط 

ارسة الساسة من حيث إيمانهم بالفكر األخضر ومم

 .الضغوط علي أصحاب القرار

ربط منظمة األعمال  :Problemsالمشكالت  

بقضايا المجتمع والتي تتعلق بااللتزام البيئي 

 ..والمسؤولية األخالقية واالجتماعية

وهو التنبؤ بالمشكالت  :Predictionsالتنبؤات 

عند  المؤسسةوالتغييرات البيئية التي يمكن أن تواجه 

تسويق األخضر واالستعداد للتعامل قيامها بأنشطة ال

 . معها في المستقبل

 المؤسسةمحاولة ربط شركاء  :Partners الشركاء

بقضايا تتعلق بالجوانب البيئية والمسؤولية 

 142.االجتماعية

  :المترتبة علي ممارسة التسويق األخضر النتائج .4

فاق جديدة من المتوقع أن يفتح منهج التسويق األخضر آ :إرضاء حاجات المالكين -أ 

مما يتيح أمامها المجال لتجنب  ،التي تمارسه المؤسساتوفرص سوقية مغرية أمام 

وخاصة عندما تتوجه إلى  ،تحقيق زيادة تنافسية في السوق ثم  ،المنافسة التقليدية

وتستهدف ذوي التوجهات البيئية في السوق وسيساعد  ،السوق بمنتجات صديقة للبيئة
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فضالً علي اكتساب سمعة  ،تحقيق مكاسب وأرباح أعلىهذا الوضع التنافسي علي 

 . جيدة في المجتمع وتلبية حاجات المالكين

ان التركيز علي إنتاج سلع آمنة   :تحقيق األمان في تقديم المنتجات وإدارة العمليات -ب 

مما يخفض من  ،لرفع كفاءة عملياتها اإلنتاجية المؤسسةوصديقة للبيئة يدفع 

ث البيئي الناجم عن العمليات اإلنتاجية فضالً عن تجنب مستويات التلف والتلو

وإثارة  ،والتي قد تفضي إلى دفع تعويضات للمتضررين ،المالحقات القانونية

 . الزبونجمعيات البيئة وحماية 

التي تتبني فلسفة التسويق األخضر  المؤسساتإن  :للمؤسسةالقبول الجتماعي  -ج 

بسبب انسجام أهدافها مع  ،اته وأطيافهبشتي فئ ،تحظي بتأييد قوي من المجتمع

 المؤسسةأهداف المجتمع بخصوص االلتزام البيئي وهذا التأييد االجتماعي يساعد 

 . علي توطيد عالقاتها مع عمالئها الحاليين وكسب عمالء جدد في المستقبل

الخضراء للمالحقات القانونية وتأييد المجتمع  المؤسسةإن تجنب  :ديمومة األنشطة -د 

يمكنها من االستمرار في تقديم منتجاتها  ،بسبب القبول العام ألهدافها وفلسفتهالها 

 ..التجاريةودعم عملياتها وأنشطتها  ،الصديقة للبيئة
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 الفصل التاسع
 أساسيات في إستراتيجيات دورة حياة المنتج المصرفي

لمصرفي، وال تكـون يعد المزيج التسويقي الركيزة األساسية واألداة الفعالة في التسويق ا

عمليـة التسـويق ناجحـة إال بتخطـيط إسـتراتيجيات مـزيج تسـويقي فعـال يتماشـى ومتطلبـات 

جاهــدة مــن خــالل ذلـك إلى تحقيــق الجــودة المصارف الســوق المصــرفي؛ وتســعى 

 والتميــز في خدمات المصرفية المتنوعة.

التي تمثل حجم التطور والتعامل بالخدمة عبر الزمن، تمر الخدمة المصرفية بأربع مراحل و

وإن منحنى دورة الحياة يعبر عن التاريخ البيعي لها ولهذا تحليل دورة حياة المنتوج أو 

 .الخدمة المصرفية يساعد على وصف الكيفية التي تعمل بها الخدمة المصرفية

يحاول ، عن مفهوم تسويقيعبارة  :Product Life Cycle ان دورة حياة الخدمة / المنتج 

، وظروف الزبائنوسلوك  ،وصف تطور حجم المبيعات )حجم التعامل عبر الزمن( واألرباح

، منذ مرحلة تقديمه للسوق (وطبيعة السياسات التسويقية لكل منتج )خدمة مصرفية ،المنافسة

حل وتشمل دورة حياة المنتج أربعة مرا. إلى مرحلة حذفه من خط المنتجات )الخدمات(

مرحلة االنحدار  -مرحلة النضج واالزدهار. -مرحلة النمو. مرحلة تقديم المنتج للسوق. )هي:

 .(والتدهور

بمثابة توقع مستقبلي  المؤسساتلذا أصبح النظر إلى مسألة تحليل دورة حياة المنتج في عمل 

انب، لحالة المنافسة التي ستشهدها المنتجات التي تتعامل بها عند دخولها للسوق من ج

وجدولة لعمليات اإلنتاج والتعامل مع المجهزين من جانب آخر، وهذا بحد ذاته سيكون له 

المختلفة باتجاه البقاء  المؤسساتالتي تنتهجها  االستراتيجياتانعكاس كبير على مجمل 

يمكن أن يعزى  المؤسساتفإن نجاح أو فشل  ثم واالستمرار لتحقيق األهداف المرسومة لها. 

 ا يتحقق من طلب وقبول لمنتجاتها المطروحة في السوق.إلى مدى م

ومن المناسب اإلشارة هنا إلى أن المنتجات وعلى اختالف أنواعها ليست باقية إلى االبد، بل 

يمكن أن يكون عمرها قصير وتختفي بسرعة من السوق، أو تبقى لفترة طويلة من الزمن 

ً رغم عم ليات التطوير والتحسين التي تجري عليها ولكنها في النتيجة النهائية تختفي أيضا

حتى يمكننا تشبيه دورة حياة المنتج باإلنسان منذ والدته ومروره عير مراحل مختلفة من 

 حياته ولتقوده في النهاية إلى الموت المحقق.

لغرض  المؤسساتالتي تستخدمها  اإلستراتيجيتعتبر دورة حياة المنتج إحدى أدوات التحليل 

المبيعات والحصة السوقية  تمرار في الصناعة وتحقيق النجاح من خالل حجمالبقاء واالس

التي تضمن لها مستوى مرضي من األرباح حتى أصبح هذا المفهوم من المفاهيم الشائعة عند 

ة للمؤسسات. فهو يمثل وصف مثالي لحالة المنتج أكثر من كونه اإلستراتيجيتحليل األوضاع 

وهو بحق عنصر مساعد وعظيم في تطوير استراتيجية تسويق  استعراض لتاريخ حياة المنتج

المنتجات. حيث أن منفعته ال تقتصر على جعل عملية التخطيط للمنتج أكثر عقالنية وعلمية، 

بل انها تتيح وتساعد اإلدارة في معرفة التغيرات ذات التأثير المباشر وغير المباشر على 

 استراتيجية عملها في السوق.
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لى دورة حياة المنتج على أنها وصف للخطوات التي يكون بها المنتج عبر لذلك ينظر إ

في  المؤسسةمبيعاته المتحققة، والمرتبطة معها ووصف للفرص والتهديدات التي تواجهها 

تنفيذ استراتيجيتها التسويقية واألرباح المحتملة في كل مرحلة من حياة المنتج. لذلك فهي أبعد 

ونها ووصف وتسجيل لمستوى المبيعات واألرباح المتحققة من من أن ينظر إليها على ك

خالل المنتج الذي تتعامل به منذ طرحه إلى السوق حتى خروجه. بل أنها تمثل في حقيقة 

وفي كل مرحلة  المؤسسةالتسويقية التي يمكن أن تعتمدها  لإلستراتيجياتاألمر قياس ومؤشر 

لى تحقيق الطلب المستمر على المنتج وبما من مراحل حياة المنتج. بما يجعلها قادرة ع

 يوازي التخطيط المسبق لحجم المبيعات.

هنا إلى أن المنتجات ليس بالضرورة أن تحقق جميعها المستوى المتوقع  المالحظولكن من 

من المبيعات، وذلك ألسباب مختلفة لعل من أبرزها، هو عدم مرورها بجمع المراحل التي 

يمكن القول بأن  ثم ات من جراء تعرضها للفشل المبكر من حياته. يفرض أن تمر بها المنتج

طول عمر المنتج في السوق، له أثر واضح في تطابق التنفيذ مع الخطة الموضوعة 

 المؤسسةللمبيعات. ولكن البد من التذكير هنا بأن دورة حياة المنتج ال يمكنها أن تخبر إدارة 

بالتأكيد يمكنها أن تمنح اإلدارة فرصة تقدير عمر عما هو طول فترة حياة المنتج؟ ولكنها 

كما يمكن في أحيان كثيرة . دورة حياة المنتج من خالل المقارنة والتقويم للمنتجات المشابهة

أن تساهم بحوث التسويق ونظم المعلومات التسويقية في تقديم توقعات مهمة الحتماالت 

 .143مراحل حياة المنتجالتنفيذ للخطط الممكن اعتمادها في كل مرحلة من 

كما يوضح المفهوم المتفاوت في سلوك الخدمة من مرحلة إلى أخرى وهو ما يسمح بتطبيق 

نحاول في هذا الفصل أن نسلط الضوء على استراتيجيات تسويقية مختلفة من مرحلة ألخرى،

االستراتيجيات التسويقية وتوجهاتها في مختلف مراحل دور حياة المنتج المصرفي ولكل 

وهذا يفرض على إدارة التسويق المصرفي أن  ،رحلة لها طبيعتها وخصائصها ومقتضياتهام

تتعامل مع كل مرحلة بإستراتيجيات تسويقية مختلفة، تتالءم مع طبيعة كل مرحلة منها عبر 

 ثالثة مباحث وعلى النحو اآلتي:

 . )الخدمة المصرفية( وجودته خصائص المنتج المصرفي: المبحث األول

 .  اإلستراتيجيات التسويقية في مرحلتي التقديم ونمو المنتج المصرفي: حث الثانيالمب

 .  المنتج المصرفي اإلستراتيجيات التسويقية في مرحلتي النضج وإنحدار: المبحث الثالث
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 األول المبحث
 )الخدمة المصرفية( وجودته خصائص المنتج المصرفي

مجموعة من  عبارة عندورة حياة المنتج دورة حياة سلعة أو إدارة  نقصد بان 

االستراتيجيات تستعمل في علم اإلدارة. ومن المعروف أّن الهدف من هذه االستراتيجيات هو 

تحديد دورة حياة المنتج، وتغّير الّظروف التي تمّر بها السلعة أثناء بيعها. كما أّن المنتج يمر 

فرًصا وتحّديات كثيرة للمسّوق. إضافةً  خالل دورة حياته بأربع مراحل، إذ تطرح كل مرحلة

إلى ما تتطلّبه كل مرحلة من استراتيجيات تسويق فريدة ومميّزة. وبناًء على ذلك فإنّه على 

 ثم المسّوق متابعة أوضاع المبيعات والسوق الخاّصة به ليحّدد المرحلة التي يمّر بها المنتج، 

ن استراتيجيات دورة حياة المنتج أربعة تصميم استراتيجيات تسويقية مالئمة. كما وتتضمّ 

عناصر أساسيّة وهاّمة وهي: المنتج والّسعر والتّرويج والتّوزيع. حيث يجب الجمع بين هذه 

لصياغة  (PLC)  العناصر األربعة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج

األمور األساسية لتقييم  االستراتيجية المالئمة لكل مرحلة. لذا يعّد تتبّع دورة حياة المنتج من

األداء وتحديد األرباح. فما هي استراتيجيات دورة حياة المنتج ؟ هذا ما سنحاول أن نسلّط 

 على النحو اآلتي: ،عليه الّضوء على استراتيجيات دورة حياة المنتج

 

تتميز بها الخدمات سواء  144هناك عدة خصائص رئيسية: خصائص المنتج المصرفي: أولا 

في تصميم البرنامج  ة أم خاصة، ربحية أم غير ربحية، وتوثر هذه الخدمات كثيُراأكانت عام

السلعة والتي يمكن  التسويقي تتميز الخدمات التسويقية بخصائص رئيسة تجعلها متميزة عن

 -: تحديدها باآلتي

 وبعناصرها ،ال تخرج خصائص الخدمة المصرفية عن تلك التي في الخدمات بنحو عام

ولكن الذي يالحظ وألهمية هذه الناحية أن الخصائص تأخذ سمة واسعة وشمولية المعروفة، 

للعديد من الجوانب وهذه الخصائص هي من أساسيات المهارة في إتقان فن تقديم  كافية

وغيرهم(  الزبائنالمصرفية هي إدراك موظفي المصرف )المتعاملين مباشرة مع  الخدمات

 : ويمكن إيجاز خصائص الخدمة المصرفية في اآلتي للطبيعة المتميزة للخدمة المصرفية

 في المصرفيين العاملين وادراك بقدرة ترتبط الخدمة المصرفية واتقان المهارة أساسيات إن

للخدمة  المميزة للطبيعة نظراً  الزبائن مع وااليجابي المباشر التفاعل على األمامي الخط

 خصائص أهم إيضاح يمكناصة، خ بصفة الخدمة هذه وخصائص عامة بصورة المصرفية

 : يلي فيما الخدمة المصرفية

 لمسها، مشاهدتها، اختبارها، الممكن غير من ابأنه تعني الخدمة: الالملموسية .1

 يمتلك ال الذي الزبوناو  الزبون لذلك وخصوًصا ،شراءها عملية تتم أن قبل سماعها،

 ،الزبون لدى المتراكم تجاهاال أو الرأي فإن وعليه المقصودة، الخدمة عن سابقة تجربة

عدمه  من له ملموسيتها مدى يحدد ذاتها، الخدمة من أو إنتفاع استخدام من له سبق عما

المنتج  عن الخدمات تميز Intangibility الالملموسية فصفة منها المتولد اإلشباع ثمو

في  لياتالعم إلدارة كبيرة مشكالت حقيقتها في تمثل بأن الالملموسية ريب وال 145المادي

انعكاسها  ثمو للمستهلكين تقديمها معيارية على خاص بشكل ينعكس ما وهذا ،المؤسسة
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 يمكن وال ترى ال كونها الخدمة حقيقة الخاصية هذه تتمثل . المتحققة األرباح مستوى على

 فقد ،الخدمية للمنتجات مالزم المخاطرة عامل تجعل وهذه ،شرائها على األقدام قبل لمسها

 ،2 معينة خصائص حسب بتوفيرها للوعد وفقا المطلوبة الخدمة على المستفيد يحصل ال

 غير الخدمات لتحويل مناسبة تسويقية استراتيجيات تتبنى المصارف من الكثير فان وعليه

 : خالل من ذلك ويتم ملموسة إلى الملموسة

 لقياما و واإلعالنية الترويجية الجهود مضاعفة إن: الزبون لدى ذهنية صورة بناء .2

 ايجابية صورة يتخيل لإلعالنات المشاهد يجعل واستثماراته، المصرف انجازات بإظهار

أفراد  لغالبية الذهنية الصورة تحسين في تساهم التي المختلفة وخدماته المصرف عن

 . 146المجتمع

 شيء أو شخص مع الخدمة المصرفية ربط خالل من تأكيدها ويتم: المصداقية .3

 الجميع قبل من .....أعمال رجل بإظهار لخدماته بالترويج- رفالمص يقوم كان ملموس،

 . الدائمين المصرف زبائن من انه على

 دفاتر إظهار فمثال الخدمة، جودة يظهر مادي بدليل الخدمة تغليف: الجسدي التمثيل .4

 طبيعة عن الزبائن إلى صورة ينقل البطاقات لخدمات بالتيني أو- ذهبي بلون الصكوك

 . والثقة من القوة عالية درجة على باعتبارها فيةالمصر الخدمة

 لدعم واإلحصاءات األرقام طريق عن ادارات المصارف به تقوم الذي: التوثيق .5

 المصرف أساسها على يتعامل التي الكبيرة النقدية والكتلة ،الزبائن عدد حيث من اإلعالن

 147. كافة زبائنه مع

 الن (الوقت نفس في وتستهلك تنتج يةالمصرف الخدمات)نقصد بالتالزم : لتالزميةا .6

هذه  يتداول أن يستطيع ال الزبون . متالزمان المصرفية للخدمة واالستهالك اإلنتاج

 يصعب والتي الخدمة من تعاسته أو سعادته هو له يتبقى ما وكل ثالث طرف مع الخدمة

 فاالهتمام لكولذ التعاسة أو بالسعادة شعوره من بأكثر لآلخرين وصفها يعيد أن عليه حتى

 والمكانية الزمانية المنفعة خلق العادة في هو المصارف في التسويق الرئيسي لرجال

 ) .الصحيحين والمكان الزمان في المالئمة )الخدمة. للخدمة

 ً  أنها حيث يقدمها الذي والشخص ذاتها الخدمة بين الترابط درجة وتعني بالتالزمية ايضا

 طرف من الخدمة هذه تداول يستطيع ال الزبون فان ثمو الوقت نفس في وتستهلك تنتج

 ،متالزمان التوزيع و اإلنتاج ذلك الن و مقدمها عن للفصل قابلة غير الخدمة أن إذ ثالث

 : االتي 148التالزمية خاصية على ويترتب

 حضور يتطلب الخدمة لتلقي الزبائن و الخدمية المؤسسة بين مباشرة عالقة وجود.أ 

 . الخدمة مقدم بين و بينه اتصال- عالقة لتحقيق الزبون

 من الكثير أداء يمكن ال التي األساسية السمة وهي إنتاجها في الزبائن مشاركة ضرورة.ب 

 لتأديته نظراً  سواه معين لموظف التعامل والء درجة توافرها زيادة دون الخدمات

 ةبعملي عموًما والتالزم الخدمة ارتباط 149 الصفة هذه تعني . عال بمستوى الخدمة

 ،والبيع التصنيع والخزن بمراحل يمر أن يمكن المنتج إن حيث له المباشر االستهالك

 تنتج إنها مرتبطة أي استهالك حالة تمثل الخدمة بينما أخيرة، مرحلة في استهالكه ليتم
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 إنتاجها ذات وقت مع At the same time ،في منها االنتفاع أو لالستهالك وتباع

فإن  وعموًما الطبي، العالج أو المقدمة، الشخصية لخدماتا في الحال هو كما الوقت

 . معه متالزمة ألنها منتجها غير إلى تخول أو شخصيًا تمنح أن يمكن ال الخدمات

 باالستفادة سواء تنتهي و تتالشى فإنها متصرف فعل تمثل الخدمة أن بما: 150الفنائية .7

 الطلب وقوع لحين منها االستفادة و خزنها لعدم إمكانية وذلك منها االستفادة عدم أو منها

 . عليها

 أنها طالما التباين أو التماثل عدم بخاصية الخدمات تتميز ::الخدمة تنميط صعوبة .8

 تجعل التي هي و تقديمها، مكان زمان و و مقدمها كفاءة و أسلوب و مهارة على تعتمد

 : قطري عن حد أدنى إلى خدماتها في التباين لتقليل تسعى الخدمة منظمات

 .الخدمات لمقدمي الجيد لتدريباو االختيار -أ 

 . ككل المؤسسة مستوى على الخدمة أداء عمليات تقبس -ب 

 . 151المقدمة الشكاوي و مقترحاته خالل من الخدمات عن الزبون رضا متابعة -ج 

 العمل فقواعد المصرفية، للخدمة المميزة السمات من السرية تعد: 152السرية .9

 موظفي يتعرض و إفشائها عدم المالية و الزبائن ارأسر على المحافظة تقضي المصرفي

 . ذلك إتباع عدم حالة في للمساءلة المصارف

 و الموظف بين تفاعل على بناءا يتم الخدمة تقديم: اإلنتاج بعد للفحص قابلة غير .10

 و اإلنتاج بعد الخدمة على جودة رقابة فرز عملية الحال إجراء بطبيعة يمكن ال و الزبون

 المسؤولية هنا و فعال تم قد فاالستهالك المعيبة الخدمات عن االستغناء كنيم ال ثم من

 . 153اإلنتاج قبل الجودة ضمانات تتطلب و اخطر و اكبر

 عالية درجة توافر المصرفية الخدمة طبيعة تتطلب: الخصوصية من عالية درجة .11

 الخاصية ههذ أن و األسرار المالية للزبائن، على المحافظة و التعامل في السرعة من

أن  حيث قصيرة، و مباشرة التوزيع قناة تكون أن العليا المصرفية اإلدارة على تفرض

 هنا مجال فال والمصرف الزبون بين شخصي تفاعل إلنجاحها تحتاج المصرفية العمليات

 . 154الخدمات لتوزيع للوسطاء

ا   من ليس صرفالم وثقة المصرفية فالخدمات: الزبون يطلبه ما تقديم من التأكد: ثانيا

 ملموسة غير ألنها المصرفية الخدمات تقييم أن صعوبة بمعني للمشتري عليها الحكم الممكن

 علي النهائي الحكم فان المصرفية للخدمة عرض ملموس تقديم علي المصرف قدرة ولعدم

 . الخدمة هذه من الزبون يطلبه ويتوقعه بما يرتبط سوف الموظف يقدمه ما

برغم االتفاق بين المفكرين حول  الخدمات المصرفية ومن المفيد عرض خصائص

خصائص الخدمات فإن المالحظ أن هناك اختالف على الخصائص المميزة للخدمات 

المصرفية نظرا لطبيعة وخصوصيته النشاط المصرفي من ناحية أخرى نظرا لطبيعة 

ن "محس " يرى. الخدمات المصرفية وتعددها وتنوعها وخضوعها لتغيرات مستثمرة

 : 155الحضري" أن الخدمات المصرفية تتمتع بخصائص أهمها

فهي غير قابلة للتلف وال يمكن  ثمالخدمات المصرفية ليست مادية مجسمة و .1

 . تخزينها
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الخدمات المصرفية ليست محمية ببرادة االختراع وكل خدمة جديدة بوجدها  .2

 . مصرف ما يمكن لمصرف آخر تقديمها

 . لتجزئة أو التقسيم أو االنفصال عند تقديمهاالخدمات المصرفية غير قابلة ل .3

حيث تعتمد في  ،تعتمد الخدمات المصرفية على التسويق الشخصي بدرجة كبيرة .4

 . تقدمها على االتصال الشخصي بين مقدم الخدمة و الزبون

 شكل في الفروع من شبكة امتالك إلى المصارف تسعى: 156 الجغرافي التشتت .5

 مناطقهم بإختالف الزبائن احتياجات تحقق صرفية التيالم الخدمة تقديم مع متناسب

 من المتكاملة الشبكة خالل من فعال يتحقق بشكل المكانية المنفعة فتحقيق الجغرافية

 الخدمات على في الحصول الزبائنتساعد  بصور جغرافيًا المنتشرة الفروع

 المصارفتعمل  لذا يفضلونه، الذي والمكان الوقت في يرغبونها التي المصرفية

  الزبائنحاجات  تلبي الفروع من متكاملة شبكات تكوين على

 الخدمة الن 157: المهرة العاملين من خاصة نوعية إلى المصرفية الخدمات حاجة .6

 و مطابقة بمعايير مواصفاته على الحكم يمكن ملموسا ماديا شيئا ليست بطبيعتها

 بما يرتبط سوف لمصرفموظف ا يقدمه ما على الحكم فان ،الزبائن كل بين ثابتة

 على و مؤهل كادر توفير يتطلب هذا و الخاصية هذه من الزبون يتوقعه و يطلبه

 . الكفاءة من عالية درجة

 الحقيقة في فانه قروضا المصرف يبيع عندما ،158المخاطر و النمو بين التوازن .7

 التوازن من نوع إيجاد يقتضيان المنطق و الضرورة- فان عليه و مخاطر، يشتري

 . والحذر الحيطة بين و المصرفي النشاط في التوسع بين

 عدم و بالتذبذب المصرفية الخدمات بعض على الطلب يتميز: الطلب تقلبات .8

 أو أخر إلى يوم من يتذبذب بل فحسب السنة فصول- بين يتذبذب ال فهو اإلستقرار

 لمؤسسةا قيام الخاصية على هذه يترتب و الواحد، اليوم في معينة ساعات في حتى

فترات  مع التكيف إلى تهدف معينة أساليب استخدام و الطلب مستوى بإدارة الخدمية

 عمل قوة تشغيل -: خالل من ذلك و الزبائن إلرضاء التغيرات شكل و الذروة

 زيادة على الخدمات طالبي تشجيع -األعياد و المواسم في الحال هو كما إضافية

 . 159اراتاالستم ملئ مثل أدائها، في مساهمتهم

 الوارد بالسمات الخدمات خصائص انحصرت قريبة فترة الى: 160الخدمة تملك عدم .9

 من أساًسا مبرراتها تنطلق التي الخاصية هذه الباحثين أضافوا ولكن أعاله، ذكرها

 Lack of.ملكيتها بحق التمتع من وال يمكنه مستخدمها منها ينتفع الخدمة كون

Ownership  

 خدماتها جميع تأدية في الودائع علي المصارف تعتمد :الودائع علي العتماد .10

 . للمصرف األرباح وتحقيق المصارف لتمويل األساسي المرجع تمثل والتي المصرفية

 مدي تقديم علي تعمل المصرفية المؤسسات المصرفية الخدمات وتعدد تنوع .11

 مختلفين نزبائ قبل من المتنوعة الحاجات المصرفية لمالقاة والمنتجات للخدمات واسع

 فتنوع)161 الخدمات هذه صعوبة تسويق من يزيد الذي األمر مختلفة مناطق في
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 واحتياجاتهم ورغباتهم منهم كل المالية والقدرة المستوى المادي حيث من الزبائن

 مستمرة بصفة ومتجددة متنوعة مصرفية إيجاد خدمات بالضرورة يستلزم ودوافعهم

 . المصرف( مع للتعامل جذبهم المزمع أو) الحاليين سواء الزبائن حاجات لتلبي

 نوعية يتطلب المصرفية الخدمات تقديم: 162المصرفية للعمالة والتطوير التدريب .12

 توفر مع العمل في والدقة بسرعة األداء يتميزون والذين المهرة العاملين من خاصة

 ريبتد في ومرنة سياسة واضحة تبني خالل من إال ذلك يتأتى وال العالية الكفاءة

 . يقدمها المصرف التي المنتجات وطبيعة لتتواءم العاملين قدرات وتطوير

 رجال يعمل لذا المصارف بين المصرفية الخدمات تتماثل: هوية إلى الحاجة .13

 التي المصرفية الخدمات تميز على تساعد عناصر البحث عن على المصرفي التسويق

 ولتحقيق مميزة هوية خلق على مما يساعد األخرى المصارف دون المصرف يقدمها

 الهوية بناء خالله يمكن من العناصر كامل مصرفي مزيج المصرف يستخدم ذلك

 معه يتعامل الذي المصرف بتغيير الزبون إقناع على تساعد والتي المميزة المصرفية

 . أخر مصرف إلى

 والمصارف االلكترونية الصيرفة ظروف في: التقنيات أحدث استخدام .14

 ذلك ويتكامل . لتنفيذها التقنيات استخدام أحدث المصرفية األنشطة تطلبت االلكترونية

 المالية بالتطورات المتخصص العارف المصرفي لخلق والتطوير التدريب مع

 . والدولي اإلقليمي الجغرافي اإلطار في والمصرفية

 ودائع حماية هي مصرف ألي المسئوليات أهم من: الئتمانية المسئولية .15

 المالية المؤسسات اغلب في بل فقط في المصارف ليس مهم وهذا نهزبائ ومكاسب

 المصرفية السرية في المتمثل واجبات المصارف من واجب األمر هذا ويثير األخرى

 هذا ويمتد للمصرف بها التي يتقدم والمعلومات الزبون حسابات مع التعامل في

 انتهاء بعد ما إلى متدي بل المصرف مع الزبون تعامل فترة فقط ليس ليغطي الواجب

 . 163المصرف مع الزبون تعامالت

 . 164كما يعد ")عوض الحداد("الخصائص اآلتية للخدمات المصرفية .16

ال يمكن صنع الخدمة المصرفية مقدما أو تخزينها فهي ننتج وتقدم في نفس اللحظة -أ 

 . لطلبها الزبون التي يتقدم

لها للزبون للحصول على ال يمكن بموظف المصرف إنتاج عينات من الخدمة وإرسا -ب 

 . موافقته على جودتها قبل الشراء

الخدمات المصرفية غير قابلة لالستدعاء مرة أخرى، في حالة وجود أخطاء في -ج 

مما البديل الوحيد أمام  الزبون إنتاجها أو عيوب عند تقديمها فإن االعتذار وترضية

 . موظف المصرف

طة موظف للمصرف قبل تقديمها جودة الخدمة المصرفية غير قابلة للفحص بواس-د 

 . للزبائن

إن السؤال : 165التسويقية المترتبة على خصائص المنتجات المصرفية الدللت .17

الذي يطرح نفسه هنا هو: هل لما سبق عرضه من خصائص للخدمات المصرفية، 
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وإذا كان الجواب إيجاباً، فما هي هذه  دالالت بالنسبة للنشاط التسويقي في المصارف؟

إن اإلجابة على هذا السؤال تكمن ببساطة في البحث عن حجر الزاوية في  ت؟الدالال

عمل أي مصرف، وهو تحقيق رضا الزبائن عما يقدمه المصرف من خدمات، ويمكننا 

تأسيس اإلجابة على السؤال السابق على األعمدة على النحو اآلتي: ما كان رضا 

في فروع المصرف هي التي تحّول  الزبائن هو الغاية، لذلك فإن مستوى أداء الخدمة

الطبيعة الغير ملموسة للخدمة إلى جوانب ملموسة. لذلك البد أن يعطى ألسلوب تقديم 

 الخدمة نفس المستوى من األهمية التي تعطى للخدمة بحّد ذاتها. 

انطالقاً من الحقيقة المعروفة، وهي أن التقليد هو العرف السائد بين المصارف، فبمجرد أن 

أحد المصارف خدمة جديدة، حتى تتهافت بقية المصارف لتقّلده على الفور، لذلك  يبتكر

يغدو مستوى أداء وكفاءة موظفي المصرف هو المجال الوحيد الذي يمكن أن يكون ملعباً 

في ظّل واقع «. العنصر الشخصي في تقديم الخدمة»للتفّوق والريادة. وهو ما نعبر عنه بـ 

خدمات وعدم القدرة على تخزينها، البدَّ من التركيز على مفهوم المنافسة، وال نمطيّة ال

وليس على مفهوم المنتج فقط، ومفهوم الخدمة الكليّة يضم العديد من « الخدمة الكليّة»

موقع الفرع. ـ كفاءة الموظفين. ـ تنوع الخدمات المقدمة. ـ سمعة  -) العوامل مثل:

أيامنا هذه، أنّه كلما اشتّدت المنافسة بين  المصرف. ـ اإلعالن والترويج(. وما نراه في

المصارف، فإنها تلجأ ألسلوب اإلعالن، أكثر من االتجاه لميدان األداء المتميّز في عرض 

الخدمات، وتستند في ذلك إلى اعتقاد تاريخي أن الزبون ال يتحّول لمصرف آخر إال بأحد 

 حالتين: 

 ويقرر ورثته بيع التركة(.  ـ انتقال الزبون لمكان آخر )كأن يموت الزبون (1

 ـ إذا كانت الخدمة سيئة بدرجة ال تحتمل.  (2

 

ا  لقد قامت الجمعية األمريكية لمراقبة الجودة : مفهوم جودة الخدمة المصرفية وأبعادها: ثانيا

بوضع تعريف للجودة مؤداه أن " الجودة هي السمات أو الخصائص الكلية للسلعة أو الخدمة 

  . 166وتستجيب الحتياجاتهم الزبائنوب من قبل التي تتطابق مع المطل

من  –فيما يتعلق بالسلع أو الخدمات –الجودة بأنها خلو اإلنتاج  . Crosby Pكما عرف  

 . 167( Zero-Defectsاألخطاء، أو ما يطلق عليه ) مبدأ الالخطأ 

لزبائن إن جودة الخدمة المصرفية مقياس للدرجة التي يرقى إليها مستوى الخدمة المقدمة ل 

فإن تقديم خدمة ذات جودة متميزة يعني تطابق مستوى الجودة الفعلي مع  ليقابل توقعاتهم،

 . أو التفوق عليها في بعض األحيان الزبائنتوقعات 

ألبعاد  الزبائنلذلك فإن مفهوم جودة الخدمة المصرفية يكمن في المقارنة بين توقعات  

دى توافر تلك األبعاد بالفعل في الجودة التي الخدمة ومستوى األداء الفعلي الذي يعكس م

ويمكننا التنويه على وجود أبعاد عديدة للحكم على  . تتضمنها الخدمات المصرفية المقدمة لهم

جودة الخدمة المصرفية, إْذ توصل الباحثون إلى تطوير عشرة معايير أو أبعاد للحكم وتشتمل 

 : الجدول اآلتي (1-9)رها،كما يصو168 هذه األبعاد جودة الخدمات المصرفية
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أبعاد جودة الخدمات المصرفية: (1-9جدول رقم )
169
 . 

 جودة الخدمات المصرفية األبعاد

 االعتمادية

Reliability 

تشتمل على ثبات األداء وعلى إنجاز الخدمة  .بدقةالقدرة على انجاز الوعود 

الشي جدير بالثقة  )كونفي أول مرة،  الزبون بطريقة صحيحة كما يرغب

بدقة وبصورة أكثر تفصيال  الزبون وتنفيذ المصرف لوعوده نحو واالعتماد(

 -. تقديم الخدمة بصورة صحيحة -الدقة في الحسابات-: وذلك عن طريق

 الوفاء بتقديم الخدمة للزبون في المواعيد المحددة، وخالل فترة محددة 

سرعة االستجابة من 

 قبل العاملين

Responsiveness 

: وتقديم خدمة فورية لهم وتشمل الزبائنرغبة موظفي المصرف في مساعدة 

تقديم  -عن موعد تقديم الخدمة و موعد االنتهاء من تقديمها الزبون إعالم-

مهما كان انشغال  ،الزبائناالستجابة الفورية الحتياجات  -. خدمات فورية

أو  الزبائنعلى استفسارات  الرد الفوري -. الزبائنالتقرب من -الموظفين

 . شكاويهم

 المهـارات

وتعني قيام المصرف بتوظيف العاملين الذين يتوفرون على قدر كبير من 

وإعطائهم صورة حسنة  الزبائنالمعرفة والمهارة، مما يؤهلهم في التعامل مع 

 . عن المصرف

Compétence 

 الكفاية 
  . امتال  المهارات والمعرفة المطلوبة

ولة في تقديم السه

 الخدمة

Access 

سهولة  -: من خالل الزبون وضع كل التسهيالت في تقديم الخدمة نحو

مدة  -االستفسار عن الخدمة المراد تحقيقها عن طريق الهاتف أو االنترنيت

مالئمة مواعيد عمل  -. مالئمة مكان تقديم الخدمة -االنتظار في تقديم الخدمة

 . المصرف

  الزبائنمجاملة 

Courtesy 

روح الصداقة التي  -حسن خلق القائمين على تقديم الخدمة -:وذلك من خالل

حسن مظهر  - الزبائنيتمتع بها موظفي المصرف ممن لهم اتصال مباشر مع 

احترام اللطف،  .والتعاطف معهم الزبائنتقدير ظروف  -موظفي المصرف

 . الكياسةالمشاعر، المصداقية، االتصال والودية والدماثة و مراعاة

 المصداقية

Credibility 

. بحيث تتولد لديهم روح الثقة بينهم وبين المصرف الزبائنالتزام الصدق مع 

الثقة في اسم  -: خذ صورة حسنة وانطباع جيد نحو المصرف مما يؤدي إلىأل

لسوق الترويج للمصرف مما يكسبه ثقة العديد من زبائن ا -. المصرف

 . المصرفية

 واالمن األمـان

safety and 

security 

توفير األمان من المخاطر المتعلقة بالعمليات . الخلو من الخطر والشك

توفير مختلف التسهيالت الخاصة بعمليات إيداع أو  -: المصرفية عن طريق

 -.الزبائنالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بحسابات  -. سحب األموال

 . افر موظفي األمن داخل وخارج المصرفتو

فهم أفضل االتصاالت و

 للزبائن

Communication 

والمحافظة على اخبارهم باللغة التي يستطيعون فهمها  الزبائناالستماع الى 

االستماع إلى  -: عن طريق الزبائنتفهم رغبات واحتياجات وطلبات 

 . ق مع رغباتهتقديم اهتمام خاص لكل زبون بما يتواف -إنشغاالتهم

الجوانب المادية 

 الملموسة

Tangibility 

تكييف المصرف من إذ  درجة الحرارة و. التصميم والتنظيم الداخلي للمصرف

وسائل التصاالت حداثة  ،االشخاص ،اظهار التسهيالت المادية. و. وغيرها

  . األجهزة والمعدات المستعملة في تقديم الخدمة

قياس جودة الخدمات المصرفية في المصارف المصرية، رسالة  غادة زكريا صادق،: المرجع

 . 77 –76: ، ص ص1997ماجستير منشورة، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 
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 : 170ثالثة أبعاد رئيسة للحكم على جودة الخدمة وتتمثل هذه األبعاد في ذكر من المناسب

عن طريق اإلجابة على التساؤل والتي يرى أنه يمكن الوصول إليها : الجودة الفنية .1

وهذا البعد يختص في  -ما الذي يتم تقديمه للزبون ؟ –أمام مسئولي المصرف  المطروح

والذي يمكن قياسه بشكل موضوعي عن  الخدمة المقدمة إلى الزبون الصورة النهائية

 . نفسه طريق الزبون

التاي ياتم بهاا تقاديم الكيفياة وهي التي ترتبط بعملية أداء الخدمة نفسها و: الجودة الوظيفية .2

إْذ يتصال هاذا  -كياف تاتم عملياة تقاديم الخدماة ؟ –عنهاا التسااؤل المطاروح الخدمة ويعبار 

ويعد هذا البعد أهم أبعاد الجودة والاذي يشاتمل  ،الجانب بالتفاعل بين مقدم الخدمة و الزبون

نااتج مااادي، أن هااذه األخياارة عبااارة عان أداء ولاايس م علاى ساالوك موظااف الخدمااة باعتباار

يعتباار  الزبااائنوعليااه فااإن االهتمااام بتاادريب وتكااوين مااوظفي المصااارف فااي التعاماال مااع 

 .  المصرف الشغل الشاغل إلدارة التسويق على مستوى هذه المصارف

حاااول  الزباااائنوهاااي الصاااورة التاااي تعكاااس انطباعاااات : الصلللورة الذهنيلللة للمصلللرف .3

الجاودة الفنياة والجاودة الوظيفياة  تتكاون مان الزباائنالمصرف، وأن الصاورة الذهنياة لادى 

للخاادمات التااي يقاادمها المصاارف والتااي سااوف تااؤثر بشااكل مباشاار فااي أخااذ صااورة حااول 

 . المصرف المتعامل معه

 :( Service Quality Levels)  مستويات جوده الخدمة

  وجوب توفرها الزبائنالجودة التي يتوقعها الزبون وتتمثل في الجودة التي يرى . 

 المدركة من ادارة المصرف وترى أنها مناسبة الجودة . 

 الجودة القياسية وهي تلك الجودة التي تحدد بالمواصفات النوعية للخدمة . 

 )الجودة الفعلية، )المقدمة وتؤدى بها الخدمة . 

 من خالل الحمالت  الزبائنالجودة التي ُوِعدَ بها : الجودة المروجة للزبائن

 . الترويجية

 

ا   :في ظل العولمة والمعلوماتية وتقدم التصالت الخدمات المصرفيةجودة : ثالثا

تعيش المصارف في عالم يشهد تغيرات بيئية عديدة في ظل العولمة والمعلوماتية وتقدم 

وهذا ما يجعلها أمام تحديات عديدة تتطلب وجود إدارة كفؤة وواعية تعمل على  ،االتصاالت

إذ يعتبر االهتمام  ،لسوقية مع ضمان والء زبائنهابذل جهود متواصلة للحفاظ على حصتها ا

ونظرا  . بالجودة من أهم اإلستراتيجيات المتبعة لضمان التميز والتفوق في هذا المجال

فإن إداراتها مطالبة بتحسين جودة الخدمات  ،ألهمية الخدمات التي تقدمها هذه المصارف

 . الزبائنية توقعات المقدمة بما يفي بالتزاماتها ويجعلها قادرة على تلب

لقد أدى ازدياد حدة المنافسة بين المصارف سواء على المستوى المحلي أو على المستوى 

العالمي إلى قيام اإلدارة بالبحث عن وسائل لتحسين مزاياها التنافسية وخاصة في مجال 

قدمها حيث لجأت هذه المصارف إلى االرتقاء بجودة الخدمات التي ت . المنافسة غير السعرية

بالمقارنة  الزبون ويقوم . واستقطاب زبائن جدد الزبائنلزبائنها بهدف المحافظة على هؤالء 

بين مستوى ما يتوقعه من الخدمة التي يتلقاها من المصرف الذي يتعامل معه وبين مستوى 
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قعة فإذا كان مستوى الخدمة المقدمة مساويا لمستوى الخدمة المتو . الخدمة التي يتلقاها بالفعل

أما إذا كان مستوى الخدمة المقدمة أقل  ،فإن تلك الخدمة يمكن أن تتمتع بالجودة ،أو أكثر منها

 . فإن تلك الخدمة ال يمكن أن تتمتع بالجودة ،من مستوى الخدمة المتوقعة

ر التحسينات المستمرة احدى اهم ركائز فلسفة ادارة الجودة الشاملة، حيث ان االستمرا دتع

واحتياجاته الزبون وطرق االنتاج وغيرها يساهم في تلبية رغبات مليات في تحسين الع

وينبغي ان تقوم استراتيجية التحسينات المستمرة على أساس االقتناع بأن الوقاية  . وطموحاته

 . من الوقوع في االخطاء أفضل بكثير وأقل كلفة من تصحيح االخطاء ومعالجتها بعد وقوعها

ة المدى للتحسينات المستمرة وربط هذه االستراتيجية ان وضع استراتيجية طويل 

يعتبر من أهم اسباب نجاح نظام التحسينات  المؤسسةباستراتيجيات الدوائر االخرى في 

يتم التركيز في جودة الخدمات المصرفية أساساً على ثقافة الجودة والتي تتمحور . المستمرة

والتفوق عليها وذلك من خالل أداء  ائنالزبحول التميز في األداء بهدف تحقيق متطلبات 

العمل الصحيح من المرة األولى والعمل على إجراء التحسينات المستمرة في كافة النشاطات 

تندرج جودة الخدمات المصرفية ضمن ثالث زوايا رئيسة تتعلق بجودة  و.والعمليات

لتخطيط والتنظيم المدخالت من ودائع وموارد بشرية ومادية ومالية وبجودة العمليات كا

وكذلك بجودة المخرجات مثل القروض وبطاقات االئتمان  ،واتخاذ القرار والتحفيز والتقييم

 . والخدمات المالية وغير المالية األخرى

عباارة عاان مفهااوم  ،دورة حياااة الخدماة / المنااتج: مفهلوم دورة حيللاة المنلتج المصللرفي .1

 ،اماال عباار الاازمن( واألرباااحتسااويقي، يحاااول وصااف تطااور حجاام المبيعااات )حجاام التع

وطبيعاااة السياساااات التساااويقية لكااال مناااتج )خدماااة  ،وظاااروف المنافساااة ،الزباااائنوسااالوك 

 .  منذ مرحلة تقديمه للسوق إلى مرحلة حذفه من خط المنتجات )الخدمات( ،مصرفية (

يعد مفهوم دورة حياة الخدمة المصرفية من المفاهيم المهمة في التسويق المصرفي ويساتمد 

دئااه النظريااة فااي تفسااير ساالوك مبيعااات الخاادمات، وأرباحهااا خااالل مراحاال حياتهااا ماان مبا

مثلمااا لكاال كااائن حااي دورة حياااة، مرتبطااة  . 171التفسااير البيولااوجي لحياااة الكائنااات الحيااة

بنطاااق زمنااي محاادد يباادأ ماان والدتااه إلااى وفاتااه، فااإن للخدمااة المصاارفية دورة حياااة تباادأ 

 . نحدارها وزوالها أو إعادة تقديمها في الساوق بعاد تطويرهاابتقديمها إلى السوق و تنتهي با

إنهاا دورة  تعبر دورة حياة الخدمة المصرفية عن التطور في حجم التعامل بهاا عبار الازمن

متباينة عن دورات السلع و الخدمات األخرى من حيث طولها، بل طاول كال مرحلاة فيهاا، 

مثاال دورة حياااة الخدمااة المصاارفية ت. 172وكااذا اخااتالف الساايناريو الحياااتي لكاال مرحلااة

نموذجاً وصفياً يتم من خالله توضيح سلوك بعض المؤشرات المرتبطة بالخدمة المصارفية 

كحجام التعاماال الاذي يحاادد بدايااة دخاول كاال مرحلاة، طااول الفتاارة الزمنياة المسااتغرقة لكاال 

الياة كال مرحلة، كما أنها تمكن صانع القرار من وضع إستراتيجية تتناساب ماع كفااءة و فع

إن تصميم مزيج تسويقي متكامل ليس باألمر الساهل بال يتطلاب اإللماام بمعلوماات . مرحلة

وهذا يعناي قياام إدارة التساويق بالمصارف بباذل  ،الزبائنكثيرة تتعلق بالسوق والمنافسين و

جهود كبيرة قصد الحصاول علاى هاذه المعلوماات قبال البادء فاي صاياغة وتصاميم المازيج 

قيقة إن ابرز المشكالت التي تواجه عملية إدارة البرناامج الخااص بتساويق والح . التسويقي
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الخدمات المصرفية، هي عدم تطبيق استراتيجيات تسويقية تتالئم ماع طبيعاة وظاروف كال 

 .  مرحلة من مراحل حياة الخدمة

تماار الخاادمات المصاارفية خااالل حياتهااا باانفس : مراحللل دورة حيللاة الخدمللة المصللرفية .2

تماار بهااا دورة حياااة أي منااتج أو خدمااة أخاارى، وبشااكل عااام فااإن الخدمااة المراحاال التااي 

المصاارفية تماار بأربعااة مراحاال وهااي التقااديم، النمااو، النضااج واالنحاادار حيااث تاارتبط هااذه 

ويعتبار تحليال ومراقباة  . المراحل بحجم مبيعات الخدماة أو األربااح المحققاة الناتجاة عنهاا

ا المصرف لزبائنه أداة مساعدة في التعرف علاى دورة حياة الخدمات المصرفية التي يقدمه

االستراتيجيات التسويقية المالئمة لكل مرحلاة مان هاذه المراحال وكاذلك الفارص التساويقية 

المتاحة لتقديم خدمات مصرفية جديدة، ويعتبر مفهوم دورة حياة الخدمة المصارفية مفهوماا 

خااذ فااي الحساابان ظااروف لااه أهميتااه فااي تقياايم وتحلياال متطلبااات السااوق المصاارفية واأل

 اآلتاايوتماار دورة حياااة الخدمااة المصاارفية كمااا يتضااح ماان الشااكل  . 173المنافسااة السااائدة

بأربع مراحل أساسية وهي مرحلة تقديم الخدمة في الساوق، مرحلاة النماو ومرحلاة النضاج 

ثاام مرحلااة االنحاادار، أمااا الاابعض فيختصاار دورة حياااة الخدمااة المصاارفية فااي ثااالث وهااي 

 .  كما يصورها الشكل البياني اآلتي . 174قديم، مرحلة النضج ثم مرحلة االنحدارمرحلة الت

 

 
 (: دورة حياة الخدمة المصرفية.1-9شكل)

عمان -المرجع ناجي معال، أصول التسويق المصرفي، نشر بدعم من معهد الدراسات المصرفية

 .47. ص: 1994لعام  1األردن ط  –

ويشاير إلاى مادى  ،يعبر منحناى دورة حيااة الخدماة المصارفية عان التااريخ البيعاي لهااكما 

تطور حجم التعامل بالخدمة عبر ذلك الزمن ؛ ولهذا فإن المفهوم السابق يمثال إطاارا مفيادا 

يمكن أن يساعدهم في تخطايط اإلساتراتيجية التساويقية للخدماة المصارفية  ،لمدراء التسويق

من بداية دخولها إلى السوق إلى مرحلة تالشيها وانساحابها مان  ،اتهاأتناء تطور مراحل حي

لكال مرحلاة مان المراحال الساابق ذكرهاا، لهاا طبيعتهاا وخصائصاها ومقتضاياتها، . السوق

وهااذا يفاارض علااى إدارة التسااويق المصاارفي أن تتعاماال مااع كاال مرحلااة بإسااتراتيجيات 

، بيان طبيعة وخصائص كل وفيما يلي  .طبيعة كل مرحلة منها تسويقية مختلفة، تتالءم مع

يات التسااويقية المالئمااة مرحلااة ماان مراحاال دورة حياااة الخدمااة المصاارفية، مااع اإلسااتراتيج

إسااتراتيجية : والمتمثلااة باااآلتي( 2-9كمااا يوضااحها جاادول ). ، كاال علااى حاادةلكاال منهااا
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أهمياة لقارارات  تظهار  (االنحادار-النضاج -النماو– التقاديم:)التسويق المصرفي في مرحلاة

التسااويق خااالل دورة حياااة الخدمااة والتااي تتطلااب ماان الماادير أن  االختيااار واسااتراتيجيات

يحساان وان  نهااا سلسااة مترابطااة اسااتراتيجيايسااتوعب كاال تلااك المراحاال بشااكل متاارابط لكو

 . بعد المرحلة التي يتعامل معها أالنسيحصل وتقدير ما لالختيار  تهاقراء

 (إستراتيجيات دورة حياة الخدمة المصرفية2-9جدول )

 استراتيجيات مرحلة التقديم : إستراتيجية مرحلة النضوج 

تقوم هذه : إستراتيجية القشط السريع

ة إلى السوق اإلستراتيجية على تقديم الخدم

بسعر مرتفع وجهود ترويجية مكثفة، 

للوصول إلى أقصى ربح ممكن في ظل عدم 

 . وجود منافسة في السوق

تقوم هذه : القشط البطيء إستراتيجية

اإلستراتيجية على تقديم الخدمة إلى السوق 

بسعر مرتفع وبجهود ترويجية منخفضة 

لتحقيق أعلى أرباح ممكنة مع إلبقاء على 

عند حدها األدنى شرط صغر حجم  التكاليف

 . السوق وعدم وجود منافسة

تقوم هذه : إستراتيجية التغلغل السريع

اإلستراتيجية على تقديم الخدمة إلى السوق 

بسعر منخفض وجهود ترويجية مكثفة، 

وتحقيق أكبر حصة سوقية، ووجود منافسة 

 . شديدة وتكاليف مرتفعة

ذه تقوم ه: إستراتيجية التغلغل البطيء

اإلستراتيجية على تقديم الخدمة إلى السوق 

بسعر منخفض وجهود ترويجية منخفضة، 

 . منخفضة وتكاليف

تعديل السوق : 

المصرف  الهدف منها زيادة عدد زبائن

عن طريق الوصول إلى قطاعات جديدة 

اإلعالن دوراً مهماً  يؤديو الزبائنمن 

 . في تحقيق أهداف المصرف

ةتعديل الخدمة المصرفي : 

من  يتم تحسين جودة الخدمة المصرفية

حيث أسلوب التـأدية والسرعة في 

االنجاز وتحسين شروط الحصول عليها 

 . الزبائنمن قبل 

تطوير خصائص الخدمة المصرفية : 

ويتم ذلك من خالل إضافة خصائص 

كاألمان  ومنافع إضافية للزبائن

 . والمالئمة

استراتيجيات مرحلة النمو : جية مرحلة االنحدارإستراتي 

o تحسين جودة الخدمات المصرفية . 

o  الزبائنالتوجه إلى قطاعات جديدة من . 

o  الزبائنخفض األسعار لجذب . 

 

o إخراج الخدمة من السوق . 

o  االستغناء عن قطاعات معينة من

 . السوق

o خفض تكاليف التوزيع والترويج . 

o تخفيض كبير في أسعار بيع الخدمة . 

 

 

: بثالث مراحل فقط هي مراحل دورة حياة الخدمة المصرفية رى تمرمن وجهة نظر أخ

 . االنطالق، النضج، الزوال
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وهي مرحلة قصيرة نسبيا ويتم خاللها تقديم المنتوج المصرفي : مرحلة النطالق -أ 

وعادة ما يكون التعامل في هذه  الزبائنللسوق ألول مرة يقصد التعرف عليه من قبل 

لهذه الخدمة أو  الزبائنيث يقوم المصرف بدراسة مدى تقبل المرحلة محدودة للغاية ح

 . المنتوج ودراسة نقاط ضعفها والقيام بمعالجتها

هي مرحلة طويلة نوعا ما ففي هذه المرحلة يكون المنتوج معروف : مرحلة النضج -ب 

وتكون المنافسة في هذه المرحلة جد  الزبائنفي السوق أي تم التعرف عليه من قبل 

 . على المصرف العمل على الحفاظ على حصته في التسويققوية لذا ف

في هذه المرحلة يعرف المنتوج إنخفاظا معتبرا في المبيعات ويكون  :مرحلة الزوال -ج 

لذا يصبح  الزبونغالبا بسبب ظهور منتجات منافسة في السوق أو بسبب تغير سلوك 

 . من الضروري خلق منتوج جديد
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 الثاني المبحث
 اإلستراتيجيات التسويقية في مرحلتي التقديم ونمو المنتج المصرفي

الحظ أن المنتج قد تم  . تميز مرحلة التقديم بنمو بطيء في المبيعات وربح قليل جًدا أو معدوم

 . ال يتم إعطاء المنتج والتوزيع المزيد من التركيز . تقديمه حديثًا وأن حجم المبيعات محدود

السعر أو  . ألساسية الستراتيجيات التسويق للمرحلة تشمل السعر والترويجالمكونات ا

  . الترويج أو كليهما يمكن أن يظل مرتفعًا أو منخفًضا اعتماًدا على وضع السوق ونهج اإلدارة

، ومن أبرز ميزاتها الزيادة منتج المصرفيالتعد مرحلة النمو من أهم المراحل في دورة حياة 

تقود هذه المرحلة المصرف إلى  . م التعامل فيها ومقدار األرباح المحققةالملموسة في حج

 زيادة درجة التنوع في تشكيلة الخدمات التي 

وتستمر هذه المرحلة ما دام حجم التعامل بالخدمة لم يصل إلى أعلى مستوياته الموضوعة 

ى يعني أنها من طرف إدارة المصرف، وطالما أن عائدات الخدمة لم تصل إلى ذلك المستو

  . ال تزال في مرحلة النمو

 : المنتج المصرفياإلستراتيجيات التسويقية لمرحلة تقديم : أولا 

، من خالل قسم البحث والتطوير ، بعد عملية تطوير خدمة جديدةوتبدأ هذه المرحلة

وقيامه باختبار سوقي لها، وصوال إلى اتخاذ القرار النهائي حول طبيعة الخدمة  ،بالمصرف

فبعد ذلك كله يقوم المصرف بتقديم تلك الخدمة للسوق ألول مرة،  . والمزيج التسويقي لها

، أو مبتكرة تدخل إلى في السوق، إذ تقدمها مصارف أخرىعلما أنها قد تكون موجودة 

 . السوق ألول مرة

 : المنتج المصرفيحياة  سمات مرحلة التقديم إحدى مراحل دورة  -1

لكونها  ،المصرفية المقدمة ضعيفا لعدم معرفة األفراد بهايكون الطلب على الخدمة  .أ 

 . وتطرح للسوق ألول مرة ،جديدة

لخدمة يتم في هذه المرحلة التركيز على األنشطة اإلعالنية بهدف تعريف األفراد با .ب 

مع أن تلك األنشطة قد تسبق  . ، وخلق اإلدراك بوجود الخدمةالمصرفية المقدمة وفوائدها

 . السوق فعليا مع استمرارها بعد ذلك دخول الخدمة إلى

وانخفاض األرباح  ،يتميز حجم التعامل بالخدمة في هذه المرحلة باالنخفاض النسبي .ج 

وخاصة نفقات التوزيع والترويج وكذا  ،وهذا بسبب بطء المبيعات وارتفاع النفقات . كذلك

 . تكاليف البحث والتطوير للمنتج الجديد التي ال تزال عالية

 . بسبب حداثة الخدمة الجديدة المرحلة ال تظهر للمنافسين أية تأثيرات،في هذه  .د 

 . الستراتيجيات التسويقية األربعة الخاصة بمرحلة التقديم  -2

( يوضح االستراتيجيات التسويقية األربعة الخاصة بمرحلة التقديم على 2-9في الشكل )

 :النحو اآلتي
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 األربعة الخاصة بمرحلة التقديم ( يوضح االستراتيجيات التسويقية 2-9شكل )

 273-262استراتيجيات التسويق، ص:  ثامـر البـكري، :المرجع

 

 : وتقوم هذه اإلستراتيجية على: إستراتيجية القشط السريع -أ 

 . تقديم الخدمة المصرفية إلى السوق بسعر مرتفع .1

 . جهود ترويجية مكثفة للحصول على أقصى ربح إجمالي .2

 : ةاآلتيفي األوضاع  وتطبق هذه اإلستراتيجية

 عدم معرفة قطاع كبير من الجمهور بالخدمة المصرفية الجديدة . 

 وسيكونون قادرين سيبدأون بالتعامل بها ،الجديدة األفراد الذين قد عرفوا الخدمة ،

 . المرتفع على دفع السعر

 ،ولهذا فإن إدارة المصرف ترغب في  وجود منافسة شديدة في سوق الخدمة

 . وتَبٍَنّ سريعين لخدمتهاتكوين تفضيل 

 : تقوم هذه اإلستراتيجية على أساس: إستراتيجية القشط البطيء  -ب 

تقديم الخدمة المصرفية الجديدة إلى السوق بسعر مرتفع وجهود ترويجية   .3

 . منخفضة

وعند حدها  ،مع اإلبقاء على التكاليف ،لتحقيق أقصى أرباح ممكنة الهدف  .4

 : ةاآلتية في األوضاع تطبيق هذه اإلستراتيجي. األدنى

 صغر حجم السوق المستهدف بالخدمة الجديدة . 

 استعداد الجمهور لدفع السعر المرتفع . 

 عدم وجود منافسة شديدة . 

تقديم الخدمة : تقوم هذه اإلستراتيجية على أساس: السريع إستراتيجية التغلغل  -ج 

وهذا من شأنه  ،المصرفية الجديدة إلى السوق بسعر منخفض وجهود ترويجية مكثفة

وتحقيق اكبر حصة سوقية  ،أن يعمل على دخول الخدمة بشكل سريع إلى السوق

 : ةاآلتيويفضل تطبيق هذه اإلستراتيجية في األوضاع  . فيها

 . اتساع السوق وزيادة حجم الطلب على الخدمة المصرفية المقدمة .5
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 . عدم معرفة الجمهور المستهدف بالخدمة المصرفية .6

 . سوق للسعرزيادة حساسية ال .7

 . وجود منافسة شديدة في سوق الخدمة المصرفية .8

 . انخفاض تكلفة إنتاج الخدمة طبقا لحجم التعامل بها .9

تقديم الخدمة : وتقوم هذه اإلستراتيجية على أساس: إستراتيجية التغلغل البطيء  -د 

إذ أن  . المصرفية الجديدة إلى السوق بسعر منخفض وبأدنى جهود ترويجية ممكنة

المنخفض من شانه أن يستميل ويجد قبوال سريعا للخدمة المصرفية من  السعر

وهذا يساعد على اإلبقاء على تكاليف الترويج عند  ،جانب األفراد المستهدفين بها

تعتبر هذه اإلستراتيجية  . أدنى مستوياتها، إذ الهوامش الربحية المتحققة عالية

 : ةاآلتيقياسية في األوضاع 

 . حتمل للخدمة المصرفية الجديدةاتساع السوق الم  .1

 . معرفة تامة بالخدمة المصرفية من جانب الجمهور  .2

 . ارتفاع درجة حساسية السوق للسعر  .3

 : يجب أن تكون -التقديم  -وفي هذه المرحلة 
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 ت بسيطةالخدمة المصرفية ذاتها يجب أن تكون ذات مواصفا 

وهذا يحتم  ،إن عملية تقديم الخدمة المصرفية الجديدة إلى السوق تنطوي على مخاطر كبيرة

على إدارة التسويق في المصرف أن تتبنى أساليب التصرف والبرامج التسويقية ما يضمن 

وقدم "كوتلر" اقتراحا في أربعة  . للخدمة المصرفية عملية تقديم آمنة إلى السوق

إذ تبنى  ،سويقية بديلة يمكن إلدارة التسويق في المصرف االختيار من بينهاإستراتيجيات ت

  . تلك اإلستراتيجيات في مصفوفة أساسها محوري السعر والترويج

تبدأ هذه المرحلة من الوقت الذي تقـدم فيه الخـدمة المصـرفية إلى السوق، و تستغرق وقتاً  

ً في نجاهذا التوقيت بعداً استراتي طويالً، و يعتبر ح الخدمة المصرفية واستمرارها، جـيا

تتصف هذه المرحلة بانخفاض نسبي في حجم التعامل بالخدمة، وكذا بانخفاض األرباح وفي و

ق خاصة تكاليف بعض الحاالت تحمل الخسائر، ويعود ذلك إلى ارتفاع التكاليف التسوي

في هذه المرحلة خلق  وتكون األولوية لدى إدارة المصرف . الترويجالتسويق التوزيع و

  . اإلدراك بوجود الخدمة والمنافع التي تقدمها في السوق المصرفية المستهدفة

أن تكون هذه المرحلة قصيرة جداً وتكون فيها الخدمات المصرفية حادة التطور،  يتوجب

في هذه  . وذلك حتى يتمكن المصرف من المرور إلى المرحلة األساسية وهي مرحلة النمو

يكون نمو الطلب على الخدمات المصرفية، ذلك لعدم إمكانية التوسع في تقديم هذه  المرحلة

الخدمة ألن األفراد ال يمتلكون المعلومات الكافية عن هذه الخدمة لذلك ال يوجد لديهم استعداد 

واندفاع الستخدام هذه الخدمة لذلك يتم التركيز على األنشطة الترويجية بشكل كبير بهدف 

ار اإلفراد بنزول الخدمة إلى السوق وتعليمهم وإرشادهم الى كيفية الحصول عليها إعالم وإخب

: وتعتمد المصارف في هذه المرحلة على . وحثهم وإقناعهم على قبول هذه الخدمة

وفي حالة الخدمات  . التغلغل السوقي( – البطيءالمرور  -إستراتيجية )المرور السريع
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لتسويق أن تصيغ مستوى مرتفع أو منخفض لكل متغير المصرفية الجديدة يمكن إلدارة ا

فإذا أخذنا السعر والترويج فقط في  تسويقي كالسعر والترويج والتوزيع ومواصفات الخدمة،

 ،175،176االعتبار فإنه يمكن في هذه المرحلة المفاضلة بين أربع استراتيجيات بديلة وهي

 :اآلتي(3-9شكل)كما موضحة في ال: 177

 
 يجيات السعر والترويج( استرات3-9)شكل

 : 178 المؤثرات العامة على إستراتيجية تقديم الخدمات المصرفية -3

إن العوامل المؤثرة على إستراتيجية تقديم الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف يمكن   

 . تقسيمها إلى مؤثرات خارجية ومؤثرات داخلية

 -. شطة المنافسينقوة وأن -): ويمكن حصرها في اآلتي :المؤثرات الخارجية-أ 

التشريعات  -. المناخ التجاري العام -. التنبؤات اإلقتصادية والظروف المستقبلية

الحكومية والقيود التي يمكن أن تحد من حرية إدارة المصرف على إتخاذ القرارات 

 . تؤثر بشكل غير مباشر على الخدمات المصرفية المقدمة ثمو

 : ةاآلتيثرات النقاط وتشمل هذه المؤ: المؤثرات الداخلية -ب 
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أو تعديل وتطوير الخدمات  قدرة المصرف على تقديم خدمات مصرفية جديدة (1

خالل قيامة بإجراء البحوث والدراسات المستمرة لتقييم أدائه في  الحالية وهذا من

 الزبائنالسوق فبدون المعلومات عن األداء وعن أنشطة المنافسين واحتياجات 

 . تيجية الخدمات المصرفية في المصرفالمستقبلية لن تنجح إسترا

 . مهارات وخبرات إدارة المصرف والعاملين لديه (2

إستراتيجية تقديم الخدمة المصرفية يجب أن يؤخذ في الحسبان  عند وضع (3

الروح المعنوية للعاملين ومدى ارتياحهم في هذا المصرف، فيقوم المصرف برفع 

يب والتعليم العالي عن طريق األجور ومعدالت الدفع وكذلك إتاحة فرص التدر

 . التربصات ذات المستوى العالي

إعادة النظر باستمرار في مزيج الخدمات المصرفية، وذلك لتحقيق رغبات  (4

نستطيع أن نلخص المؤثرات العامة على إستراتيجية تقديم  وأخيرا . الزبائن

 : اآلتي( 4-9الشكل )الخدمات المصرفية في 

 

 :مؤثرة على تصميم إستراتيجية الخدمات المصرفية للمصرفالعوامل ال: (4-9الشكل )

ـ عـوض بـدير حـداد، تسويق الخدمات المصـرفية، دار البيـان للطباعة والنشر ـ : المرجع

 .168ص  ،.1999القاهرة 
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ا  تعد هذه المرحلة من أهام المراحال فاي دورة : اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة النمو: ثانيا

لمصارفية، ومان أبارز ميزاتهاا الزياادة الملموساة فاي حجام التعامال فيهاا ومقادار حياة الخدمة ا

تقود هذه المرحلة المصارف إلاى زياادة درجاة التناوع فاي تشاكيلة الخادمات  . األرباح المحققة

  .  179التي يقدمها ويسمي البعض هذه المرحلة " المرعى الخصب"

م يصال إلاى أعلاى مساتوياته الموضاوعة و تستمر هذه المرحلة ما دام حجم التعامل بالخدماة لا

عناي أنهاا من طرف إدارة المصرف، وطالما أن عائدات الخدمة لم تصال إلاى ذلاك المساتوى ي

يجااب أن تكااون هااذه المرحلااة ماادتها مرتبطااة بخصااائص الخدمااة  . ال تاازال فااي مرحلااة النمااو

إْذ يعمااال  والتاااي عاااادة ماااا يااازداد الطلاااب عليهاااا، المصااارفية المقدماااة وبااارد فعااال المنافساااين،

تتصااف هااذه  . األرباااح ،المصاارف علااى إطالااة ماادتها مااادام أنهااا تااؤدي إلااى زيااادة المبيعااات

المرحلااة بزيااادة الطلااب علااى الخاادمات وان األنشااطة الترويجيااة قااد عرفاات األفااراد علااى هااذه 

الخدمات، وأصبحوا على علام بهاا، لاذلك يقاوم المصارف بزياادة تقاديم هاذه الخادمات، وزياادة 

ع، بهدف إيجاد أسواق جديدة والتركيز على اإلعالن التنافسي باإبراز مناافع الخدماة عدد الفرو

 .  180لكي تميزها عن الخدمات المصرفية المنافسة

تركز هذه اإلستراتيجية على زيادة المبيعات كما تهدف إلى المحافظة على المكانة التنافسية  

 ،المصرفية هذه المرحلةوإذا دخلت الخدمة . 181للمصرف ولتعزيزها، زيادة األرباح

وتخطت المخاطر والصعوبات التي تواجه كثير من الخدمات في مرحلة التقديم، فبسببها 

 الزبائنفيعني ذلك أن الخدمة حظيت بقبول  . وتموت في مهدها ،تفشل في مرحلتها األولى

المنافع في هذه الحالة كانت قادرة على تحقيق  -أي الخدمة المصرفية  -وتبنيهم لها، ألنها 

فلذلك سميت  . وتسريع من معدل نموها البيعي ،مما زاد من حجم تعاملهم لها ،المتوقعة لهم

 : والسمات اآلتية و للتعرف على هذه المرحلة من خالل المؤشرات . بمرحلة النمو

 : وسمات الخدمة المصرفية في مرحلة النمو مؤشرات  .1

بحيث يكون اتجاه المبيعات التزايد في معدالت نمو حجم المبيعات واألرباح  -أ 

واألرباح في هذه المرحلة إلى االرتفاع مع ثبات حجم التكاليف )زيادة الطلب ونموه 

 . على هذه الخدمة المصرفية(

يسعى كل مصرف أن تأخذ هذه المرحلة أطول فترة ممكنة، ألن ذلك سينعكس على  -ب 

 . الزيادة في األرباح

إن اإلعالن يتركز في إبرازه مميزات ف ثميدركون الخدمة ومميزاتها و الزبائن -ج 

وما يمكن أن تحققه من منافع إضافية التي قد ال تكون في  ،الخدمة المصرفية الجديدة

 . نفسه حسبان أو بال الزبون

اإلبتكاريون الذين  الزبائنف ،مع هذه الخدمة في هذه المرحلة الزبائنزيادة تعامل  -د 

ديم يستمرون في التعامل نظرا تعاملوا مع الخدمة المصرفية في مرحلة التق

مما يعزز ميولهم واتجاههم لتكرار التعامل  ،النطباعاتهم وقناعاتهم االيجابية السابقة

كذلك سيتعامل زبائن آخرون لم يسبق لهم ذلك ـ محاكين لمن  ،بها في هذه المرحلة

 . أو بسبب تأثير عملية الترويج وغيرها من الدوافع ،سبقهم

 . في هذه المرحلة سيكون مقترنا بفرص ربحية عالية حجم التعامل الكبير -ه 
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تتصف هذه المرحلة بزيادة األرباح المتولدة عن زيادة حجم التعامل بالخدمة  -و 

مما يقلل نصيب كل  ،الزبائنفتكاليف الترويج ستتوزع على عدد أكبر من  ،المصرفية

 . زبون من هذه التكاليف )كما في ظل اإلنتاج الكبير(

إْذ يبدأ المنافسون الدخول إلى سوق الخدمة في  . منافسة بين المصارفاشتداد حدة ال -ز 

ولة وسرعة ، وبسبب سهعندهم مغريا وجاذبا -أي سوق الخدمة –، لكونههذه المرحلة

 . ، وتوفر اإلمكانات اآللية والتقنيات الحديثة الكفيلة لهاتقليد الخدمة المصرفية

في التشكيلة الخدمية التي يقدمها هذه المرحلة إلى زيادة درجة التنويع  تقود -ح 

 . المصرف

 ،، مع ازدياد اإلنفاق على التوزيعلخدمة و تخفيض أسعارها كلما أمكنتحسين جودة ا -ط 

، وتكثيف الترويج لمواجهة حدة نظم توصيل الخدمة، وتحسين جودتهاوتطوير 

 . المنافسة

 : ية ما يليأهم اإلستراتيجيات التسويقية المالئمة لمرحلة نمو الخدمة المصرف .2

وذات القدرات  ،وتتبع هذه اإلستراتيجية المصارف التي تتمتع بمركز الهيمنة في السوق

المالية والبشرية والفنية والتسويقية الكبيرة بما يمنحها قيادة السوق وقيادة السعر دون تأثير 

ع ضار من قبل اآلخرين مع مراعاة حاجات الجمهور، لكونها تسعى للبقاء والنمو وتوسي

ومن ابرز اإلستراتيجيات التسويقية المالئمة لهذه  . السوق، وليس التركيز على األرباح فقط

 : المرحلة ما يلي

يقوم المصرف في هذه المرحلة بتحسين مستوى جودة الخدمة : تعديل الخدمة .أ 

على  ،وإضافة مواصفات جديدة لها تحمل في طياتها بعض الميزات النسبية ،المصرفية

 . وذات استثمارات كبيرة ،ك التعديالت جوهرية وكبيرةأال تكون تل

 ،الزبائنأي التوجه إلى خدمة قطاعات جديدة من : دخول أجزاء جديدة من السوق  .ب 

والحد من دخول المنافسين لتلك القطاعات  ،وذلك من أجل توسيع الحصة السوقية

 . السوقية

وتطوير نظم التوصيل  ،دةوذلك من خالل إضافة قنوات توزيع جدي: التوسع في التوزيع .ج 

مع دعم حلقات التوزيع من  ،وكل ذلك يساعد على زيادة المبيعات ،والبيع للخدمات

والتي تجعل من الصعب على المنافسين اختراق تلك الحلقات  ،خالل بعض المحفزات

 . )محاصرة توزيع الخدمة(

ذه المرحلة، ولكل هناك ثالثة إستراتيجيات في مجال التسعير للخدمة في ه: تعديل السعر .د 

 : منها مبرراتها وظروف تدعو الختيار أي منها

هناك ثالثة إستراتيجيات في مجال التسعير للخدمة في هذه المرحلة، ولكل منها مبرراتها 

 : وظروف تدعو الختيار أي منها

وهذا عندما تكون الخدمة متميزة  ،أي اإلبقاء على السعر القديم: عدم تعديل السعر  (1

وخصائصها متفردة، وتتصف بالتفوق التكنولوجي على الخدمات المنافسة، ومبتكرة، 

بحيث تجعل تلك  ،مما يجعل من الصعب على المنافسين تقليدها خالل فترة قصيرة
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الخصائص المشتري مهتما بها وما تحققه من منافع بدرجة أكبر من اهتمامه بسعر 

 . الخدمة

حينما يكون المصرف قد قدم خدماته  كما يكون تبني هذه اإلستراتيجية التسعيرية

التي تعد سالحا بيد  ،بأسعار منخفضة في البداية وتتمتع بخاصية الكلفة التفاضلية

كما تمنح ميزة  . المصرف يجعل المنافسين ال يجرؤون على دخول حرب األسعار

 . الكلفة المصرف بميزة المناورة بالسعر وتحطيم المنافسين وإخراجهم من السوق

مما يشجع على  ،يقوم المصرف بتخفيض طفيف في أسعار خدماته: ض السعرتخفي  (2

ويفضل أن يكون التخفيض بدرجات متفاوتة بحسب  ،دخول فئات جديدة من المشترين

خاصة وأن المصرف في هذه المرحلة يدخل ميزة اقتصاديات  ،تشكيلة نماذج الخدمة

واحدة من الخدمة، مما يسمح له الجمع التي تؤدي إلى تخفيض تكاليف اإلنتاج للوحدة ال

وكبح جماح  ،لتوسيع الحصة السوقية للخدمة ،بتبني وانتهاج مثل هذه اإلستراتيجية

 . المنافسين في مواجهة الخدمة من خالل خفض األسعار

ائص عندما تكون الخدمات ذات خص -): وتتبع مثل هذه اإلستراتيجية: زيادة السعر (3

ة ليست قوية، ال سيما بعض نماذج الخدمات التي المنافس -. وذات طلب عال ،مميزة

يسعى المصرف إلى زيادة  -. رين الذين لديهم االستعداد للدفعتهم فئات معينة من المشت

هذه اإلستراتيجية  كذلك تتبنى المصارف . (األرباح في هذه المرحلة بالدرجة األولى

والبشرية والفنية  ، وذات القدرات الماليةي السوقالتي تتمتع بمركز الهيمنة ف

والتسويقية الكبيرة بما يمنحها قيادة السوق وقيادة السعر دون تأثير ضار من قبل 

، تسعى للبقاء والنمو وتوسيع السوقاآلخرين مع مراعاة حاجات الجمهور، لكونها 

 . وليس التركيز على األرباح فقط

ستمرار في نمو تشهد مرحلة النمو دخول المنافسين، مما يتطلب ذلك اال: الترويج (4

المبيعات من خالل الدعم الترويجي للخدمة دون تخفيض، مع التعديل ألهداف الترويج 

وتفضيالتهم، وقطع  الزبائنخاصة اإلعالن إلبراز المزايا النسبية، واستمالة سلوك 

موا حصتها السوقية وا على الخدمة ويَُحّجِ   . الطريق أمام المنافسين حتى ال ينقضُّ

مصرف خدمات إضافية مجانية، وتَُميُِّز خدمات المصرف عن مثيالتها في يقدم الإْذ 

فضال عن العمل  . وذلك من شأنه أن يساعد على خلق الوالء لدى الزبون . السوق

على تدريب وتطوير قدرات مقدمي الخدمة بشكل متواصل، مما يجعلهم على قدرة 

في كل األحوال واألشكال  الزبائنتامة على التعامل الجيد، وبالشكل المناسب مع 

قيام المصرف  . والظروف المختلفة عند تقديمهم للخدمة المصرفية، وبشتى أنواعها

بإجراء الدراسات المتواصلة للعمليات وتقييمها، ومحاولة تقليل إجراءاتها، وضبط 

 . تكاليفها, وغيرها
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 الثالث المبحث

 المنتج المصرفي اراإلستراتيجيات التسويقية في مرحلتي النضج وإنحد 
وقتا أطول من المراحل السابقة )التقديم والنمو(. وبدخول  النضج غالبا ما تستغرق مرحلة

ومع ذلك فإن حجم  ،الخدمة المصرفية هذه المرحلة يعني ازدياد قوة موقفها في السوق

مو بقية كما تشجع الربحية التي يحققها البنك أثناء مرحلة الن ،التعامل يشهد زيادة متناقصة

وتتصف هذه   وتقديم خدمة مماثلة )المنافسة شديدة جدا(. ،المنافسين على الدخول في السوق

زيادة  -المرحلة بما يلي:)انخفاض حجم المبيعات )معدالتها بطيئة(، وكذلك حجم األرباح.

د تحقق الخدمة في هذه المرحلة أعلى كمية من الطلب عن -التكاليف ومنها التكاليف اإلعالنية.

من الصعب التمييز بين خدمة  ،بسبب المنافسة التي تكون على أشدها  -نقطة االزدهار.

مصرف عن مصرف آخر، فيلجأ المصرف للعمل على البقاء في السوق ما أمكن، مع تحقيق 

معدالت للمبيعات على نحو معقول، وذلك بالتركيز على اإلعالن بشكل اكبر خاصة على 

ثه المصرف في خدماته المطروحة. كما تلجا المصارف في كثير التطوير والتنويع الذي أحد

 حتى يمكنها من تشكيل قوة تنافسية متميزة في السوق(. ،من الحاالت إلى االندماج فيما بينها

وذلك من خالل التغيرات  ،ما يعرف بـ "إعادة الدورة" -في الغالب  -تظهر في هذه المرحلة  

والتي قد تؤدي إلى زيادة في الطلب ثانية على الخدمة  ،التي تحدثها الخدمة في مضمونها

مثل التطور الحاصل في البطاقة المصرفية من استخدام محلي  ،بشكلها الجديد أو اإلضافي

مرحلة االنحدار والتدهور  أما في إلى استخدام عالمي وبمبلغ اكبر. ،فقط مقابل مبلغ محدود

ء الخدمة يكون قد بدأ في االنحدار من حيث في هذه المرحلة مستوى أدا للخدمة المصرفية:

إال أن ذلك االنحدار قد يكون  ،ومعدالت متناقصة في الطلب والمبيعات ،حجم التعامل

كما قد يكون هذا االنخفاض بطيئا. ويعزى ذلك الوضع إلى كثير  ،متسارعا )انخفاض حاد(

تقبل البيئة لتلك الخدمة  عدم - محدودية استخدام هذه الخدمة المصرفية.) من األسباب منها:

المصرفية مثل االعتمادات المستندية قد تكون غير فعالة أمام أساليب أخرى متقدمة من 

ومن المناسب هنا التطرق بشيء من التفصيل للحديث عن هاتين  شبكات االتصال(.

 المرحلتين في هذا المبحث وعلى النحو اآلتي:

 

 تتسام: الخدملة المصلرفية مرحللة النضلج وازدهلار اإلسلتراتيجية التسلويقية فليسمات : أولا 

هذه المرحـلة بوصول حجم التعامل بالخدمة واألرباح المتولدة عن ذلك إلى المستوى المتوقاع، 

الذي يصبح فاي أحسان أوضاعاـه، ويتمياز بعاد ذلاك بالثباات و االستقاـرار باالرغم مان الزياادة 

يقود هذا كله إلى الضاغط علاى األساعار المستمرة في حجم التعامل و اتجاهه نحو االنخفاض، 

لتتجااه ناازوالً بتكثيااف الجهااد الترويجااي فااي هااذه المرحلااة واسااتغالل كاال إمكانيااات المصاارف 

للمحافظة على مستوى معين من حجم مبيعات هذه الخدمة، ولهذا فإن أي إساتراتيجية تساويقية 

أسااعار  -): 182يتبناهااا المصاارف فااي هااذه المرحلااة يجااب أن ترتكااز علااى محااورين رئيساايين

تارويج مكثاف ياتم مان خاللاه تأكياد المكاناة  - . منخفضة إلغراء الجمهاور واساتمالة رغبااتهم

 .  (التنافسية للمصرف و إبراز الميزة النسبية فيما يقدمه من خدمات
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يجب أن تكون هذه المرحلة مدتها طويلة نسبياً، أين يكون للخدمة المصرفية أكثر شهرة،  

عامل بها، و تحاول المصارف في هذه الفترة الحفاظ على حصتها واستقرار في حجم الت

يكون الطلب على الخدمة مستقر  183في هذه المرحلة . السوقية لقلة الطلب على هذه الخدمة

لذلك يسعى المصرف على الوضع  ،ويحقق المصرف أرباح عالية وتكاليف التسويق واطئة

اعية بهدف المحافظة على الحصة السوقية الراهن )القائم( أي استخدام اإلستراتيجية الدف

والصمود بوجه المنافسة، وصد هجمات المنافسين والمحافظة على والء المستفيدين من 

، دخول قطاعات ى التركيز على األنشطة الترويجيةالمصرفية ال المؤسساتتسعى . الخدمة

 . السابقة )التقديم والنمو(غالبا ما تستغرق هذه المرحلة وقتا أطول من المراحل . سوقية جديدة

وبدخول الخدمة المصرفية هذه المرحلة يعني ازدياد قوة موقفها في السوق، ومع ذلك فإن 

حجم التعامل يشهد زيادة متناقصة، كما تشجع الربحية التي يحققها المصرف أثناء مرحلة 

 . ة شديدة جدا(، وتقديم خدمة مماثلة )المنافسة المنافسين على الدخول في السوقالنمو بقي

هذه المرحلة حالة صراع عالية بين المنافسين في سوق الخدمة لتعزيز المركز السوقي  تشهد

استخدام عدد من اإلستراتيجيات التي يتبعونها  منهم، وذلك من خالل انتهاج أو والمبيعات لكل

يزة التي ستبقى في السوق سوف تقاتل من أجل تحقيق م المؤسساتولهذا فإن . في ذلك

وتتصف . انسحبت من السوقوال سيما استثمار حصص المصارف الضعيفة التي  ،تنافسية

 : هذه المرحلة بما يلي

 . وكذا حجم األرباح ،انخفاض حجم المبيعات )معدالتها بطيئة( .1

 . زيادة التكاليف ومنها التكاليف اإلعالنية .2

 . الزدهارتحقق الخدمة في هذه المرحلة أعلى كمية من الطلب عند نقطة ا .3

 من الصعب التمييز بين خدمة مصرف عن ،بسبب المنافسة التي تكون على أشدها .4

مع تحقيق معدالت  ،فيلجأ المصرف للعمل على البقاء في السوق ما أمكن ،مصرف آخر

وذلك بالتركيز على اإلعالن بشكل اكبر خاصة على  ،للمبيعات على نحو معقول

كما تلجا المصارف في  . في خدماته المطروحة التطوير والتنويع الذي أحدثه المصرف

، حتى يمكنها من تشكيل قوة تنافسية متميزة في الحاالت إلى االندماج فيما بينهاكثير من 

 . السوق

 

ا  الخدمة  المالئمة لطبيعة مرحلة النضج وازدهار أهم اإلستراتيجيات التسويقية: ثانيا

 : المصرفية

فإن إدارة المصرف تستطيع  ،في ظل هذا التوجه: ةإستراتيجية تعديل الخدمة المصرفي  .1

 : ة أو بعضها أو كلهااآلتيتطبيق إحدى اإلستراتيجيات التسويقية 

 وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى تحسين مستوى أداء الخدمة: تحسين الخدمة المصرفية-أ 

أو تحسين شروط الحصول عليها من  ،من حيث أسلوب تأديتها والسرعة في انجازها

  . الزبائنجانب 
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إلى  الزبائنوتعتبر هذه اإلستراتيجية فعالة ومناسبة في األوضاع التي يميل فيها -ب 

الذين يرغبون في خدمات  الزبائنالتطوير أو عندما يكون هناك أعداد كافية من 

 . مصرفية ذات مستويات جودة عالية

كأن يقوم المصرف بتعديل بعض الخصائص بإضافة : تعديل خصائص الخدمة -ج 

ولكنها تتيح فرصا جديدة لمبيعات الخدمة،  ،ائص جديدة ال تكلف استثمارات كبيرةخص

مما  ،الحاليين وكسب زبائن جدد الزبائنوتقوم بتوسيع استعماالتها للمحافظة على 

يجعل المصرف يصمد ويقف في وجه إستراتيجيات المنافسين، إذ تهدف تلك 

قي وكذا العمل على تنميتهما مع إطالة التعديالت لتثبيت الحصة السوقية والمركز السو

 . عمر المرحلة قدر اإلمكان

وتزيد من  ،وهي الخدمات التي تحمل عالمة الخدمة: تقديم خدمات مرافقة-د 

 . وزيادة مبيعاتها ،ويكون هدفها تعزيز الوالء للعالمة ،استعماالتها

اء أكان من سو ،حيث يتم تحسين وتنويع التشكيالت الحالية: تعديل تشكيلة الخدمات-ه 

مع المحافظة على التشكيلة القديمة التي ال  ،األلوان واألغلفة ،حيث األنواع واإلضافات

مع سحب الخدمات التي لم تعد تمثل  ،المستمرين بشرائها الزبائنتزال تحظى برضا 

 . وال تشكل نسبة مهمة من مبيعات الخدمة ،فرصا للربحية من السوق

 : ذلك من خالل ويتم: إستراتيجية تعديل السوق .2

 . دخول أجزاء جديدة من السوق )جغرافيا وسكانيا( لم يسبق التعامل معها-أ 

مثل توعية  . زيادة االستعمال للخدمة من خالل تعديل عادات االستعمال للخدمة-ب 

بأهمية الحصول على بطاقة االئتمان واستعمالها بشكل مستمر، والحصول  الزبائن

  . على بعض الخدمات

مثل اإليداع بشكل مستمر في حسابات التوفير  ،ال الخدمة للمرة الواحدةزيادة استعم-ج 

 . للحصول على الجوائز

 . تنويع استعماالت الخدمة والترويج الستعماالت جديدة من قبل الزبون-د 

والتي ال  ،يتم ذلك من خالل تخفيض أسعار بعض الخدمات غير المتميزة: تعديل السعر .3

على أال تكون تلك  ،الزبائنل فئات معينة مميزة من تتصف بخصوصية االستعمال من قب

وعدم تعديل  ،لئال يؤثر ذلك على هامش الربح فيقلل من المستهدف ،التخفيضات كبيرة

 ،بدفع أسعارها الحالية الزبائنأسعار النوعيات المتميزة والتي ال يزال هناك استعداد لدى 

 . النوعية وسعر الخدمة ألن خصائصها النفسية واالجتماعية تتوافق مع مستوى

وذلك من خالل إضافة حلقات توزيع واستحداث أساليب بيع : إستراتيجية تعديل التوزيع .4

على أن تساهم تلك  ،وتقليص بعض الخدمات التوزيعية غير الفعالة وغير الربحية ،جديدة

 وأال ينتج عنها استثمارات ،وتوسيع مبيعات الخدمة ،التعديالت بخفض تكاليف التوزيع

كذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في أساليب التوزيع  . جديدة تؤدي إلى انخفاض الربح

 . الخ. ...مثل االنترنت

وعدم  ،يقوم المصرف بتعديل هيكل الترويج وعناصره: إستراتيجية تعديل الترويج .5

ألن ذلك سيزيد من التكاليف، وهي حالة غير  ،زيادة اإلنفاق أكثر في النشاط الترويجي
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بدال من  ،وهذا األسلوب يعد مدخال سليما في مواجهة المنافسين . مرغوبة في هذه المرحلة

 : ومن التعديالت في الترويج ما يلي . التنافس السعري المضر بجميعهم

 . التعديل في محتوى الرسالة اإلعالنية-أ 

 كاستخدام عنصر ترويج أو . اختيار مزيج ترويجي يحقق االتصال الواسع بالجمهور-ب 

 . تنشيط المبيعات لفترة زمنية معينة

 

تشاهد هاذه : والتلدهور للخدملة المصلرفية الستراتيجية التسويقية في مرحلة النحلـدار: اثالث

المرحلة حالة صراع عالية بين المنافسين في سوق الخدمة لتعزيز المركز الساوقي والمبيعاات 

 . تراتيجيات التاي يتبعونهاا فاي ذلاكلكل منهم، وذلك من خالل انتهاج أو استخدام عدد من اإلسا

، وال تقاتال مان أجال تحقياق ميازة تنافسايةالتي ستبقى في الساوق ساوف  المؤسساتولهذا فإن 

ومان اإلساتراتيجيات  . سيما اساتثمار حصاص المصاارف الضاعيفة التاي انساحبت مان الساوق

 : التسويقية المالئمة لطبيعة هذه المرحلة ما يلي

فإن إدارة المصرف تستطيع  ،في ظل هذا التوجه: ة المصرفيةإستراتيجية تعديل الخدم .1

 : ة أو بعضها أو كلهااآلتيتطبيق إحدى اإلستراتيجيات التسويقية 

 وتهدف هذه اإلستراتيجية إلى تحسين مستوى أداء الخدمة: تحسين الخدمة المصرفية.أ 

من  أو تحسين شروط الحصول عليها ،من حيث أسلوب تأديتها والسرعة في انجازها

وتعتبر هذه اإلستراتيجية فعالة ومناسبة في األوضاع التي يميل فيها  . الزبائنجانب 

الذين يرغبون في  الزبائنإلى التطوير أو عندما يكون هناك أعداد كافية من  الزبائن

 . خدمات مصرفية ذات مستويات جودة عالية

ضافة كأن يقوم المصرف بتعديل بعض الخصائص بإ: تعديل خصائص الخدمة.ب 

ولكنها تتيح فرصا جديدة لمبيعات الخدمة،  ،تكلف استثمارات كبيرة خصائص جديدة

مما يجعل  ،الحاليين وكسب زبائن جدد الزبائنوتقوم بتوسيع استعماالتها للمحافظة على 

المصرف يصمد ويقف في وجه إستراتيجيات المنافسين، إذ تهدف تلك التعديالت لتثبيت 

السوقي وكذا العمل على تنميتهما مع إطالة عمر المرحلة قدر الحصة السوقية والمركز 

 . اإلمكان

 ،وتزيد من استعماالتها ،وهي الخدمات التي تحمل عالمة الخدمة: تقديم خدمات مرافقة.ج 

 . وزيادة مبيعاتها ،ويكون هدفها تعزيز الوالء للعالمة

سواء أكان من  ،حيث يتم تحسين وتنويع التشكيالت الحالية: تعديل تشكيلة الخدمات.د 

مع المحافظة على التشكيلة القديمة التي ال  ،األلوان واألغلفة ،حيث األنواع واإلضافات

مع سحب الخدمات التي لم تعد تمثل  ،المستمرين بشرائها الزبائنتزال تحظى برضا 

 . وال تشكل نسبة مهمة من مبيعات الخدمة ،فرصا للربحية من السوق

 : ويتم ذلك من خالل: إستراتيجية تعديل السوق .2

 . )جغرافيا وسكانيا( لم يسبق التعامل معها دخول أجزاء جديدة من السوق .أ 
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مثل توعية  . من خالل تعديل عادات االستعمال للخدمة زيادة االستعمال للخدمة .ب 

بأهمية الحصول على بطاقة االئتمان واستعمالها بشكل مستمر، والحصول  الزبائن

 . على بعض الخدمات

مثل اإليداع بشكل مستمر في حسابات التوفير  ،تعمال الخدمة للمرة الواحدةزيادة اس .ج 

 . للحصول على الجوائز

 . الزبون الستعماالت جديدة من قبل تنويع استعماالت الخدمة والترويج .د 

 ،تخفيض أسعار بعض الخدمات غير المتميزة تعديل السعر، ويتم ذلك من خالل .ه 

على  . الزبائنن قبل فئات معينة مميزة من والتي ال تتصف بخصوصية االستعمال م

لئال يؤثر ذلك على هامش الربح فيقلل من  ،أال تكون تلك التخفيضات كبيرة

وعدم تعديل أسعار النوعيات المتميزة والتي ال يزال هناك استعداد لدى  ،المستهدف

مستوى ألن خصائصها النفسية واالجتماعية تتوافق مع  ،بدفع أسعارها الحالية الزبائن

 . النوعية وسعر الخدمة

وذلك من خالل إضافة حلقات توزيع واستحداث أساليب بيع : إستراتيجية تعديل التوزيع .3

على أن تساهم  ،وتقليص بعض الخدمات التوزيعية غير الفعالة وغير الربحية ،جديدة

وأال ينتج عنها  ،وتوسيع مبيعات الخدمة ،تلك التعديالت بخفض تكاليف التوزيع

كذلك مواكبة التطورات التكنولوجية في  . مارات جديدة تؤدي إلى انخفاض الربحاستث

 . الخ. ...أساليب التوزيع مثل االنترنت

وعدم زيادة  ،يقوم المصرف بتعديل هيكل الترويج وعناصره: تعديل الترويج إستراتيجية .4

غير  ألن ذلك سيزيد من التكاليف، وهي حالة ،اإلنفاق أكثر في النشاط الترويجي

بدال  ،وهذا األسلوب يعد مدخال سليما في مواجهة المنافسين . مرغوبة في هذه المرحلة

 : ومن التعديالت في الترويج ما يلي . من التنافس السعري المضر بجميعهم

 . التعديل في محتوى الرسالة اإلعالنية.أ 

يج أو كاستخدام عنصر ترو . اختيار مزيج ترويجي يحقق االتصال الواسع بالجمهور.ب 

 . تنشيط المبيعات لفترة زمنية معينة

 

عند مسـتوى تعامـل ثابت واتجاهها  مع توقف الخـدمة المصرفية تبدأ مرحلة النحـدار: رابعا

بعد ذلك إلى االنخفاض، وتعكس هذه المرحلة درجة عالية من التعثر الذي يغاـري اإلدارة فاي 

عان تقااديم الخدماة وإسااقاطها مان المزيـااـج كثيار مان األحيااان علاى اتخاااذ قارار التوقااف نهائيااً 

الخدمي للمصرف، والحقيقة إّن الخدمة المصرفية ال ينبغي لها أن تصل إلى هذه المرحلاة، إال 

إْذ يجب أن تكاون  . الزبائنبوجود خدمة مصرفية بديلة أو بإجراء تعديل عليها وفقا لمتطلبات 

ة المصرفية، يتطلب من إدارة التساويق فاي هذه المرحلة مدتها قصيرة نسبيا، تتقادم فيها الخدم

المصرف إقصائها من المزيج الخدمي، أو العمل على إضفاء تغييارات عليهاا وإعاادة طرحهاا 

فااي هااذه  . فااي السااوق المصاارفية لتباادأ كخدمااة جدياادة ماان المرحلااة األولااى فااي دورة حياتهااا

لمصااارف عاادم المرحلااة تخاارج الكثياار ماان المصااارف ماان السااوق مبكاارا، وإذا مااا قااررت ا

االنسااحاب مبكاارا أو حااذف الخدمااة فإنااه يمكنهااا تطبيااق بعااض االسااتراتيجيات للتكيااف مااع 
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الشاكل  كماا يستعرضاهاإسلتراتيجيات مرحللة النحلـدار ، ومن المناسب هنا نوضاح المتغيرات

 :  184(وعلى النحو اآلتي9-4)

 

 ( إستراتيجيات مرحلة االنحـدار4-9شكل )

السااابقة بالنساابة لعناصاار  إسااتراتيجيتهيسااتمر المصاارف فااي  إذْ : سللتمرارإسللتراتيجية اإل .1

 .  المزيج التسويقي وتقسيم السوق وذلك حتى تختفي الخدمة من السوق

يااتم التركيااز علااى األسااواق ذات الطلااب المرتفااع علااى الخدمااة  إذْ : إسللتراتيجية التركيللز .2

 .  وإهمال األسواق الضعيفة من ناحية حجم اإلقبال عليها

ياتم تخفايض تكلفاة التساويق بشادة  إذْ : (إخراجهلا ملن السلوقاء الخدملة )إستراتيجية إنهل .3

من أجل زيادة األرباح، علما أن هذا اإلجراء سيؤدي إلاى زياادة معادل انحادار المبيعاات وفاي 

 .  نهاية األمر ستضمحل الخدمة من السوق

 إن ال يعني هذا أو االنحطاط او الشيخوخة التدهور مرحلة إلىوصول الخدمات  إن 

تكون حذف الخدمة فقط وإنما سوف يتم إتباع إستراتيجية أخرى لكي تمكن  اإلستراتيجية

 : إستراتيجيتي الخدمات وذلك من خالل في السوق وفي تقديم االستمرار الالمصرف في 

في الخدمات المقدمة وفي المنافع التي يحصل عليها  :التنويعإستراتيجية   -أ 

 المستفيدون

تنسجم وطبيعة الطلب في السوق  :ت مصرفية جديدةتقديم خدما إستراتيجية -ب 

 . (والتطورات الحاصلة في السوق وعلى المجتمع ككل المؤثرات

هذه المرحلة قد يتعرض إليها منتجك عند عدم : وفنائه أو التصفية مرحلة موت المنتج .4

عر تحقيق الشروط أو األساليب التي ورد ذكرها في المراحل السابقة، خاصة عندما يكون الس

، كلها عوامل تؤدي إلى جات المنافسةالمنت غير مناسب أو الدعاية والعروض ضعيفة جداً أو

 . رفض المنتج الجديد والتراجع والهبوط في المبيعات مما يؤدي إلى موت المنتج
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 : سمات مرحلة النحدار والتدهور للخدمة المصرفية: خامسا

تة مع انخفاض العائد خاصة بسبب تخفيض تتصف هذه المرحلة بثبات عنصر التكاليف الثاب

ـ وعند الولوج إلى هذه المرحلة ـ وهي حتمية بطبيعة الحال ـ فهناك أمام النبأ . األسعار

 : طريقتان

ً من السوق وتجنب الخسائر، و .1 استخدام الموارد المترتبة على  ثمسحب الخدمة تماما

النتائج أو اآلثار  في الحسبان إال أنه البّد من أن يوضع . سحبها في تقديم خدمة جديدة

 . العكسية التي تترتب على سحب خدمة مالية متاحة للزبائن

في تقديم الخدمة للقطاعات التي تحقق الربحية فقط من السوق، مع ترويج  االستمرار .2

ممن هم على  الزبائنخدمة معدلة تحتوي فقط على أفضل المنافع أو المزايا التي تجذب 

ال يتسبب عنهم ضياع وقت إدارة المصرف فيما يتعلق بالمبيعات صلة قوية بالمصرف و

 ـ . أو النواحي اإلدارية

والبدَّ أن يؤخذ بالحسبان أنه طالما كانت تكلفة بيع الخدمة المصرفية أقل من العائد فسوف 

 يحقق المصرف ربحاً، وحتى يتأكد من تحقيق األرباح فإن محفظة الخدمات المصرفية

Product Portfolio  يجب أن تظهر الخدمات المصرفية في مراحل مختلفة من دورة

حياة كل منها، إذ إنه من غير الحكمة من الناحية المالية أن تكون جميع خدمات المصرف 

في نفس المرحلة من دورة الحياة، وهنا يأتي دور البحوث التسويقية وجمع البيانات 

يوضح االستراتيجيات  اآلتيوالشكل لمراقبة وضبط مرحل دورة حياة الخدمة المصرفية، 

ً لكل  المتاحة أمام المصرف فيما يتعلق بكيفية توظيف عناصر المزيج التسويقي تبعا

 .مرحلة من دورة الحياة

 

في هذه المرحلة مستوى أداء الخدمة : النحدار المتسارع )النخفاض الحاد( أسباب: سادسا

ومعدالت متناقصة في الطلب والمبيعات،  يكون قد بدأ في االنحدار من حيث حجم التعامل،

 . إال أن ذلك االنحدار قد يكون متسارعا )انخفاض حاد(، كما قد يكون هذا االنخفاض بطيئا

 : ويعزى ذلك الوضع إلى كثير من األسباب منها

 . محدودية استخدام هذه الخدمة المصرفية .1

مستندية قد تكون غير فعالة عدم تقبل البيئة لتلك الخدمة المصرفية )مثل االعتمادات ال .2

 . أمام أساليب أخرى متقدمة من شبكات االتصال(

قد تكون الخدمة أصبحت ال تلبي حاجات ورغبات األفراد بسبب التطور الحضاري  .3

التغيير في  ثمو ،لألفراد بما يمليه عليهم من تطوير في عاداتهم وأنماطهم السلوكية

 . اهتماماتهم وأولوياتهم

فية أخرى ذات منافع أكثر من الخدمة الحالية، وأكثر انسجاما مع ظهور خدمات مصر .4

 . حاجات ورغبات األفراد

 . عدم كفاءة مقدمي الخدمة .5

والذي يعكس زيادة معدالت التقادم في أساليب وطرق تأدية الخدمة  ،التقدم التكنولوجي .6

 . أو وجود أي خلل آخر في األساليب التوزيعية
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متفوقة على الخدمات المطروحة من حيث الجودة  قوة المنافسين وعرضهم خدمات .7

 : هذه المرحلة بما يلي وتتصف . والسعر

 . إسقاط الخدمة من حزمة الخدمات التي تقدمها.أ 

 . لعدم جدواها في هذه المرحلة تخفيض نفقات اإلعالن والترويج.ب 

خاصة مع تخفيض األسعار وانخفاض المبيعات مع ثبات  ،انخفاض العائد/األرباح.ج 

 . التكاليف الثابتةعنصر 

أو حتى الوصول إلى نقطة  . اللجوء إلى تخفيض أسعار الخدمة إلى أدنى حد ممكن.د 

 . الغلق )تغطية التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة(

 . وخاصة المكلفة منها ،االستغناء عن بعض القطاعات السوقية.ه 

 

ا   : ة المصرفيةالخدم اإلستراتيجية التسويقية في مرحلة انحدار وتدهور: سابعا

عندما يصل المنتج أو الخدمة إلى مرحلة االنحدار  تتبنى االدارة إستراتيجية مرحلة االنحدار

سواء بالشكل البطيء أو السريع كما تصل المبيعات إلى أدنى  ،حد انخفاض المبيعات منها

 ،ولوجيمستوياتها ويرجع التعثر في مبيعات المنتج هنا إلى كثير من األسباب كالتقدم التكن

على  في هذه المرحلة، وزيادة حدة المنافسة في السوق الزبونوالتغيير في مستوى اهتمامات 

 اإلدارة المصرفية القيام بمراجعة مستمرة لكل خدمة من الخدمات في كل خطوط الخدمات

لجأ وي ،االنحدارالتي تكون قد وصلت إلى مرحلة ها المختلفة، وتحديد األصناف المتعثرة من

 : اآلتيةفي هذه األوضاع إلى تبني احد التوجهات االستراتيجية البديلة  القرار متخذي

 . عمليات التحليل والمراجعة الدورية لحجم التعامل بكل خدمة .1

 . عن الخدمة الزبائنقياس رضا  .2

 . تحديد الحصة السوقية والمكانة التنافسية للخدمة بين مثيالتها المنافسة .3

دارة على تحديد الخدمات والقياس من شأنه أن يساعد اإلإن ذلك التحليل والمراجعة  .4

 . وتقرير ما يمكن عمله بشأنها في وقت مبكر المتعثرة

في مرحلة الزوال من دورة حياة المنتوج يظهر عجز : تجديد المنتوجات المصرفية .5

 . إلى التجديد في منتوجاته المصرفهذا ما يؤدي ب الزبائنفي تلبية حاجيات 

 . وق كلياالخروج من الس .6

 . البقاء في السوق مع تخفيض عدد المنتجات المعروضة .7

 . التركز واالستغناء عن قطاعات معينة في السوق .8

 . التوزيع والترويج خفض تكاليف .9

 . تخفيضات كبيرة في األسعار .10

 

ا  يمار : 185اإلسلتراتيجية التسلويقية عللى ملدى مراحـلـل دورة حيلاة المنتلوج المصلرفي: ثامنا

 . والاازوالالماايالد النمااو، النضااج : اعااه بأربعااة المراحاال فااي دورة حياتااه هاايالمنتااوج بكاال أنو

فإن استراتيجيات التسويق المتوقع اختيارهاا كثيارا جادا وأن االختياار بينهاا لايس بااألمر  عليـه

ولكان أدبيااات  . الساهل نظارا لماا يحايط كاال منهاا مان متغيارات وعوامال تتصااف بعادم الثباات
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ـًا ألكثاار اسااتراتيجيات التسااويق شيوعـااـًا فااي التطبيااق علااى ماادى التسااويق قاادمت إطااـاًرا عاماا

يمر المنتوج بكال أنواعاه بأربعاة : مراحل دورة حياة المنتوج المصرفي مراحــل حياة الخدمة

تجادر اإلشاارة هناا الاى تاوافر  . الميالد النماو، النضاج والازوال: المراحل في دورة حياته هي

يارها كثيرة جدا وأن االختيار بينها ليس باألمر السهل نظاراً استراتيجيات التسويق المتوقع اخت

لما يحيط كل منها من متغيرات تتصف بعدم الثبات ولكن أدبيات التسويق قدمت إطاـاًرا عاماـًا 

  .  ألكثر استراتيجيات التسويق شيوعا في التطبيق على مدى مراحل حياة الخدمة

 في مراحلف التسويقية والمزيج التسويقي من المفيد هنا استعراض أهم الخصائص واألهدا

 : على النحو اآلتي (4-9جدول) دورة حياة الخدمة المصرفية كما يصورها

 . الستراتيجيات التسويقية في دورة حياة الخدمة المصرفية: (4-9جدول )

 االنحدار النضج النمو التقديم الخصائص

 المبيعات
ترتفع بمعدل  منخفضة

 كبير

ء ترتفع بمعدل بطي

 وتصل للقمة

 تنخفض المبيعات

 التكاليف
متوسطة  مرتفعة للزبون

 للزبون

 منخفضة للزبون منخفضة للزبون

 تنخفض ترتفع ترتفع نسبيا سالبة األرباح

 الزبائن 
أوائل  االبتكاريون

 المتبنين

 المتأخرون األغلبية

 يقل العدد يستقر العدد يتزايد العدد عددهم قليل المنافسون

األهداف 

 لتسويقيةا

خلق اإلدرا  

بالخدمة 

 المصرفية

زيادة القدرة 

 التنافسية

زيادة األرباح 

والمحافظة على 

 المركز التنافسي

تقليل التكاليف 

واحتمال حذف 

 الخدمة المصرفية

إستراتيجية 

المزيج 

 التسويقي

تقديم خدمة 

 رئيسية

تقديم أشكال 

 من الخدمة

 

أسعار تجارية وأشكال 

 متعددة من الخدمة

ف أنواع من حذ

 الخدمات المصرفية

 الضعيفة

 التسعير

التكلفة + 

 هامش الربح

التمكن من 

 السوق

وضع سعر لمواجهة 

 المنافسة

تخفيض السعر 

والخروج من 

 السوق

 التوزيع

توزيع انتقائي 

في فروع 

 محددة

توزيع شامل 

في كل 

 الفروع

توزيع شامل بدرجة 

 أكبر

 توزيع انتقائي

 اإلعالن
تكثيف اإلعالن 

 بدرجة كبيرة

زيادة تكثيف 

 اإلعالن

تقليل اإلعالن أو  تركيز اإلعالن

 التوقف

تنشيط 

 المبيعات

لتشجيع الخدمة 

 المصرفية

تقل إلى الحد  تزيد تقل

 األدنى

بدير الحداد، تسويق الخدمات المصرفية، دار البيان للطباعة والنشر، القاهرة، : المرجع

 . 178، ص 1999
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القياام بالصايانة والمحافظاة علاى المنتوجاات المصارفية ومتابعتهاا مان كما ورد سلف البد من 

وبما أن المنتوجات المصرفية تتقادم بابطء  ،العناصر األساسية إلستراتيجية المنتوج المصرفي

وهذا للحفاظ علاى  . فإن على المصرف إعادة إنعاشها في كل مرحلة من مراحل حياة المنتوج

تيجية تساااويقية محكماااة مااان أجاال البقااااء والحفااااظ علاااى جااودة المنتاااوج وذلاااك بوضاااع إسااترا

 .  حقيق األهداف االستراتيجية ومزايا تنافسيةتو استمراريتها

 

ا:    :186ابتكار و تطوير الخدمات الجديدةتاسعا

 العوامل المواكبة للتطورات والبتكارات: .1

ات التاي التطاور مواكباةالخدمية نفساها فاي كثيار مان األحاوال أماام ضارورة  المؤسساتتجد  

 ".تحدث في السوق الذي تنشط فيه

والتطااااورات  الزبااااائنأذواق الميااااول وللسااااوق، التغياااار فااااي حاجااااات،  المتغياااارةفالطبيعااااة  

هااذه التطااورات ماان خااالل واكبااة الخدميااة م المؤسسااةعواماال تحااتم علااى هااي التكنولوجيااة، 

 محاولة تطوير وابتكار خدمات جديدة.

الخادمات  مؤسساات، فاان كثيارا مان للمؤسساةبالنسابة  وألن هذه العملية تمثال مخااطرة كبيارة

تفضاال تطااوير خاادماتها القديمااة، خوفااا منهااا ماان أن تااؤول محاولااة تقااديم خاادمات جدياادة إلااى 

 الفشل.

إل أنه و رغم صعوبة هذه العمليلة، هنلاك العديلد ملن العواملل التجاريلة التلي تخللق الحاجلة  

 إلى تقديم خدمات جديدة منها:

 و أرباحها. المؤسسةانخفاض مبيعات  -أ 

في السوق  المؤسسةالمنافسة الحادة بين البنوك و التي قد تؤدي إلى انخفاض حصة  -ب 

 األرباح التي تحققها. اآلتيو ب

حول ما إذا كانت تسعى إلى القيادة أو  المؤسسةاعتبارات استراتيجية تنبع من قرار  -ج 

 التبعية في السوق.

 معدالت ربح متزايدة. للمؤسسةتحقق التوصل عن طريق البحوث إلى أسواق جديدة  -د 

 حجم السوق المتوقع للخدمة الجديدة و سهولة الوصول إلى هذه السوق. -ه 

دورة حياة الخدمة، ذلك أن دورة الحياة السريعة للخدمة سوف تؤدي إلى انخفاض  -و 

 المبيعات و تقليل فترة تحقيق األرباح.

 :مراحل عملية تطوير وابتكار الخدمات الجديدة .2

تطوير و ابتكار الخدمات الجديدة عملية حتمية و خطيارة، يجاب علاى القاائمين علاى  أن عملية

هاذه العمليااة عاادم تركهااا للصادفة، ماان خااالل وضااع نظاام لتطااوير وابتكااار الخاادمات الجدياادة، 

 وتبني منهجية لتطوير هده الخدمات.

قااه، يقتاارح و ماان أجاال ضاامان تحقيااق النجاااح لهااذه العمليااة أو علااى األقاال زيااادة احتمااال تحقي

 :187عبر ثمانية مراحلتتم  منهجية عملية تطوير و ابتكار الخدمات الجديدة (هاني الضمور)
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جمع أكبر قدر ممكن من  المؤسسةو في هذه المرحلة تحاول  مرحلة توليد األفكار: -أ 

من  المؤسسةاألفكار التي تساعدها على تطوير و خلق الخدمات الجديدة. و لكي تستفيد 

حة، يجب عليها وضع استراتيجية لتوليد و تجميع األفكار، من خالل تحديد األفكار المقتر

مصادر هذه األفكار، و تحديد مواعيد معينة للقيام بهذه العملية، وكذا تطوير آلية معينة 

 للتأكد من أن كل فكرة تم أخذها بعين االعتبار بشكل رسمي.

فقد تلجأ  ،المؤسسةتجمعها  أما عن مصادر هذه األفكار، فشأنها شأن المعلومات التي -ب 

المشابهة، المنافسون، المجالت والدوريات والصحف،  المؤسساتهذه األخيرة إلى 

الموظفون و العاملون،  والوسطاء، الزبائنالمؤتمرات و المعارض التجارية و الندوات، 

إلى تنظيم اجتماعات لهذا الغرض، كأسلوب عصف الدماغ أو  المؤسسةكما قد تلجأ 

 التركيز.جماعات 

بعد تجميع األفكار، يتم غربلتها من أجل االحتفاظ باألفكار  مرحلة غربلة األفكار: -ج 

الواعدة، واستبعاد األفكار األخرى غير ممكنة التحويل أو التطوير إلى خدمة، و ذلك 

أو أخالقية. وألهمية هذه المرحلة   العتبارات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو تكنولوجية

خطأ  للتي بعدها، يجب على القائمين على هذه العملية تجنب الوقوع في خطأين: بالنسبة

استبعاد فكرة جيدة كان من المفروض إبقاؤها و خطأ السماح لفكرة غير جيدة بأن يتم 

 نقلها إلى مرحلة متقدمة من التطوير.

و يتم في هذه المرحلة تطوير األفكار التي تم  اختبار المفهوم:مرحلة تطوير و -د 

االحتفاظ بها في المرحلة السابقة، إلى مفهوم من خالل ترجمة الفكرة الجديدة من حيث 

 الوظيفة و األهداف إلى مفهوم خدمة ذات معنى بالنسبة للزبائن المتوقعين.

و بعد تطوير المفهوم يتم اختباره لمعرفة ردود أفعال الزبائن المستهدفين لكل مفهوم،  -ه 

و تفصيل مما يسمح للمستجيب بالفهم و كذا التعبير  حيث يتم كتابة كل مفهوم بوضوح

عن مستوى اهتمامه و عن طريق المفاضلة بين البدائل المتاحة ) المفاهيم (، يمكن 

التوصل إلى أفضل بديل يفضله الزبائن المستهدفون و الوزن الذي يعطيه الزبائن لكل 

 .بعد من أبعاد المفهوم

بعد اختبار المفهوم األفضل يتم وضع و  :مرحلة تطوير اإلستراتيجية التسويقية -و 

تطوير استراتيجية تسويقية مبدئية، تستخدم في تقديم البرنامج الجديد للجمهور 

 :كما يلي ه اإلستراتيجية في ثالثة أجزاءذه( 5-9الشكل )وضع يالمستهدف. و 
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 ( أجزاء مرحلة تطوير اإلستراتيجية التسويقية5-9شكل )

 المؤسسةبعد تطوير المفهوم واإلستراتيجية التسويقية على  مرحلة التحليل التجاري: -ز 

القيام بالتحليل التجاري، من خالل قياس اإليرادات و التكاليف المحتملة عند مستويات 

 .معينة من الزبائن و ذلك للتأكد من مدى جاذبيته

إذا ثبتت جدوى المفهوم من الناحية المالية يتم إعطاء هذا  مرحلة تطوير الخدمة: -ح 

المفهوم شكال ثابتا إضافة إلى البدء في تطوير المنشورات، الجداول، اإلعالنات، خطط 

 البيع وأشياء أخرى لتطبيق المفهوم.

يتم تقديم العرض و البرامج التسويقية إلى زبائن حقيقيين و  مرحلة اختبار السوق:  -ط 

مرحلة التأكد من هذا لمعرفة عدد الزبائن المهتمين فعال بالبرامج، وتعتبر هذه المرحلة 

 .نجاح المفهوم من عدمه

بعاد ظهاور  المؤسساةعبارة عان مجماوع األنشاطة التاي تقاوم بهاا  المرحلة التجارية: -ي 

و تمار  .نتائج اختبار السوق، و ذلك من أجل تقديم الخدمة الجديدة إلى السوق بشكل فعلاي

 هذه المرحلة عبر ثالثة خطوات:

متى نبدأ بطرح الخدمة في السوق؟ أين  خطوة أولى تتمثل في اتخاذ قرارات بشأن (1

 نبدأ بطرحها؟ من هو المستهدف من طرح الخدمة الجديدة؟ و كيف نطرحها؟.

الخطوة الثانية تتمثل في تحديد المسؤولية و المدة الزمنية الالزمة للقائمين على هذه  (2

ص الخدمة، و تقرير هل تقوم اإلدارة العليا بإنشاء إدارة منفصلة للخدمة أو تخصي

إدارة للبدأ بجميع الخدمات الجديدة، أو دمج المشروع الجديد مع إدارة المبيعات 

 أي إدارة أخرى. الحالية أو

الخطوة االخيرة تتمثل في جدولة اإلجراءات بشكل رسمي للتأكد من أن جميع  (3

حسب الجدول المعد لها و بأقل  ،الوظائف المطلوبة قد أنجزت بالشكل الصحيح

   التكاليف.
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 العاشرالفصل 
 ري واإلستراتيجي والتنافسي واألخضأساسيات األداء اإلدار

يمثل األداء المحتوى األساسي لبقاء اإلنسان، كقول هللا تعالى وتبارك: "فمن يعمل من 

(، تتضمن القصد 94وإنا له كاتبون" األنبياء اآلية )الصالحات وهو مؤمن فال كفران لسعيه 

الواعي، الذي يعطي معنى لألفعال وللسلوكيات سواء أكانت صادرة من افراد ام من 

 جماعات أو مؤسسات. 

من ناحية أخرى، يمثل األداء االستجابة لالحتياجات الحالية، ثم يميل إلى أهداف محددة ذات 

المتاحة لتحقيق أهدافه بالكفاءة المطلوبة، ويستخدم مجموعة من نوايا واعية. يستخدم الموارد 

يتزايد االهتمام في  اإلجراءات والمؤشرات والمعايير لتحديد قيمة ودرجة تحقيق األهداف.

الوقت الحاضر بموضوع األداء وبمدى فاعلية وكفاءة المؤسسات في تأدية وظائفها، وتحقيق 

انت هذه المؤسسات مالية او صحية تربوية او األهداف التي وجدت من أجلها، سواء ك

سياحية أو تجارية أو حرفية، وغيرها، ومن هنا جاء التركيز على إدارة هذه المؤسسات 

بصورة تضمن لها الوصول إلى أهدافها من خالل رفع مستوى األداء لتضمن لها 

 االستمرارية والنمو والتطور.

هتمام بموضوع األداء كل ذلك يتطلب من وما يشهده العالم هذه األيام من تنافس وا 

المؤسسات  التركيز على العنصر البشري لتحقيق أهدافها من خالل فاعلية إستخدام الموارد 

واستغالل الفرص المتاحة والطاقات المتوفرة، كل هذه الدوافع تتطلب رفع مستوى األداء 

وجودة عالية، وذلك من  البشري واألداء المؤسسي للمؤسسات من أجل تقديم الخدمات بسرعة

. لذلك، من منظور شامل للتركيز على قضايا 1أجل االستجابة الحتياجات وتوقعات العاملين

 .األداء

يرتبط مفهوم األداء بسلوك األفراد والمؤسسات، بوصفه المنتج النهائي لجميع أنشطتها، فإنه  

إتمام العمل الذي يجب يحتل مكانة خاصة في أي مؤسسة. يشير مفهوم العمل بشكل عام إلى 

أن يتم إنجازه، وله خصائص الشمولية واالستمرارية، لذلك فهو المعنى المحدد إلستخدام 

أهدافها أيًضا قدرة المؤسسة  سوتعك العمل.المؤسسة الناجح لمواردها المتاحة لضمان إنجاز 

حقيق تعتمد أي مؤسسة من المؤسسات إلى حد كبير في سعيها لت.على التكيف مع البيئة

 .أهدافها والوفاء بمسئولياتها اإلجتماعية على مستوى أداء المديرين الذين يعملون بها

أي عندما يتمكن المدراء في المؤسسة من أداء وظائفهم اإلدارية على نحـو جيد فإن  

المؤسسة يصبح لديها درجة عالية مـن احتمـال تحقيـق أهـدافها المنشورة بفعالية. وهكذا، إذا 

المؤسسات المختلفة التي يتكـون منهـا مجتمع ما أن تحقق بنجاح أهدافها فإن هذا تمكنت 

 المجتمع على المسـتوى القـومي سوف يشهد حالة من االزدهار والرفاهية.

األمر الذي يتطلب العمل على إدارة األداء اإلستراتيجية للمؤسسات المصرفية بالشكل الذي  

راتيجية واألهداف اإلستراتيجية الموضوعة، وبما يعزز يحقق التناسق والتكامل بين اإلست

تحقيق أهداف التنمية الوطنية المستدامة من خالل ضمان المؤسسة تحقيق مستويات األداء 
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المرتفعة على جميع المستويات ومختلف الفئات. لذا تحرص اإلدارة المصرفية على تطوير 

لمتغيرات اإلقليمية والدولية، للمساعدة في أساليب إدارة األداء اإلستراتيجي بما يتواكب مع ا

تكوين الشخصية القادرة والواعية بمجريات ومتغيرات العصر الذي نعيشه، وتقديم معرفة 

مؤسسة وممنهجة على درجة عالية من الدقة والوضوح، كخطوة جادة في تحقيق التنمية 

 الوطنية المستدامة. 

الضوء على أساسيات األداء عموما عبر ولذلك سنحاول من خالل هذا الموضوع تسليط 

 المباحث اآلتية:

 المبحث األول: أساسيات في ماهية األداء

 المبحث الثاني: أساسيات في أنواع اإلداء

 المبحث الثالث: أساسيات في األداء العام والتقانة والمقاييس.  
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 المبحث األول
 أساسيات في ماهية األداء

يحتل األداء أهميةً بارزة في المؤسسات على اختالف أنواعها، إذ إنها تحاول أن تحقق  

أفضل مستوى لألداء، مع المحافظة عليه، لضمان بقائها واستمرارها في السوق بشكل 

وفي البيئة بشكل عام. أي انـــه؛ )أداة تستخدم للتعرف على نشاط المؤسسة مستهدفة  خاص،

ً بغية التعرف على االنحرافات النتائج المتحققة ومق ارنتها باألهداف المرسومة مسبقا

وتشخيص مسبباتها مع اتخاذ الخطوات لتجاوز تلك المسببات(، وان الغرض األساس من هذه 

 .2العملية تقييم المرحلة السابقة أوالً واعتماد إستراتيجيات تحسين اداء ثانيا

المعرفة وفروعها ولكل المؤسسات عموما، يعد األداء مفهوما شموليا مهما لجميع مجاالت 

بالرغم من تعدد البحوث والدراسات التي تناولت مفهوم األداء وتقييمه لم يتفقوا على تحديد 

مفهوم االداء باألجماع، فهم مستمرين بمناقشة األداء كمصطلح فني والتحدث عن مستوياته 

والمقاييس المتبعة في عملية تقييمه والقواعد األساسية لقياسه، إلختالف المعايير والمؤشرات 

 وتحليله بسبب تنوع األهداف ومرامي الباحثين وتوجهاتهم. 

إن جوهر بقاء أي مؤسسة في بيئتها وتحقيق خططها اإلستراتيجية، فـضالً عـن نجاحها أو 

فشلها في مواكبة التغييرات والتطورات المستمرة يتم من خالل قدراتها علـى قياس أدائها 

ي والبيئي، كما تمكن المعلومات المسترجعة من بيئة المؤسسة من قياس مدى تحقق المنظم

 األهداف المخططة ومدى قدرتها على إجراء عمليات التحسين والتفوق. 

سنحاول هذا المبحث التطرق إلى بعض المفاهيم األساسية المتعلقة بموضوع األداء في حد 

التطور التاريخي لألداء ثم التطرق مفهوم األداء  ذاته، ضمن مكوناته الرئيسة الثالثة: أوالً 

 ثانياً، في حين خصص المكون الثالث للحديث عن جوهر األداء، وعلى النحو اآلتي:

 

تطور مفهوم األداء تاريخياً، منذ بداية الحضارة اإلنسانية أوالً: األداء من منظور تاريخي: 

اهتمام البابليين والفراعنة والصينيين القدماء واالهتمام بها ومؤشرات قياسها لوجود أدلة على 

بتقدير غلة فدان واحد من الزراعة، بناًء على جودة األرض، أي التربة وإمدادات المياه 

الحالية، فإنها تبدأ بحسابات  ودوافع المزارعين وخبرة العمل واإلنجازات مقارنة بالمعايير

 ازات وتحقيق األهدافبسيطة، لكنها مفيدة لتقدير األشياء وتتبع اإلنج

عصـر  Marketing إذا كان عصر الستينات من القرن الماضي هـو عـصر التـسويق.

وعصر التسعينات  Initiatives Qualityالثمانينات هو عصر المبادرات الخاصة بالجودة 

 .Service Customer هو عصر خدمة الزبون

، Measure Performanceهو عصر قياس األداء 21فإن العقـد األول مـن القـرن

ً للتنبـؤ بمدى نجـاح أو فشل المؤسسات المعاصـرة فـي  فاألداء وقياسـه يعد محوراً جـوهريا

 .تحقيـق استراتيجياتها وأهدافها في بيئة األعمال
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 البحوث في والتحليل والتمحيص االهتمام من الحصة األوفر نالت التي المفاهيم من األداء يعد

 بالنظر وذلك خصوصا، اإلنسانية بالموارد المتعلقة عموما، وبالمواضيعاإلدارية  والدراسات

 واالتجاهات مع العلوم وتداخله جهة، والمؤسسة من الفرد مستوى على الموضوع أهمية إلى

 المختلفة والعالقات الجوانب لتحديد األداء مفهوم جاء أخرى. لقد جهة من المختلفة الفكرية

األخرى، إْذ لم يظهر مفهوم األداء بشكل مباشر في مدرسة  العلوم نظر عن وجهة تعبر التي

 العمليات اإلدارية وعندما إزداد نمو المؤسسات وأتسع نطاق عملها.

لقد جاء التطور التاريخي الحاصل في األداء وإدارته من مراحل متعاقبة، والمالحظ أن هذا 

أوال وفي اعتبارات تأثيرها  التطور انصب في المجال التطبيقي على المؤشرات المالية

باالشتراطات والظروف اإلجتماعية واإلنسانية وفي إطار الممارسات الحكومية في الواليات 

 المتحدة األمريكية أوال ثم إلى باقي الدول األوربية. 

فقد حاولت الحكومات أن تثبت اإلجراءات واآلليات المؤدية إلى تكوين الموازنات الحكومية 

سة محاسبية يغلب عليها طابع ربط األنشطة الحكومية بتكاليف تلك األنشطة من خالل ممار

ومثلت هذه الرؤية أكثر وضوح في حينها لترشيد اإلنفاق الحكومي وجعله أكثر منفعة وأرقى 

من ناحية األداء وتوالت بعد ذلك المحاوالت وتراكمت المعارف في هذا المجال تؤطرها 

ث ترتبط باألنشطة والعمليات وكذلك المخرجات بالتكاليف فكرة تطوير أداء العاملين بحي

 .3الخاصة بها

، مثل Stockholdersفضال عن ارتباط أداء المؤسسة أيضا بأهداف أصحاب المصالح  

"المجموعات أو األفراد المهتمين بأنشطة المؤسسة ومتغيرات البيئة الخاصة المباشرة، ألنهم 

وأهدافها. وتأتي أهمية األداء التنظيمي من حقيقة أنه يتأثرون بشكل كبير بتحقيق المؤسسة 

يعكس قدرة المؤسسة على تحقيق نتائج مرضية ألصحاب المصلحة وفاعليتها هي المعايير 

التي تعكس نجاح المؤسسة. "جميع العمليات التي تقوم بها والنتائج النهائية التي تهدف 

 .4المؤسسة إلى تحقيقها، لذلك فهي مرآة عمل المؤسسة 

لقد إحتل موضوع تقييم االداء جزءاً محور عدد من الدراسات األكاديمية واهتمام الكتاب 

والممارسين، كما تطورت النظرة إليه بوصفه عملية من العمليات األساسية في إدارة الموارد 

البشرية أو شؤون الموظفين وعندما غزت المدرسة السلوكية الفكر اإلداري منذ األربعينيات 

 النفس علم اهتمام قرن العشرين برز الحديث عن إرتباط رضا العاملين بأدائهم، ومنهامن ال

 المؤسسة وهيكلها تصميم االجتماع على علم وارتكاز ،ةوالقياد الدوافع خالل باألداء من

 تمع.لمجا للمؤسسة اتجاه اإلجتماعية المسؤولية مقابلة في األداء فضال عن دور

 األمثل التوافق وتحقيق للعمل البيئة المادية البشرية بتوفير بالهندسة المتخصصون وأهتم

العمليات  أداء تحسين طرق درسوا العمليات فقد بإدارة المهتمين أما عمله، في للعامل

اإلستخدام  خالل من الربح اقتصاديًا لتعظيم هدفًا بوصفه األداء إلى واالقتصاديون ينظرون

 .5المؤسسة لموارد االقتصادي
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 المدارس باختالف األداء إلى النظرة تلخيص يمكن المصادر من العديد دراسة خالل ومن 

 التنظيمي الفكر لتطور التاريخية المراحل مرحلة من كل في سائدة كانت التي والنظريات

  .باألداء المتعلقة األفكار من الكثير منها كل تختزن التي

 المعيارية خالل من األداء إلى نظرت فيبر ماكس بأفكار تمثلت البيروقراطية التي فالمدرسة

 تنميط خالل من األداء إلى اإلدارة العلمية نظرت ومدرسة ،سلفًا المحدد األداء في والنمطية

الوقت  دراسة خالل من اإلنتاجية ورفع األداء لتحسين المناقشات وتخصيص الفردي األداء

 العالقات مدرسة أفكار وظهور واألجور العمل ظروف بتحسين المناداة ونتيجة والحركة،

 واإلنسانية اإلجتماعية العوامل أثر إْذ ركزت على األداء.  إلى النظرة اإلنسانية تغيرت

 األداء.  على المادية العمل وظروف

 Jobالعمل وإثراء Job Enrichmentالعمل  توسيع مثل الجديدة المفاهيم ظهور ومع

Enlargement مكافئته  ستتم األداء " من إلى األداء النظرة غيرتتPerformance is 

rewarded " المكافئة  هو األداء " إلىPerformance is a reward وأصبح 

 وإنما العمل خالل من فقط ليس متهلحاجا واإلشباع الرضا إلى النظر على قادرين العاملين

 فيه. العالي األداء خالل من

 

ً علة وزن فعال: اسم مصدر للفعل) أّدى(، : توزن كلمة)أداء( ثانياً: مفهوم األداء لغويا

القضاء. يقال: أّدى فالن دينه  -ومصدره التأدية، ومعناه على ما صّرح به بعض أهل اللغة

تأديةً، أي قضاه وقيل: بل أصله إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه. 

بعض اللغوّيين بين معنيي اإليصال  معجم مقاييس اللغة(. وجمع -الصحاح -)القاموس المحيط

 والقضاء،

 أن يجب كما األعمال إنجاز أّداه تأدية: أوصله وقضاه. واالسم: األداء يعني»ففي القاموس:  

كذلك نعني باألداء   (Encyclopedic world Dictionary).اتجاه مع ينسجم وهذا تنجز

وفق خطوات مخططة مسبقا، لتصل بـ)نتائج العمل(، وأيضا يعني إسلوب العمل، أي التأدية 

 ويستمد مصطلح األداء .6المرحلية و النهائية خالل فترة زمنية اإلنجازبنا إلى نتائج 

Performance  اإلنجليزيةلغويا من الكلمة "To Perform"  والذي اشتق بدوره من

تنفيذ اإلنجاز، ال .والذي يعني تنفيذ مهمة أو تأدية عمل "Performer" الفرنسية القديمة

النتائج، وثم  يقصد باألداء تنفيذ األعمال بناءاً على هدف أو مجموعة من األهـداف مع 

 . 7مراعاة النتائج المترتبة عن هذه األعمال

 ظل المنشأة في طرف من المحصلة الرقمية النتيجة أنه اصطالحا على األداء القاموس يعرف

 . 8العمل وٕانهاء تنفيذ أنه على إليه يشير كما تنافسية، بيئة

 إطار في والنمو والتكيف البقاء على المنشأة قدرة هو" اإلستراتيجية النظر وجه من أما

 .9"اإلستراتيجي  النجاح مقدمتها في ويأتي تحقيقها، إلى تسعى األهداف اإلستراتيجية التي
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ً يتضمن العديد من المصطلحات الخاصة  ً واسعا بالنجاح يتضح ان األداء أصبح مفهوما

والفـشل، الكفـاءة والفعالية، ومقارنة األداء الفعلي باألداء المتوقع، وغيرها من العوامل 

 المتعلقة به.

إذ يشير األداء إلى قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها وفق المعايير المحددة وفي ضوء 

 . 10التفاعلها مـع البيئـة نتيجة إستخدام الموارد المتاحـة فيها بسلوك كفوء وفع

اال ان هناك وجهات نظر عديدة لقد تناولت مفهوم األداء وتعريفه، فقد أكدت أن األداء يعبر  

عن الكيفية التي تستخدم بها المؤسسة مواردها وطريقة تفاعلها مع بيئتها، فهو يمثل انعكاسا 

لقدرة المؤسسة على تبني خيارها وتطبيقه، لذلك فهو الجوهر الذي تتجه يعبر األداء إداريا 

 ومدى النجاح في تأدية العمل(. -نتيجة العمل  -: )العمـل فهو يتمثل فـيه ثالث مفاهيم هي

 مفهوم من قبل الباحثين إلى التوصل يتم لم أنه إال األداء لقد وردت تعاريف عديدة تناولت

 المؤشرات بسبب إختالف االختالف هذا محدد وإجماع حول مفهوم محدد لألداء، ويعود

 وقياسه،  األداء اسةرد في المستخدمة والمقاييس المعاييرو,

واتجاهاتهم، وتنوع األهداف المعتمدة في  ووجهات نظر الباحثين أهداف فضال عن تنوع

دراسته وقياسه في تحديد مفهوم لألداء، اال انهم يتفقون على ان األداء ما هو األ انعكاس 

 .11إلمكانية المؤسسة وقدرتها، في تحقيق ما تصبوا اليه من اهداف

حة لذا يمكن إستعراض بعض تعاريف األداء العديدة بشكل أوسع وأشمل توزعت في السا 

    ( اآلتي:1-10اإلدارية، والتي تضمنها جدول )

 ( وجهات نظر الكتّاب والباحثين حول تعريف األداء.1-10جدول )

 تعاريف األداء: هو والباحثين الكتّاب
12

Hunsakake

r & Cook
 

 أهداف تحقيق في اإلسهام على الفرد قدرة به تقاس الذي "السلوك

 .المؤسسة"
13

Schermerh

orn 

 يبدلوه الذي فضال عن الجهد العاملين لألفراد الشخصية "الصفات

  ".المؤسسة تقدمه الذي الدعم مع العمل في

14
Miller 

&Bromily,
 

استغالل مواردها وتوجيهها نحو  على"محصلة قدرة المؤسسة 

تحقيق األهداف المنشودة، فهو انعكاس لكيفية إستخدام المؤسسة 

لمواردها واستغاللها بالصورة التي تجعل المؤسسة قادرة على 

 تحقيق أهدافها".

                                                           
  الرغبة× أداء الموظف = القدرة 

 المواقف× الرغبة =  االتجاهات 

 وضوح الدور × المهارة× القدرة = المعرفة  

 المناخ األسري × اإلتجاهات = مناخ العمل  

 المواقف(× االتجاهات × )  وضوح الدور( × المهارة× األداء = )المعرفة 

 (المواقف× المناخ األسري × )مناخ العمل × وضوح الدور( × المهارة× األداء = )المعرفة 
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15
Wright 

"األداء في أبسط صوره يمثل "النتائج المرغوبة التي تسعى 

 المؤسسة إلى تحقيقها".

Williams
16

 
"الطريقة الدورية للوصول إلى الصورة الواقعية عن طريق مقارنة 

 المؤشرات الفعلية بتلك المستهدفة خالل فترة زمنية محددة".

Eccles,
17
 "انعكاس لقدرة المؤسسة وقابليتها على تحقيق أهدافها". 

18
Zahra & 

earce,P 

"النتائج المتحققة نتيجة تفاعل العوامل الداخلية على اختالف 

أنواعها والتأثيرات الخارجية واستغاللها من قبل المؤسسة في 

 تحقيق أهدافها".
19

Wit & 

Meyer 

األداء عبارة عن "مخرجات األنشطة واألحداث التي تشّكل داخل 

 المؤسسة" 

20
David 

"نتائج األنشطة التي يتوقع أن تقابل األهداف الموضوعة بمعنى 

 الحصيلة النهائية لكل من العمليات التي تقوم بها المؤسسة". 

21
Robins & 

Wiersema, 

"اإلستخدام األفضل للموارد المادية والبشرية المتاحة باتجاه تحقيق 

على  المؤسسة ألهدافها وديمومة اقتدارها المتميز بغية المحافظة

 ميزاتها التنافسية".

22
Slack 

الدرجة التي فيها تحقق عمليات المؤسسة أهداف األداء الخمسة: "

)الجودة, الكلفة, االعتمادية, المرونة, السرعة(، وفي أي مدة زمنية 

 من أجل إرضاء الزبون"

23
Daft 

"محصلة لكافة العمليات التي تقوم بها المؤسسة وأي خلل في أي 

  أن يؤشره األداء، الذي يعد مرآة المؤسسة".منها البد من 

الالمي
24
 

"المقياس الذي تساعد على تقديم قدرة المؤسسة في ربط حاضرها 

 بمستقبلها ومدى استجابتها لمتغيرات البيئة".

القطب
25
 

"مفهوم واسع، المتعلق بالنجاح والفشل، الكفاءة والفعالية، المخطط 

دالة لكافة أنشطة المؤسسة وهو والفعلي، الكمي والنوعي، األداء 

 الفعل الذي تسعى كافة األطراف في المؤسسة لتعزيزه".

الشماع
26
 

"قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل إستخدام الموارد 

 المتاحة بطريقة كفوءة وفاعلة". 

عباس
27
 

"يرتبط بالكفاءة والفعالية إذ تشير الكفاءة إلى النسبة بين المدخالت 

والمخرجات فكلما كانت المخرجات أعلى من المدخالت كانت 

الكفاءة مرتفعة أما الفعالية فتشير إلى األهداف المتحققة بغض النظر 

 عن التكاليف المترتبة على هذه األهداف".

 

إذن من المفيد نذكر بأن األداء يرتبط بتحقيق األهداف التنظيمية مهما كانت طبيعة وتنوعها 

. فاألداء هو العمل "أو بالمفهـوم الواسـع للعـملية التي تـؤدي إلى النتائج "عـملو" النتائج " 

الذي يؤديه الفرد والمحدد نمطا و كما ونوعا وزمنا. ومدى تفهم الفرد لدوره واختصاصاته 

للتوقعات المطلوبة منه، ومدى إتباعه لطريقة أو ألسلوب عمل الذي ترشد له اإلدارة  وفهــمه

 عن طريق المشرف المباشر. وتنفيذه ألعماله ومسؤولياته. 
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فاألداء عبارة عن مجموعة من المؤشـرات المعقـدة نوعا ما، ويقتضي مصطلح النجاح رضا 

. 28ـاح دون إقرار خارجي من السوقاألطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة، فال يوجد نج

يقصد بمفهوم األداء المخرجات واألهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها عن طريق 

 .العاملين فيها

فاألداء هو تنفيذ العامل ألعماله ومسؤولياته التي تكلفه بها المؤسسة أو الجهة التي ترتبــط  

لمؤسسة، لذلك ان هذا مفهوم يعكس كًل من ويعني النتائج التي يحققها الفرد با وظيفته بها.

األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها, أي أنه مفهوم يربط بين أوجه النشاط وبين األهداف التي 

تسعى إلى تحقيقها المؤسسات عن طريق مهام وواجبات يقوم بها العاملين داخل تلك 

 المؤسسات.

ً من التعريفات السابقة التي تطرقت إلى مفهوم األداء حسب وجهات نظر  لكن يالحظ أيضا

الباحثين واتجاهاتهم، فقد ركزت على ان األداء على بعض المرتكزات او األبعاد وبناء على 

 المفاهيم السابقة وما تقدم يمكن إستنتاج اآلتي:

 لألفراد الشخصية اشتمل على الصفات -يوصف األداء بأنه سلوك الفرد في قيامه بمهامه، -)

محصلة مجموعة من العوامل في مقدمتها قدرات الفرد ودوافعه  -التنظيمي وعملهم والدعم

مطابقة أداء الفرد لما هو مطلوب منه سواء  -تليها أهداف المؤسسة وقدراتها وآلية تسييرها

محصلة قدرة المؤسسة على استغالل مواردها نحو لحقيق  -على البعدين التقني والنفسي.

األداء هو -الواقعية و مقارنة المؤشرات الفعلية بتلك المستهدفة األداء هو الصورة  -أهدافها".

 -"النتائج المتحققة نتيجة تفاعل المتغيرات البيئية والتنظيمية والمحافظة على الميزة التنافسية

 -هو" الدرجة التي فيها )الجودة, الكلفة, االعتمادية, المرونة, السرعة(، إلرضاء الزبون

لعملية المتعلقة بتحويل مدخالت التنظيم إلى مخرجات وفقا لقدرات أضفى على األداء صفة ا

الفرد والمؤسسة هو "مفهوم واسع، المتعلق بالنجاح والفشل، يرتبط بالكفاءة والفعالية، لكافة 

 أنشطة المؤسسة وتحقيق اهداف المصالح المشتركة(. 

بشرية واستغاللها بالصورة فاألداء هو انعكاس لكيفية إستخدام المؤسسة لمواردها المادية وال

تضمن األداء البعد التطبيقي والتحليلي . كما 29التي تجعل المؤسسة قادرة على تحقيق أهدافها

 .لمجمل نشاط المؤسسة

ويمكن اعطاء تعريف خاص باألداء مفاده: يعد األداء مفهوما واسعا وشامال وواقعياً، متنوعاً 

واإلستراتيجي والبيئي والمتميز واألخضر ويحتوي كاألداء اإلداري والمؤسسي والوظيفي 

نظامه تخصيص الموارد وعمليات المؤسسة وتحقيق أهدافها وأهداف المصالح المشتركة 

 بكفاءة وفعالية وإنسيانية، لتحسينه والحصول على مزايا تنافسية في طل التحليل البيئي.
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 ثالثاً: أهمية األداء وجوهر األداء: 

ويعد األداء مفهوما جوهريا ومهما بالنسبة لمؤسسات األعمال ويحظى  أهمية األداء: .1

بإهتمام علماء اإلدارة بشكل عام وهو يمثل القاسم المشترك لجميع الجهود المبذولة من 

 .اإلدارة والعاملين في إطار مؤسسات األعمال

عن كونه ويكاد أن يكون الظاهرة الشمولية لجميع فروع حقول المعرفة اإلدارية. فضال  

البعد األكثر أهمية لمختلف مؤسسات األعمال الذي يتمحور حوله وجود المؤسسة من 

عدمه وعلى الرغم من كثرة البحوث والدراسات حول مفهوم األداء إال انه ال يزال 

 المجال واسعا لتأطير مفهومه الواسع.

ً قدم علوم اإلدارة نفسه، "وهو يمثل القاسم ا لمشترك إلهتمام يعد موضوع األداء قديما

ً لجميع فروع وحقول  30Venkatramanعلماء اإلدارة " بوصفه عنصراً محوريا

المعرفة اإلدارية، فضالً عن كونه البعد األكثر أهمية لمختلف المؤسسات والذي يتمحور 

 حوله وجود المؤسسة من عدمه. 

ف مباشرةً بتحقيق أهداف أطرا Performance Importance ترتبط أهمية األداء

متعددة سواء أكانت تلك األهداف مشتركة أم مستقلة، إذ يرتبط أداء المؤسسة بتحقيق 

أهداف المجتمع. إْذ غالبا ما نتحدث عن األداء االقتصادي )المردودية والنتائج المالية(، 

والذي غالبا ما يتم قياسه بمجموعة من النسب تسمح لنا بمقارنة المؤسسات فيما بينها. 

جهات نظر أخرى لمفهوم األداء عند المؤسسات، التي تكون فضال عن غير ان هناك و

 األهداف اإلقتصادية أهداف أخرى ذات طبيعة اجتماعية. 

، إذ أطلق تسمية األداء االجتماعي Durckerالى نفس اتجاه  Stonerفقد ذهب 

أسس،  للمؤسسة تعبيراً عن عالقة أداء المؤسسة بأهداف المجتمع، التي تحدد طبقاً لثالثة

 .31هي األساس المنظمي، واألساس القانوني، واألساس األخالقي

إن أهمية األداء تتجلى بوصفه يعبر عن قدرة المؤسسة في تحقيق األهداف والنتائج  

المالية والموائمة مع اهداف المصالح المشتركة وان األداء ينبع من أنشطة المؤسسة، 

واالدارية واالنتاجية والتقنية والتسويقية والبشرية والتخطيطية وما الى ذلك خالل فترة 

وفي ضوئه التعرف على االنحرافات أو الخلل او الفجوات بين التخطيط زمنية محددة 

 واألداء. 

ينظر لألداء على انه من العمليات اإلدارية األساسية، ومن المواضيع الحساسة التي ال 

بد من االهتمام به عند التفكير، والتخطيط لعمليات التطوير في أية مؤسسة، فمن خالله 

تتمكن اإلدارة العليا من تصميم وإعداد برامج تطويرية تتناسب مع ظروف المؤسسة، 

واحتياجاتها، وقدراتها الفعلية، وبدون إجراء تقييم ألوضاعها، سيكون من الصعب على 

ما أنه حجم التأثير االيجابي لألفراد تجاه ج مستقبلية مناسبة المؤسسة إعداد خطط وبرام

 . 32أعمالهم في المؤسسات التي يعملون بها
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الى عدة نقاط تعكس  33: لقد أشارا )الدوري الحسيني( تقييم األداء المصرفي أهمية  .2

 ، يمكن إجمالها ، على النحو اآلتي:تقييم األداء المصرفي أهميةوتفصح عن 

األداء المركز اإلستراتيجي للمصرف ضمن إطار البيئة التي يعمل بها يظهر تقييم  -أ 

ومن ثم تحديد أولويات التغيير المطلوبة لتحسين المركز التنافسي واإلستراتيجي 

 المصرف.

يبين تقييم األداء في المصارف قدرة المصرف على تنفيذ ما مخطط له من أهداف   -ب 

تهدف منها والكشف عن االنحرافات واقتراح من خالل مقارنة النتائج المتحققة مع المس

 المعالجات الالزمة لها مما يعزز أداء المصرف بمواصلة البقاء واالستمرار في العمل.

 تساعد عملية تقييم األداء على إيجاد نظام سليم وفعال لالتصاالت والحوافز.  -ج 

حو يساعد تقييم األداء في الكشف عن التطور الذي حققه المصرف في مسيرته ن -د 

مانيا من مدة زعلي في المصرف األفضل أو األسوأ وذلك عن طريق نتائج األداء الف

 إلى أخرى ومكانيا بالمصارف المماثلة األخرى.

يقدم صورة شاملة لمختلف المستويات اإلدارية عن أداء المصرف وتحديد دوره   -ه 

 في االقتصاد الوطني وآليات تعزيزه.

من المنافسة بين األقسام المختلفة في المصرف يعمل تقييم األداء على إيجاد نوع  -و 

 مما يسهم في تحسين األداء فيه.

يكشف تقييم األداء عن مدى إسهام المصارف في عملية التنمية اإلجتماعية   -ز 

اإلقتصادية من خالل تحقيق اكبر العوائد بأقل التكاليف والتخلص من عوامل الهدر 

 على المجتمع واالقتصاد بالفائدة.والضياع في الوقت والجهد والمال مما يعود 

ويعمل على توجيه  الوظيفيةيقدم تقييم األداء إيضاحا للعاملين في كيفية أداء مهامهم  -ح 

 الجهود ولتحقيق األداء الناجح الذي يمكن قياسه والحكم عليه.

يساعد تقييم األداء في الكشف عن االنحرافات ومعرفة أسبابها لكي تتخذ اإلجراءات  -ط 

 منعا لتكرار هذه االنحرافات.التصحيحية 

 ترشيد اإلنفاق عن طريق متابعة المصارف لمواردها المتاحة. -ي 

التأكد من تحقيق التنسيق بين مختلف نشاطات المصرف المتمثلة باألنشطة  -ك 

التسويقية والتمويلية وإدارة األفراد وهذا يحقق الوفورات اإلقتصادية ولتالفي اإلسراف 

 .34المالي

ومهما اختلف الكتّاب والباحثون ومدراء المؤسسات حول أهمية األبعاد  جوهر األداء: .3

ً سواء في المجال  ً جوهريا والمفاهيم اإلدارية، فأنهم يتفقون على أن األداء يعد مفهوما

 البحثي التجريبي والنظري أم في المجال اإلداري التطبيقي. 

تعكس وضع المؤسسة من فاألداء هو دالة لكافة أنشطة المؤسسة، وهو المرآة التي 

 .35مختلف جوانبها، وهو الفعل الذي تسعى كافة األطراف في المؤسسة لتعزيزه
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ً شامالً يحتوي العديد من المعاني الجوهرية المتعلقة بالنجاح والفشل،  يعد األداء مفهوما

 والكفاءة والفعالية، والفعلي مقارنة بالمخطط. 

الستعماله في شتى حقول العلم والمعرفة، واختالف وقد تعددت وتباينت مفاهيم األداء تبعاً 

جوهر اإلدارة اإلستراتيجية  ان األداء يعد مضامينه ودالالته في مختلف المؤسسات.

 حسب ما يعبر المهتمون ببحوث اإلدارة اإلستراتيجية , 

 : 36اذ ينظر ألهميته من ثالثة جوانب رئيسية هي

منطلقات ومضامين ودالالت فكرية سواء : يحتوي األداء على الجانب النظري  .أ 

 أكانت ضمناً أم بشكل مباشر, اذ يعد األداء اختبارا زمنياً إلستراتيجية المؤسسة.

: تتجلى أهمية األداء من خالل استعمال الدراسات والبحوث الجانب التجريبي  .ب 

 الختبار اإلستراتيجيات المختلفة والعمليات الناتجة منها. 

ظهر أهمية األداء بشكل جلي في تطبيق اإلجراءات واألساليب : تالجانب اإلداري  .ج 

لتحسين أداء العمليات وتحسين نتائجه كما تبرز أهميته في ارتباطه في تحقيق أهداف 

متعددة سواء كانت أهداف مشتركة أو منفصلة السيما ارتباطه بأهداف أصحاب 

رضين والمستهلكين المصالح المتمثلة بالمالكين وحملة األسهم والعاملين والمقت

 .37والمجهزين

وتحاول المؤسسة تحقيق أفضل مستوى لألداء مع المحافظة عليه لضمان بقاءها 

واستمرارها من خالل اتخاذ اإلجراءات المالئمة لتقويم نتائج أدائها وصوالً للمستويات 

ن . ويعد األداء أداة مهمة لجعل كافة المؤسسات تتنافس في األسواق إْذ يكو38المرغوبة

بمثابة الموجة الذي يشير باتجاه التحسينات المطلوبة في نشاط عملية المؤسسة وبإستخدام 

 .39مداخل التحسين المختلفة

 The Importance –Performance Matrixوتستخدم مصفوفة أهمية األداء

لتحديد أهمية كل عامل من عوامل التنافس واألسبقيات التنافسية ومدى حاجة كل منها الى 

سين لغرض الوصول إلى مستوى األداء المطلوب للعملية بغية مواجهة أداء التح

 :40المنافسين, تقسم المصفوفة. إلى أربع مناطق لألداء هي

 The appropriate Zoneالمنطقة المناسبة  (1

  The Improvement Zoneمنطقة التحسين  (2

  The urgent – Action Zone منطقة الفعل الضروري (3

 .  The Excess Zoneالمنطقة الممتازة (4

 ( على النحو اآلتي: 1-10سيتم التحدث عن ماهية كل منطقة وكما موضحة في الشكل )
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 The Importance –Performance Matrix( مصفوفة أهمية األداء1-10شكل)

Source: Skack ,Nigel, Chambers, Stuart, Christine, Harrison, 
Alan and Johston, robert " Opertions Management "2th ed., 

Bitman publishing Co., London, 199 
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تقععع بععين منطقععة األداء  :The appropriate Zoneالمنطقةةة المناسةةبة  (1

الممتاز من األعلى وخط األداء المقبول من األسعفل وتمثعل العوامعل التنافسعية الواقععة 

فععي هععذه المنطقععة فععي المععدى المتوسععط والقصععير وتسعععى المؤسسععة إلععى رفععع مسععتوى 

 أداءها إلى المستوى الممتاز في المدى الطويل. 

ين حعععد األداء وتقعععع بععع :The improvement Zoneمنطقةةةة التحسةةةين  (2

المقبول من االعلى ومنطقعة الفععل الضعروري معن األدنعى وتحتعاج العوامعل التنافسعية 

التععي تقععع ضععمن هععذه المنطقععة للتحسععين ولكععن بأسععبقيات مختلفععة وفقععاً لدرجععة أهميتهععا 

 لألداء.

هي المنطقة التي  :The urgent – Action Zoneمنطقة الفعل الضروري (3

تقع اسفل منطقة التحسعين فعي الزاويعة اليمنعى معن المصعفوفة وتععد العوامعل التنافسعية 

الواقعة ضمن هذه المنطقة من العوامعل الحرجعة التعي تسعتلزم أجعراء التغييعر الفعوري 

 لها لغرض رفعها إلى منطقة التحسين في المدى المتوسط.

العوامل التنافسية الواقعة ضعمن تمثل  The Excess Zoneالمنطقة الممتازة (4

هععذه المنطقعععة مسعععتويات أداء عاليعععة وهعععذا ال يعنععي بالضعععرورة إسعععتخدام العديعععد معععن 

المععوارد المتاحععة أمععام المؤسسععة فععي رفععع مسععتوى أدائهععا ولكععن مععن الممكععن إسععتخدام 

بعععض المععوارد بالشععكل الصععحيح وتحويععل القسععم األخععر مععن المععوارد باتجععاه العوامععل 

( الحععد ABحرجععة والتععي تقععع فععي منطقععة الفعععل الضععروري مثععل الخععط )التنافسععية ال

وتمثل العوامل التنافسية أسفل هذا الخط  الفاصل بين منطقة األداء المقبول وغير المقبول.

عوامل حرجة أحياناً تحتاج إلى تحسين وعوامل قد تكعون غيعر مهمعة فعي أحيعان أخعرى ضعمن 

( فهععي فعالععة AB( أمععا العوامععل أعلععى الخععط )9,8مقيععاس المصععفوفة وخصوصععاً بالنسععبة إلععى )

 .41ونشطة وال تحتاج إلى تحسين وتمثل واجهة األداء العملياتي للمؤسسة

على أن جوهر عملية تقييم األداء هي مقارنة األداء  42وقد أكد )الحسيني والدوري(

عن بمؤشرات محددة مسبقا للوقوف على االنحرافات وان تقييم األداء هو عبارة  الفعلي

 قياس ما تم انجازه، و إن من عمل و مقارنته مع المستهدف وفي خالل مدة زمنية محدده.

السياسة التي تتخذ لتقرير مدى تحقيق اإلدارات  بوصفهتقييم أداء المصرف فضال عن  

المختلفة ومراكز المسؤولية في األهداف المحددة مقدما والوقوف على االنحرافات وتفسير 

 وجه التصحيح.أسبابها وتحديد أ
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 المبحث الثاني
 أساسيات في أنواع اإلداء

يرتبط األداء باألهداف التي يسعى النظام إلى تحقيقها، وهو مفهوم يعكس العمليات والوسائل 

الالزمة لتحقيق هذه األهداف، وكذلك االرتباط بين الموارد واألنشطة واألهداف، والمصالح 

على النتائج المتوقعة التي سيتم تحقيقها في فترة زمنية معينة، والبيئة. ويركز مفهوم األداء 

فإذا كان هدفًا قصير المدى، فهو هدف تكتيكي. أما النظام فهو تشكيل منسق ومنظم لتحقيق 

أهداف محددة. لم يعد تحسين األداء وتطوير المؤسسة أمًرا يمكن االستغناء عنه، بل أصبح 

 .ةشرًطا ضروريًا للبقاء واالستمراري

 

  ونظام فعال: : إدارة43األداء أوالً:

بإطراد  تحقيق األهداف األنشطة التي تكفل األداء إدارةتشمل  األداء: إدارة مفهوم .1

من إداراتها،  إدارة أو المؤسسة على أداء األداء إدارة بطريقة فعالة وكفؤة. وتركز

، أو حتى عمليات بناء منتج أو خدمة، فضال عن العديد من المجاالت أخرى. موظف أو

األداء عملية تقوم بها المؤسسات بمواءمة مواردها وأنظمتها وموظفيها  إدارة كذلك، تعد

 .مع األهداف واألولويات االستراتيجية

وتعرف أيضاً إدارة األداء بأنها رؤية مشتركة ألهداف المؤسسة من خالل االعتماد على  

 .النتائج واالستفادة القصوى من طاقات الموظفين ومساعدتهم على تحقيق ذلك

تتميز إدارة األداء بأنها عملية تقوم بالتطوير والتقييم بشكل مستمر كما أنها تتعامل مع 

خصياتهم بل وتحول اإلداء من دورة العمل الروتينية إلى سلوك الموظفين وليس مع ش

وينبغي أن . انجاز أهداف مرسومة وواضحة تقوم بكتابتها وتوضيحها وتحديدها للعاملين

تحسين األداء في جميع أنحاء المؤسسة، لفريق، الفردية والفعالية ادارة األداء  تتضمن

 راد والفرق فضال عن إدارة السلوكوالتطوير المستمر لألف,التنظيمية وتتضمن التنمية

 .44ضمان تشجيع األفراد على التصرف بطريقة تسمح وتعزز عالقات عمل أفضلل

  الجميع وتساهم وتمتلك دوراً مهماً في تعزيز األداء التنظيمي من قبل تؤدي إدارة األداء 

فراد التنظيم في تحقيق األهداف واألهداف التنظيمية. بتوافر القيادة المشتركة وضمان فهم أ

وضمان االتصال الفعال بين ، ما هو متوقع منهم، والمهارات والدعم لتحقيق هذا

المستويات اإلدارية، باتجاه تحقيق األهداف وتشجيع المديرين التنفيذيين لبناء عالقات 

 إيجابية مع األفراد على أساس من الثقة والتمكين في ظل مناخ تنظيمي ايجابي.

ً إدارة  األداء طريقة تقييم المدراء للعاملين، وبالعكس وتقييم زمالئهم في وتضمن أيضا

 العمل، وكيفية تقييم األفراد العاملين ألنفسهم. 

ان الهدف النهائي إلدارة األداء هو تحسين جودة العمل بأكثر الطرق الممكنة كفاءة. في 

استيعاب  ظل إجراء تعديالت أو اقتراح مسارات عمل جديدة من فبل االدارة من أجل

وتحقيق األهداف المنشودة بشكل أفضل من خالل تحديد الموقف الحالي لعمل الموظفين، 

  .وهيكلة األهداف والتوقعات، وقياس الوقت والجهد المبذوالن لتحقيق األهداف المذكورة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9
https://en.wiktionary.org/wiki/department
https://en.wiktionary.org/wiki/department
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81%D8%A9
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على منطق بسيط هو أن األداء المتميز  45تقوم فكرة المنطق األساسي في إدارة األداء

 المحقق للغرض منه يتطلب توفر العناصر التالية:

تصميم العمل بطريقة علمية سليمة يحدد األداء المطلوب وطريقته والنتائج المتوقعة  -)

توفير مستلزمات األداء المادية والتقنية من مواد، معدات، معلومات،  -حين تمام التنفيذ.

تهيئة  -موارد يتطلبها التنفيذ السليم للعمل حسب التصميم الموضوع.وغير ذلك من 

توفير الفرد أو  -الظروف المحيطة بمكان تنفيذ العمل بما يتوافق ومتطلبات التنفيذ السليم.

األفراد المؤهلين للقيام بالعمل، وإعدادهم وتدريبهم على طرق األداء الصحيحة، وتوفير 

داء وأهدافه والمعدالت المحددة ومستويات الجودة ومعايير المعلومات الكاملة عن خطة األ

متابعة األداء ومالحظة ما يقوم به الفرد أثناء العمل وتزويده بالمعلومات  -تقييم النتائج.

رصد نتائج التنفيذ وتقييمها بالقياس إلى  -المتجددة. وتخطي ما قد يصادفه من عقبات.

 عامل عن أداءه وفق نتائج التقييم(.األهداف والمعدالت المحددة، وتعويض ال

بناء على المنطق السابق، تتكون إدارة األداء من عدة عمليات متشابكة ومتكاملة تهدف  

 إلى ضمان وصول األفراد إلى نتائج األداء المستهدفة وبما يحقق غايات المؤسسة ذاتها.

داء، تحسين األداء، وتضم إدارة األداء عمليات تخطيط األداء، توجيه األداء، تشخيص األ 

وتطوير األداء. وتتوجه إدارة األداء من خالل السيطرة على أداء الموارد البشرية وثم على 

 أداء جميع الموارد األخرى المستخدمة في النشاط.

فالفرد الذي يؤدي عمالً معيناً يستخدم فيه موارد مادية، مالية، تقنية، ومعلوماتية وغيرها  

المعايير المعتمدة في خطة األداء بما يضمن اإلستخدام األمثل لتلك سوف يطبق األساليب و

 الموارد المساعدة.

هو عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع األهداف  نظام إدارة األداء: .2

والمؤشرات الرئيسة لألداء، ويسعى إلى ربط األداء بمكافأة اإلنجاز والنتائج المتميزة، 

 .2014ية الموظفين وزيادتها، وتم تحويل النظام إلى إلكتروني في العام وتحسين إنتاج

تنطلق إدارة األداء من أن العنصر الحاسم في كفاءة األداء وفعاليته هو استثمار وتنمية 

قدرات األفراد وحفزهم لإلجادة في األداء، وأن القدرة اإلنتاجية للمؤسسات تتكون وتنمو 

المستمر للتحسين والتطوير في كل مجاالت األداء، وأن العمل بالتخطيط واإلعداد والعمل 

البشري المنظم والمخطط هو أساس بناء تلك القدرات اإلنتاجية. ومن المفيد هنا البد من 

 توافر معايير نظام إدارة األداء ليحقق النظام أهدافه بفعالية وهي:

 ن بوضوح.تحديد معايير األداء المستهدف، والعناية بتوصيلها للعاملي -أ 

 تأكيد مشاركة العاملين في مناقشة مستويات األداء المستهدف واالتفاق عليها. -ب 

 وضوح أساليب تحري أسباب األداء الضعيف وطرق معالجته.  -ج 

 وضوح آليات نظام إدارة ألداء وترشيد الوقت المستغرق في اإلجراءات. -د 

لومات فعال، استكمال المقومات التنظيمية للنظام وضرورة استناده إلى نظم مع -ه 

 وتوفر نظام مرن إلعادة هندسة العمليات وتطوير األداء.



446 

 

وجود نظام للتخطيط اإلستراتيجي يكون المصدر الذي تستمد منه أهداف األداء في  -و 

 مختلف مجاالت النشاط.

إدارة فعالة للموارد البشرية اإلستراتيجية تطبق مفاهيمها الحديثة وفي مقدمتها نظام  -ز 

 بنتائج األداء. فعال للحوافز يرتبط

 

تقوم أي مؤسسة بشكل كبير لتحقيق أهدافها والوفاء  األداء اإلداري واألداء المؤسسي:ثانياً: 

بمسؤولياتها اإلجتماعية اعتماداَ على مستوى أداء المديرين الذين يعملون بها، أي عندما 

ؤسسة يصبح يتمكن المدراء في المؤسسة من أداء وظائفهم اإلدارية على نحو جيد فإن الم

 لديها درجة عالية من احتمال تحقيق أهدافها المنشورة بفعالية. 

وهكذا، إذا تمكنت المؤسسات المختلفة التي يتكون منها مجتمع ما أن تحقق بنجاح أهدافها فإن 

هذا المجتمع على المستوى القومي سوف يشهد حالة من االزدهار والرفاهية. ولعل النجاح 

  .ته اليابان في السنوات األخيرة لخير دليل على هذه الحقيقةاالقتصـادي الـذي حقق

وتجدر اإلشارة هنا ان نفرق بين األداء اإلداري واإلداء المؤسسي، فمن خالل األداء 

يمكن التعرف على كيفية أداء المدرين وظائفهم  Managerial Performance اإلداري 

 (التنظيميالمؤسسي ) ل األداءوماهي درجة مستوى أدائهم وتقييمهم، كذلك من خال

Organizational Performance يمكن التعرف على نجاح المؤسسة في أداء وظائفه ،

بشوبهما النقاش والجدل المؤسسي كالهما  ليست بالسهولة، ألن األداء اإلداري واألداء

ً التناقض واالرتباك في كثير من المؤسسات الحديثة والمتميزة، وذ لك من والتحليل وأحيانا

 46.حيث المفهوم واألبعاد وأساليب القياس والتقويم وغيرها

يتكون مفهوم األداء اإلداري من مفـردتين مفهوم األداء اإلداري:  .1

(، اذ يمكن Administrational( والثانية هي إداري )Performance)ءاألولى:األدا

المختلفة التي يتكون منها تعريف األداء بصورة عامة بأنه: قيام الفرد باألنشطة والمهمات 

عمله, وكلمة إداري بوصفها صفة تدل على ما يتصل باإلدارة والواقع اإلداري والفكر 

اإلداري والنشاط اإلداري فمن خالل تعريف هاتين الكلمتين نستطيع أن نفهم بأن األداء 

اإلداري هو أعمال وإتصاالت وقرارات وممارسات علمية وعملية ونظرية يقوم بها 

مدير للتأثير في سلوك العاملين. واألداء اإلداري محصلة تفاعل عوامل كثيرة من ال

 أبرزها:

 كفايات اإلداري أي معلوماته ومهارته،  .أ 

متطلبات العمل )الوصف الوظيفي( ونعني بها المهام والمسؤوليات التي يتطلبها  .ب 

 العمل.

األداء الفعال بيئة التنظيم والتي تتكون من عوامل خارجية وداخلية تؤثر في   .ج 

 لإلداري. 
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يعد مفهوم األداء المؤسسي او التنظيمي : 47 والعوامل المؤثرة مفهوم األداء المؤسسي .2

من المفاهيم التي أثارت جدال ونقاشا واسعا بين الباحثين, وذلك ألنها حظيت باهتمام كثير 

 له.من الباحثين في تخصصات مختلفة مما أدى على اختالفهم في وضع تعريف محدد 

لقد عرف العالق األداء المؤسسي "بأنه بلوغ الفرد أو فريق العمل او المؤسسة لألهداف  

 المؤسسة, األداء التنظيمي هو قدرة KAMAUوعرف  ,48المخططة بكفاءة وفاعلية"

 49على تحقيق مهمتها من خالل الحوكمة والتميز والتفاني في تحقيق أهدافها وغاياتها

تعددت العوامل المؤثرة في  فقد 50العوامل المؤثرة في األداء ولعل من المفيد هنا تحديد

األداء المؤسسي مما جعل مهمة تحديدها بدقة واإلتفاق عليها من طرف الباحثين أمراً 

صعبا للغاية، وخاصة إذا كان األمر يتعلق بتحديد مقدار التأثير وكثافته، وفضال عن 

ما بينها، أي أنها تشكل دوال فيما بينها، وأهم كثافتها في التأثير في األداء فهي مترابطة في

 :51( كما يلي2-10هذه العوامل كما يبينها جدول )

 األداء المؤسسيفي  العوامل المؤثرة (2-10جدول )

 العوامل الخارجية غير المباشرة لمباشرةا العوامل الداخلية

وتتمثل في مختلف المتغيرات الناجمة عن 

الداخلية والتي تفاعل عناصر المؤسسة 

تؤثر على أدائها، وهي مختلف العوامل 

التي يمكن للمسير التحكم فيها ويحدث 

فيها تغيرات تسمح بزيادة آثارها اإليجابية 

أو التقليل من آثارها السلبية، وتتميز هذه 

العوامل بكثرتها وثم  صعوبة حصرها، 

كما تتميز بالتداخل فيما بينها، التفاوت من 

رها والتحكم فيها، ونتيجة حيث درجة تأثي

لذلك تم تجميعها في مجموعتين رئيسيتين 

 هما: العوامل التقنية والعوامل البشرية:

تتمثل في مجموعة المتغيرات والقيود ال 

يمكن التحكم بها، وان آثارها قد تكون 

في شكل فرص يسمح استغالها بتحسين 

األداء. وقد تكون خطرا يؤثر سلبا على 

البد من التكيف معها أداء المؤسسة، 

لتخفيف األضرار الناجمة عنها، خاصة 

إذا تميزت بعدم الثبات والتعقيد، وتنقسم 

( PESTELهذه العوامل إلى عوامل)

إقتصادية، إجتماعية، ثقافية، سياسية، 

تكنولوجية، وبيئية وقانونية، وتتفاوت 

هذه العوامل في درجة تأثيرها على أداء 

 المؤسسة.

 

مجموعة السلوكيات عبارة عن  : يعرف األداء الوظيفي "بأنهاألداء الوظيفي ثالثاً: مفهوم

اإلدارية المعبرة عن قيام الموظف ألداء مهامه وتحمل المسؤولية وااللتزام بالنواحي اإلدارية 

  .52للعمل والسعي نحو االستجابة لها بكل حرص وفعالية"

ومسؤولياتها وواجباتها وفقا للمعدل المفروض أداؤه وعرف أيضاً بأنه" القيام بأعباء الوظيفة 

 .53للعامل الماهر والكفء"
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فضال عن ان األداء الوظيفي هو "قيام الفرد بأداء األعمال الموكلة إليه ضمن شروط واضحة 

للمؤسسة التي يعمل بها لتحقيق األهداف التي تسعى المؤسسة إلنجازها في وقت معين مراعيا 

 . 54فعالية في العمل"في ذلك الكفاءة وال

كما أن األداء الوظيفي يحتل مكانه خاصة داخل أي مؤسسة كانت، بوصفه الناتج النهائي 

لمحصلة األنشطة بها، وذلك على مستوى الفرد والمؤسسة، ذلك أن المؤسسة تكون أكثر 

ة استقرارا وأطول بقاء حين يكون أداء العامين أداء متميزا وبشكل عام فان اهتمام اإلدار

 وقيادتها بمستوى األداء عادة ما يفوق االهتمام بالعاملين بها، 

ولذلك يمكن القول بأن األداء على أي مستوى تنظيمي داخل المؤسسة، وفي أي جزء منها ال 

يعد انعكاسا لدوافع وقدرات المرؤوسين فحسب بل هو انعكاس لدوافع وقدرات الرؤساء 

 صور العناصر والعوامل المؤثرة في األداء الوظيفي:اآلتي ي (3-10) والقادة أيضا. والجدول

 ( العناصر والعوامل المؤثرة في األداء الوظيفي3-10جدول )

عناصر األداء الوظيفي
55
 العوامل المؤثرة في األداء الوظيفي 

 : الموظف -

ما يمتلك من مهارات واهتمامات وقيم 

 واتجاهات ودوافع. 

 : الوظيفة -

وتحديات ما تتصف به من متطلبات 

وما تقدمه من فرص عمل تتمتع 

بالتحدي، وتحتوي على عنصر التغذية 

 الراجعة.

 الموقف:  -

ما تتصف به البيئة التنظيمية إْذ تؤدى 

الوظيفة، والتي تتضمن مناخ العمل 

ووفرة الموارد واألنظمة اإلدارية 

 والهيكل التنظيمي.

فالمؤسسة التي  االختالف في حجم العمل-

را تحتاج إلى موارد أكثر مما تعالج حجما كبي

قد تحتاج إليه مؤسسة أخرى لديها حجم اقل 

 من العمل نفسه. 

: فمعدل التحسينات التنظيمية واإلجرائية-

اإلنتاج يتوقف على عوامل عديدة كمالئمة 

الترتيبات التنظيمية واإلجرائية، واختصار 

خطوات العمل في عملية ما، يقلل من الموارد 

 وحدة العمل.  المطلوبة إلنهاء

تتمثل في  العوامل الفنية والتكنولوجية:-

اإلدخال المستمر للتكنولوجيا المتقدمة 

والحديثة، لذا يتحدد أداء الموظفين بمستوى 

 ونوعية التكنولوجيا المتوفرة لديهم.

 

 

 لفهم أساسا التركيز بأن القول يمكن رابعاً: إدارة األداء اإلستراتيجي واألداء اإلستراتيجي:

المؤسسة  تحتاجها التي الموارد إحدى البشرية الموارد يعتبر اإلستراتيجي لألداء الذي المدخل

 حديثة تطوير مفاهيم تنافسية إلى كميزة إليها والنظرة .56اإلستراتيجي التخطيط في عملية

 ممن وغيرها، والمعرفة التنظيمي التعليمية والذكاء والمؤسسة الفكري المال راس مثل

يأتي هذا الموضوع في وضع تأطير مفاهيمي إلدارة األداء  األداء. حول يتمحور

 :وذلك من خالل المحاور األساسية اإلستراتيجيواألداء اإلستراتيجي 

بالتعريف والتقييم إدارة األداء االستراتيجي ترتبط : 57إدارة األداء االستراتيجي  .1

والتنفيذ والتحسين المستمر الستراتيجية المؤسسة، اذ ان تحول المؤسسة اليوم من مؤسسة 
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تقليدية إلى مؤسسة معرفة تمثل نقلة وجوهرية في نشاطات مؤسسات األعمال، والتي 

تأخذ شكل وحدة إجتماعية تفاعلية تبلور بناؤها وفق نموذج معين يتفق مع الرؤية 

، األمر الذي يتطلب تضافر الجهود وفق استراتيجية مرشدة 58واألهداف المحددةوالرسالة 

لجميع الوظائف والمهام التي تحدد طبيعة واتجاه المؤسسة، وتتصل تلك الوظائف والمهام 

أو الخدمات واألسواق والقدرات الهامة والنمو والعائد وتخصيص  بمجال المنتجات

 . 59الموارد للمؤسسة 

األداء من بين المواضيع التي لها أهمية بالغة في علوم اإلدارة، فاألداء هو يعتبر موضوع 

انعكاس للنجاح المحقق من قبل المؤسسة في مجال تحقيق أهدافها، إْذ أن لكل مؤسسة 

 .مجموعة من األهداف تسعى لتحقيقها

المدى ومن بين هذه األهداف توجد األهداف اإلستراتيجية أو ما تسمى باألهداف البعيدة  

والتي أصبحت تشكل النجاح الدائم والحقيقي للمؤسسات، ومن خاللها ظهر مفهوم جديد 

في علوم اإلدارة وهو األداء اإلستراتيجي والذي يعبر عنه بمدى تحقيق المؤسسة لتلك 

 .األهداف

ويُبنى هذا األداء على مجموعة من األسس تتمثل في كل من: بيان الرسالة، الرؤية،  

ستراتيجية، اإلستراتيجية، وتعد هذه األخيرة بمثابة الركن األكثر تعقيدا من األهداف اإل

بين األركان السابقة، وتسعى المؤسسات لتحسين أدائها من خالل تقليل عدد األخطاء في 

 .العمليات

وتستخدم هذه العملية القياسات اإلحصائية للعثور على مكان وقوع األخطاء وكيف يمكن  

لج تلك األخطاء من أجل تحقيق دقة عالية في جميع العمليات المطلوبة، للمؤسسات أن تعا

وتشمل إدارة األداء اإلستراتيجي عدة منهجيات مختلفة منها ستة سيجما هي منهجية 

من مواجهة االحتياجات المتغيرة  إدارية تستخدمها المؤسسات لجعل كل مجاالتها تتمكن

عريف والقياس والتحليل والتحسين والتي تتكون من خمس خطوات أساسية هي الت

والمراقبة، والمقارنة المرجعية التي تعد عملية مؤسسة ومتمرة لتقييم أداء المؤسسة أو 

أحد جوانب هذا األداء من خالل المقارنة بنموذج سواء في داخل أو خارج المؤسسة 

وبطاقة  للتعرف على أسباب الفجوة والعمل على معالجتها والوصول إلى األداء األفضل،

األداء المتوازن التي ينظر إليها على إنها نظام لإلدارة إْذ تتضمن المقاييس المالية وغير 

المالية مثل رضا الزبائن واالبتكارات وأنشطة التحسينات المستمرة التي تعمل كمؤشرات 

  لألداء المستقبلي،

رات األداء من وتستخدم بطاقة األداء المتوازن في ترجمة رؤية المؤسسة إلى وضع مؤش

وإدارة الجودة  خالل البعد المالي وبعد الزبائن وبعد العمليات الداخلية وبعد التعليم والنمو،

الشاملة التي تعد فلسفة إدارية لخلق إطار فكري وثقافة مشتركة تؤدي من إدارة أكثر 

 .60تعقيدا وإلى التغيير والتحسين
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تعد إدارة األداء اإلستراتيجي من أهم ركائز تحديث وتطوير أداء المؤسسات، وذلك 

لتحقيق اإلرتقاء باألداء وتصحيح المسار اإلستراتيجي للمؤسسات األمر الذي يتطلب 

توافر األدوات التي تمكن المؤسسات من القيام بتلك الطفرة في مجال تحول المؤسسات 

 عرفة. من مؤسسة تقليدية إلى مؤسسة م

وإدارة األداء اإلستراتيجي تعني مجموعة العمليات التي يقوم بها القادة والمدراء لتصميم 

ومراجعة نظام األداء اإلستراتيجي، وهو ناتج دمج أنشطة التخطيط اإلستراتيجي وإدارة 

األداء من خالل رسم الهياكل التنظيمية وتوصيف استراتيجيات ووظائف المؤسسة، 

موارد المتاحة أفضل إفادة، وتحقيق الفعالية واالنتاجية المنشودة، وتقييم واالفادة من ال

  األداء وتقويم األداء تقييم باألحرى تقويم األداء. ويمكن التميز بين61األداء

يتمثل األداء اإلستراتيجي بالمقاييس التي تساعد على تقويم قدرة األداء اإلستراتيجي:  .2

ا ومدى استجابتها للمتغيرات البيئية, لذا فأن حركة المؤسسة في ربط حاضرها بمستقبله

المؤسسة باتجاه أي خيار استراتيجي معين يتحدد بنوع األداء المرغوب لديها كونه يمثل 

 . 62النتيجة النهائية التي تهدف المؤسسة الوصول إليه

 يعد األداء الهدف األساس لعملية التحول اإلستراتيجي ألنه ينبثق من رسالة المؤسسة

وعملية التخطيط اإلستراتيجي فيها فهو يوفر البيانات التي تم جمعها وتحليلها وتفريقها 

 .واستخدامها في اتخاذ قرارات األعمال بصورة سليمة

وعموما فان قياس األداء يوجه أعمال وأنشطة مختلف الوحدات التنظيمية والوظيفية في  

خطى التقدم نحو تحقيق األهداف المؤسسة من خالل التوزيع األمثل للموارد وتوثيق 

المطلوبة والتعرف على نقاط القوة والضعف وتوفير التقييم الذاتي للمناخ التنظيمي 

 الحالي، وتوجيه عملية تحسين أعمال المؤسسة

وإن قياس األداء يعد من بين المفاهيم والمرتكزات األساسية لوجود المؤسسة. وإن أنظمة  

ا وملموسا عندما يكون هناك نوع من التكامل والتناغم قياس األداء تحقق نجاحا كبير

والتوحد ضمن إستراتيجية المؤسسة، ومقاييس األداء تحقق نجاحا ملحوظا عندما يعمل 

العاملين والمتعاملين  مدراء اإلدارة العليا على إيصال رسالة المؤسسة ورؤيتها وقيمها إلى

 .الخارجيين

                                                           
 العربية األدبيات بعض في وخاصة األداء وتقويم األداء تقييم المصطلحان هذان بين الخلط يكثر 

 نتيجة او قيمة تعني إعطاء   Assessmentاألداء تقييم فعملية العملية، لنفس ويستخدمان كمرادفين

وذلك  الموظفين )االداء االداري( التنظيمي( واداء المديرين وألداء المؤسسة )األداء  كمية أوصفية

انحرافات  تنتج فجوات، أو المتوقع األداء مع ما فترة في للموظف الفعلي األداء مقارنة طريق عبر

 Evaluation األداء تقويم أما .ايجابية وسلبية او عدمها تكون النتيجة مثالية في حالة التطابق متطابق

تتضمن تعزيز االيجابيات ومناطق القوة والقيام بالتحفيز والترقية والتطوير اإلداري،  ملةشا عملية فهو

ومعالجة السلبيات ومناطق الضعف والوقوف على مسبباتها وعدم تكراراها مستقبال والقضاء على 

 السلوكية على االنحرافات السلبية والمعوقات والتغلب الفساد والعيوب والقيام بعملية اإلصالح

 .اإلدارية تعوق الكفاءة والفاعلية التي والتنظيمية
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الة والرؤية المستقبلية من خالل توفير جانب التركيز إذ إن مقاييس األداء تٌفعل من الرس 

الذي يفسح المجال أمام جميع العاملين لمعرفة كيفية مساهمتهم بنجاح المؤسسة وتحقيق 

 .63احتياجات وتوقعات وطموحات مختلف المتعاملين معها

ويشير مفهوم اإلدارة اإلستراتيجية إلى الموائمة والتكيف واالستجابة والتأثير بين 

األساسية ذات العالقة المعنوية  المؤسسة وبيئتـها. ويعّد األداء المؤسسي احد المفاهيم

معرفة مستوى تأثير القيادة اإلستراتيجية فيه  لذا يتطلب .بمتغيرات اإلدارة اإلستراتيجية

ً ما يؤسس األداء اإلستراتيجي وتقاس نتائجه  من خالل تطوير مؤشرات لقياسه، وغالبا

 اإلقتصادية والتنظيمية األخرى، إذ يشار إلى أداء المؤسسة بالنتائج النتائج باالستناد إلى

الحصول  المتحققة من تفاعل نشاطات المؤسسة ومواردها، ويتمثل بإمكانية المؤسسة في

.ان األداء اإلستراتيجي يعكس 64على أشخاص جيدين واالحتفاظ بالنتائج التنظيمية الجيدة

والبقاء وبناء الموقع التنافسي الريادي في األسواق المصرفية، رغبة الصناعة في النمو 

قصير األمد لألداء  –والتشغيلي يمثالن المنظور الداخلي  وإذا كان األداء المالي

. وتتمثل 65اإلستراتيجي فان األداء التنافسي يمثل المنظور اإلستراتيجي أو منظور السوق

تساهم في تميز األداء اإلستراتيجي، عن غيره العديد من مظاهر األداء اإلستراتيجي التي 

  من أنواع األداء األخرى مثل االلتزام والتمكين ومن المظاهر اإلستراتيجية لألداء هي:

 Commitment اللتزاما -أ 

 Empowerment التمكين -ب 

 Cultureالثقافة  -ج 

 Learning التعلم -د 

  Flexibility المرونة -ه 

 Leadership القيادة -و 

يعد من المفاهيم اإلدارية المعاصرة بحيث يقـوم علـى مجموعـة خامساً: األداء التنافسي: 

األساليب والمبادئ، وهي من خالل المزج بين الوسائل اإلدارية والجهود اإلبتكارية 

واإلبداعيـة وبـين المهارات الفنية المتخصصة لتحقيق أداء أفضل من أجل الحصول على 

 ميزة تنافسية.

إن الهدف األساسي للمؤسسات هو البحث عن التميز والريادة : م األداء التنافسيمفهو .1

يعتبر مفهوم األداء التنافسي من أكثر المفاهيم شيوعا واستعماال و حظي  في عالم األعمال

باهتمام واسع من قبل الباحثين والمفكرين تعريف األداء التنافسي: بأنه الممارسة المتأصلة 

ة وتحقيق النتائج التـي ترتكـز جميعهـا علـى مجموعة تتكون من تسعة في إدارة المؤسس

ويمكن  .66مفاهيم جوهرية، تتمثل تلك المفاهيم الجوهرية للتميز فـي التوجـه بالنتـائج

تحقق التنسيق تعريف األداء التنافسي بوصفه مساهمة الفرد في تحقيق أهداف المؤسسة و

والموائمة مع والتعاون بين الجهات الفاعلة فيها)أصحاب المصالح( لتحقيق األداء الشامل 

 لذا .اهدافها بكفاءة وفعالية وانسانية في ضوء ممارسة استراتيجيات تنافسية وموقفيه
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يتطلب من إداراتها اإلستجابة السريعة أزاء التغييرات غير متوقعة والمفاجئة وابتكار 

نيات جديدة وبجودة عالية من اجل أداء ناجح متفوق ومتميز، وثم  تحقيق رضا تق

ويستخلص بان األداء  البيئة والمجتمع(. –المؤسسة –العاملين –)الزبائن:المربع

التنافسي يساهم بشكل كبير في زيـادة كفـاءة، وفعالية المؤسسة وكذا تحقيق األهداف 

م الكثير مـن البـدائل، والحلول لمواجهة مظاهر المطلوبة ومستوى تنفيذ الخطط إْذ يقد

اإلخفاق والخلل في العمليات وثم  ضمان مستويات مقبولة من االسـتمرار والنمو 

 واالستقرار والتطوير.

 :67ان لألداء التنافسي هناك عدة أهداف وفوائد هي أهداف األداء التنافسي: .2


 
 إيجاد ثقافة تركز بقوة على الزبائن وتحسين الثقة..أ

 تحسين المشاركة والمسؤولية وكذا معنويات وإرضاء العاملين..ب

 تحسين نوعية المخرجات وتدريب الموظفين على أسلوب العمليات..ج

 تعلم اتخاذ القرارات استنادا على الحقائق وترتيب وتحليل المشاكل والسيطرة عليها..د

 الحفاظ على الزبائن وخلق بيئة تدعم وتحافظ على التحسين المستمر. .ه

 دة الكفاءة وتحقيق األهداف الرئيسية للمؤسسة.زيا.و

 متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات..ز

مستوى األداء التنافسي بثالث عوامل  porterحدد بـورتر :محددات األداء التنافسي .3

أساسية بالرغم من تعددها هي: الجهد والقدرات وإدراك الدور في حين أضاف صالح 

 ( اآلتي:4-10محددات أخرى يمكن ذكرها في الجدول جدول ) 68الدين محمد الباقي

 ( محددات األداء التنافسي4-10جدول )

 الجهد

يعكس الجهد المبذول درجة حماس الفرد ألداء العمل ومـدى دافعيتـه لـألداء 

التنافسي فهو الناتج من محصول الفرد على الحواجز إلى الطاقة الجسمانية 

 الفـرد ألداء مهمته.والعقلية التي يبـذلها 

 القدرات

هي الخصائص الشخصية المستخدمة ألداء الوظيفة، إْذ أن القدرات ال تتقلب 

على فترة زمنية قصيرة إذ تعد القدرة عامل هام يتفاعل مع الدافعية وثم  الجهد 

 لتحديد األداء التنافسي.

إدراك 

 الدور

قد الفرد أنه من الضـروري أي إدراك الفرد لدوره الوظيفي أي االتجاه الذي يعت

توجيه جهوده في العمل من خالله وتقويم األنشطة والسلوك الذي يعتقد  -و

 الفرد بأهميته في أداءه مهماً.

 الوظيفة
وما يتعلق بها من واجبات ومسؤوليات وأدوات وتوقعات مطلوبة من الموظف 

 إضـافة إلـى الطرق واألساليب واألدوات والمعدات المستخدمة.

 الموقف

ما يتصف به البيئة التنظيمية إْذ تؤدي الوظيفة والتي تتضمن مناخ العمل 

واإلشـراف، ووفرة الموارد ألنظمة اإلدارية، الهيكل التنظيمي، أسلوب القيادة 

 االتصال.

يعتبر األداء التنافسي كغيره من التصنيفات المساعدة على  أنواع األداء التنافسي: .4

تحقيق التفوق والنجاح، وفي الوقـت ذاته يمكن االعتماد عليه لتحديد مختلف األنواع، وبما 
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أن األداء التنافسي من حيث المفهوم يرتبط إلـى حد بعيد باألهداف فإنه يمكن نقل المعايير 

ستعمالها فـي تصـنيفات األداء التنافسية كمعيار: المعتمدة في تصنيف هذه األخيرة وا

( 2-10الموضحة في شكل ) ،69،70 -الشمولية، األجل، المصدر، والطبيعة حسب معيار:

 على النحو اآلتي:

 
 تصـنيفات األداء التنافسيةمعايير  (2-10شكل )
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تعددت أساليب ومداخل تحسين األداء التنافسي، وعادة ما أدوات تحسين األداء التنافسي:  .5

يكون التحسين عن طريـق أسـاليب مختلفة، تمكن المؤسسة من التعرف على مستويات 

األداء التنافسي األفضل، وثم  البحث في كيفيـة الوصول باألداء التنافسي إلى ذلك المستوى 

فعلـي مـن الوضع الذي نتجت عنه فجوة إلى فتحسين األداء التنافسي هو االنتقال بـاألداء ال

مستوى األداء التنافسي المعياري أو المطلوب الوصول إليـه، وإنـه مع توالي التأثيرات 

السلبية واإليجابية، تصبح عملية تحسين األداء التنافسي ضرورة مسـتمرة وتشـكل عملية 

ما يعد بفـرض أكثـر لتحقيـق أساسية، في نشاط المؤسسة وبذلك السيطرة على أداء عامليها ب

األهداف، وتختلف أساليب تحسين األداء التنافسي وتتفاوت من محاوالت فردية غير 

مخططـة، حتـى الوصول إلى محاوالت إعادة البناء الشامل. وتوجد أدوات ومؤشرات 

 :71هياالداء التنافسي أخرى وتسمى باألسبقيات التنافسية لتحسين األداء التنافسي 

 ومؤشرات االداء التنافسي )األسبقيات التنافسية( لتحسين األداء التنافسيأدوات 

 :تعد الهدف المبدئي والمقياس األفضل للكفاءة في األداء التنافسي، إْذ تشكل  الربحية

الربحيـة مؤشرا وأداتا كافية لألداء التنافسي الحالي، وتعد الربحية قياس للعائد في صورة 

 األرباح التي يحصل عليها المساهمون لالستثمارات في المؤسسة .

 :المنافسين، إضافة إلي العالقة  أي تكلفة صنع المنتجات مقارنة مع التكلفة

)الجودة/السعر(، واألداء التنافسي للمؤسسة يتجلي في مدى تحكمها في التكاليف، يعد 

تخفيضها على كاهل المؤسسة عنصرا مهماً في تحسين مردوديتها كما يعطيها القدرة على 

تنافسية عالية االداء
72
. 

 ليها والوسائل المسخرة لتحقيقها أي : يقصد بها النسبة بين النتائج المحصل عاإلنتاجية

الفعالية التي تحول المؤسسة فيها مجموعة عوامل اإلنتاج إلي منتجات، وتعد أحسن أداة 

بالرغم من االختالف في وجهات النظر بشأن االنتاجية إال انه  ألداء المؤسسة التنافسي.

له قياس حسن يمكن تحديدها بمفهومها الواسع فهي تعني المعيار الذي يمكن من خال

استغالل الموارد االنتاجية، وفي ضوء ذلك يمكن تحديد وتقييم درجة االستفادة من توجيه 

الموارد وصوال الى النتائج المستهدفة. وقد عرفت االنتاجية بأنها نسبة الناتج النهائي الى 

 العناصر الداخلة في تكوينه، كما عرفت نسبة المدخالت الى المخرجات او هي نسبة او

كمية او قيمة المنتجات الى الموارد المستخدمة فيها سواء
73
. 

 ثم  20ظهر مفهومها وتحسينها ألول مرة في اليابان، وذلك في بداية القرن  :الجودة

انتشر بعد ذلك في شمال امريكا ودول اوروبا الغربية الى ان اصبح موضوع العصر، تعد 

ألنها تحقق ميزة تنافسية في مجال الجودة سالح استراتيجي بالنسبة للمؤسسة وذلك 

نشاطها
74

. فقد عرفت: " ان الجودة هي عبارة عن مجموع الخصائص في المنتوج والتي 

تضفي عليه القدرة على اشباع رغبات المستهلك "
75
.  

 يعد نصيب المؤسسة من مبيعات السوق أحد المؤشرات الجيـدة للحكـم الحصة السوقية :

هداف النمو واالستمرار، تمثل احد اهم المؤشرات لقياس علـي أدائها ومدى تحقيقها أل

فعالية الميزة التنافسية و الربحية، لذلك فان استخدامها مقياسا لألداء يعد من المقاييس 

الجيدة لكل مجال نشاط استراتيجي قياسا بأكبر المنافسين في السوق، والتي تعبر بذات 

المستهدفةالوقت عن قوة المؤسسة في تلك السوق وأجزائه 
76

. فإذا كان المنتج او النشاط 
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او االستثمار يتمتع بحصة سوقية كبيرة فان المؤسسة تستطيع ان تحقق تدفقا تقديا جيدا من 

ورائه، ثم تستخدم ذلك التدفق في تعزيز وتدعيم انشطة جديدة تنطوي على احتماالت نمو 

جيدة
77
.  

 :ت أو خدمات جديدة وأسـاليب عمـل وهي تشمل القدرة على تقديم منتجا التعلم واإلبداع

 جديـدة والتغيير والتطوير المستمر، واالهتمام بالبحث والتطوير.

 :يعد معدل النمو سواء أكان إيجابيا أم سلبيا جيدا لدى قوة أداء نشاط  معدل النمو

 المؤسسة فـي الوقـت الحـالي والمستقبلي.

  يتعدان من عناصر األداء التنافسالكفاءة و الفعالية
78
. 

 سادساً: ادارة األداء البيئـي واألداء البيئـي:

تعد جزءاً من النظام اإلداري المؤسسي، والتـي تتـضمن هـيكالً اإلدارة البيئية:  .1

تنظيمياً، ومسؤوليات، وممارسات، وإجراءات، ومصادر بقصد إنجاز سلوك بيئي معـين 

واإلبقاء عليه، عبر تقليل تأثير عمليات األعمال للمؤسسة على بيئتهـا المحيطـة بهـا، فهي 

م البيئي الرئيسية واستعادة الموارد الطبيعية مع عملية تهدف إلى الحفاظ على خدمات النظا

 تلبية االحتياجات اإلجتماعية اإلقتصادية والسياسية والثقافية لألجيال الحالية والمقبلة. 

تشير اإلدارة البيئية إلى تلك األنشطة التي تعزز الروابط المفيدة وتقلل الروابط العكسية 

تحقيق حاالت النظام البيئي المرغوب، استجابة بين أنظمة الموارد وبيئاتها، وتسعى إلى 

 لمفاهيم المجتمع ورغباته في ظل الظروف اإلجتماعية واإلقتصادية والتكنولوجية السائدة. 

وخصوصا، غالبًا ما تكون غايات إدارة الموارد غرًضا واحًدا، بينما غالبًا ما تكون أهداف 

رد تركز فقط على نظام الموارد الخاص اإلدارة البيئية متعددة األغراض ألن إدارة الموا

بها بينما تتعامل اإلدارة البيئية مع نظام الموارد وبيئاتها على حد سواء. فضال عن تعد 

 احتياجات المجتمع وقيمته عناصر أساسية في تحديد أهداف اإلدارة البيئية.

ل إستخدام مما يتوجب تحقيق مبدأ الفعالية والكفاءة: من خالل إستخدام الموارد من خال

أدوات السياسة التي تخلق حوافز لتقليل اإلستخدام المهدر. كما ينطبق على مختلف قضايا 

 اإلدارة البيئية من خالل عمليات وإجراءات التدفق من أجل تقليل التكاليف البيئية.

 ان الهدف الرئيسي من إدارة النظام البيئي هو الرعاية الفعالة واإلستخدام األخالقي للموارد

الطبيعية. إدارة النظام البيئي هي نهج متعدد األوجه وكلي يتطلب تغييًرا كبيًرا في كيفية 

تحديد البيئات الطبيعية والبشرية. تشارك عدة مناهج لإلدارة الفعالة للنظام البيئي في جهود 

، وإدارة الموارد الحفظ على المستويين المحلي واإلقليمي، وتشمل اإلدارة التكيفية

                                                           
  تقوم اإلدارة التكيفية على مفهوم مفاده أن التنبؤ بالتأثيرات/االضطرابات المستقبلية لنظام بيئي ما

يكون محدودًا وغير واضح. لذلك، فإن الهدف منها هو إدارة النظام البيئي والى تحديد أوجه عدم 

ن ممارسات اإلدارة التي اليقين فيه وللمحافظة على أكبر قدر من السالمة البيئية، وأيًضا االستفادة م

لديها القدرة على التغيير استنادًا إلى الخبرات والرؤى الجديدة. تشجع اإلدارة التكيفية على التعلم من 

نتائج استراتيجيات اإلدارة التي سبق تنفيذها. يضع مديرو النظام البيئي فرضيات بشأن النظام البيئي 

تعلم »ختبار هذه الفرضيات. تُعد اإلدارة التكيفية أسلوب ووظائفه، ثم ينفذون تقنيات إدارة مختلفة ال
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ويؤدي نظم اإلدارة البيئية، دورا  عية، واإلدارة االستراتيجية، وإدارة القيادة والتحكم.الطبي

 مهما، لما تسهم به سواء في الحفاظ على البيئة أم في دعم التنمية المستدامة.

األداء البيئي المستدام إلي كفاءة أنظمة اإلدارة البيئية التي تعتمدها المؤسسات  يشير 

اإلقتصادية في حماية البيئة من خالل سياسات بيئية تركز على األنشطة اإلنتاجية بغرض 

لمسؤولية البيئية المستدامة تعد الذا الحد من أثارها السلبية على البيئة وأهمها التلوث. 

مما حدا تلك في األوساط الدولية، المهمة والحيوية ل من المواضيع لمنظمات األعما

 األداء  أهمية تفعيل المسؤولية البيئية المستدامة من خالل االهتمام بتحسينالى المنظمات 

ومن أجل تحقيق األداء البيئي المستدام، تقوم المؤسسات اإلقتصادية بوضع أنظمة لإلدارة 

، إْذ توفر 14001واصفات القياسية الدولية أهمها المعيار أيزوالبيئية مستعينة في ذلك بالم

 مثل هذه المواصفات للمؤسسات جملة من األدوات تستخدم في تحسين األداء البيئي.

وتؤدي الحكومات دورا كبيرا في تشجيع المؤسسات على انتهاج تصرفات أكثر حماية 

للبيئة. فضال عن سن القوانين والتشريعات الرادعة بغرض التحكم في االنبعاثات الناجمة 

عن النشاط اإلنتاجي الملوث للبيئة، تبرز التشجيعات والحوافز التي تمنح للمؤسسات 

ارية تسمح لها بتحسين أداءها البيئي والتحكم فيه. وتكون تلك بغرض انتهاج نظم وأنماط إد

التحفيزات على شكل دعم مالي و مادي وكذلك أيضا فني و هذا من أجل وضع أنظمة 

ومدى  .14001مطابقة للمواصفات القياسية الدولية أهمها المعيار أيزو .لإلدارة البيئية 

 79.تضعه الدولة تحت تصرفها من الدعم المؤسسي والمالي والفني الذي ةاستفاد

أن األداء البيئي . 80يعرف األداء البيئي بأنه ميزة تنافـسية وأداء اقتصادي األداء البيئـي:   

هو عملية قياس النتائج إلدارة المؤسسات فيما يخص الجوانب البيئية مثالً )السياسة البيئية، 

من خالل التـأثير البيئـي  األداء البيئـييتوضح  .81واألهداف البيئية، والخطط البيئية( وغيرها

الحاصل نتيجة ممارسات عمليات األعمال للمؤسسة على بيئتها، وتعد ميزة تنافـسية مـن 

خالل هيمنة وسيطرة المؤسسة على المهارة أو الخاصية أو المعرفة البيئية التي تزيد مـن 

المنافـسين لهـا. لذا يوصف  كفاءة وفاعلية المؤسسة، وتسمح لها بالوصول إلى التفوق على

األداء البيئي بأنه منهج لتسهيل قـرارات اإلدارة بخـصوص الحفاظ على بيئة المؤسسة 

ً لمعايير البيئة  وإعداد باختيار المؤشرات، وجمع وتحليل البيانات وتقـديم المعلومـات وفقا

 . 82المعلومات والفحص الدوريالتقارير وتوصيل 

                                                                                                                                                      

إلدارة النظام البيئي. حققت اإلدارة التكيفية نجاًحا متباينًا في مجال إدارة النظام البيئي، « بالممارسة

ألن مديري النظام البيئي قد ال يكونون مزّودين بمهارات صنع القرار الالزمة لالضطالع بمنهجية 

فية. فضال عن قد تتداخل األولويات االقتصادية واإلجتماعية والسياسية مع قرارات اإلدارة التكي

اإلدارة التكيفية. لهذا السبب، ينبغي أن تكون اإلدارة التكيفية عملية اجتماعية وعلمية، تركز على 

 االستراتيجيات المؤسسية مع تنفيذ تقنيات اإلدارة التجريبية.

 



457 

 

ً جوهرياً ئيأهمية قياس األداء البي -أ  : تبرز أهمية قياس األداء البيئي كونه مكونا

ومهماً مـن األداء المتميـز لمؤسسات األعمال المعاصرة، وذلك لعدة أسباب منها؛ تتجه 

المؤسسات المعاصرة على نحو متزايد لتحمل مسؤولية أعمالها في البيئة، والتي جاءت 

لكشف عن األداء البيئي وقياسه، كما تعد نتيجة للكم المتزايد مـن القواعـد والتعليمات ل

عملية توثيق مؤشرات قيـاس األداء البيئي بشكل موثوق ضرورية لتجهيز المعلومات 

التخاذ القرارات التي تتـضمن تحقيـق األهداف البيئية، فضالً عن تخصيص موارد 

 هذه األعمال المؤسسة المحدودة لحل المشكلة البيئية يتطلب دليالً مقنعاً لدعم منافع مثل

يميل متخذو القرار في مؤسسات األعمال إلى تـأطير األداء البيئـي، وجعلـه معيـار 

استراتيجي وأخالقي في الوصول إلى األداء المتميز. إذ أن هناك العديد مـن 

المقترحـات والمداخل المختلفة التي تم تقديمها والتقنيات التي تم تطبيقها لقيـاس أداء 

السنوات القليلة الماضية منها التقييم الذاتي، والعائد على االسـتثمار، المؤسسة فـي 

ونظـام قيـاس أداء العملية، وتدفق العمل أساسه الرقابة، وضبط العملية اإلحصائية، 

فضالً عن نماذج تميـز األداء لمؤسسات األعمال كجوائز ديمنك في اليابان، ومـالكوم 

كما أن هناك 83. والجودة األوربية في أوربا، وغيرهـا بالـدريج فـي الواليـات المتحدة،

مجموعة من الجهود والدراسات كرسـت أنـشطتها لتطوير نظم لقياس أداء تأخذ بنظر 

االعتبار القضايا البيئية في اقتراح نظام لقيـاس األداء البيئي والذي أكد فيه على 

بيئي ضمن المستويات الرئيسة إمكانيـة اعتمــاد مجمـوعة من المؤشرات لقياس األداء ال

)وهـو اختصار لعنوان شبكة  (ENAPS) . فـضالً عن نظام قيـاس األداء84للمؤسسة 

 European Network For Advance العمل األوربية لدراسات قـدمت التـي

Performance Studies  المتقدم األداء مجموعة من مؤشرات لقيـاس األداء

المستوى اإلستراتيجي، والتكتيكي،  هي:ستويات أساسـية البيئـي من خـالل ثــالثة مـ

 .85والعملياتي فـي المؤسسة

إذاً ينبغي وضع معايير ومؤشرات لقياس األداء  تقييم األداء البيئي ومشاكله: -ب 

جميع المستويات والحصول على بيانات عن أداء المديرين في المجاالت البيئي على 

األداء البيئي عبر الوحدات المختلفة في المؤسسة، البيئية، وتحديد كيفية قياس معايير 

والحصول على بيانات مفيدة عن األداء البيئي تساعدنا في اتخاذ القرارات وتحسين 

لقياس األداء … األداء وتحقيق األهداف البيئية. كل ذلك يحتاج إلى الكثير من التنظيم

تقييم الحصول على البيئي يجب اعتماد مقاييس أو معايير على مستوى المؤسسة ل

الموارد الصديقة للبيئة وطريقة استخدامها واستهالك الطاقة ونسبة التلوث وإدارة 

النفايات. إذاً، يبدو لنا األن أن وجود معايير إلدارة األداء األخضر يتم اإلستناد عليها 

عند تقييم األداء البيئي يمثل مقدمة ضرورية لتحقيق األداء األخضر، مع مراعاة أن 

توافق معايير قياس األداء الوظيفي للموظف بعناية مع معايير المؤسسة الخاصة ت

 باألداء البيئي.
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وتجدر اإلشارة هنا بتوافر بعض مشكالت قياس األداء البيئي التي يتعين استكشاف 

كيفية الموازنة بينها وهي: كيف نحدد المقاييس التي تركز على السلوكيات البيئية 

ز على النتائج البيئية. وكيفية توزيع مسؤولية األداء البيئي بين والمقاييس التي ترك

الموظفين في مختلف إدارات المؤسسة . وكيفية االنتقال من إستخدام المقاييس لمراقبة 

األداء البيئي إلى إستخدام مثل هذه المقاييس لتقييم أداء الموظف في تحقيق أهداف 

، والتأثير على التقدم الوظيفي. من أجل األداء، وتوفير التقدير، وتحديد التعويض

الحفاظ على األداء البيئي الجيد، يجب على المؤسسات إنشاء نظم لمعلومات اإلدارة 

 ( وعمليات تدقيق بيئية.EMISالبيئية )

 

  سابعاً: اإلدارة الخضراء:

مفهوم اإلدارة الخضراء: يشير اللون األخضر الى معاني عديدة, يمكن أن تتعلق  .1

، والتجارة العادلة، CSRمثل االهتمامات البيئة والمسؤولية اإلجتماعية للمؤسساتبقضايا 

  والمياه النظيفة، ورعاية الحيوان، والمساواة، واالستدامة. 

ً اإلدارة الخضراء بأنها مبادرة تهدف الى التحسين المستمر أساس اإلدارة  وتعرف ايضا

األنشطة البيئية, واالتصال البيئي , والحفاظ البيئية مثل تطوير المسؤولية لدى العاملين عن 

 على التنوع البيولوجي, وكذلك انظمة اإلدارة البيئية.

وفي مجال األعمال يعني المصطلح مواءمة األداء البيئي للمؤسسات مع توقعات أصحاب 

المصلحة وقد يكون عند وصف المنتجات بأنها خضراء او حتى المنتجات المتشابهة قد 

 بطرق مختلفة.تكون خضراء 

ال تتعلق اإلدارة الخضراء بالعامل البشري في المؤسسة بل تتعلق بالمكونات الفردية 

للمؤسسة التي تتم إدارتها بطريقة تراعي الجوانب البيئية يتضمن مفهوم اإلدارة الخضراء 

مكونات مختلفة ويأخذ أشكال اعتماًدا على حجم المؤسسة ونوع العمل، وقد مختلفة في 

ومع ذلك يشير مفهوم اإلدارة الخضراء في المؤسسات إلى المجاالت التي تعمل  الغالب

 فيها المؤسسة وثم  اعتماًدا على المؤسسة يتم إستخدام أساليب مختلفة لإلدارة الخضراء.

هناك العديد فوائد تطبيق اإلدارة  فوائد اإلدارة الخضراء وتطبيق إدارة األداء األخضر: .2

المؤسسات، نتيجة قيامها باألنشطة المناسبة إلدارة الخضراء  الخضراء التي تعود على

المتمثلة، بزيادة أداء األعمال من خالل اللوائح البيئية واالبتكارات البيئية، واالهتمام بصحة 

وسالمة العاملين، وتعميق الثقة لدى الزبائن وتحقيق السمعة الجيدة للمؤسسة وزيادة 

تطوير فضال عن إعادة التدوير بجعل النفايات أكثر األرباح من خالل أنشطة البحث وال

 .فائدة

إذا هنا أتضح لنا أمران لتحقيق إدارة األداء األخضر، األول هو وضع معايير لألداء البيئي  

على مستوى المؤسسة لقياس األداء البيئي، والثاني هو إنشاء نظام لمعلومات اإلدارة البيئية 

والتدقيق البيئي كآلية توفر للمؤسسة بيانات مفيدة عن األداء البيئي تمكنها من معرفة 



459 

 

كالت البيئية المتكررة واتخاذ قرارات لحلها والحصول على تغذية راجعة عن األداء المش

. بالرغم من كل ذلك إال أن تثبيت معايير األداء 86البيئي في الماضي والمتوقع في المستقبل

البيئي على مستوى المؤسسة أو إنشاء مؤشرات أداء خضراء في نظام إدارة األداء، 

هناك حاجة أيًضا إلى توصيل المخططات الخضراء ومؤشرات األداء والتقييمات غير كافية. 

والمعايير إلى جميع مستويات الموظفين من خالل نظام تقييم األداء ومن خالل ربطه 

بالوصف الوظيفي بحيث يتماشى وصف الوظيفة مع المهام الخضراء واألهداف المراد 

نظام تقييم األداء ليشمل أبعاًدا جديدة تهتم تحقيقها، إْذ يجب على إدارة الموارد البشرية تعديل 

بتقييم أداء الموظفين حول قضايا مثل الحوادث البيئية والمسؤوليات البيئية وتطبيق السياسة 

على المديرين وضع أهداف وغايات ومسؤوليات خضراء إلداراتهم، وعليهم  يتوجب البيئية.

ق السياسة البيئية ضمن نطاق عملياتهم. تقييم عدد الحوادث البيئية، والتواصل الناجح لتحقي

ويجب على المديرين مناقشة أداء الموظفين وإعطاء التعليقات الالزمة ليس فقط خالل الوقت 

المحدد للتقييم، ولكن أيضا على مدار السنة. هذه الممارسة سوف تساعد الموظفين على 

 تحسين مهاراتهم وقدراتهم.

هي اإلدارة التي تهتم باإلشراف والرقابة على أداء  إدارة األداء إدارة األداء األخضر: .3

الموظفين واإلدارات بهدف تحقيق األهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية وثم  فهي إدارة تحدد 

شكل وخصائص األداء الفعال لتطوير األدوات واإلجراءات الالزمة لقياس وتقييم هذا األداء 

خضر في المؤسسة، يعد قياس األداء الوظيفي والقيام بتحسينه، ان ترسيخ وإرساء النهج األ

للموظف أحد الوظائف الرئيسية في إدارة الموارد البشرية الخضراء ثم وممارساتها في 

التوظيف األخضر، والتدريب والتطوير األخضر. ولدمج إدارة األداء باإلدارة البيئية تواجه 

ل مع النهج األخضر بطريقة المؤسسات عدة تحديات، فكيف يمكن إلدارة األداء أن تتفاع

إيجابية؟ ولتشجيع إنخراط الموظفين في النهج األخضر يمكن أن يطلب منهم تقديم أفكار 

خضراء تدرج كأهداف بيئية للسنوات القادمة وأن مدى تحقق هذه األهداف سينعكس على 

تقييمهم. هذا يساعد على أن تكون مخرجات الموظفين منسجمة وتوجهات المؤسسة نحو 

بيئة وتضمن عملية تقييم األداء ومناقشة األهداف البيئية معهم أثناء التغذية العكسية عن ال

أدائهم، كما يمكن تشجيع ثقافة التعلم عن اإلدارة البيئية وإستخدام معايير األداء البيئي، 

وتطوير نظم معلومات اإلدارة البيئية. تقديم مالحظات منتظمة للموظفين وفرق العمل 

 حول مدى تحقيق األهداف البيئية أو تحسين أدائهم البيئي.واإلدارة 

: اهتم أغلب الباحثون بموضوع اإلستراتيجية الخضراء لفاعليتها اإلستراتيجية الخضراء .4

في نبذ األنماط والسلوكيات السلبية في المؤسسة والعمل بروح الفريق الواحد و العمل 

  .الجماعي والفردي وفق المنظور األخالقي

ر االستراتيجية الخضراء حول طبيعة اعمال المؤسسة وبيئتها التي تعبر عن عملياتها تتمحو

وما تقوم بإنتاجه وبيعه واآللية المتبعة في تفاعلها مع األفراد داخل المؤسسة سواء كانت 

 .87كبيرة ام صغيرة, تبيع لمؤسسات اخرى ام للزبائن, تعمل في صناعة السلع ام الخدمات
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الى تقليل التأثيرات السلبية على النظام البيئي ضمن بيئة  اإلستراتيجية الخضراءتهدف 

االعمال المعاصر ولم يعد االستجابة لمتطلبات البيئة والتكيف معها خيار ولكن ضرورة 

اساسية من متطلبات البقاء وتطوير منظومة االعمال، وفي اطار هذه التحديات تظهر 

بيئة متطلب اساسي لقبول اسهامات اي منظمة ضمن المجتمعات االستدامة والمحافظة على ال

 التي تسعى إلى خدمتها.

 88.89 الستراتيجية الخضراء العديد من األبعاد منها:ابعاد اإلستراتيجية الخضراء:  .أ 
90.91 

 
 ( أبعاد اإلستراتيجية الخضراء3-10شكل )

ء فلسفة خاصة بكل : تعد اإلستراتيجية الخضرافوائد اإلستراتيجية الخضراء ومزاياها .ب 

مؤسسة تعكس التزامها االجتماعي ومسؤوليتها تجاه البيئة لتقليل األثار السلبية على 

البيئة وتحقيق مجموعة من المزايا و الفوائد التي تعود على المؤسسة بالربحية مثل 

زيادة اإليرادات وتقليل التكاليف والمخاطرات وتحسين سمعة المؤسسة وزيادة الموثوقية 

 عتمادية في أدائها. ومن بعض المزايا الخاصة باإلستراتيجية الخضراء هي: واال

 -تحسين المنتجات الحالية.  -تطوير عمليات توصف بأنها اقل ضررا على البيئة.  -)

تساعد المؤسسة في تمويل عملياتها واتخاذ القرارات اإلستراتيجية واستثمار تلك 

المؤسسة االغتنام الفرص لتكون خضراء اذ توجه  -القرارات في األعمال الخضراء. 

ولزيادة مكانتها التنافسية وتحسين  -يساعد ذلك في توفير فرص لتحقيق عائدات اعلى

جودة عملها(. وتعرف اإلستراتيجية الخضراء على إنها تحسين األداء البيئي من خالل 
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تنظيمي في تخصيص الموارد المالية والعمل على اعادة تصميم العمليات والتعاون ال

 . 92اطار توجه اخضر

هناك عدة اسباب تدفع المؤسسات الى تبني أسباب تبني اإلستراتيجية الخضراء :  .ج 

 (اآلتي:5-10اإلستراتيجية الخضراء منها كما يستعرضها جدول )

 ( أسباب تبني اإلستراتيجية الخضراء ومعوقاتها5-10)جدول 

 .93أسباب تبني اإلستراتيجية الخضراء

 األسباب الخارجية الداخليةاألسباب 

تقليل المخلفات الصناعية للحد 

من التلوث البيئي لحماية األنسان 

 وموارده وبيئة العمل المادية. 

تخفيض التكاليف من خالل اعادة تدوير 

النفايات وتحقيق األرباح ومزايا تنافسية 

 اعتمدا على تنفيذ برامج حماية البيئة. 

 

 .94اإلستراتيجية الخضراءمعوقات تطبيق  .د 

 صعوبة تغيير سلوك العاملين واقناعهم بصورة متساوية.  (1

 صعوبة تقييم جدوى تطبيق اإلستراتيجية الخضراء على سلوك العاملين.  (2

 عملية طويلة ومحرجة لتطوير نمط واسلوب حياة.  (3
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 المبحث الثالث
 والمقاييس.أساسيات في األداء العام والتقانة 

يعد قياس األداء عملية مستمرة وشاملة للتأكد من أن أنشطة المؤسسة وعملياتهـا مطابقة لما 

هو مخطط لها بقصد تحقيق أهدافها المستقبلية. توضح مقـاييس األداء كيفيـة إنجاز األعمال 

المستقبلية المؤسسة بصورة أفضل من األداء السابق، لذلك فإن قيـاس أداء المؤسسة يجب أن 

ً بالفاعلية والكفاءة.  يكون من المناسب هنا نذكر بأن قياس األداء لمؤسسات األعمال ومهتما

هو عملية ديناميكية )حركية( تتغير بمرور الزمن، فضالً عن تطور مقاييس األداء 

وأغراضها. وان قياس األداء هو تقديم بيانات ومعلومات كمية أو وصفية عـن العمليات 

المؤسسة بإنتاجها، فضالً عن كونها أداة تساعد علـى فهـم وإدارة والمنتجات التي تقوم 

 .وتحسين ما تعمله المؤسسة

 

تتوافر تحديات : أوالً: التقانة واألداء العام )األداء االقتصادي والمؤسسي والديناميكي(

م متمثلة بالمنافسة الشديدة والمتغيرات المتسارعة والتكنولوجيا الفائقة تجعل المؤسسات اليو

في موقف حياة أو موت. ويصبح بلوغ مستوى عادي من األداء غير كافي لوحده لمواجهة 

  أعاصير التغيير والمنافسة الشرسة و تلبية طلبات ورغبات الزبائن.

فال يمكن ألية مؤسسة أن تركن إلى ذات الطرق او التقنيات واإلستراتيجيات التقليدية السابقة 

ى تضمن بقائها، بل عليها أن تتميز في كل شيء، فال بد حت لعصر "الثورة التكنولوجية"

عليها السعي باتجاه التميز والتفوق المؤسسي. فالترابط بين التقانة وأداء المؤسسة تعد من 

المسائل المعقّدة والتي تتطلب التعامل معها بحذر شديد، إْذ تعد هذه المشكلة من المسائل 

 .95الجوهرية والمحورية

 Performance Measuresلقد طرح أكثر من رأي في مسألة مقاييس األداء 

والمقصود هنا بالمقاييس هي المستويات التي يعتبر عندها األداء مرضيا". بوصفها تلك 

. ومهما تكن مقاييس األداء فيشترط فيها أن تكون 96العناصر التي ستستخدم كركائز للتقويم"

داخلة فيها تعبر عن تلك التي يتطلبها أداء العمل دون زيادة صادقة بمعنى أن تكون العوامل ال

أو نقصان ويجب أن تكون سهلة وواضحة وباإلمكان أن يستخدمها الرؤساء في العمل 

 والمكلفون بعملية التقويم.

فيما وصف عملية تقويم األداء آخرون بكونها )نظام رسمي لقياس وتقييم التأثير في  

لسلوكية ومحاولة التعرف على احتمالية تكرار نفس األداء خصائص الفرد األدائية وا

. إن قياس األداء هو الوسيلة 97 والسلوك في المستقبل إلفادة الفرد والمؤسسة والمجتمع(

الصحيحة التي بواسطتها تحدد من خالل جميع العوامل المؤثرة في التقدم نحو الهدف بحيث 

 يكون قياسا شامال لجميع أبعاد األداء

األداء العام للمؤسسة هو المحصلة المتكاملة لنتائج أعمال  ات مؤشرات األداء:مستوي .1

المؤسسة او المؤسسة وتفاعلها مع بيئتها الداخلية أو الخارجية ويضم كل من المستويات 

المتمثلة بأداء المورد البشري )األفراد( في دوائرهم التنظيمية واداء الوحدات التنظيمية في 
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ؤسسة فضال عن األداء المؤسسي كلها في ظل بيئتها الداخلية والخارجية اإلطار العام للم

مستويات مؤشرات األداء  (4-10شكل)ويوضح                العامة والخارجية الخاصة.

 اآلتي:

 
 مستويات مؤشرات األداء (4-10شكل)

األداء  المرجع: نورة بنت عبدالرحمن، عمادة ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي، مؤشرات

والمقارنة المرجعية. )سلسلة مشروع تأسيس الجودة والتأهيل لإلعتماد المؤسسي 

 .15، ص 2015(.السعودية: جامعة األميرة، 4والبرامجي؛ 
 

،أن العالقة بين (Macro-Economies)يرى البعض من الناحية اإلقتصادية الكليّة

 من الغموض. تكنولوجيات المعلومات واإلنتاجية مازال يكتنفها الكثير

 We can see the computer age everywhere)) بقوله Solow98كما يشير 

but in the productivity statistics))   يمكن رؤية تكنولوجيات المعلومات"

واالتصال في كل مكان ماعدا عند الحديث عن اإلحصائيات المتعلقة باإلنتاجية، فهو بهذه 

المديرين باالستثمار في هذه التكنولوجيات. و منه فإن المالحظة يعيد النظر في اهتمام 

السؤال الذي يطرح نفسه بحدة هو هل هذه الفرضية التي تم إثباتها على مستوى االقتصاد 

 ؟.(Micro-Economic)الكلي ال يمكنها أن تتحقق على مستوى االقتصاد الجزئي 

إستخدام مصطلح "اإلدارة اإللكترونية" لذلك لو لم تكن هنالك عالقة بين التقانة واألداء لما تّم 

(E-Management) ولََما كانت هنالك آثار على الكفاءات وثم  على األداء. تجدر ،

 اإلشارة هنا بيان أثر تكنولوجيات المعلومات على األداء من ثالثة زوايا أهمها:

 أثر تكنولوجيات المعلومات على األداء:  .2

لقد بينت بعض الدراسات الميدانية أن هنالك تأثيًرا إيجابيًّا  األداء االقتصادي: .أ 

لتكنولوجيات المعلومات واالتصاالت على الناحية اإلقتصادية من خالل إسهامها في 

وذلك باالستناد إلى  زيادة إنتاجية العاملين، و التحّكم في التكاليف ووقت إنجاز المهام

من أو اإلنتاجية الكلية لعوامل اإلنتاج  (PMF)مقاربة اإلنتاجية المتعددة العوامل 

(PTF) 99.  
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إن اآلثار المرتبة على تعميم االتصاالت اإللكترونية، وتوّسع  األداء المؤسسي: .ب 

، وتعّدد البرامج المعلوماتية المتعلقة باإلدارة المندمجة (Intranets)انتشار اإلنترانت 

، مهّمة للغاية ؛ إْذ بيّنت بعض على التنسيق، من جهة، وتدفق المعلومات من جهة أخرى

ً كبيًرا في المعلومات من خالل استخدامات اإلنترانت  الدراسات أن هنالك تحسنا

(Intranet) والعمل التعاوني ،(Groupware) ، العمل وتدفق(Worflow) مّما ،

 أسهم بقـدر كبير في تطويـر طرق تقـاسم المعلومات في العديـد من المؤسسات.

إن تنمية تكنولوجيات  الديناميكي )التفاعل مع التغيرات المحيطية(:األداء  .ج 

المعلومات واالتصال تمّكن من تحسين كفاءات المؤسسة، إْذ يتعلق األمر أساسا بتحسين 

القدرة على التجديد والتوقع والتعامل مع البيئة التي تشكل الديناميكية واالضطراب وعدم 

  بة للمؤسسات اليوم.االستقرار فيها أكبر تحّدي بالنس

 

منذ أكثر من قرن، كتب" لورد كيلفين  ثانياً: مقاييس األداء: تصنيفات ومزايا واعتبارات:

"قائال": عندما يكون بإمكانك قياس ما تتحدث عنه وتعبر عنه في صورة أعداد وأرقام، فإن 

ي صورة ذلك يعني أنك تعرف شيئا عنه، ولكنك عندما تعجز عن قياسه أو التعبير عنه ف

كما يضيف" جينز "بأن":  ".عددية، يكون معنى ذلك أن معرفتك به ضئيلة أو غير مرضية

إن قياس األداء  ".ما يتم إخضاعه للقياس بالطريقة السليمة، يزداد احتمال أدائه بطريقة سليمة

هو الوسيلة الصحيحة التي بواسطتها تحدد من خالل جميع العوامل المؤثرة في التقدم نحو 

والجدول التالي يوضح المقاييس األكثر  .دف بحيث يكون قياسا شامال لجميع أبعاد األداءاله

  .100إستعماال لقياس األداء

هناك العديد من المداخل النظرية واإلجرائية لقياس أداء العمل. يمكن إدراج بعض  .1

كما   Classification of Performance Measuresتصنيفات مقاييس األداء 

 اآلتي:( 6-10جدول )يستعرضها 

 ( تصنيفات مقاييس األداء6-10جدول ) 

 بعض أنواع المقاييس الباحث

مخامرة
101
 

هي التي تبقى على أساس مقارنه أداء الفرد  المقاييس المقارنة:

العامل بزمالئه في العمل ضمن الوحدة اإلدارية الواحدة وتشمل هذه 

المقاييس على الترتيب البسيط، التوزيع اإلجباري المقارنة المزدوجة 

 قوائم االختبار. 

: هي التي تقوم على أساس مقارنه أداء الفرد بمعيار المقاييس المطلقة

وبشكل مسبق. وتشمل النوع الثاني المقاييس المتدرجة التقليدية محدد 

 التي تقيس أداء الفرد أما على مقياس بتدرج ضعيف إلى ممتاز.

ويشمل النوع الثاني من المقاييس كنظام القوائم السلوكية المتدرجة  

 . M.B.Oونظام المالحظة السلوكية واإلدارة باألهداف.

: مثل حجم اإلنتاج أو البيع أو الغياب أو الملموسةالمقاييس المادية 



465 

 

 الشكاوى وهذه تتميز بسهولة قياسها ووقتها. 

 102هاشم

نعني بها كمية األداء وجودة األداء وفي هذا  مقاييس نواتج األداء:

النوع من المعايير يتم التركيز على نتائج أداء المرؤوس من كمية 

 وجوده معينة.

تتمثل بمعالجة شكاوى الزبائن، أداره  مقاييس سلوك األداء:

االجتماعات كتابه التقارير، المواظبة على العمل، التعاون مع 

الزمالء، قياده المرؤوسين، إْذ يتم باالعتماد على معايير غير مباشرة 

ألنها ال تمس نواتج األداء بل تمس األسلوب والسلوك اللذين تم 

 االعتماد عليهما للتوصل إلى النتائج.

تتمثل بالمبادأة واالنتباه والدافعية العالية مقاييس الصفات الشخصية: 

واالتزان االنفعالي، ويمكن اللجوء اليها حين يتعذر التوصل إلى 

معايير نتائج األداء أو سلوك األداء ومعايير الصفات الشخصية هي 

أقل المعايير دقة ألنها التصف األداء وإنما تصف الشخص القائم 

فإذا توافرت فيه صفات معينة فان أداءه من المحتمل أن يكون باألداء 

 ممتازاً.

103
Harris 

تستخدم هذه المقاييس  مقاييس األداء الموضوعية )غير الذاتية(:

بالنسبة لبعض األعمال القابلة للقياس الكمي مثل المبيعات وعدد 

الوحدات المنتجة وفي بعض األحيان تكون هذه المقاييس عاجزة عن 

عكس أداء الفرد بالصورة الدقيقة لتأثر أداء الفرد بالعديد من 

 المتغيرات الخارجة عن أرادته. 

تستخدم هذه المقاييس  الموضوعية )الذاتية(:مقاييس األداء غير 

بالنسبة لألعمال التي ال يمكن إخضاعها للقياس الكمي مثل أعمال 

توجيه الخدمة المعتمدة على المعرفة السائدة اليوم ففي هذه الحالة 

وغيرها من الحاالت يجب على المؤسسات أن تعتمد على األحكام 

 الذاتية ألداء الشخص العامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موفق جواد 

المنصوري
104
 

هي مقاييس مفيدة عند مقارنتها بالتقاريرالسابقة  المقاييس المالية:

ً وهي  لمدة زمنية أطول أي مع ما مضى وما هو موجود حاليا

ً لقياس الربحية، تستخدم بعض من هذه  المقاييس األكثر استخداما

المقاييس بصورة مجتمعة إلعطاء المؤسسة صورة واضحة عن أدائها 

لسهم الواحد، العائد على ربحية ا -خالل مدة السنة المالية، ومنها:

المبيعات، معدل العائد على حق الملكية، ومعدل العائد على االستثمار 

ً لقياس أداء المؤسسة فيما يتعلق باألرباح,  الذي هو أكثرها استخداما

على الرغم من اإلستخدام الواسع لهذا المقياس اال أنه يعاني من بعض 

الندثار، االختالف في المساوئ منها: االختالف في طرق إحتساب ا

تقييم الموجودات الثابتة، االختالف في أساليب تحديث الحسابات
.
 

تتميز هذه المقاييس بدرجة عالية من  مقاييس الموارد البشرية:

الموضوعية, ومن هذه المقاييس إنتاجية الفرد، نفقات البحث 

والتطوير، ونفقات التدريب على كل فرد، ويعاب عليها في تحديد 
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مقاييس النجاح، فبعضهم يجد ان تطوير األعمال المقياس األساس 

للنجاح، في حين يجد آخرون ان إنتاجية الفرد هي المقياس 

األساس
105.

 

تعد مقاييس التسويق مثل حجم المبيعات،الحصة  مقاييس التسويق:

السوقية، من المقاييس التي تنسجم مع قابلية قياس األداء المؤسسي او 

التنظيمي وإن درجة التفوق السوقي التي يصلها المنتوج مقياس 

أساسي لألداء التنظيمي ويعاب عليها صعوبة تحديد المقياس األفضل 

أن هذه المقاييس تبين أداء المؤسسة ألداء الحصة السوقية، فضالً عن 

في الماضي
106
 . 

قُسمت عمليات التحول التي تنفذها  مقاييس نوعية تحول المؤسسة: 

المؤسسة إلى: التخصص التكيفي، وهو عملية رفع مستوى التوافق 

بين المؤسسة وبيئتها والتعميم التكيفي، ويركز على استثمار ما لدى 

د لرفع مستوى قدرة المؤسسة على المؤسسة من صافي فائض الموار

التكيف في بيئات غير مستقرة، وهو ضروري للمؤسسة لكي تضمن 

 البقاء في األجل الطويل

تستخدم معظم المؤسسات قيمة  مقاييس قيمة ملكية حملة األسهم:

ثروة حملة األسهم مقياساً مفضالً لقياس أداء المؤسسة وفعالية اإلدارة 

ن هذه المؤسسات تعتقد إن المقاييس المحاسبية اإلستراتيجية , وذلك ال

مثل العائد على االستثمار، العائد على حق الملكية وغيرها هي 

مؤشرات غير معتمدة للقيمة اإلقتصادية للمؤسسة، ويبين هذا المقياس 

فيما إذا كانت المؤسسة تحقق نسبة عائد اكبر مما يطالب به 

 المستثمرون في سوق األوراق المالية.

إن األداء الوظيفي لرئيس المؤسسة  مقاييس تقويم اإلدارة العليا:

م من مجلس اإلدارة عن طريق اللجان  وأفراد اإلدارة العليا يقوَّ

الفرعية لإلستراتيجية والمراجعة والرواتب, ويركز مجلس اإلدارة 

 ً وقيمة ملكية حملة  ROI ،ROE ،EPSعلى إجمالي الربح مقاسا

 األسهم.
  

أن المقاييس مهما تعددت أو تنوعت فقد اعتمدوا في ضوء عرض الباحثين المتعلق 

بأنواع المقاييس على المقاييس المفردة و المركبة في قياس األداء وان بعضها المعتمد 

أعاله تقيس األداء في الماضي, وتركز األهداف قصيرة األمد من دون التركيز على 

ات والتي تكون مهمة في إكمال العمل وتحقيق أهدافه. األهداف بعيدة األمد. أو المخرج

قد تنطبق هذه المقاييس في مؤسسة ما في ظروف ما وال تنطبق على مؤسسات بنفس 

الظروف في مدة زمنية معينة. وصنفت بعض هذه المقاييس إلى مقاييس سلوكية 

لمقاييس وشخصية ومادية ومالية وتسوقيه ونوعية وزمنية وإدارية. يمكن تطوير هذه ا

األداء من خالل التعرف على أبعاد األداء التي سيتم التطرق إليها الحقا. وفي ضوء ذلك 

تختلف مقاييس األداء من هدف آلخر ويعتمد هذا األداء على الجهة المستفيدة ويمكن 
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 -تصنيف الجهات المستفيدة وذات المصلحة في أداء المؤسسة وهم:) المساهمون 

لبيئة والزبائن وآخرون( ولكل فئة من هذه الفئات مقاييس محددة المجتمع وا –الموظفون 

 "Peter Druker"تحقق من خاللها مصالحها، وقد وضع عالم اإلدارة األمريكي 

مجموعة من أهداف األداء المؤسسي من الممكن استخدامها كمعايير للقياس: )) الموقف 

 -الرغبة -اإلنتاجية  -د المؤسسةإستخدام موار -اإلبداع في مجال التكنولوجيا -التنافسي

 المسؤولية اإلجتماعية((.  -تطوير أداء العاملين -تطوير القوى البشرية 

بما ان بعض المقاييس تعبر عن هدف منفرد او مجموعة أهداف متعددة، فمن المناسب 

ان تعدل المؤسسة طرق قياس أدائها على وفق معايير مركبة وليست منفردة حتى تقترب 

 ق مستويات األداء المتميز.من تحقي

ترتبط وتؤثر قرارات اإلدارة في األداء لكن من الصعوبة مزايا قياس األداء:  .2

قياسها، و يرجع ذلك أساًسا إلى اعتبار األداء كمحصلة لعدد كبير من القرارات المتخذة، 

والتي تختلف في طبيعتها وفي درجة أهميتها، وبالتالي فإن إغفال جانب من هذه 

. ومن أهم المزايا التي تتحقق للمؤسسات 107القرارات سيقود حتما إلى استنتاج خاطئ

 : 108عندما تقوم بتطبيق نظم القياس

يساعد قياس األداء في تحديد ما إذا كانت المؤسسة تحقق احتياجات الزبون أم ال.  .أ 

وهنا يجب مدير المؤسسة أن يسأل: هل نحن على علم بنوعية المنتجات والخدمات 

 ي يحتاجها الزبون ؟.الت

يساعد قياس األداء المؤسسة في فهم العمليات التي تقوم بها. فهو يؤكد ما تعرفه  .ب 

المؤسسة ويوضح ما ال تعرفه. والسؤال هنا هل القائمون على المؤسسة لديهم خلفية 

 بالمشكالت التي تواجه المؤسسة ؟.

لحقائق وليس على التأكد من أن القرارات التي يتم اتخاذها تكون على أساس ا .ج 

العواطف أو اآلراء الشخصية. والسؤال هل القرارات تتخذ بناء على المستندات 

 والوثائق أم على الحدس والتخمين والتحيز الشخصي؟.

توضيح أي األماكن أو القطاعات في المؤسسة تحتاج إلى إجراء التحسين  .د 

سة ؟، وكيف نستطيع والتطوير. والسؤال ما هي األماكن التي تعمل بكفاءة في المؤس

 إجراء التحسن والتطوير في األماكن التي تحتاج إلى ذلك؟

يساهم قياس األداء في التأكد من أن التحسين والتطوير الذي تم التخطيط له قد حدث  .ه 

 بالفعل؟، والسؤال، هل لدينا صورة واضحة عن التحسينات التي تمت في المؤسسة ؟.

ت التي تظهر نتيجة التحيز الشخصي، يساعد قياس األداء في تحديد المشكال .و 

واالعتماد على العاطفة. فلو تم القيام باألعمال لفترات طويلة بدون القيام بقياس األداء 

لها على افتراض أنها تتم بشكل جيد، فربما تكون النتائج صحيحة أو غير صحيحة، 

بطريقة ولكن بدون قياس األداء ليست هناك وسيلة تحدد هل األعمال المنجزة تمت 

 صحيحة أم ال.
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: ان الهدف من تطبيق االعتبارات التي يجب مراعاتها في نظم قياس األداء .3

المؤسسات لنظم قياس األداء هو إنجاز رؤيتها وتحقيق األهداف اإلستراتيجية لعمالئها. 

 هي:  109وثم  يجب مراعاة االعتبارات اآلتية في نظم قياس األداء

يجب أن تكون أهداف  اإلستراتيجية وتحقيقها للمؤسسة:كتابة وتحديدها الرؤية  .أ 

ومقاييس األداء محددة بدقة. هذا فضال عن إمكانية تحقيقها وفي نفس الوقت تكون 

قابليتها للقياس. ويجب أن يكون هناك ارتباط بين نظم قياس األداء في المؤسسة 

 والتخطيط اإلستراتيجي والتخطيط التشغيلي. 

: قبل تحديد المقاييس، يجب على المؤسسة تحديد وفهم الصحيحةقياس األشياء  .ب 

العملية المراد قياسها. لذلك، يجب على المؤسسة تحديد العمليات الرئيسية ووضعها 

في مخطط التنفيذ لضمان تنفيذها، بدالً من افتراض أنها مفهومة. وتأكد من اختيار 

 .المقاييس الصحيحة لقياس نجاحها

: يسعى الموظفون ومتخذو القرار في المؤسسة لتحقيق غاية القياس وسيلة وليس .ج 

النتائج المرجوة، والتي هي جوهر رؤية المؤسسة واستراتيجيتها. يركز على األهداف 

التنظيمية التي تستخدم مؤشرات األداء لقياس األهداف المحققة، لكنه ال يركز على 

 يس غاية.قياس فترة محددة. لذلك، يبدو أن قياس األداء وسيلة ول

 

تواجه دراسة األداء وقياسه تحديات عديدة تتمثل في ثالثاً: التمييز بين المؤشر والمعيار: 

تباين المفهوم ومؤشرات قياسه على أساس تباين أهداف المؤسسات وطبيعتها واختالف 

أهداف الجهات المرتبطة بها مما يتوجب تحديد نوع المقاييس المناسبة التي يمكن استخدامها 

قياس األداء، وتحديد أهميتها، ومصادر المعلومات المعتمدة في القياس، وكيفية دمج  في

  قياسات مختلفة لتقديم صورة حقيقية عن المؤسسة, لذلك يختلف الباحثون في قياس األداء.

كمفهوم عام بانه وسيلة قياس يمكن االستعانة بها في اتخاذ قرار  Criteriaيعرف المعيار

حالة معينة. وقد يأخذ هذا المعيار اشكاال مختلفة، فقد يكون قاعدة حكم موضوعي على 

قانونية او اقتصادية او اجتماعية او سياسية وقد يكون عبارة او جملة قياسية او قاعدة 

رياضية تأخذ شكل نسب ومعدالت تغذى بمعلومات احصائية ومن واقع المؤسسة. وعادة ما 

لجهات الى المعايير الرياضية الرقمية ألنها اكثر دقة يركن المحللون والمقيمون لنشاط هذه ا

 .110في التعبير عن واقع الظاهرة او الحالة المدروسة

كذلك يعرف المعيار بأنه مستوى أداء مستهدف يقاس به األداء الفعلي في أي من األنشطة.  

ير وتختلف المعايير باختالف الوظائف فهنالك بعض الوظائف تتطلب التركيز على المعاي

الكمية )الوظائف اإلنتاجية( في حين أن بعض الوظائف واألعمال تتطلب معايير نوعية 

 كالوظائف القيادية والعلمية والبحثية التي تتميز بصعوبة تحديد مخرجاتها بدقة. 
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( األساس أو األسس لمستويات األداء المرضي الذي يقارن Standardsالمقصود بالمعايير)

العاملين، وتحديد هذه األسس مهم جدا لتبصير العاملين بما مطلوب منهم القيام به أداء األفراد 

المؤشر( والتمييز بينهما  -المعيار –ومن المفيد هنا تناول هذه المفاهيم الثالثة )المقياس  به.

وربما يحصل االلتباس او التداخل حول استخدامها وماهية الدالئل التي يجب مراعاتها عند 

 تيجية قياس األداء.صياغة إسترا

والكلمة مشتقه باألصل من اللغة اإلغريقية والمعيار هو  (Criteria) المعيار باإلنجليزي 

القاعدة أو المبدأ األساسي لتقييم أو اختبار شيء ما. وهو عبارة عن طرق ونظم متفق عليها 

كينونته وقد للفحص واالختبار ألي شيء يتطلب التأكد من مطابقته لقياسات معينه تثبت 

مواد وغيرها،  يتعلق األمر بجودة منتج، إدارة عملية, كفاءة آلة, تقديم خدمة معينة أو توريد

 .(Criterion)وجميع أنواع القياس هي جزء من عمليات المعاير

أن وضع أهداف ال تستند إلى الواقع إْذ تكون غير ممكنعة التحقيعق بموجعب المعوارد والطاقعات 

ايير غيععر واقعيععة وال تعطععي مؤشععر عععن حقيقععة الجهععد المبععذول واألداء المتاحععة سععتجعل المععع

اإلنتععاجي للمؤسسعععة. وكععون المعيعععار هعععو وسععيلة للقيعععاس فسعععيكون قاصععراً ععععن قيعععاس األداء 

واألهداف بسبب عدم واقعيتها، وكذلك هو الحال فعي أي مؤسسعة تكعون أهعدافها غيعر واضعحة 

لسععيطرة المعياريععة للقضععية الموضععوعة تحععت أو مغععالى فيهععا. أن المعععايير تعكععس نموذجععاً ل

النظر، كما تمثعل أفضعل تطبيعق يعكعس توقععات األفعراد عنعدما يعتم مقارنعة األداء الفعلعي بتلعك 

 المعايير. 

لذا يتطلعب اختيعار المناسعب منهعا والمعتالئم معع لكعل نشعاط المعراد تقييمعه معن بعين الكعم الكبيعر 

منهعا دوره فعي عمليعة تقيعيم األداء لكعل جانعب معن  والمتعدد من المؤشرات والمعايير التي لكل  

جوانب عمليات المؤسسعة. وقبعل عمليعة االختيعار للمععايير والمؤشعرات البعد معن التطعرق أوالً 

لمفهععوم المؤشععر والمعيععار ليكععون مععدخالً أساسععياً لعمليععة االختيععار واالسععتنباط. لععذا سععنورد فععي 

 بينهما، وعلى النحو اآلتي:   من تلك المفاهيم التي تميز  111( جملة7-10جدول )
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 .المعيار(  –( التميز بين مفهومي )المؤشر7-10جدول )

 المؤشر المصدر

(INDICATEUR). 

  CRITERIAالمعيار

ديوان 

الرقابة 

المالية في 

جمهورية 

 العراق

هو مجموعة من الدالالت التي 

تؤشر النشاط الذي تقوم بقياسه 

 وتقييم أدائه

ألغراض القياس أو أسس توضع 

المقارنة بوصفها أساساً أو أنموذجاً 

لما يجب أن يحتذى به من سلوك 

 أو إجراء أو عمل معين.

الجمعية 

العربية 

العامة 

ألجهزة 

الرقابة 

 العليا

وسيلة يمكن بواسطتها التعرف 

على مستوى التطور أو التغيير 

الحاصل من الفعالية أو النشاط 

 موضوع المقياس.

 

طريقة أو مسطرة القياس  وسيلة أو

التي يمكن بواسطتها إجراء 

المقارنة أو الفحص ولمعرفة اتجاه 

أو حجم أو سعة التغيير أو التطور 

الذي تظهره المعلومات أو البيانات 

 المقدمة عن المؤشر المقياس

مجمع 

المحاسبين 

القانونيين 

TCA 

الوسيلة التي يقاس من خاللها 

أو  مدى تحقيق المنشأة ألهدافها

 112النتائج المرغوبة لديها

هو رقم محدد لعنصر معين 

محسوباً على أساس تجارب 

الماضي واألحوال الحاضرة 

وتقدير ما سيحدث في المستقبل، 

أو أنه ميزان وضع لمقياس جودة 

 .113األداء وكفاءته وفعاليته

عادل 

جاسم 

 الحسون

 

يعرف المؤشر بأنه ))الداللة 

التي تؤشر وتقدم فكرة عن 

مستوى األداء أو النشاط الذي 

تقوم بقياسه مثل مؤشرات 

اإلنتاج واإلنتاجية والقيمة 

 المضافة وغيرها(( 

يمثل األداء أو اإلنجاز أو النتيجة 

التي يفترض تحقيقها لوحدة  ما في 

 ظل ظروفها وإمكانياتها 

الذي يحتوي عدداً من المعايير التي يقيس كل منها فعالية  تعد المؤشرات اإلطار

من الفعاليات ضمن النشاط الواحد ، يمكن القول بأن المؤشرات بما تحتويه من 

 معايير إنما تستخدم وسيلة لقياس األداء.

تقدم اغلب األدبيات اإلدارية مفهوماً مشتركاً للمعيار والمؤشر وتعّدهما وجهين لعملة واحدة   

إال أن البعض من الباحثين ميزوا بينهما بالرغم من اعترافهما بالتشابه الكبير بين المفهومين، 

باط لبيان ماهية كل منهما والوظائف الواجب توافرها لتحديد المعيار والمؤشر، هنالك ارت

ً مشتركاً فهما  وثيق بين المعايير المستخدمة واألهداف الموضوعة للمؤسسة. يعدان، مفهوما
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للمعيار والمؤشر واحد لقياس األداء سواء بإطار عام أو بنسب معينة أو بأرقام محددة تعطي 

دالئل عن النشاط المراد تقييمه وتساعد بإعطاء رأي عن كفاءة وفعالية المؤسسة، يأخذ 

 صفة العمومية وأقل تحديد من مقياس األداء الذي توفره المعايير.  المؤشر

إْذ يجب وضع معايير متالئمة مع األهداف المحددة لها، تعد المؤشرات والمعايير من أهم  

األسس التي تقوم عليها عملية تقييم األداء المؤسساتي، إذ أنها المقياس الحقيقي الذي يؤشر 

نحرافها عن أهدافها المرسومة. لذا فإن مهمة تقييم األداء تعتمد كفاءة أداء المؤسسة ومدى ا

في نجاحها على دقة ومالءمة المؤشرات والمعايير وقابليتها على القياس واالحتساب لتؤدي 

. إال أن وضع أهداف غير واقعية أو غير 114الغرض المطلوب منها في عملية تقييم األداء

اسب للقياس ومن ثم فقدان أحد األسس األساسية لتقييم واضحة سيؤثر سلباً في إعداد معيار من

 األداء وهي وضع معايير مناسبة للتقييم.

يستدل فكرياً، بأن كالً من المعيار والمؤشر يعدان، وسائل لقياس األداء سواء بإطار عام أو 

 بنسب معينة أو بأرقام محددة تعطي دالئل عن النشاط المراد تقييمه وتساعد بإعطاء رأي عن

كفاءة وفعالية أي تنظيم، إذ أن المؤشرات هي اإلطار العام الذي يحتوي المعايير التي تقيس 

كل منها فعالية من الفعاليات ضمن النشاط الواحد. وبذلك يمكن تفصيل المعايير إلى أنواع 

حسب طرائق تكوينها. وتعكس ووجهات النظر الفكرية تباينا يؤدي الى تعدد المعايير 

ي عملية التقييم إْذ كل مجموعة منها تعبر عن الحالة المطلوب قياس أدائها لذا المستخدمة ف

اختلف تصنيف المعايير ومجاميعها، فمنها ما يتسم بالعمومية واآلخر أكثر تفصيالً وتفرعاً 

 والتي يتم استعراضها على النحو اآلتي:

 رابعاً: شروط المعيار الجيد وانواع الرئيسة للمعايير: 

 عيار الجيد:شروط الم .1

 الواقعية: معايير مناسبة للواقع، ال مبالغة فيها. -أ 

 اإلرتباط بالنشاط: المعيار الذي ال يرتبط بالنشاط هو معيار عديم القيمة. -ب 

 الدقة: محدد بدقة حتى ال يصبح عرضة للتأويل أو التفسير بصورة غير مقبولة. -ج 

 المرونة: يتغير المعيار كلما تغيرت الظروف. -د 

 في عدد المعايير: حتى ال تتعقد العملية الرقابية.عدم المغاالة  -ه 

تتباين أنواع لألداء فيما بينها ويعود ذلك الختالف توجهات  :االنواع الرئيسة للمعايير .2

الباحثين ولتعدد المعايير وتنوعها المستعملة لتصنيف األداء، ومن أهم المعايير التي تم 

لمؤسسات اعداداً كثيرة من المعايير والنسب تستخدم في تقييم اداء ا االستناد إليها والتي

ومرد ذلك تباين انشطة هذه الوحدات وتعدد منتجاتها وتنوع فعالياتها سواًء أكان ذلك على 

مستوى النشاط ام على مستوى الوحدة نفسها، وعلى هذا االساس فقد افردت انواع من هذه 

ها تعالج جانبا تقييميا معينا المعايير والنسب لكل نشاط او فعالية وصارت كل مجموعة من

من جوانب تقييم األداء. ونستعرض بإيجاز االنواع الرئيسة للمعايير وكما تظهر في جدول 

 ( اآلتي:10-8)
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 حسب األدبيات اإلدارية المتخصصة. 115( االنواع الرئيسة للمعايير8-10جدول )

 المعايير الكلية الجزئية

 المعايير الكلية
1 المعايير الجزئية 

تختص المعايير الكلية في بحث العالقة بين 

المخرجات وبين جميع عناصر االنتاج التي 

 استخدمت في الحصول عليها

تهتم المعايير الجزئية بالعالقة بين المخرجات 

وبين كل عنصر من عناصر االنتاج على 

.انفراد كالعمل او المواد او رأس المال
 116

 

 الصافية:المعايير االجمالية والمعايير 

 المعايير الصافية المعايير االجمالية

تأخذ المعايير االجمالية بالقيم االجمالية 

للمتغيرات االنتاجية والمالية واإلقتصادية 

 في الوحدة.

تأخذ المعايير االجمالية بالقيم االجمالية 

للمتغيرات االنتاجية والمالية واإلقتصادية في 

 الوحدة

 والمعايير المادية:المعايير القيمية 

 والمعايير المادية المعايير القيمية

المعايير القيمية تستخدم قيمة المتغيرات 

وفي المعتاد العملة  -مقاسة بعملة معينة 

 في حساباتها -الوطنية 

المعايير المادية فأنها تستخدم كمية المتغيرات 

كأن تكون جرار زراعي او طن سمنت او متر 

 او ساعة عمل... الخقماش او لتر زيوت 

 المعايير الكمية والمعايير الوصفية:

 والمعايير الوصفية المعايير الكمية

فتستخدم المعايير الكمية البيانات 

والمعلومات واالرقام في قياس حجم النشاط 

 وتناسبه مع االنشطة االخرى

المعايير الوصفية فأنها تعتمد الوصف 

والقياسات االعتبارية بسبب صعوبة قياس 

الحالة موضوع البحث كصعوبة قياس رضا 

العمال او رضا الزبائن او العالقة اإلنسانية بين 

وسين وغيرها من الحاالت والمرؤ الرؤساء

 .السلوكية

                                                           
  حسب معيار الشمولية: فحسب هذا المعيار يمكن تقسيم األداء  الجزئية:المعايير الكلية والمعايير

: يتجسد في اإلنجازات التي ساهمت كل الوظائف واألنظمة األداء الكلي إلى أداء كلي وأداء جزئي:

الفرعية للمؤسسة في تحقيقها دون انفراد جزء أو عنصر لوحده في تحقيقها ومن خالل األداء الكلي 

ى مدى تحقيق وبلوغ المؤسسة ألهدافها العامة كاالستمرارية والنمو والربحية، يمكن الحكم عل

 الشمولية...وغيرها.

 ويقصد به األداء الذي يتحقق على مستوى األنظمة الفرعية للمؤسسة والوظائف األداء الجزئي: 

اء الجزئية( وهو األساسية. واألداء الكلي في الحقيقة هو عبارة عن تفاعل أداء األنظمة الفرعية) األد

ما يعزز فكرة أو مبدأ التكامل والتسلسل بين األهداف في المؤسسة.
 1
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 المعايير االعتيادية والمعايير القياسية:

 المعايير القياسية االعتياديةالمعايير 

تبنى المعايير االعتيادية على واقع 

 المؤشرات في المؤسسة.

تبنى المعايير القياسية على مجموعة من 

المؤشرات منها واقع المؤشرات في الوحدة 

والوحدات االخرى المشابهة وغيرها من 

المؤشرات وتشكل المعايير القياسية اساسا 

 للمقارنة والتقييم.

 المعايير المالية والمحاسبية والمعايير اإلقتصادية:

 المعايير اإلقتصادية المعايير المالية والمحاسبية

وتعتمد المعايير المالية والمحاسبية 

المؤشرات المستقاة من السجالت المالية 

والمحاسبية للشركة كاألرباح وااليرادات 

والنفقات والموجودات والمطلوبات 

لغرض تحديد العالقة بين  والمبيعات...الخ

هذه المؤشرات والوقوف على كفاءة االدارة 

في حسن تدبير االموال وتوظيفها في تحقيق 

 اهداف الوحدة.

اما المعايير اإلقتصادية فتعني بمفهوم العمل 

كعامل اساسي وحاسم في العملية االنتاجية واما 

العناصر االخرى فتحول الى قيمة عمل مادية 

قسمة قيمة المخرجات او وذلك عن طريق 

المدخالت على متوسط االجور السنوية 

للعاملين، وبعبارة اخرى فأن المعايير 

اإلقتصادية تأخذ بالعمل الحي والعمل المتجسد 

من المعدات والمكائن والمواد االولية وراس 

المال وغيرها من عناصر االنتاج االخرى عند 

قياس مساهمة عناصر االنتاج في العملية 

 نتاجية.اال

 المعايير الموضوعية والمعايير التخمينية:

 المعايير التخمينية المعايير الموضوعية

إْذ تعبر المعايير الموضوعية عن حقيقة 

النشاط باالستناد الى جميع ما متوفر من 

 معلومات عنه

المعايير التخمينية فتعتمد على التقدير 

الشخصي والخبرات المتراكمة لدى المحاسبين 

والمحللين والمدراء والباحثين السيما في تلك 

االنشطة التي يصعب او يتعذر فيها الحصول 

 على المعلومات والبيانات عنها.
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 المعايير الفنية النظرية والمعايير الفنية الممكنة:

 المعايير الفنية الممكنة المعايير الفنية النظرية

إْذ تستند المعايير الفنية النظرية على 

المعلومات المستلة من تكنولوجيا المكائن 

واآلالت والمعدات كالطاقة التصميمية 

والطاقة القصوى، كأن يقال ان الطاقة 

( 250( هي انتاج )Xالتصميمية للمعمل )

الف طن سمنت سنويا ويستخدم مواد اولية 

محددة باألوزان واالحجام ويعمل في تشغيله 

عدد معين من العمال والمشرفين 

اريين... الخ، وتؤخذ من المعلومات واالد

ذات الصلة بتصميم مكائن المعمل وقدراتها 

 االنتاجية.

اما المعايير الفنية الممكنة فهي التي تعتمد على 

المعايير النظرية ولكن بعد االخذ بعين االعتبار 

كل ما من شأنه تعطيل جزءاً من القدرات 

التصميمية لوسائل االنتاج، وعلى هذا االساس 

فأن المعايير الممكنة تأخذ بالبيانات 

والمعلومات المستقاة من الطاقة المتاحة 

 والطاقة الفعلية والطاقة المخططة.

األداء التقني: ويظهر في ميل المؤسسة إلى  

 السيطرة على مجال تكنولوجي معين.

 

 المعايير الذاتية والمعايير اإلجتماعية: 

 اإلجتماعيةالمعايير  المعايير الذاتية

فالمعايير الذاتية تعبر عن مدى تحقيق 

الوحدة لألهداف الخاصة بها على اعتبارها 

المؤسسة تسعى لتحقيق الربح )اقصى 

 االرباح(

اما المعايير اإلجتماعية فأنها تنصب على قياس 

مدى تحقيق الوحدة لألهداف التي يريدها 

المجتمع بعيدا عن المصالح الذاتية لها، 

البطالة او توفير سلعة او خدمه معينة كتقليص 

بأسعار مخفضة او المساهمة في رفع المستوى 

المعاشي وتحسين الوضع االقتصادي لمنطقة 

 جغرافية معينة وما شابه ذلك.

يعني مستوى الرضا  األداء االجتماعي

والتالحم لدى العاملين وهو بمثابة المرجع 

لموقف العاملين اتجاه السياسة اإلجتماعية 

للمؤسسة، كما يقول أحد الباحثين: "ال يمكن 

للمؤسسة أن تحسن صورتها باالعتماد على 

األداء اإلقتصادي أو التكنولوجي فحسب بل إن 

األداء االجتماعي له وزنه الثقيل على صورة 

 المؤسسة في محيطها".

 :117معايير األداء الثقافي واألداء السياسي

 األداء السياسي األداء الثقافي

في جملة الثقافات التي  األداء الثقافي يبرز 

أحدثتها المؤسسة وعملت على غرسها سواء 

 في المحيط الداخلي أو الخارجي.

وهو األداء الذي يدعم أداء وأهداف المؤسسة 

كتمويل  وذلك من خالل تسطير أهداف سياسية

الحمالت األنتخابية وذلك بغية تحقيق 

 االمتيازات.
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: تستخدم معايير التقييم في المجاالت المختلفة معايير تقييم األداءمجاالت إستخدام  .1

للعمليات االدائية للوحدة اإلقتصادية، وعلى الرغم من تباين هذه المجاالت من حيث االهمية 

النسبية لدورها في العملية االنتاجية او من حيث اهميتها في تطور الوحدة وتقدمها اال ان 

لمعايير تؤشر تقييما لجانب معين. من اداء الوحدة وتقدم كل معيار او مجموعة من ا

مجتمعة تقييما شامال لهذا األداء، واضافة الى ذلك فأن المعايير المذكورة تستخدم في 

مجاالت اخرى كالتخطيط ورسم السياسات وغيرها من المجاالت التي تستخدم فيها معايير 

 ( اآلتي:5-10از كما بصورها الشكل)قياس وتقييم األداء، نذكر من هذه المجاالت بإيج

  

 

 

 

 حسب االدبيات اإلدارية  مجاالت إستخدام معايير تقييم األداء (5-10شكل)

ان إستخدام معايير قياس وتقييم األداء سواء أكانت على شكل نسب مالية ام كلفوية ام 

اقتصادية ام ادارية ام فنية... وغيرها يقدم تصورا عن واقع نشاط المؤسسة في مختلف 

الي او مجاالت عملها. ولكن هذا التصور يبقى غير واضحاً ان لم يقارن بواقع قياسي او مث

كما يسميه البعض بالنموذجي لمعرفة المستوى الذي قطعته المؤسسة في ادائها وفيما اذا 

تطورت في هذا الجانب او ذاك او تخلفت في نشاط معين او بقيت مستقرة في مكانها في 

 نشاط اخر.

معايير ان مقارنة النتائج المستخلصة بإستخدام المعايير المختلفة في فحص نشاط الوحدة مع 

قياسية يتطلب جهودا ليست بالقليلة في سبيل صياغة وتكوين المعيار القياسي المقابل لكل 

 معيار تقييمي تحتويه القائمة التقييمية لألداء،

وبهدف الوصول الى معيار قياسي دقيق ومتين فأن ذلك يقتضي االستناد على قاعدة  

، وعادة ما يستمد المعيار القياسي معلومات مستفيضة وتحليالت احصائية ودراسات مقارنة

قوته ورصانته من قوة ورصانة المصادر المعلوماتية التي يستند عليها ومن حسن التعامل مع 

 هذه المعلومات، ومن هذه المصادر نذكر اآلتي:

 لمعيار قياسي دقيق: المصادر المعلوماتية .2

انات والمعلومات البيانات التاريخية والخبرات والتجارب السابقة: اذ تشكل البي .أ 

التاريخية عن كل مفصل من مفاصل نشاط الوحدة مادة خصبة لبناء المعيار القياسي 

لكونها تعكس تجربة الوحدة بما فيها من مصاعب ومعوقات ونجاحات وتعديالت في 

مجال االنتاج والتسويق والمبيعات واالدارة وغيرها. واذا ما اخذت هذه البيانات مع 

دراسة الجدوى 

 االقتصادية
المركز  االنتاج التكاليف

 المالي

القوى 

 العاملة

  الموازنات

 التخطيطية
 الربحية اإلجتماعية

 )الوطنية(
 االدارة
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ت عن التجربة السابقة واخضعت للدراسة والتمحيص فأن فرصة الخبرات التي تمخض

 افضل تتوفر لصياغة المعيار القياسي المعني بمستوى عقالني ومقبول.

الفنون العلمية والتكنولوجية المالئمة: تتحكم في كل صناعة او نشاط انتاجي اساليب  .ب 

و الخدمة ام في وطرق فنية وعلمية معينة سواء في عمليات تصنيع او تقديم المنتج ا

التعامل مع المواد االولية ام في طريقة التسويق ام في مستوى جودة االنتاج 

ومواصفاته ام في نوع العمالة المستخدمة وما الى ذلك. وتقدم هذه االساليب والطرق 

للمعنيين في صياغة المعايير القياسية البيانات والمعلومات الفنية التي تساعدهم في 

لقياسية. ولكن يجب االنتباه الى احتمال عدم صالحية نوع التكنولوجيا وضع المعايير ا

والفنون العلمية المستخدمة في صناعات القطاع الشتقاق معايير قياسية لصناعة معينة 

في هذا القطاع وذلك بسبب اختالف الفن العلمي والتكنولوجي المستخدم في هذه 

لمصرفية على سبيل المثال تختلف الصناعة عن صناعات القطاع االخرى فالصناعة ا

عن غيرها من الصناعات والنشاطات االخرى. لهذا ينبغي ان يستند المعيار القياسي 

 على الفن االنتاجي المستعمل في المؤسسة التي يراد تقييم ادائها.

الطاقات التصميمية والمتاحة والفعلية: ان هذه الطاقات توضح القدرات االنتاجية   .ج 

ت والمعدات واألجهزة ووسائل االنتاج االخرى حسب تصاميمها كما للمكائن واآلال

تبين ما متاح منها في ظل الظروف التي تحيط بعمل المؤسسة والتي تتحكم بها 

التوقفات واالختناقات التي تطرأ على العملية االنتاجية في حين تعكس الطاقات الفعلية 

زمنية محددة، كما ان هناك ما استطاعت قدرات المؤسسة من تحقيقه خالل فترة 

طاقات اخرى كالطاقة النظرية والطاقة القصوى والطاقة التخطيطية وغيرها. وان هذه 

المؤشرات التي تعطي تحديدات معينة عن الطاقات بمختلف انواعها تساعد على وضع 

المعايير القياسية للطاقات التي يمكن ان تعمل بها المؤسسة والتي يستعان بها في 

 نة مع ما متحقق فعال ومن ثم تأشير األداء المطلوب.المقار

الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية: يصعب الحكم على عمل اي نشاط بمعزل  .د 

عن مجمل الظروف اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية التي تحيط به، فحالة السوق 

والظروف  ومستوى النمو االقتصادي والتجارة الخارجية من استيرادات وصادرات

اإلجتماعية من مستوى دخل الفرد والحالة السلوكية للمستهلك ومستوى التطور الفئوي 

واالقليمي +والتمدني والحالة الصحية والتعليمية والثقافية للمجتمع كلها عوامل مؤثرة 

على اسلوب وطريقة تحديد المعايير القياسية بالرغم من ان بعض تلك العوامل غير 

 ان تجاهلها يضعف من القياس عند اجراء عملية التقييم االدائي قابلة للقياس اال

 للمشروع.

القوانين والتشريعات واالنظمة واساليب العمل المستخدمة: ال يمكن ألي مشروع  .ه 

اقتصادي ان يعمل خارج اطار القوانين والتشريعات التي تضعها الدولة التي يعمل 

وتكييف نشاطه لمتطلباتها كدفع الرسوم على ارضها وهو ملزم باحترام تلك التشريعات 
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الكمركية والضرائب والحصول على تفويض بالمتاجرة مع الخارج وربما تحديد 

اسلوب توزيع االرباح بالنسبة للوحدات اإلقتصادية العامة وهناك الضمانات اإلجتماعية 

يسير  للعاملين وغير ذلك. كما ان للمشروع نفسه انظمة عمل واساليب ادارية وتنظيمية

 عليها وكل هذه تشكل محددات ذات دور في صياغة المعايير القياسية.

نتائج نشاط المؤسسات االخرى: تقدم النتائج الفعلية للمشروعات المماثلة للمشروع  .و 

الخاضع للتقييم سواء أكانت هذه المؤسسات داخل البالد ام خارجها تقدم مؤشرات مفيدة 

ياسية بدقة وموضوعية في اختيار تلك المؤسسات، للعاملين في مجال وضع المعايير الق

وعلى رأس ذلك مالحظة المستوى الفني والتكنولوجي الذي تعمل فيه والظروف التي 

تحيط بها واال فقدت تلك المعلومات والنتائج دورها االرشادي في صياغة المعايير 

ة والموضوعية في القياسية وربما كان لها دورا سلبيا اذا لم تراعي االعتبارات العلمي

 عملية االختيار.

و بناءاً على ما تقدم يمكن القول أن إعداد المعايير ليس بالمهمة السهلة أو الهينة، وذلك  .ز 

ألن إعدادها يكون نتيجة تفاعل منطقي بين مجموعة العوامل واالعتبارات منها الخبرة 

والحكمة الشخصية والبيانات الفنية واإلدارية، فضالً عن االختالف الواسع بين 

كانت صناعية أو خدمية أو أفكار في طرائق ومراحل إعداد مؤسسات األعمال سواء 

المعايير. يستدل من تلك األنواع من المعايير توافر شروط للمعيار الجيد تتطلب 

مجموعة من االعتبارات واألسس الواجب مراعاتها عند اختيار وإعداد المعايير 

 المستخدمة في تقييم األداء. 

 

ان اعداد معايير صحيحة ومفيدة  االعتبارات واألسس والمحددات:رابعاً: اختيار المعايير: 

بدونها قد يفقد المعيار  في عملية تقييم األداء تتطلب مراعاة مجموعة من االعتبارات التي

فاعليته في التقييم او حتى صالحيته، الن اعطاء حكم بشأن نشاط معين من انشطة المؤسسة 

عبيرا عمليا عن طبيعة هذا النشاط والظروف المحيطة يستلزم إستخدام وسيلة قياس معبرة ت

به، ولهذا فقد اعطى المشتغلون بتقييم األداء اهمية لتلك االعتبارات التي يجب االنتباه اليها 

 عند اعداد هذه المعايير ونذكر منها ما يأتي:

تعد المعايير والمؤشرات المستخدمة في تقييم  اعتبارات اختيار المعايير وأسسها: .1

ألداء اإلداري واالقتصادي والمالي أهداف تسعى لتحقيقها المؤسسة فضالً عن كونها ا

وسيلة لرقابة كفاءة األداء لذلك عند إعدادها أو اختيارها البد أن تكون وفق جملة من 

االعتبارات التي تجعلها صالحة وفعالة وذات قدرة على القياس وبشكل دقيق يعبر 

موعة من االعتبارات واألسس الخاصة الواجب بصدق عن األداء. لذا وضعت مج

 ،هي:118مراعاتها عند اختيار المعايير
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مالءمة المعايير المراد إعدادها مع طبيعة نشاط المؤسسة: وتعبر عنها أفضل تعبير  -أ 

ممكن عنها وعن إنجازها لكافة نشاطاتها الواقعة تحت تقييم األداء االقتصادي 

 .119مؤثرة في النشاط المراد تقييمهوالمالي مع احتوائها لكل العوامل ال

بما ان اهداف الوحدة تعكس االتجاهات األساسية لنشاطها لهذا  :اهداف المؤسسة -ب 

ينبغي التأكيد عليها عند وضع المعايير، كما يتعين الوقوف على اثار االهداف 

اإلقتصادية واإلجتماعية للدولة على واقع الوحدة االنتاجي والتسويقي والكلفوي 

 من االنشطة وصياغة المعايير او تكييفها بما يستوعب هذه االثار. وغيرها

مراعاة ظرف المؤسسة وواقعها العملي: أي يضع المعيار في حسبانه الظروف  -ج 

المحيطة بالمؤسسة كافة أو التي بداخلها، مثل الظروف السياسية، وعدد أيام العمل 

وحالة السوق وغيرها من الفعلية، وقدرات العاملين، ومستوى تأهيلهم وتدريبهم، 

 الظروف.

قدرة المعيار على القياس الكمي أو القيمي: قدر اإلمكان بشكل يتالءم مع نوع  -د 

 اإلنتاج لتكون حالة القياس واضحة ومعبرة عن الواقع اإلنتاجي للوحدة.

إْذ يستفاد منه في عملية  :االتجاه االنتاجي العام للوحدة خالل فترة زمنية معينة -ه 

استخراج المعيار ومواءمته مع االتجاه المذكور مع مالحظة ما تتطلبه إجراءات 

التحديث في تكنولوجيا االنتاج في جانب من جوانب نشاط الوحدة او التغيرات في 

اساليب العمل، كإستخدام عمالة ماهرة او ادخال تنظيم اداري جديد في التسويق او 

 الى ذلك. التمويل وما

ظروف األداء االعتيادية للوحدة التي تعبر عن واقع العمل الحقيقي؛ فليس من  -و 

 المعقول ان يوضع المعيار بافتراض:

)عمل المكائن واألجهزة دون عطالت ووجود عمال مهرة كما ينبغي وعدم وجود 

نتاج تلف في االنتاج وتوفر التمويل الكافي ة ومالءمة االحوال اإلقتصادية لتسويق اال

من سلع وخدمات(. وان مثل هذه الفرضيات تقود عادة الى صياغة معايير غير 

 واقعية يصعب على الوحدة تحقيقها مما يجعلها غير قابلة للتطبيق العملي.

كي يخلق الحماس  :ان يحظى المعيار بقبول من قبل المسؤولين والمعنيين بالتقييم -ز 

ا عن معيار معين يؤدي الى اختالق لديهم والجدية خالل العمل به الن عدم الرض

شتى الذرائع من اجل مقاومته ومن ثم افشاله في حين يحدث العكس اذا كان العاملون 

راضين عن ذلك المعيار اذ أنهم يبذلون قصارى جهودهم من اجل بلوغه السيما اذا 

 استطاعت االدارة تنفيذ نظام حوافز فعال وايجابي لمن يحقق ذلك.

وعدم االكتفاء بمعيار واحد قد  :معيار لقياس كفاءة نشاط معين ان يوضع اكثر من -ح 

يعجز عن اعطاء تصور متكامل عن انتاجية هذا النشاط في حين يمكن االحاطة بهذه 

 االنتاجية اذا تم تناولها من مختلف جوانبها وليس من جانب واحد دون سواه.
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المعقدة التي يصعب واالبتعاد عن المعايير  :يتسم المعيار بالوضوح والبساطة  -ط 

 التعامل معها مما يفقد المعيار اهميته التطبيقية بالرغم من رصانة تركيبه النظري.

توافر الوعي المناسب لدى العاملين والمسؤولين بأهمية المعايير: المستخدمة في  -ي 

تقييم األداء لوحدتهم اإلقتصادية وانعكاس ذلك إيجابياً على نشاطهم من خالل ارتباطه 

  ,120حوافز مجزي لهم ودوره في تطور وتقدم عمل المؤسسة بنظام 

تعبر المعايير المختارة عن خاصية مهمة لها: تأثيرها الواضح في نتائج المؤسسة  -ك 

مع إيضاحه للتغيرات الحاصلة في النشاط، واستخدامه كدليل يستعان به لتصحيح 

دارة العليا فقط كالً األخطاء وتعديل القرارات وإيصالها إلى مستويات التنفيذ وليس اإل

 .121حسب مسؤوليته

مراعاة جانب البساطة والوضوح وعدم التعقيد عند إعداد المعيار مع تقبل المعيار  -ل 

للتعديل: في ضوء ما يكشف عنه المستقبل بكل ما هو جديد أو مستحدث من تقدم فني 

 . 122أو تقني له عالقة بنشاط المؤسسة وتحسين طرائق أداءه

المعايير وفق لجنة تجمع التخصصات كافة في المؤسسة المراد تقييمها: يتم إعداد  -م 

لكي تمتلك المعايير المختارة المقدرة على توضيح جميع جوانب النشاط والترابط 

والتداخل بين أو جهة مع توضيح أثر الكفاءة النسبية لكل نشاط عن النتائج النهائية 

 .123لألداء

ءات لسنوات سابقة التي هي جزء من الخبرة االعتناء بدراسة البيانات واإلحصا -ن 

الماضية: وتشكل أفضل وسيلة للتنبؤ بالمستقبل كونها تشكل قاعدة معلومات ثابتة 

يمكن االنطالق منها من خالل تحليلها واستنتاج مواطن الضعف في األداء أو 

اإلسراف والضياع وفي ضوء ذلك يعد المعيار الذي يتالفي كل تلك االنحرافات. 

هنا البد من إعطاء وزن للخبرة والمعلومات الماضية عند إعداد المعايير المراد  ومن

 .124استخدامها في تقييم األداء

األخذ باألصول او الموجودات العلمية والفنية للصناعة أو النشاط المراد وضع  -س 

المعايير له: إْذ لكل صناعة أو نشاط قواعد تحكمه ومبادئ فنية خاصة به لذا يجب أن 

 ر عند إعداد المعيار تلك الجوانب الخاصة بهذا النشاط أو ذاك.تذك

القيام بدراسة مبدئية يبنى عليها المعيار: مثل إنتاج كمية قليلة كنموذج إلنتاج الوحدة  -ع 

ال سيما في المنتجات الجديدة التي ال يتوافر عنها بيانات تاريخية تساعد في إعداد 

 الالزم إلنتاج الوحدة الواحدة.معايير التكلفة والنوعية والزمن 

اختيار المعايير المناسبة لقياس  :االسس التي تساعد على اختيار المعايير المناسبة .2

ً بأن المعايير المستخدمة في تقييم اداء النشاط  :125األداء في المؤسسة  ذكرنا مسبقا

ارات عديدة االقتصادي عموماً كثيرة ومتنوعة الى الدرجة التي تضع مقيم األداء امام خي

النتقاء المعايير االكثر تالؤما مع طبيعة وظروف نشاط المؤسسة موضوع التقييم، ومن 

 المعايير المناسبة ما يأتي: االسس التي تساعد على اختيار
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 وضوحها وبساطتها وسهولة تطبيقها. -أ 

قوة تعبيرها عن الحالة المراد قياسها وقدرتها على تقديم تصور عن االنحرافات  -ب 

 ء الموجودة.واالخطا

احتواء مكوناتها على العناصر المؤثرة في نشاط الوحدة كالقيمة المضافة  -ج 

 والموجودات والمبيعات وحركة النقد والقوى العاملة. وغيرها.

سهولة التعرف على اسباب التغيرات التي تحدث فيها ومدى عالقة ذلك بالمعايير  -د 

 االخرى.

ى جانب او جوانب محددة منها مثل شمولها لكل انشطة الوحدة وعدم اقتصارها عل -ه 

 اإلنتاج والتسويق والتشغيل والتمويل وغيرها.

مالءمتها لقياس نشاط الوحدة فما يصلح لقياس كفاءة اداء المصارف قد ال يصلح  -و 

 بعضه لقياس اداء صناعة ما.

توفر البيانات والمعلومات االحصائية الالزمة لحساباتها اذ بدون ذلك ال يمكن عمليا  -ز 

 االستفادة من المعايير حتى ولو كان اختيارها سليما.

توفر مستوى مناسب من الوعي لدى العاملين بأهمية المعيار ودوره في تقييم اداء  -ح 

شركتهم وانعكاس ذلك ايجابيا على نشاطهم من خالل ارتباطه بنظام حوافز مجزي 

 لهم ودوره في تطوير وتقدم عمل المؤسسة .

 :126انتقادهاواستنباط المعايير طرق  .3

     : يتم اعتماد هذه الطرق او األساليب استنباط المعايير 127استنباط المعاييرأساليب   .أ 

 هي:  

ً للبيانات البيانات التاريخية (1 : وهي طريقة يتم بموجبها استنباط المعايير وفقا

والتجارب السابقة من واقع السجالت والدفاتر التي تعبر عن النشاط في المدة الماضية 

وتجعلها األساس أو المعيار للحكم على المدة المستقبلية مثل اتخاذ كمية إنتاج معينة 

لمدة محددة كمعيار إلنتاج المدة المستقبلية، وكذلك هو الحال لباقي مؤشرات ومعايير 

المؤسسة، ويتم اختيار هذه المدة المعيارية على وفق شروط محددة كونها سنة عادية 

رة والموارد المتوافرة لديها صفة األمد الطويل واألسعار تعبر وليست استثنائية ومستق

 عن حقيقة قيمة السلع والخدمات.

وتقوم هذه الطريقة على بناء عالقات إحصائية  أساليب اإلحصائية والرياضية: (2

رياضية معتمدة على بيانات تاريخية لوضع توقع لألداء المستقبلي استناداً إلى تلك 

ي يدرس عن طريقها اتجاه مؤشرات المؤسسة مع وضع معايير البيانات الماضية الت

 استناداً للعالقة الرياضية التي تم بناؤها بموجب المعلومات التاريخية.

وهي الطريقة التي تعتمد القيام بتجارب على كل عنصر  إستخدام اسلوب التجربة: (3

ا وبطريقة من عناصر األداء للمؤسسة واحتساب كلفها وكل احتياجاتها ووقت إنجازه
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معملية وعدها معياراً إلنتاج الوحدات األخرى، أي وضع مواصفات محددة لكل منتج 

 وجعله ذات خاصية معيارية يتم القياس عند إنتاج سلع أخرى مماثلة لها.

: وهو أسلوب يعتمد استنباط معيار واقعي األسلوب الواقعي الستنباط المعايير (4

وعملي تتوافر فيه المفاهيم والمواصفات كافة فهو يعتمد ويلتزم إمكانيات المؤسسة 

وقدراتها وظروفها ومعوقاتها وتسهيالتها. أي يعتمد الواقعية البحتة في استنباطه 

لها  للمعيار. ولكن يأخذ في الحسبان كل التطورات الممكنة الحدوث أو المخطط

والتوقعات والتنبؤات المستندة إلى واقع تطور مؤشرات المؤسسة مع الوضع في 

الحسبان قدرات العاملين والمسؤولين وتطورهم العلمي وتقدم أساليبهم العملية وتفهمهم 

 للمعايير وقدرتهم في الوصول إليها. 

وموقعها ويتم إعداد المعيار على وفق دراسة لحياة المؤسسة  دورة حياة المؤسسة: (5

في القطاع أو النشاط الذي تنتمي إليه وتجاربها السابقة والخبرات المتراكمة لديها مع 

 تشخيص كل العيوب ومواطن الفشل والنجاح.

 هناك انتقادات ومآخذ على إستخدام اساليب وطرائق االستنباط اهمها:

  عليه من تعتمد الطريقة التاريخية على بيانات فعلية ماضية بكل وضعها بما هي

أخطاء وخلل، فضالً عن أنها قد تكون غير خاضعة للفحص في حينها وقد ال تخلو 

من جوانب اإلسراف واإلهمال وغيرها من األخطاء مما يجعلها غير صالحة لعّدها 

 أساساً إلعداد معايير أصولية وعلمية.

 يات تهمل الطريقة اإلحصائية التطورات المستقبلية واعتبارات الكفاءة واإلمكان

 المتاحة مستقبالً.

  طريقة التجربة تخضع استنباط المعيار لظروف قياسية قد ال تتحقق في الواقع مما

يضع المعيار موضع الشك وتجعله غير قابل للتنفيذ في أحيان كثيرة، إذ البد من 

 إعداد المعيار في محله األساسي كالمعمل أو الحقل أو موقع أداء الخدمة.

 الحاجة لهذه الطرائق في استنباط المعايير فإن الطريقة  وبناءاً على ذلك ومع

الواقعية تظهر بصورة أفضل بعد أخذها بكل اعتبارات المؤسسة والتطورات 

 العلمية في مجالها، وكذلك عند مراعاتها كل ما من شأنه إعداد معايير جيدة.

لوضع  على الرغم من الجهود التي تبذل :128محددات إستخدام معايير تقييم األداء .4

معايير عملية وفعالة تنسجم مع واقع وطبيعة نشاط المؤسسة، اال ان هناك بعض 

المحددات التي قد تضعف من قدرة هذه المعايير القياسية والتقييمية لنشاط الوحدة والتي 

يتعين االنتباه اليها بحذر شديد كي ال تقود او الباحث والمتخصص والمقيم الى نتائج 

 تلك المدرجة على قائمته. ومن هذه المحددات ما يأتي:خاطئة اذا ما وثق ب

اختالف الظروف خالل فترة المقارنة فبالرغم من متانة المعيار وصحة العمليات  -أ 

الحسابية المستخرجة اال ان اختالف الظروف بين السنة الحالية والسنة السابقة يجعل 
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الظروف بين فترة وضع النتائج غير مفيدة ال بل مضللة للمقيم، وكذلك اختالف 

 التقديرات في الموازنة التخطيطية وتاريخ تنفيذها.

اختالف في التعاريف المحاسبية لدى المؤسسة عند انتقالها من نظام محاسبي ألخر  -ب 

مما ينجم عنه اختالف في النتائج بين النظام المحاسبي السابق والنظام الحالي او بين 

ت االخرى التي تقارن بها نتائج الوحدة، اضافة نظام الوحدة المحاسبي وانظمة الوحدا

 الى ان هذه االختالفات قد تحدث تغييرا في الهيكل المفاهيمي للمعايير المستخدمة.

التغير واالختالف في اسعار المنتجات ومستلزمات االنتاج وتكاليف التعبئة والنقل  -ج 

نة فتظهر النتائج والتسويق واالجور والرواتب وغيرها بين سنة االساس وسنة المقار

رغم سالمة المعايير المستخدمة غير معبرة عن اتجاهات نشاط الوحدة الحقيقي. 

وعادة ما تعالج هذه الظاهرة بتناول هذه المتغيرات ماديا وليس قيميا كي تكون قدرة 

المعيار المستخرجة من واقع البيانات المادية معبرة عن صورة النشاط كما هي بعيدا 

 عار عليها.عن تأثير االس

وجود عوامل ومؤثرات معنوية ال يمكن قياسها ولكنها تؤدي دورا الى جانب العوامل  -د 

التي تؤشرها المعايير في تحديد مستوى كفاءة اداء المؤسسة مما يجعل من المعايير 

المعتمدة غير كافية احيانا إلعطاء نتائج نهائية عن وضع الوحدة اذا اهملت العوامل 

 ة.المعنوية المذكور

عدم وجود مالكات وادارات مؤهلة تستطيع التعامل بكفاءة مع المعايير وتطبيقاتها  -ه 

وربط بعضها بالبعض وبكل ما تقتضيه متطلبات عملية تقييم اداء الوحدة التي تشمل 

 جميع فعالياتها وانشطتها بشكل دقيق ومترابط.

وتفسير النتائج عدم قدرة االدارة العليا في المؤسسة على فهم مدلوالت المعايير  -و 

المستخلصة منها وعدم امكانياتها في اختيار تلك المعايير من ضمن القائمة 

 المعروضة عليها التي تتسم بقوة التعبير عن الحالة المراد قياسها وتقييمها.

عدم توفر الخبرات والوسائل المحاسبية المتطورة التي بمقدورها استخراج البيانات  -ز 

تقييم نتائج النشاط باألسعار الثابتة وغير ورة دقيقة، بصو المؤسسة الحسابية في 

ذلك. وان اي ضعف في اسلوب استخراج المؤشرات يعرض عملية التقييم االدائي 

 الى نتائج واستنتاجات غير صحيحة.

او اي نشاط من  المؤسسةعدم كفاية معيار واحد في اعطاء حكم على مدى نجاح  -ح 

داء التوسع الرأسي واالفقي في التحليل وإستخدام انشطتها بل يقتضي التقييم السليم لأل

 اكثر من معيار لتكوين الحكم الصحيح عن الفعالية التي يراد قياس ادائها.
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 الحادي عشرالفصل 
 أساسيات األداء المتميز ومعايير النجاح

يحظى األداء المتميز باهتمام متزايد في الفكر والدراسات اإلدارية المعاصرة بوصفه يمثل  

مجمل معايير ومؤشرات اإلدارة الكفوءة والفعالة في مختلف المؤسسات ومستوياتها اإلدارية 

والتنظيمية. تستطيع كل مؤسسة في ضوء مواردها أن تخلق وتحدد مجاالت الجدارة الرئيسية 

 بها ويحقق لها المزايا التنافسية المستمرة.والخاصة 

إذ تعرف مجاالت الجدارة على إنها األشياء التي تستطيع المؤسسة إنجازها بشكل متميز عن  

اآلخرين. ومصادر مجاالت الجدارة: مجاالت تحقيق الكفاءة والفعالية واإلنسانية وتحسينها 

سواء داخل المؤسسة أو خارجها وتقديم  وتنميتها وتشمل القدرة على تحقيق التفاعل اإليجابي

الخدمات، فضال عن مجاالت االبتكار: وتشمل القدرة على تحقيق االبتكار في كافة مدخالت 

المؤسسة وعملياتها ومخرجاتها علماً بأن مجاالت االبتكار تتمحور حول التفكير غير النمطي 

 الذي يتناول الحلول للمشاكل المعقدة. 

ن تطبيق أساليب ومعايير الجدارة ليس تنفيذ األعمال الروتينية وحسب أن الهدف األساسي م

بل القصد الحقيقي الوصول باألعمال العادية إلى التميز واالبتكار وولوج مضمار اإلنتاج 

 .النوعي واإلبداعي للمنافسة العالمية

حععدد ان األداء المتميععز مععن منظععور تععاريخي اتضععح مععن خععالل: مععدخل اإلدارة العلميععة الععذي 

مفهععوم " الكفععاءة " للتميععز اإلداري، ومععدخل العالقععات اإلنسععانية الععذي أضععاف البعععد البشععري 

لعملية التميز اإلداري من خالل التركيز على أهميعة الحاجعات اإلجتماعيعة للععاملين معع إبعراز 

 .  129أهمية العمل الجماعي، فرق العمل وجودة الحياة التنظيمية

بني فكر إداري جديد رغبة في التميز وكذا تحقيعق مكانعا تنافسعا تسعى المؤسسات دائما إلى ت  

نجد أن للتميز دععائم : 130مرموقا. لذا فإن المؤسسات تستجيب للعديد من القوى الداعمة للتميز

أساسية يجب توفرها حتى يكون لألداء المتميز دور هام في تحقيق متطلبات أي مؤسسة مهمعا 

ضها البعض، فمثال المؤسسة التعي تواكعب التغييعر السعريع كان نشاطها، وهذه الدعائم تكمل بع

يجععب ان تهععتم بععالتطور التكنولععوجي لتحقيععق الجععودة الالزمععة علععى مسععتوى األداء، والععذي هععو 

سععبب أساسععي فععي وجععود منععتج أو خدمععة متميععزة، وهععذا كلععه لتحقيععق منافسععة بععال حععدود وحفععظ 

هعي التعبيعر ععن فلسعفة إداريعة جديعدة  كمعا أن مفتعاح إدارة التميعز مكانة المؤسسة فعي السعوق.

تستهدف استثمار أغلى ما يتاح للمؤسسعة معن معوارد وتوظيفهعا بمعا يخعدم الزبعائن المسعتهدفين 

ويحقععق رضععاهم عععن منتجععات وخععدمات المؤسسععة، وتوضععح هععذه المجموعععة مععن المفععاتيح أن 

جهعد متواصعل الوصول إلى إدارة التميز لعيس أمعرا يسعيرا يتحقعق بعالتمني ولكنعه عمعل شعاق و

 من جانب أفراد المؤسسة جميعا وعلى كافة المستويات.

والعمل  (Performance)تتمثل الغاية السامية للفعل اإلداري في االرتقاء باألداء العام 

والفعالية  (Efficiency)وفق الحس اإلقتصادي من أجل تحقيق الكفاءة 

(Effectiveness)  هاتين الركيزتين في نفس الوقت. معا، ألن األداء المتميز يشترط تحقق
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فالكفاءة تعني استعمال الموارد دون هدر أو تبذير، والفعالية تعني إنجاز ما ينبغي إنجازه 

 Peterبنجاح ومثابرة، وهاتان الصفتان شرطان ضروريان للمؤسسات الناجحة كما يقول 

Drucker ء جيدة". فالتميز ليس بالكفاءة نـنجز األشياء بطريقة جيدة، و بالفعالية ننجز أشيا

شعاًرا يرفع في حملة دعائية أو الفتة تعلق على جدران المؤسسة، بل هو نظام متكامل يضم 

كل فعاليات اإلدارة و تقنياتها بهدف رفع مستوى األداء إلى درجات عالية تتفوق بها على 

التمني، بل من المنافسين وترقى إلى المستوى العالمي. و التميز ال يأتي صدفة و ال يتحقق ب

خالل جهود مختلف العاملين و في كل المستويات. كما أن بلوغ مستوى معين من التميز ال 

يكفي، بل األهم هو االحتفاظ هذا المستوى وتنميتـه باستمرار. فالتميز الحقيقي ينتج عن تفهم 

 مشتركة. واقتناع القيادة اإلدارية و تجاوب العاملين معها للعمل معا من أجل تحقيق أهداف

تنمية  -التنمية والتحفيز على االبتكار. -وتتضمن قائمة مفاتيح " إدارة التميز" عديدة هي:))

االلتزام  -االلتزام بمفاهيم ومتطلبات اإلدارة السليمة. -وتفعيل التوجه إلرضاء الزبائن.

وتفعيل  -للعاملين.تنمية وتوظيف الرصيد المعرفي المتجدد  -بأخالقيات وقيم العمل اإليجابية.

تنمية آليات التفكير المؤسسي والتزام منهجية علمية في بحث  -فرض التعلم المؤسسي

االهتمام المتوازن من  -التركيز على الزبائن. -التوجه بالنتائج. -المشكالت واتخاذ القرارات.

تكزات تجسيد المسؤولية اإلجتماعية لدى العاملين وإرساء مر -أصحاب المصالح المشتركة.

يتعين علينا التحدث عن  األداء المتميزوقبل التطرق إلى مناقشة جوانب التنمية المستدامة((.

 أساسيات في التميز ومثلث األداء: النتائج والموارد واألهداف، المبحث األول ثم استعراض

يات أساس حصة المبحث الثاني: ، ضمنالكفاءة والفعالية واإلنسانية مختلف المفاهيم المرتبطة

في الكفاءة والفعالية واإلنسانية، في حين يختص المبحث الثالث للتعرض إلى أساسيات في 

 التي تضمنتها المباحث االتية:العالقة بين الكفاءة والفعالية واالنتاجية واالدارة ، 

 المبحث األول: أساسيات في التميز ومثلث األداء

 اإلنسانيةالمبحث الثاني: أساسيات في الكفاءة والفعالية و

 المبحث الثالث: أساسيات في العالقة بين الكفاءة والفعالية واالنتاجية واالدارة
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 المبحث األول
 أساسيات في التميز ومثلث األداء

 أوالً: التميز إدارة وأداء: 

عرف علي السلمي التميز بأنه: "حالة من اإلبداع اإلداري  Excellence:مفهوم التميز .1

والتنفيذ للعمليات والتفوق المؤسسي والذي يتحقق من خالله مستويات غير عادية من األداء 

اإلنتاجية، التسويقية، المالية وغيرها في المؤسسات بما ينتج عنه نتائج وإنجازات تتفوق 

 .131"زبائن وأصحاب المصلحة في المؤسسة على ما يحققه المنافسون ويرضى عنها ال

فقععد عععرف التميععز: "طاقععة خالقععة ومتناسععقة تبععرز مععن خععالل  Charles Wheelaأمععا  

نشععاطات مختلفععة يمارسععها الفععرد، ويكععون التميععز متحققععا مععن خععالل المحافظععة علععى المععوارد 

 .  132التنظيمية في ضوء التفاعل بين اإلنسان والبيئة"

التميععز أنععه: " ينبععع مععن إنجععاز البنععود الصععحيحة بالطريقععة Max Wellفععي حععين عععرف 

 .  133الصحيحة، وهو بذلك يتماشى مع مبادئ إدارة الجودة الشاملة

نشععأ مفهععوم" إدارة التميعز" للتعبيععر عععن الحاجععة  M.:Excellenceمفهةوم إدارة التميةةز .1

إلععى مععدخل شععامل يجمععع عناصععر ومقومععات بنععاء المؤسسععات علععى أسععس متفوقععة لهععا قععدرات 

متعالية في مواجهة المتغيعرات واألوضعاع الخارجيعة المحيطعة بهعا معن ناحيعة، كمعا تكفعل لهعا 

واستثمار قعدراتها المحوريعة،  تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتها الذاتية

معن معالكين للمؤسسعة  والتفوق بذلك في األسواق وتحقيق الفوائد والمنافع ألصعحاب المصعلحة

 . 134وعاملين بها ومتعاملين معها والمجتمع

بأنها عبارة عن "نظام إداري مستمر إلنجاز أهداف المؤسسة  إدارة التميزنعني ب

وإستراتيجياتها وعملياتها، بحيث يقوم كل فرد بعمل األشياء الصحيحة بالشكل الصحيح وفي 

 وتنسيق توفيق على القدرة ":بأنها إدارة التميز تعريفكذلك يمكن . 135الوقت الصحيح "

 بذلك والوصول الفعالية، معدالت أعلى لتحقيق وترابط تكامل في وتشغيلها المؤسسة عناصر

 المرتبطين المصالح أصحاب وتوقعات ومنافع رغبات يحقق الذي المخرجات مستوى إلى

 .136بالمؤسسة "

بعالرغم معن التععدد فعي تلعك المفعاهيم اال انهعا  :.Excellence P مفهوم األداء المتميةز .2

تتحقععق اال مععن خععالل إسععتخدام  جععاءت مكملععة لبعضععها الععبعض، إذ إن األهععداف ال يمكععن أن

, وإْذ إن األداء المتميععز للمؤسسععة يتحقععق مععن خععالل المععوارد المتاحععة بطريقععة كفععوءة وفعالععة

قدرتها على ادارة مقدراتها الداخلية التي تمنحها القعدرة علعى التكيعف, والتعأقلم معع المتغيعرات 

البيئية المحيطة بها من أجل االبتكار والتجديد بالشعكل العذي يضعمن حاجعات الزبعائن المتغيعرة 

                                                           
  الموارد هي الموجودات او األصول الملموسة للمؤسسة والمعرفة والمعلومات والمهارات

والخبرات هي اصول عير ملموسة .أما االمكانيات فهي القدرات: على انها قدرة المؤسسة   على 

 مواردها بشكل كفوء وفعال.إستخدام 
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هعدافها وأهعداف الجهعات المسعتفيدة منهعا. ولكععن ويحقعق اكبعر عائعد للمؤسسعة لغعرض تحقيععق أ

التعي يتكعون منهعا  األبعاديبقى من الصعب إعطاء تعريف بسيط ومحدد له، وذلك راجع لتعدد 

األداء يتطلب تحقيق األداء المتميز إدارة عمليات المؤسسة السائدة بشعكل فععال، كعذلك وقعدرة 

تقبلية المتغيعرة والمحعددة فعي إسعتراتيجية المؤسسة على تغيعر عملياتهعا وفقعاً الحتياجاتهعا المسع

المؤسسعععة ويعتبعععر األداء أمعععراً جوهريعععا فعععي أي تحليعععل اسعععتراتيجي إْذ يمثعععل قلعععب اإلدارة 

 . 137اإلستراتيجية 

ألداء المتميز عبارة عن أداء المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال المؤسسة في بيئتها، فهـو ان ا

نظام على شكل سلع وخدمات، نتيجـة التفاعـل بـين المخرجـات ذات القيمة التي ينتجها ال

الـسلوك والتصرف واإلنجاز، فهي انعكاس لكيفية إستخدام المؤسسة لمواردها بكفاءة 

 .138واستغاللها بالطريقة التي تجعلها قادرة على تحقيق استراتيجياتها في البيئة

فاألداء هو الفكرة األكثـر اتـساعاً لفاعلية المؤسسة التي تعكس قدراتها وقابليتها على تحقيق  

التفوق التشغيلي والمالي، والتكيف: االندماج الفاعل في البيئة، :أهدافها طويلـة األمـد: )البقـاء

 . لتأقلم معهـاوالنمو: استغالل المـوارد المنظمية( من خالل االستجابة للمتغيرات البيئية وا

يعد قياس األداء عامالً جوهرياً في إدارة الضغوط بين اإلدارات الوظيفيـة بقـصد استغالل  

لمؤسسات  Performance Excellenceفرص النمو في البيئة. فاألداء المتميزـ 

األعمال هو قدرتها على تحديد احتياجـات أصـحاب المـصالح )الزبـائن، والعـاملين، 

والمجهزين( ورغباتهم في بناء )البيئة الخضراء(، فلن تتحقق المكانة الذهنية  والموزعين،

التي تطمح إليها المؤسسات إالّ من خالل عمليات االبتكار واإلبداع في عمليات األعمـال 

األساسية )تطوير المنتجات والعمليات الحالية، وتقديم المنتجات الجديدة، وجذب الزبـائن، 

غيرها( لكي تتمكن تلك المؤسسات من تحقيـق أهـدافها فـي إرضـاء واختزال النفقات و

مالية، والمادية، والبشرية، الأصحاب المصالح عبر تخصيص الموارد المنظمية 

 والمعلوماتية، فضالً عن اإلدارة الفاعلة لها.

ساسية كما يتطلب تحقيق األداء المتميز مهمتين رئيـسيتين همـا؛ إدارة المؤسسة لعملياتها األ 

والداعمة بشكل فاعل وكفوء، وقدرة المؤسسة على دعـم وتغيير هذه العمليات والمنتجات 

 .139على وفق المتطلبات المستقبلية المتغيرة باستمرار، وعلى وفق إستراتيجية المؤسسة 

وتبرز التغيرات البيئية العالمية بشكل مستمر كأزمات تواجه مؤسسات األعمال، مما يتطلب 

مستعجلة حول تأثير عمليات األعمال على بيئة المؤسسة، إذ أصـبحت المؤسسات منها حلول 

المعاصرة تواجه صعوبات ومشاكل في إنجاز تحسينات على أدائهـا التنافـسي بقصد بناء 

بيئة خضراء مثالية خاصة بالمؤسسة، وأهم تلك الصعوبات والمـشاكل تتمثـل بالصورة 

عن الكيفية التي تستخدمها المؤسسة في تكييف معمارية  الذهنية لدى زبائن المؤسسة، فضالً 

هياكلها بقصد صنع قرارات إستراتيجية لتحقيق أهدافها وباألخص البيئية منهـا، لذلك أدركت 

ً مكمالً لجوانب األداء المتميز عبر العمل  هذه المؤسسات أهمية األداء البيئي بوصفه جانبا
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س أدائها البيئي. وتكتسب أهمية األداء البيئي أهمية إليجاد مؤشرات ومعايير واعتبارات لقيا

 .140كبيرة وشمولية وحيوية بوصفه قيمة مضافة مدركة ميزة تنافسية

 :141يتضح أن تحقيق "األداء المتميز" يتطلب توافر المقومات التالية

بناء استراتيجي متكامل بما يضمه من رسالة، ورؤية مستقبلية، وأهداف  -أ 

استراتيجية تقوم جميعا على أساس من التفكير اإلستراتيجي استراتيجية، وخطط 

 المبدع.

منظومة متكاملة من السياسات تحدد القواعد والمعايير التي يسترشد بها القائمون  -ب 

بالعمل على كل المستويات في االختيار بين البدائل واتخاذ القرارات فيما يعرض 

ت بالمرونة والتطور والتكيف لهم من مواقف متباينة، على أن تتصف تلك السياسا

 مع المتغيرات.

هياكل تنظيمية مرنة ومتطورة ومتكيفة مع الظروف تتخلص من القوالب  -ج 

 الجامدة والتعدد غير المبرر في المستويات والتقسيمات التنظيمية.

نظام متكامل للمعلومات اإلدارية يشمل كافة مجاالت النشاط ويوفر قواعد   -د 

 البيانات.

دارة الموارد البشرية يقوم على التخطيط اإلستراتيجي إلحتياجات نظام متطور إل -ه 

 المؤسسة من العاملين.

نظام إلدارة الجودة الشاملة يشمل كافة مجاالت العمل، يقوم على تحديد أهداف   -و 

 الجودة في ضوء رغبات الزبائن.

 القيادة اإلستراتيجية المستقبلية المساندة لألداء المتميز: هناك اربعة مطالب -ز 

-11أساسية للقيادة المستقبلية المساندة والداعمة لألداء المتميز كما يوضحها جدول )

 : 142( اآلتي1

 

 مطالب أساسية للقيادة اإلستراتيجية المساندة والداعمة لألداء المتميز (1-11جدول )

 مطلب الزبائن المطلب المالي
مطلب فعالية األنظمة 

 الداخلية

مطلب التعلم 

 التنظيمي

 والتعلم()النمو 

يعد أحد أهم أبعاد 

القيادة المستقبلية 

إذ يعتبر تحسين 

األداء المالي 

للمؤسسة هو 

يعتبر الزبون 

طرفا فاعال ال 

يقل أهمية عن 

المساهم، إْذ أن 

اإلستراتيجيات 

يتم قياسها من أجل 

ضمان المنافسة، ومن 

أهمها نظام 

التجديد)البحوث، عدد 

ع، براءات االخترا

يتكامل هذا البعد مع 

البعد السابق، 

ويعتبر تحسين أدائه 

شرطا الزما 

لتحسين أداء بعد 
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هدف دائم) 

التطور السريع 

لحجم األعمال، 

تحسين 

المردودية، 

تخفيض التكاليف، 

القيمة المضافة(، 

فالمؤسسات كلها 

تسعي نحو الريادة 

والتميز في األداء 

من خالل إرضاء 

المساهمين 

وإقناعهم 

بالوضعية المالية 

المتميزة بهدف 

تعظيم قيم أسهمها 

المالية وكذا 

توسيع الحصة 

السوقية والتميز 

في األداء علي 

 منافسيها

الرائدة في مجال 

أعمالها تتمحور 

حول تحقيق رضا 

الزبائن وتعزيز 

م، من خالل والئه

تطور المبيعات و 

زيادة حصتها 

السوقية...لذا 

فرضا الزبون 

عامل أساسي في 

تحقيق التميز 

والتفوق وتطوير 

األداء المالي 

واإلقتصادي 

للمؤسسة وتحسين 

موقعها التنافسي 

 في السوق.

 

المنتوج الجديد( وخدمة 

ما بعد البيع أيضا من 

األنظمة المهمة )استقبال 

الزبون، حل المشكالت، 

 جودة المنتجات.

إن بلوغ أداء مالي 

متميز وتحسين األداء 

التسويقي وإرضاء 

الزبائن، ال يتم إال 

بالتحسين المستمر 

والدائم ألداء مختلف 

أنشطتها وعملياتها 

 الداخلية، وهو ما يتيح

لها التميز والتفوق على 

منافسيها، وتحقيق ميزة 

تنافسية مصدرها 

 اإلبداع واإلبتكار.

العمليات الداخلية 

ويختص بالوسائل 

تحقيق األهداف 

اإلستراتيجية، 

ترتبط مركبات هذا 

المحور بكل ما 

ق بالمورد يتعل

البشري )إنتاجية 

العمل، دوران 

العمل، التحفيز..(، 

وبالنظام المعلوماتي 

الذي يجب أن 

يسهل التعلم 

التنظيمي، ويرتكز 

على نشر المعرفة 

داخل المؤسسة 

وإكسابها ميزة 

تنافسية مستدامة 

مصدرها اإلبداع 

واإلبتكار والتطوير 

 والتجديد المستمر 

 

 

تتسم المؤسسات الناجحة، بالديمومة واالستقرار، : النتائج والموارد واألهدافثانيا: مثلث األداء: 

ال تزول وتبقى في السوق. كما أن بلوغ األهداف الطموحة ناتج عن جمع مختلف الموارد يكون 

وثقافة  (Efficiency Culture)تتطلب إدخال ثقافة الكفاءة  يمحصلة لخلق الثروة و القيمة. وه

على األداء الكلي و بخاصة على أداء المؤسسات التي  (Effectiveness Culture)الفعالية 

مطالبة بالعمل على تحقيق الربحية  األولى. فهذه المؤسسات يقع على عاتقها تحقيق ذلك بالدرجة

وتحسين األداء من خالل إحداث تغيير جذري في فلسفتها و استراتيجياتها و ثقافاتها وطرق 

  عملها.

اإلشارة إلى أن مفهوم األداء يقترن بمصطلحين مهمين، هما الكفاءة والفعالية، كما تجدر 

فاألداء هو محاولة تحقيق المؤسسة االهداف المنتظرة مع تخفيض الموارد المستخدمة لتحقيق 

 .143تلك االهداف و يشمل مفهومي الفعالية و الكفاءة



489 

 

تمكنا من تحقيق األهداف اإلستراتيجية، إْذ ال يمكننا أن أيضاً نتحدث عن أداء المؤسسة إال إذا 

وهو ما يعني ان المؤسسة الناجحة هي المؤسسة التي تتمكن من تحقيق األهداف بالنتائج التي 

 تم الوصول إليها مقارنة بمنافسيها في القطاع، أو الصناعة المصرفية.

 BartolIنما يرى أخذاً بعين االعتبار الموارد الالزمة لذلك ) بمعنى اقل هدر للموارد(. بي 

أهداف(، والتي  –الموارد –بأن ماهية األداء تتوضح من خالل العالقة بين عناصر: )النتائج 

 (.1-11يمكن تلخيصها بالشكل )

 

 ( مثلث األداء1-11شكل )

 Resource: Quinn, R.; Cameron, K., "Organizational Life 

Cycle and Shifting Criteria of effectiveness", Management 

Science, Vol. 29, No.1, 1983,P:80. 

إن هذه العناصر ليس لها صدى عن بعضها، إال إذا تم التوفيق بينها وان اخذ كل منهعا بمععزل 

عن بعضها من شانه ان يسمح بالوقوع فعي مخعاطر وانحرافعات ال يعتم العتحكم فيهعا أو تتبعهعا. 

وهو ما يؤدي ان تعمل المؤسسة لبلوغ مستوى متميز من األداء الشامل وعدم االقتصعار علعى 

لمالية للحكم على أدائها. فبلوغ المؤسسة مسعتوى جيعد معن األداء يعأتي معن خعالل رفعع النتائج ا

إنتاجيعة المعوارد المتاحععة، معن حيععث المعردود الكمعي وتحسععين النوعيعة، والتقليععل معن التكععاليف 

 والوقت وغيرها، وذلك بإستخدام األساليب العلمية والتقنيات الحديثة في مجاالت اإلدارة. 

: تعظععيم حجععم األعمععال، وزيععادة الحصععة مؤسسةةة فةةي عناصةةر كثيةةرة أهمهةةايتجسةةد أداء ال

السععوقية، رضععا الزبععون الععداخلي والخععارجي والمجتمععع، زيععادة األربععاح، تحسععين الظععروف 

اإلجتماعيععة للمسععتفيدين، تحسععين شععروط العمععل أو مععن خععالل تغيععر تشععكيلة المنتجععات، توسععيع 

 وحدات اإلنتاج وغيرها.



490 

 

المؤسسعة لعه أوجعه عديعدة يتبلعور معن خاللهعا، معرتبط بمعدى النجعاح فعي هذا ويالحظ بأن أداء 

تحقيق األهداف المحعددة فعان تحقيقهعا يعرتبط بمفهعوم فعاليعة وكفعاءة األداء المؤسسعة، وتختلعف 

 الكفاءة والفعالية بمدى النجاح في تحقيق تلك األهداف.

والفشعل والكفعاءة والفعاليعة،  إن مفهوم األداء ينطوي علعى كثيعر معن المفعاهيم المتعلقعة بالنجعاح

وما هو مخطط وما هعو فعلعي كمعاً ونوععاً. ويركعز بعاحثوا المؤسسعة علعى فعاليتهعا التعي تحعدد 

 أداءها الكفوء، وقدرتها في تحقيق أهدافها على األمد الطويل في البقاء والتكيف.

سسعة، والعذي يتطلعب ثالثا: تقييم المؤسسة: يتمثل األداء بالمقاييس التي تسعاعد علعى تقيعيم المؤ 

منها أن تعرتبط حاضعرها بمسعتقبلها معن خعالل اسعتجابتها إلعى المتغيعرات البيئيعة بحيعث تصعنع 

المؤسسعة خططععاً علععى أسععاس المطابقعة والمعالجععة للفجععوة التععي قعد تحععدث نتيجععة الفععرق وعععدم 

معا . فإن لم تسعتطع المؤسسعة الوصعول إلعى أهعدافها ك144مطابقة المستهدف وما تم إنجازه فعالً 

خطط له فأن هناك خلعالً معا، لعذا كانعت الحاجعة إلعى المراقبعة والتقيعيم ضعرورية ليعتم بععد ذلعك 

تحديد المععايير كميعة أو نوعيعة، وإذا معا كعان األداء دون تلعك المععايير المناسعبة ألدائهعا سعواء 

هنعاك كانت تلك كمية أو نوعية، وإذا ما كان األداء دون تلك المعايير أو متفوق عنها فسعتكون 

 .145حاجة إلى اتخاذ فعل عالجي أو تعديل للمعايير

أن تقيععيم أداء المؤسسععة ككععل يعنععي تقيععيم إسععتراتيجيتها، وبيععان مععدى النجععاح الععذي حققتععه فععي 

تحسععين هععذا األداء، وعنععد كععل مسععتوى مععن مسععتويات اإلدارة يتطلععب التقيععيم اختيععار المعععايير 

وتصعحيحه. أيضعاً تكعون المؤسسعة بحاجعة إلعى المالئمة وقياس اإلنجازات وتحديد االنحرافات 

معرفة حساسيتها تجاه األزمات وقدرتها علعى تهيئعة االسعتجابات السعريعة والمالئمعة لألحعداث 

التعي تضععف بععدونها رسعالة المؤسسععة التعي وجععدت معن اجعل تحقيقهععا. لعذا كععان طعرح األسععئلة 

 ً  :146اآلتية من قبل المؤسسة واليها أمراً ضروريا

 Where do weإلعى أيعن نريعد أن نصعل/ Where are we now -/أيعن نحعن اآلن 

want to be - /كيعف يجعب أن نصعل إلعى هنعاكHow do we get there معا سعبق .

يقودنا إلى ما يجب قياسه، والذي يجب أن يتصف بالقدرة والقابلية على ان يقاس بموضعوعية. 

   147Hofer التوجه فقد أوضحكما قد يعود هذا االختالف إلى األهداف والنتائج، وضمن هذا 

"أن الخالف حول مفهوم األداء ينبع من تعدد المقاييس واختالفها التي تُعتمد فعي دراسعة األداء 

 وقياسه وكذلك يعود لتنوع أهداف واتجاهات الباحثين في دراستهم لألداء". 

أن الدراسععات اإلداريععة واإلسععتراتيجية حععول ، 148Birkinshawيععرى ضععمن نفععس اإلتجععاه  

موضوع األداء وقياسه تواجه العديد من الصعوبات، مثل وجعود خعالف حعول طبيععة البيانعات 

المعتمدة في القياس ومصدر تلك البيانات. لذا فأن إيراد مفهوم محعدد لعه يغطعي كافعة الجوانعب 

تتععوالى المفععاهيم الخاصععة بععه، المتعلقععة بععه يعععد مععن األمععور الصعععبة، ولهععذا السععبب مازالععت 

وباألبعاد والمنطلقات المرتبطة به. كمعا أسعلفنا حعول ماهيعة األداء بإسعهاب فعي المبحعث األول 

العاشععر. وبععالرغم مععن تعععدد واتسععاع األبعععاد والمنطلقععات البحثيععة ضععمن موضععوع الفصععل فععي 

األداء مجععاالً  األداء، واسععتمرار المؤسسععات باالهتمععام والتركيععز علععى مختلععف جوانبععه، يبقععى
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خصباً للبحث والدراسعة الرتباطعه الوثيعق بمختلعف المتغيعرات والعوامعل البيئيعة، سعواء أكانعت 

 الداخلية أم الخارجية منها، وتشعب وتنوع تلك المتغيرات وتأثيرها المتبادل معه.

بأنه صورة حية تعكس نتيجة ومستوى قدرة المؤسسعة علعى اسعتغالل  فيمكن ان نصف األداء،

دها وقابليتها فعي تحقيعق أهعدافها الموضعوعة معن خعالل أنشعطتها المختلفعة، وفقعاً لمععايير موار

تالئم المؤسسة وطبيعة عملها. فاألداء مفهوم واسع، ومحتوياتعه متجعددة بتجعدد وتغيعر وتطعور 

أّي  مععن مكونععات المؤسسععة علععى اخععتالف أنواعهععا، وال تععزال اإلدارات العليععا فععي مؤسسععات 

 .في التفكير بموضوع األداء طالما أن تلك المؤسسات موجودةاألعمال مستمرة 

و يعبر األداء عن "مقياس األهعداف والنتعائج المتحققعة الوصعفي والكمعي، لكشعف نقعاط القعوة   

والضعف للمصرف وفق معايير الكفاءة والفعالية واإلنسعانية خعالل فتعرة زمنيعة معينعة". ومعن 

 ثالث مجاميع رئيسة وهي: وفقتقييم األداء في موضوع المفيد هنا نذكر تصنيف مبوب 

 -.المعايير المتعلقة بالكفاءة Economies.-2 -.المعايير المتعلقة باقتصاديات المؤسسة 1)

Efficiency.- 3 المعايير المتعلقة بالفعالية.– (Effectiveness. 

اذ تعرف هذه المعايير لدى المؤسسات الرقابية والتقييمية المعنية في موضوع تقييم  

  ( االتي:2-11، كما يوضحها شكل) {s(E)3األداء

 
 .{s(E)3}  المعايير المتعلقة تبويب األداء وفق (2-11شكل ) 

االستعراض وقد يكون من المفيد هنا التطرق الى دالالت هذه المعايير بصورة مختصرة قبل 

 التفصيلي للمعايير ضمن اطارها العام:

يتم االعتماد عليها (: Economiesالمعايير المتعلقة بتقييم اقتصاديات المؤسسة ). 1

في التعرف على اقتصاديات المؤسسة اي قدرتها على تخفيض كلف مدخالت االنتاج مع 

المحافظة على المستوى المطلوب من االنتاج سواء في الكمية المقررة ام النوعية 

المستهدفة، اي ان هذه المعايير تنصب على الكشف عما اذا استطاعت المؤسسة من 

 سن نوعية وبأقل التكاليف. تحقيق انتاجها بأح

وال تقتصر جهود المؤسسة في تخفيض التكاليف على مجال معين بل تشمل كل مراكز 

التكاليف التي تعمل فيها كتخفيض تكاليف المستلزمات السلعية او تخفيض نفقات االفراد 
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ادية العاملين او تكاليف الخدمات االنتاجية. وبعبارة موجزة تنصب وظيفة المعايير اإلقتص

على بيان ما حققته المؤسسة في مجال االقتصاد في تكاليف االنتاج ومقدار التوفير الذي 

 انجزته مع المحافظة على النوعية. 

وتنصب وظيفة هذه  (:Efficiencyالمعايير المتعلقة بتقييم كفاءة المؤسسة ) .3

دخالت( المعايير على قياس مدى نجاح المؤسسة في احكام العالقة بين الموارد )الم

المستخدمة والمخرجات بطريقة كفوءة تهدف الى تعظيم المخرجات وتخفيض المدخالت. 

وقد تتجه المؤسسة في مجال االرتقاء بكفاءتها االنتاجية الى السعي لتحقيق خططها 

االنتاجية في انتاج سلع وخدمات بالنوعية والوقت المقررين وبأقل مقدار من المدخالت 

ن طريق زيادة االنتاج مع االحتفاظ بنفس المستوى من مستلزمات وقد يتحقق ذلك ايضا ع

 االنتاج او تخفيض المستلزمات مع االحتفاظ بنفس المستوى من االنتاج. 

وهذا يتطلب من المؤسسة تعبئة طاقاتها من اجل بلوغ االهداف المسطرة في خططها 

االنتاجية، وذلك بتحقيق اعلى انتاج ممكن بنوعية جيدة وبالتوقيتات المطلوبة وبإستخدام 

كافة اساليب التقييم التي من شأنها ان تؤدي الى تشخيص االنحرافات بمختلف انواعها، 

ا ومن ثم السعي الى معالجتها فضال عن اعتماد سياسة سعرية بهدف الوقوف على اسبابه

تساعد على تقدير قيم المدخالت والمخرجات بحيث يكون باإلمكان في ضوئها توجيه 

 الموارد الوجهة الرشيدة المطلوبة. 

نستخلص بأن المعايير التي تعني في تقييم الكفاءة االنتاجية تهدف الى بيان مدى نجاح 

يق افضل مخرجات ممكنة بأقل مدخالت ممكنة ولهذا تأخذ هذه المعايير المؤسسة في تحق

نسبة )المخرجات/المدخالت( او )نسبة المصروفات/المخرجات( اي ما يدعى بتكلفة 

 (.Unit Cost)المؤسسة الواحدة من المخرجات 

هذه المعايير في الكشف وتختص (: Effectivenessالمعايير المتعلقة بالفعالية ) .4

نجاح المؤسسة في تحقيق اهدافها وذلك عن طريق بيان العالقة بين المخطط  عن مدى

 والفعلي من االهداف.

وفيما اذا نجحت المؤسسة في تعبئة مواردها بالكفاءة المطلوبة في تحقيق االهداف التي  

وضعتها في خطتها االنتاجية. وتلجأ المؤسسة عادة الى اعتماد عدة اساليب في سبيل 

وغ اهدافها بفاعلية وذلك عن طريق تأشير مدى تحقق خطة االنتاج )للسلع التحقق من بل

او الخدمات( والمبيعات والتكاليف وصافي االرباح والقيمة المضافة وغيرها من العناصر 

االساسية لنشاط المؤسسة ومقارنة ذلك بما تحقق في السنة او السنوات السابقة ومالحظة 

و التراجعات التي حدثت. وخالصة القول ان المعايير التطورات االيجابية التي حصلت ا

 التي تقاس بها الفعالية تعني بيان مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها. 

ويالحظ من استعراض التبويب السابق والذي حضي بأجماع المعنيين بكفاءة األداء بأن   

فق ما هناك بعض التداخل بين مجموعة واخرى؛ فأن تحقيق توفير في االستخدامات و
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يقتضيه األداء االقتصادي للوحدة يتشابك مع كفاءة المؤسسة االنتاجية في تحقيق افضل 

 انتاج بأقل التكاليف كما ان بعض ذلك يقع ضمن فعالية المؤسسة في تحقيق اهدافها.

يتم من خاللها تحديد التوقعات، و خطوات العملية المشتملة على تحديد  األداء: أمثليه .5

حاجات الزبون الداخلي أو الخارجي، والذي سيمكن من تحديد الفجوة بين العملية الحالية 

وهذه الحاجات، ومن ثم استخدام مختلف التقنيات التحليلية لتطوير التحسينات الممكنة 

يتم تنفيذ خطة التحسين عبر المؤسسة كلها. وتنفيذ التغيير  لتقليل أو إزالة الفجوة، وبعدها

المصمم (  مراحل أو خطوات 8في عموم المؤسسة. تضم أنموذج عملية أمثلية األداء )

( على 3-11يوضحها الشكل )التنظيمي في كل مكان من المنظمة.كما  لتوجيه التمييز

 النحو اآلتي:. 

 
 ( عملية أمثلية األداء3-11شكل )

Source: Beechner & Hamilton, 1997: 5 
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 المبحث الثاني
 أساسيات في الكفاءة والفعالية واإلنسانية

يعبر بعض الباحثين والمتخصصين بأن الكفاءة والفعالية واإلنسانية من معايير نجاح أداء 

المؤسسات المعاصرة ولهن عالقة ارتباط طردية ايجابية باإلدارة واألداء، فكلما كانت هناك 

إدارة ناجحة تهدف الى توجيه الجهود الفردية والجماعية نحو تحقيق أهداف مشتركة وتحقيق 

ROM) العائد على اإلدارة )Return on management  بإستخدام الموارد المتاحة

بأعلى درجة من الفعالية والكفاءة، فضال عن التعامل اإلنساني البناء. ال يمكننا التحدث عن 

مؤسسة نامية ومتطورة ومستمرة دون أن نحدد بدقة درجة فعالية األسس التي بنيت عليها 

على تحقيق األهداف المسطرة لها باالعتماد على كافة األطراف  وكذا مدى كفاءتها وقدرتها

المعنية من ادارة ومالك وعمال وما يحكمهم من سلوكيات وأخالقيات مهنية إْذ يتحدد نجاح 

مؤسسات األعمال على أساس قدرتها على التنافس وضمان وجودها واستمرارها وهذا ال 

لية فضال عن التمسك بأخالقيات مهنية عالية إْذ يتحقق اال من خالل امتالكها للكفاءة والفعا

تمثل هذه التوليفة دعامة ارتكاز بالنسبة للمصرف كما تغذي وضعها التنافسي باعتبارها 

مزايا تنافسية صلبة تصعب محاكاتها من طرف المؤسسات المنافسة. إن جميع المؤسسات 

معايير معينة للحكم على نجاح على اختالف أنواعها وأهدافها وأنشطتها تحتاج إلى إستخدام 

المؤسسة, وقد أصبح من المسلم به انه ال يمكن انه ال يمكن تحديد معيار واحد فقط للحكم 

على نجاح المؤسسة، ولم يعد مقبوال االعتقاد بوجود معيار واحد عالمي للحكم على نجاح 

وجه جميع المؤسسات. وأصبح من الصعب ان تجد مؤسسة معينة ناجحة من جميع األ

والجوانب أو فاشلة في كل شيء. وهكذا يجب إستخدام معاير عديدة متنوعة للحكم على نجاح 

المؤسسة. ويمكن تصنيف المعايير المختلفة التي يمكن استخدامها للحكم على نجاح المؤسسة 

 -Effectivenessمعايير الفعالية  -Efficiencyهي:) معايير الكفاءة إلى ثالث مجموعات

، سيتم التحدث عنها بالتفصيل المعمق، على النحو Humanism )149 نسانيةاإل الجوانب

 اآلتي:

 

الذي إتسمت بالتباين الكبير في  الكفاءة هي أحد المفاهيم اإلدارية أوالً: ماهية الكفاءة: 

وجهات النظر الفكرية للعديد من الكتاب والباحثين من حيث تحديد معناها الشامل, إْذ تشير 

العالقة بين الموارد والنتائج, وتقاس باحتساب نسبة المخرجات إلى المدخالت الكفاءة إلى 

. ومن جانب أخر ينظر الى الكفاءة لها تقديم المنافع القادرة 150المستخدمة في تحقيق األهداف

                                                           
 ( الذي طور  1932-1848مفهوم الكفاءة الكالسيكي يعود الى المفكر االيطالي الفريد باريتو )

صياغة هدا المفهوم و أصبح يعرف "بأمثليه باريتو "، و حسب باريتو فإن " أي تخصيص ممكن 

للموارد فهو يعبر  للموارد فهو إما تخصيص كفء أو تخصيص غير كفء و أي تخصيص غير كفء

عن الكفاءة إذْ يفترض باريتو بان التخصيص االمثل للموارد يمكن ان يجعل المؤسسة افضل حال دون 

 جعل مؤسسة اخرى أسوأ حاال . 
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على إيجاد توازن في أداء المؤسسة. أي إن الكفاءة في المؤسسة تمثل معيار العقالنية والرشد 

وارد بشقيها الملموسة وغير الملموسة, إْذ أن المؤسسة الهادفة للنمو في إستخدام الم

والتطوير، البد وان تؤمن إمكانية استمرار تدفق مواردها لكي تعمل بشكل فاعل ومستمر, 

في ظل واقع البيئة المعاصرة يتسم بمحدودية الموارد المتاحة مما يجعل المؤسسة تعاني من 

يات والنوعيات الالزمة ألداء أنشطتها. لذا البد إن تقوم شحة الحصول على الموارد بالكم

المؤسسة باعتماد األسلوب الرشيد في التوجه نحو األمثلية في إستخدام الموارد المتوفرة إْذ أن 

الكفاءة تعني انجاز النتائج المحددة )المخرجات( بأقل إستخدام للموارد )المدخالت( وتركز 

. لقد وردت تعاريف عديدة للكفاءة 151المتاحة بأقل التكاليف على الفائدة القصوى من الموارد

 (على النحو اآلتي:2 -11نذكر منها في جدول)

 حسب األدبيات اإلدارية المتخصصة.مفهوم الكفاءة ( 2-11جدول )

 تعريف الكفاءة الباحث

 152)حسن(
" إستخدام الموارد على النحو األمثل لتحقيق األهداف بأقل 

 التكاليف"

 " عمل األشياء بشكل صحيح".  153(Hooley)ا

(Stair)154, 
" تحقيق اكبر ما يمكن من المخرجات بأقل ما يمكن من 

 المدخالت".

 155)العيساوي(
"أداة تستخدم للتعرف على نشاط المؤسسة مستهدفا قياس 

 النتائج المتحققة ومقارنتها باألهداف المخططة مسبقا".

(156(Horngr 
المدخالت المستعملة إلنجاز مستوى معطى العالقة بين كمية "

 من المخرجات".

 157)حريم(
"القدرة على استغالل الموارد المتاحة بأقل قدر من الضياعات 

 المادية والبشرية والمالية".

 158)الحمداني(
"تحقيق أفضل النتائج المتوقعة بأقل ما يمكن من الموارد 

 المتاحة لإلستخدام ".

 159)البكري(
األمثل للموارد وبحكمة ودون خسائر غير " اإلستخدام 

 ضرورية".

والتي تعني هذا المصطلح أداء األعمال أو فعل  Efficiencyومن المفيد ذكره بان الكفاءة 

. أي إستخدام الموارد To Do Things Rightأشياء على نحو صحيح بطريقة صحيحة 

العالقة بين الموارد والنتائج. بأقل التكاليف لتحقيق األهداف. لذلك فهي تشير الكفاءة إلى 

وترتبط بمسألة ما هو مقدار المدخالت من المواد الخــام و األموال و الناس، وغيرها 

الالزمة لتحقيق مستوى معين من المخرجات أو الهدف المنشود. بعبارة أخرى كما قلنا بأن 

 Doing ةالكفاءة تتعلق بإنجاز المهمة بطريقة سليمة، )عمل األشياء بطريقة صحيح

things Right وتقاس بالنظر إلى عالقة المدخالت بالمخرجات، فتخفيض تكلفة )
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المنتجة مع المحافظة على نوعيتها يعد مؤشرا على زيادة الكفاءة، وكذا زيادة  المؤسسة 

. فهي تؤدي الكفاءة الى تحقيق أعــلى منفعة مقابل 160اإلنتاج مع بقاء التكاليف على حالها

تكون المؤسسة كفؤة يعني أن تحصل على أعلى ما يمكن من الهدف الذي التكاليف وأن 

 تسعى إليه.

أي ان اإلدارة تستخدم عندما يتعلق األمر بمدخالت النظام أي باالستغالل العقالني الرشيد  

لها، فالكفاءة تشير إلى الطريقة اإلقتصادية التي يتم بها إنجاز العمليات التي تؤدي إلى 

ويعبر عنها عادة بنسبة المخرجات إلى المدخالت، فمصطلح الكفاءة  تحقيق األهداف،

 يستخدم عادة عند التعرض لبعد األداء المتعلق بالعملية اإلنتاجية وتكاليفها. 

وتتوضح الكفاءة هنا من خالل قدرة األنشطة الداخلية على تقليل كلف المدخالت, وتعد  

وحدة المخرجات دون التأثير السلبي  المؤسسة أكثر كفاءة كلما خفضت من كلف مدخالت

 .161على جودة وسعر وحدة المخرجات

والوسائل  -األداء –أي ان الكفاءة محصلة العالقة بين النتائج )المخرجات( او المنتجات المحصلة 

 ذات الطبيعة المختلفة: اقتصادية، سيكولوجية وغيرها.  -تكاليف –المستعملة ) المدخالت ( 

ذات معنى خاصة في المقارنات بين اكثر من مؤسسة من نفس  -ء / تكلفة أدا –وهذه العالقة 

، Productivityالصناعة خالل أزمنة مختلفة، وفي نفس المؤسسة ديناميكيا. لذا تستخدم اإلنتاجية، 

 لقياس الكفاءة, وتعرف اإلنتاجية بأنها "نسبة المخرجات / إلى المدخالت.

الباحثين ان )الكفاية والكفاءة( يؤديان إلى بنفس يرى البعض من : الكفاءة والكفاية .1

 المعنى, والعض األخر يرى بوجود تباين بينهما والبد التميز بين الكفاية والكفاءة.

نقصد بالكفاءة بلوغ مستوى يتجاوز حد الكفاية، الن الكفاية تعني القدرة على انجاز لذا 

العموم فالكفاية اصطالحا هي نشاط أو تمرين له مستوى متوسط بطريقة مرضية على 

القدرة سواء القانونية أو المهنية المكتسبة إلنجاز بعض المهام و الوظائف والقيام ببعض 

األعمال أو بمعنى أخر هي القدرة على تحقيق نشاطات قابلة للمالحظة و بهذا يمكن أن 

تعرف و .نطبق الكفايات في سياقات مختلفة سواء كانت شخصية، اجتماعية أو مهنية

 الكفايات بأنها: مختلف أشكال االداء التي تمثل الحد االدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما.

                                                           
  المماثلة في القوة والشرف والكفء: القوي القادر على  يبأنها: "هالكفاءة لغة عرفها المعجم الوسيط

جاء في المعجم الوسيط الكفاية لغة: "من كفاه كفاية استغنى بِه عن  .تصريف العمل وجمعه أكفاء"

ويقصد بالكفاءة: المقدرة على العمل أو  . 791غيره فهو كاف، ومفرده كفيء، وجمعه أكفياء. ص 

 وجود الحد األعلى للقيام بالمهمة أو العمل, بينما الكفاية هي الحد األدنى من ما يلزم للقيام بالعمل. 

عرفها معجم المعاني الجامع بأنها: مصدر كفى, وتعني مقدرة وكفاءة, أو تعني ما يلزم  لغة:الكفاية 

بالضبط على قدر الحاجة. أما في قاموس المعجم الوسيط فقد جاءت بمعنى ما يكفي ويغني عن الزيادة, 

   ويمكن القول هذا ذو كفاية في عمله أي ذو كفاءة ومقدرة..
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وتدل الكفاية على مستوى أداء أو عمل معين والقدرة على تصريف أموره بدرجة معينة، 

فهي تتعلق بالجانب الكيفي، فالكفاية والكفاءة مستويان أحدهما يمثل الحد االدنى)الكفاية( 

 . 162يمثل الحد األعلى )الكفاءة(واآلخر 

يستطيع الفرد القيام بالعمل بكفاءة كبيرة ولكن يتطلب ذلك منه القيام بالعمل بوقت محدد 

وسعر أقل وجودة أعلى ومقارنة بالنتائج المحققة وأن التدابير المتخذة لتحقيق الهدف 

ى أداء األشياء متساوية وذات كفاءة عالية ويتم قياسها بعد مراجعة الفعالية يشير إل

الصحيحة )ألنها تتعلق باألهداف(. الكفاءة هي القيام باألشياء بشكل صحيح )فهي أكثر 

 ارتباًطا بكيفية القيام باألشياء(.

 (اآلتي: 4-11أنواع الكفاءات كما يوضحها شكل ) Hitt: لقد حددأنواع الكفاءة .2

 
 ( أنواع الكفاءة4-11شكل)

ري بنا ان نؤكد على أن سبب وتخلف األمم و تأخر الدول عن الركب الحضاري ح

وانخفاض مستوى معيشة المجتمعات، وتدهور مؤسساته أو فنائها، ليس يعود بسبب نقص 

الموارد الطبيعية والبشرية والمالية والمادية والتقنية والمعلوماتية وغيرها. إنما يعود 
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ء اإلدارة, وعدم وضع الشخص المناسب في المكان السبب الحقيقي والرئيسي إلى سو

المناسب وفي الوقت المناسب، مما ادى الى تفشي ظاهرة التخلف والفساد بأشكاله المتمثلة 

بالفساد )اإلداري والمالي واالجتماعي واألخالقي والسياسي واالقتصادي والناعم( مما 

ز المؤسسي وبرامج التنمية أدى الى عرقلة عملية االصالح والتطوير اإلداري والتمي

الشاملة والمستدامة للبلد. وبالمثل، في عالم اليوم، لم يعد المسؤولون عن الشؤون 

اإلقتصادية واإلنتاجية والخدمية يجادلون حول ما إذا كان من الضروري توفير أكبر قدر 

مساعدة من الحرية والمرونة لإلدارة، وضمان استقرارها، من أجل خلق المناخ األمثل و ال

في ذلك، اتخاذ القرارات األنسب، وصياغة أفضل السياسات، وإعداد الخطط والبرامج، 

 وكلها تهدف إلى تحقيق األهداف والتطلعات اإلنسانية واإلجتماعية. 

يقدم الكتاب والمراجع اإلدارية الحديثة العديد من المفاهيم واألساليب الكفاية اإلدارية:  .3

رشيد العمل اإلداري ورفع كفاءته. لهذا السبب، أصبحت المتقدمة التي تساعد على ت

والحاجة األساسية اآلن هي تحسين هذه  الكفاية اإلدارية،مشكلتنا اإلدارية األولى مشكلة 

الكفاءة على جميع المستويات، سواء في األجهزة اإلدارية الحكومية والسياسية، أو في 

القدرة اإلدارية التي تعني: القدرة على  ما نسميه، المؤسسات اإلنتاجية والخدمية العامة

ان مسألة المناسبة.  أداء اإلجراءات الصحيحة وتحقيق النتائج المتوقعة ضمن حدود التكلفة

 الكفاية اإلدارية يتمثل منطقها في عدة مفاهيم واضحة هي:

يهدف العمل اإلداري بوصفه نشاط هادف بالدرجة األولى إلى تحقيق نتائج  -أ 

 جتماعية، أو سياسية، أو ثقافية، يرغبها المجتمع وتنميته. اقتصادية، أو ا

تعد التنظيمات واألساليب واإلجراءات اإلدارية وسائل مساندة في الوصول إلى  -ب 

 األهداف السابق تحديدها بمعرفة المجتمع.

إن المعيار الحقيقي للحكم على كفاءة اإلدارة ونجاحها هو قدرتها على اإلنجاز،  -ج 

 المستهدفة في حدود التكلفة المقدرة والمقبولة اجتماعياً.وتحقيق النتائج 

ال يهم الشكل كثيراً في اإلدارة، بل الذي يهمنا المضمون الذي يحتل كل األهمية،  -د 

يتوجب ان تتوجه إليه كل اإلمكانات والجهود من أجل تحديده بدقة وتطويره وتأكيد 

 .تحققه

، يؤدي كل منها دوراً يختلف في أهميته الكفاية اإلدارية تتوقف على عوامل متعددةإن 

وتأثيره على المستوى العام للنشاط المبذول عامة، ومن تلك العوامل: المعرفة واإلدراك 

الصحيح لمفاهيم وأساليب اإلدارة العلمية الحديثة، والمناخ االقتصادي واالجتماعي 

بشرية المتاحة. ولكن والسياسي السائد في المجتمع، وأنواع وكميات الموارد المادية وال

وبرغم إدراكنا لألهمية القصوى للعوامل السابقة، إال أننا نميل إلى تأكيد أهمية العنصر او 

العامل يؤدي حسب رأينا أهم األدوار، ويؤثر في الكفاية اإلدارية تأثيراً مباشراً وحاسماً، 

 وذلك العامل هو المدير ذاته.
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 ً ن أن يقود العمل اإلداري ويوجه جميع األنشطة ، يمكيعد المدير عامالً أساسيا مهما

اإلدارية إلى النجاح والنجاح، أو الفشل والدمار. اإلجماع بين المفكرين والممارسين 

اإلداريين اليوم هو أن المدير يُنظر إليه على أنه قائد، مسؤول عن صياغة اإلستراتيجيات 

ونتائج محددة. مع كل الموارد والسياسات، ووضع الخطط واتخاذ القرارات لتحقيق أهداف 

 ROMوالطاقة المتاحة له، يمكنه تطوير وتطويرها والسعي للحصول على أكبر عائد منها 

العائد على اإلدارة. لذلك ال ينبغي أن يكون اختيار المدير تعسفيًا أو مطلقًا كما نواجهه غالبًا 

أن يتحقق على أسس ويجب أال يكون بصورة غير موضوعية وغيرها أحياناً. وإنما يجب 

تتوفر فيه، أي الممارسة المتعمقة والخبرة العلمية، واستثمار وإدارة الوقت لالستفادة من كل 

دقيقة، وقضاء الوقت في مكانها. نعم، ألن الوقت هو أثمن وأهم مورد في عالمنا المعاصر 

حة المعقد. ويتركز اهتمامه وتفكيره بشكل أساسي على األهداف والنتائج تكون واض

وحاسمة، يمكن أن تحدد بدقة األولويات التي ينبغي النظر فيها، ولديهم القدرة على اتخاذ 

 القرارات، يجب على المديرين ممارسة اإلدارة بروًحها وليس بالكلمات.

 

مثل غيعره معن المفعاهيم  Effectivenessلقد تعرض مفهوم الفعالية ثانيا: ماهية الفعالية: 

معن حيعث تحديعد  163اإلدارية إلى تباين في توجهات أو وجهات نظر الكتاب والباحثين الفكرية

معناها الشامل والدقيق، ومدى توافقها مع البيئة، لذا يمكن القول أن مفهوم الفعاليعة مهعم للغايعة 

 ألنه معيار مهم لتحديد األداء والنجاح التنظيمي. 

الية كمصطلح يستخدم لمخرجات المؤسسة ومقارنتها بالهعدف، والمعدة الزمنيعة يتم توضيح الفع

المجاورة لمفهوم الفاعلية، والتي تعني استكمال المهمة المناسبة أو اسعتكمال العمعل المطلعوب، 

ويمكن قياسها على سبيل المثال أو حصة المؤسسة في السوق التنافسي أو بمقدار إسهامها فعي 

 .أهداف تنموية محددة

فالفعالية تقيم إذا بالنسبة إلى أهداف المنجزة والهدف المحدد مسبقا. يورد البعض تعريف  

 : 164( اآلتي3 -11الفعالية عديدة نذكر منها في جدول)

                                                           
 تحديد مسميات اإلدارة ومفاهيمها فلها معنيان: أحدهما لغوي، واآلخر فني تقتضي الحاجة العلمية ل

لغةً: تقديم الخدمة للغير، وهي مشتقة من الكلمة  Administrationمعنى اإلدارة  -)اصطالحي(

،أي تقديم العون لآلخرين. كما تعني النظام أو الترتيب minister tadالالتينية المكونة من مقطعين 

ً معينة. ويمثلوالتنظيم ال  المتمثل لإلدارة العام اإلطار (Administration) خاص الذي يحقق أهدافا

في حين  .الرئيسة السياسات وترسم العامة األهداف تضع والتي اإلدارة في العليا المستويات نشاط في

( وتعني Manمن مقاطع ثالثة هي ) Managementيتألف المصطلح االنكليزي لإلدارة 

وتعني عمر يمثل الموهبة )فن(، والخبرة المتأتية من جراء فنون الشخص الحياتية  (Ageشخص،و)

(( تعني الذهنية )علم( أو العقلية المتفتحة من جراء تلقي Mentalityالمتأتية من  Mentوالعملية، و))

النظريات العلمية بحكم التخصص العلمي و مهنة يزاولها االشخاص من خالل التعليم والتعلم 

 متخذو الى )عمر وذهنية الشخص(. ذات العالقة بوظائف Managementدريب. يمكننا تعريب والت

 التنظيم في )التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرار. مستوى على اإلدارية القرارات

 



500 

 

 حسب األدبيات اإلدارية المتخصصة. ( مفهوم الفعالية3 -11جدول)

 الفعاليةتعريف  الباحث

, 2006)صالح بن نوار, 

 (. 84ص 

"قدرة المؤسسة على تحقيق أهدافها وتعتمد هذه القدرة و 

المعايير المستخدمة في قياسها على النموذج المستخدم 

 .165في دراسة المؤسسات 

Alvar)) 
"قدرة المؤسسة على البقاء والتكيف و النمو بغض 

 النظر عن االهداف التي تحققها".

 (2006،49)قريشي،

مصادرها على  "قدرة المؤسسة الناجحة على تركيز

االنشطة التي تعود عليها بالنتائج )الفعالية(. لذا فهي 

 .166تتبنى قيمة عمل االشياء الصحيحة"

 (Pol Mott) 

"تلك المؤسسات الفعالة التي تنتج أكثر وبنوعية اجود. 

وتتكيف بفعالية اكثر مع المشكالت البيئية اذا قورنت 

 بالمؤسسات األخرى المماثلة".

(Yuchtman 

&Seashore) 

"قدرة المؤسسة على استغالل الفرص المتاحة في بيئتها 

في سبيل اقتناء الموارد النادرة التي تمكنها من اداء 

 وظائفها ".

Hannan & 

Freeman,1977) ) 

"أنها درجة التطابق بين األهداف التنظيمية والنتائج 

 المتحققة". 

Pennings 

&Goodman,1977)) 

العالقة والنتائج التنظيمية التي "تحديد الضوابط ذات 

يمكن تقديرها، أو زيادتها كمجموعة من المعايير 

 ".ألهداف متعددة

(Price,1972) "الدرجة التي عندها يتم تحقيق أهداف متعددة " 

)المؤسسة العربية للعلوم 

 (1974اإلدارية،

"مدى صالحية العناصر المستخدمة )المدخالت( 

 .167"المطلوبة )المخرجات(للحصول على النتائج 

 (1972)قاموس اإلدارة، 
"تحقيق األهداف الصحيحة من وجهة نظر أفضل 

 ."التفسيرات الممكنة لظروف التجارة وإمكانات الربح

 )دائرة المعارف األمريكية(

"المدي الذي عنده التي تتمكن المؤسسة تحقيق نتائج 

مقصودة، وتعتمد فاعليتها على القدرة والتواصل 

واألخالق، بوصف األخالق من أهم األسس التي تعتمد 

عليها الفعالية، فالمؤسسة يجب أن تكون مثاالً لالحترام 

واألخالق واإلنصاف والنزاهة والجدارة، حتى تستطيع 

جماهيرها للمساعدة في تحقيق  تحقيق التواصل مع
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 أهدافها المرجوة".

 (1993برنارد )

"الدرجة التي تستطيع فيها المؤسسة تحقيق اهدافها، 

أوإنها تحقيق الهدف المحدد، ونعني بالعمل الفعال بشكل 

عام بأنه العمل الذي ينجز الهدف الذي تم تحديده 

 مسبقا".

 )بارتولي(
المحققة فعال والنتائج  "انها تلك العالقة بين النتائج 

 .المقدرة وذلك من خالل قياس االنحراف"

حمود،  -) الشماع 

2000 :327.) 

"يعد معيار فعالية المؤسسة من المؤشرات المهمة في 

قياس مدى تحقيق المؤسسة ألهدافها انسجاما أو تكييفا 

مع البيئة التي تعمل من حيث اســـتغالل الموارد 

 .168المتاحة"

 (2001،63)معال،

"التأكد مما إذا كانت األهداف المحققة واألساليب التي 

اتبعت في تحقيقها تتفق مع األهداف المقررة وما خطط 

 . 169لها"

 (195،43)الجبوري، 

"إستخدام المدخالت بشكل أمثل لتحويلها إلى مخرجات 

مطابقة ألهداف وغايات المؤسسة وبشكل نافع تتم 

يظهر عنصر الفعالية مدى نجاح الفائدة منه وبذلك 

المؤسسة في تحقيق أهدافه عن طريق مقارنة األداء 

الفعلي بالخطط ومعرفة مدى االنحراف والحكم 

 .170عليه"

 (2000،104القريوتي،

" قدرة التنظيم على تحقيق االهداف طويلة و قصيرة 

المدى التي تعكس موازين القوى للجهات ذات التأثير 

المعنية بالتقييم مرحلة النمو أو التطور ومصالح الجهات 

 . 171التي يمر بها التنظيم"

تجععدر المالحظععة هنععا ذكععر بعععض المرتكععزات التععي اسععتندت تلععك التعععاريف المنععوه عنهععا سععلفا 

مفادها اآلتي: قدرة المؤسسة على تحقيق أهعداف متععددة وعلعى اسعتغالل الفعرص المتاحعة فعي 

ادرة التعي تمكنهعا معن اداء وظائفهعا وتتكيعف بفعاليعة اكثعر معع بيئتها في سبيل اقتناء الموارد الن

المشكالت البيئية. وقدرتها على البقعاء والتكيعف و النمعو واالهتمعام بمعدخالت المؤسسعة وعلعى 

االنشععطة التععي تعععود عليهععا بالنتععائج المتحققععة ودرجععة تطابقهععا مععع األهععداف التنظيميععة والنتععائج 

وبجععودة عاليععة عععن اداء To Do Right Thingsالمتحققععة وعمععل االشععياء الصععحيحة 

المنافسين. والقدرة على تحقيق االهداف طويلة و قصيرة المدى والموائمة مع أهعداف الجهعات 

المعنية والمصالح المشتركة بعالتقييم والتقعويم ومرحلعة النمعو أو التطعور التعي يمعر بهعا التنظعيم 

 واستمراريته. 
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ف المحققععة واألهععداف المحععددة ) وتعطععى العالقععة كالتععالي   تمثععل الفعاليععة العالقععة بععين االهععدا

األهداف المحققة / األهداف المخططة والمحددة(. انعه يمكعن ان تكعون نفعس المؤسسعة أو نفعس 

القسم فيها ذا كفاءة ولكنه غير فعال، وقد يكون في الوضعية العكسعية، او تتطعابق فيعه الفعاليعة 

 والكفاءة في االتجاه لنفس الفترة.

 :اختلف الباحثون في تعريف الفاعليةمصطلحي)الفاعلية والفعالية( الفاعلية والفعالية: .1

وتحرير مصطلحها نظًرا لعوامل مختلفة منها الفلسفة التي تنطلق منها التعريفات، وكذلك  

المرحلة الزمنية المحاذية لمفهوم الفاعلية. مما ال شك فيه أن للقرآن فعالية كبيرة في التأثير 

على الناس، وتأتي من الوهية النص المقدس وبالتدبر والتحليل واألدلة المنطقة أو حتى عند 

سماعة يثبت قدسيته، وأنه رسالة من السماء. وعامل القداسة والروحانيات العالية هو ما 

وقيل إنها في المفهوم العام: العمل على بلوغ أعلى . يزيد هذه الفعالية وتقبلها لدى الناس

التجديد و اإليجابيةدرجات اإلنجاز وتحقيق أفضل النتائج بأقل التكاليف وهي تتسق مع 

. ومن ناحية أخرى، تعني الفعالية تنفيذ األعمال بدقة ويُركز فيها على 172والديمومة"

األساليب المتبعة والنتائج، على عكس الفاعلية التي تعني تنفيذ األعمال بطريقة صحيحة 

هي حدث يتم الترتيب له وينظم بشكل  الفعاليةكذلك  .ويُركز فيها على المدخالت والمنتجات

فقرات مرتبة والفعالية وهي االثر االيجابي الذي يحدثه العنصر االيجابي بفاعليته في مجاله 

  .اومحيطه

الفاعلية تعنى أداء األعمال الصحيحة، وتمتلك القدرة على االداء بشكل افضل للحصول  ماأ

 على مخرجات بجودة اعلى.

هناك تجاذب بين مصطلحي )الفاعلية والفعالية(، فالبعض يفرق بينها، والغالبية يجعلونها 

واحدة، ومن فّرق بينها قالوا أن: الفاعلية: هي األثر ألفكارنا على أرض الواقع، فكل عمل 

                                                           
 فعّال" : وردت كلمة "فاعل" تسعة مرات في القرآن بينما كلمة الفرق بين الفاعلية والفعالية"

)بتشديد حرف العين( مرتين، والفرق بينهما شاسع في المعنى، إذْ أن "فاعل" استخدمت مع 

الخلق/الناس، بينما "فعّال" استخدمت مع الخالق سبحانه وتعالى صاحب اإلرادة مع الفعل، والتي تعني 

لة قوله فمن عموم دال.أن كل ما يريد سوف يحدث، بينما البشر ليس كل ما يريدون سوف يحدث

أن فعله وإرادته تعالى متالزمان، فما أراد أن يفعل فعله وما فعله فقد أراده،  تعالى: "فعال لما يُريد" 

بخالف المخلوق فإنه يريد ما ال يفعل وقد يفعل ما ال يريده، فإن حقق فعله ما أراد )الهدف( أعتبر 

 ..(Ineffective) ".اعل، وإن لم يحقق فعله ما أراد اعتبر "غير ف(Effective) ""فاعل

 : مصدر صناعي مركب من صيغة فاعل، معناه التأثير والجدوى والنتيجة الصادرة من الفعل.الفاعلية  

فهي فمصدر صناعي أيضا، لكنّه يأتي على هيئة صيغة المبالغة فعال، وتم إضافة هاء : الفعالية

فتعني كرم الفعال.  الفعاليةوياء النسبة في اخره وذلك للداللة على المبالغة في الفعل، أما  المؤنث

مصطلح محدث، فقالوا: إنها القدرة على إحداث تأثير، وفي الطب: قدرة اإلجراء الطبي أو  الفاعلية

ن محمد بن إبراهيم الدواء على إحداث التأثير المراد. والفاعلية من مادة )فِعل(، قال محمد بن يعقوب ب

الشيرازي) الفيروزآبادي(: الفعل: حركة اإلنسان، أو كناية عن كل عمل متعد "القاموس المحيط "،. 

 .695وفي المعجم الوسيط: وصف في كل ما هو فاعل ص

 

https://www.alukah.net/library/0/50972
https://www.almrsal.com/post/997010
https://www.almrsal.com/post/997010
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والفاعلية يستعاض بها بداًل من اسم فاعل  أو قول ال يحقق نتائج عملية يكون فاقد الفاعلية.

اط، مثل: مدى فاعلية برنامج تدريبي على أطفال منشأة تعليمية؛ فهي النجاح في تحقيق النش

األهداف وعادةً ترتبط بالكفاءة. إْذ قالوا الكفاءة: فعل األشياء بطريقة صحيحة، والفاعلية: 

فعل الشيء الصحيح. أما الفعالية: تمتلك القدرة على الوصول للنتيجة المطلوبة والمتوقعة 

دف، كذلك يستعاض بها بداًل من اسم نشاط قائم، فهي التأثير والقدرة على إحداث والمسته

 أثر قوي. مثل: فعالية األدوية المضادة للقلق.

تستخدم المؤسسات الفعالية اإلقتصادية  :الفعالية اإلقتصادية والفاعلية اإلقتصادية .2

ئة العمل بالمؤسسة والفاعلية اإلقتصادية لوصف طبيعة عمل الموظفين من أجل تحسين بي

 وتطويرها، لكنها تختلف في عدة جوانب، أهمها ما يلي:

بالوقت الذي يستغرقه أداء المهام فعلى سبيل المثال، وقت أداء مهام  تُقاس الفعالية -أ 

المديرين والموظفين، بينما تُقاس الفاعلية بمستوى أداء الموظفين والمديرين في أداء 

 العمل والمهام التي يحتاجونها.

تساعد الفعالية اإلقتصادية على توفير مجموعة خصائص الفعالية اإلقتصادية:  -ب 

متنوعة من المعلومات لتحقيق األهداف التي تحددها المؤسسة، ألن الموظفين ذوي 

الجودة العالية يتميزون بأداء المهام المطلوبة بشكل متكامل، وال يمكن قياس الفعالية أو 

 ات وطرق تستخدم لتحقيق النتائج المرجوة.رؤيتها، ولكن من خالل عدة أدو

عندما يكون لدى الموظف أداء فعال وأسلوب ذكي، فإن أسلوب عمله  أما الفاعلية -ج 

، يكون  سيكون أكثر من غيره من الموظفين، وعندما يكون الموظف في مستوى عال 

  أسلوب عمله هو الفعالية، اختالفات في طريقة أداء المهام.

تعد الخصائص المتداخلة من أهم خصائص : قتصاديةخصائص الفاعلية اإل -د 

الفاعلية اإلقتصادية، فهي توضح الترابط بين فاعلية المديرين والموظفين والمؤسسة، 

ويجب تنسيق فاعلية كل عنصر، ألنه من المرجح أن يكون الموظفون فعالين، والبيئة 

عمل ولذلك يجب تعيق فاعلية عملهم، وقد يكون هناك أشخاص غير كفؤين في فريق ال

أن تكون جميع العناصر متناغمة حتى يتمكن الجميع من تحقيق النتائج المرجوة. كما 

تعد النسبية من خصائص الفاعلية، ألنها تقيس الدرجة التي تؤثر بها الفاعلية على 

تقييمها، والتفاعل بين معايير الفاعلية من الخصائص التي تؤثر على قياسها وتنفيذها، 

في عنصر من العناصر سيؤدي إلى ضعف العناصر المتبقية، ويؤدي  ألن أي عيب

 .173أحيانًا إلى وجود عناصر تعزز قوة العناصر المتبقية األخرى

ستؤثر الفعالية على المديرين  االختالفات في استراتيجيات اإلدارة المؤسسية: -ه 

زيادة األرباح اإلستراتيجي ين التخاذ القرارات الالزمة لتقليل االعتماد على الموارد ل

المالية، بينما ستؤثر الفاعلية على إنتاج القسم لتحقيق أهدافه المتوقعة، مثل زيادة 

الحصة السوقية للمؤسسة وإيجاد درجة رضا الزبائن وتحقيق الدرجة المالية المطلوبة 

 اإليرادات.
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الكفاءة توجد عالقة متسلسلة بين الفرق بين الجدارة والكفاءة وعالقتهما بِـالفاعلية:  .3

، ألن الكفاءة نقطة االنطالق وصوال إلى مرحلة الفعالية من أجل 174والفعالية والجدارة

تحقيق الجدارة المثالية، إذن الجدارة تساوي العمل الصحيح زائدا الطريقة الصحيحة 

وتأسيسا على ما تقدم يتعين على اإلدارة التنفيذية في  بواسطة الشخص الصحيح

لجدارات المطلوبة لكل مستوى وظيفي وتحديد سماتها العامة المؤسسات تحديد مسار ل

 .وسمات الوظائف المستهدفة على وجه الدقة

و)الكفاءة  Competency)ويمكن التفريق بشكل كبير بين كلمتي )الجدارة

(Efficiency  فالجدارة في معناها الواسع تشمل المعرفة الِعلمية والخبرات العَملية

والمهارات المكتسبة والقدرات والسمات الشخصية، وهي كلها مطلوبة للقيام باألعمال 

  .التي تتطلبها مهمة من المهام أو وظيفة من الوظائف

أو الطاقة التي هي اصطالح إداري متعلق بالموارد المتوفرة  (Efficiency) الكفاءة

يمتلكها الفرد، ومدى ترشيد إستخدام ها لتحقيق األهداف. وتتحقق الكفاءة عندما نستخدم 

أقل كم ممكن من الموارد والمدخالت إلنتاج أكبر كم ممكن من المخرجات والنتائج 

المرغوبة. والكفاءة كذلك هي مقدار األداء النافع مقسوما على الحد األقصى لألداء النافع 

  .ممكن تقديمهال

أن الجدارة هي الجزء الباطن من األداء، والكفاءة هي الفرق الرئيس بين الجدارة والكفاءة: 

الجزء الظاهر، أي االعتماد على هذه الجدارات التي تم امتالكها في إستخدام الموارد المتاحة 

لدى اختيار فريق العمل يعتمد على مستوى الجدارات التي .في سبيل تحقيق األهداف

 .األعضاء

تمثل ثقافة المؤسسة مجموعة القيم واألعراف والتقاليد والرؤى ثالثاً: بعد اإلنسانية: 

التطلعات التي تمثل إطار عمل يحدد سلوكيات العاملين على مختلف األصعدة والمستويات. 

ون فالمؤسسات العريقة في ثقافتها ولديها قيم راسخة في العمل تمثل لغة مشتركة للجميع, يك

تأثير هذه الثقافة واضحا على سلوكيات العاملين ومنعكسا في القرارات التي يتخذونها ويبلغ 

االعتزاز بالثقافة التنظيمية المتميزة في بعض الشركات درجة تجعلها منهجا تربويا يدرس 

من األمور المعلومة أن الثقة بين العاملين واإلدارة لها عالقة مباشرة بزيادة  في المؤسسة.

إنتاجية العامل. فالموظف الذي يعلم أن إدارة المؤسسة ستقدر مجهوداته على المدى القريب 
                                                           

 لكلمة ً في عالم األعمال  Competency وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الترجمة األكثر شيوعا

الجدارة أو الكفاية، وأنا شخصياً أميل إلى كلمة الجدارة، ألن الكفاية أقرب إلى  والموارد البشرية هي

ً بشكل   (Effectiveness)  وألن الكفاءة والفاعلية .اإلنجليزية Sufficiency كلمة يتم ذكرهما معا

لبات متكرر في عالم األعمال، نقصد بـ الفاعلية. بأنها ذات صلة في مدى تحقيق األهداف وتلبية المتط

 والحاجات.
 .فعل: ثالثي الزم، متعد بحرف(. َجدُْرُت، : الجدارة الَكفاَءةُ للعمل: القدرةُ عليه وحسُن تصريفه(

 َجدَُرْت بِنََجاِحَها. -َجدَُر بَِوِظيفَتِِه: َكاَن َجِديراً بَِها، أَْهالً لََها، َخِليقاً بَِها -أَْجدُُر، مصدر َجدَاَرة  
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والبعيد فإنه َيتَفانى في عمله. ولكن عندما يشعر الموظف بأن إدارة المؤسسة ال تَِفي 

بوعودها للعاملين فإن هذا يكون أمرا غير ُمحفِّز له على تطوير العمل واإلبداع وزيادة 

ذلك فإن التزام المديرين بالصدق واألمانة والعدل والوفاء والرحمة مع العاملين الكفاءة. ل

يؤدي إلى ثقة العاملين في اإلدارة وهو ما يؤدي إلى تحفيزهم على العمل ويوفر كثيرا من 

الوقت الضائع في الشائعات والشكوك والتفاوض.  إن المؤسسة تسعى دوما لتحقيق أهدافها 

اف عبارة عن ربح أو عبارة عن معدل معين من النمو و تتجه سواء كانت هذه األهد

المؤسسات إلى قياس كفاءتها و فعاليتها في تحقيق هذه األهداف من فترة الى أخرى و هذا 

المشكل و العائق الذي يبقى مطروحا هو  نالمؤسسي. ولكبغرض زيادة فعالية األداء 

صعوبة إيجاد مقاييس ثابتة و دقيقة و تحديد المعيار او النموذج الذي يمكن االطمئنان إليه 

في تقييم مدى كفاءة و فعالية المؤسسة على اعتبار ان لكل مؤسسة واقعها الخاص, وكذلك 

يؤخذ في ف المؤسسة.صعوبة قياس مدى تطبيق األخالقيات المهنية من طرف كل أطرا

اإلعتبار مدى اهتمام المدير والمصرف بالناس العاملين بوصفهم رأسماله البشري فيها 

والذي من شأنه تعزيز إلتزام العاملين وانتمائهم وتعاونهم مما يساعد على نجاح المؤسسة في 

يع أي للحكم على نجاح المؤسسة. فضال عن الكفاءة والفعالية وال تستط تحقيق أهدافها. و

مؤسسة االن ان تتجاهل اهمية ودور الموارد البشرية, ومعالجة الضغوط العديدة, من ثقافية 

وقانونية واجتماعية وغيرها التي تواجه األفراد والمؤسسات لضمان التزام العاملين 

. وتوفير المناخ المؤسسي اإليجابي المالئم 175وانتمائهم المؤثر وتعاونهم لتمكينها من النجاح

يجابي لرأس المال البشري وصيانته بموضوعية وتدريبهم وتطويرهم إلستثمارهم بجودة واإل

عالية إلداء األنشطة المصرفية االبتكارية واإلبداعية بتميز ونجاح، بإستخدام التقنيات 

 الصيرفة اإللكترونية. 

ية والقيم نعني بالعالقات اإلنسانية بأنها المعاملة الطيبة التي تقوم على الفضائل األخالق

اإلنسانية السوية التي تستمد مبادئها من تعاليم األديان السماوية وترتكز على التبصر 

واإلقناع والتشويق القائم على الحقائق المدعمة باألسانيد العلمية وتجافي التضليل والخداع 

بكافة مظاهره وأساليبه. )فهي سلوك مثالي من القائد أو المشرف مع من تحت إشرافه من 

حيث المعاملة الحسنة لما يحقق األهداف المشتركة لإلدارة واألفراد العاملين(. تهدف أهداف 

تحقيق التعاون بين العاملين في المجتمع الواحد وتعزيز الصالت  العالقات اإلنسانية الى

الودية والتفاهم الوثيق وتقوية الثقة المتبادلة. وزيادة اإلنتاج وهي نتيجة مترتبة على زيادة 

التعاون. فضال عن إشباع حاجات األفراد اإلقتصادية واإلجتماعية والنفسية وتحقيق أهداف 

التنظيم الذي يعملون في مع رفع الروح المعنوية بين أفراد المؤسسة التربوية ومن ثم يتوافر 

 النفسي العام  الجو
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 المبحث الثالث
 واالدارة أساسيات في العالقة بين الكفاءة والفعالية واالنتاجية

 

بأن مفهوم الكفاءة قد يأتي مالزماً  176تجدر اإلشارة هنا أوالً: العالقة بين الكفاءة والفعالية: 

لمفهوم أخر هو الفعالية وقدر تعلق األمر بمفهوم الكفاءة ومفهوم الفعالية ويمكن تمييز عدة 

 ( اآلتي:4-11آراء وحاالت كما يوضحها جدول)

 الكفاءة الفعالية( التميز بين 4-11جدول)

 .)التفرد(177الحالة الثانية الحالة األولى )التالزم والتكامل(

 الفعالية الكفاءة الكفاءة والفعالية معاً 

األولى: 

الكفاءة 

بوصفها 

الوجه الثاني 

للفعالية, أي 

وجهين لعملة 

واحدة وهي 

المؤسسة 

 .178الناجحة

 179الثانية: الفعالية

هي امتداد للكفاءة, 

ولكي تحافظ المؤسسة 

على بقاء واستمرارها 

البد أن تحقق درجة 

معينة من الكفاءة 

والفعالية في آن 

 واحد. 

الثالثة: جسد 

ارتباط 

مفهوم 

الكفاءة 

بمفهوم 

الفعالية 

واستخدامهما 

كمؤشر 

 للقياس.

الكفاءة تركز 

على الموارد 

وتكشف عن 

األسلوب األمثل 

إلستغالل 

د المتاحة الموار

 إلنجاز األهداف

الفعالية 

تركز على 

األهداف 

وتعبر عن 

درجة 

تحقيق 

 األهداف. 

من الممكن التنويه هنا بأن مفهوم الكفاءة مالزما لمفهوم الفعالية ,ولكن ال يجب أن يستخدما  

بالتبادل. فقد تكون المؤسسة فعالة ولكنها ليست كفوءة أي أنها تحقق أهدافها ولكن بخسارة 

وعدم كفاءة المؤسسة يؤثر سلبا على فاعليتها ويمكن التأكيد على اعتبار الكفاءة على إنها 

"إنجاز العمل بشكل صحيح، بينما الفعالية هي "إنجاز العمل الشيء الصحيح، وهكذا 

 المفهومان يكمل كل منهما اآلخر.

تستطيع المؤسسات تحقيق عنصري الكفاءة والفعالية هي وحدها القادرة على النمو واالزدهار 

يل األمد, بينما وانجاز األهداف بصورة صحيحة. يمكن إستخدام الفعالية بوصفها مقياساَ طو

تستخدم الكفاءة بوصفها مقياسا قصير األمد, يتوجب االهتمام بكال المقياسين الكفاءة والفعالية 

 . 180ضمن مقاييس النجاح ألي مؤسسة 

وبهذا يتضح لنا العالقة بين الكفاءة والفعالية عالقة تكاملية من خالل )عمل الشيء الصحيح 

 وبالشكل الصحيح( أي بصورة متوازنة، ال إفراط وال تفريط. 

وبهذا تبدو العالقة بين الكفاءة والفعالية كبيرة جدا, فقد تكون المؤسسة كفوءة وليست فاعلة أو 

العكس, لكن اإلدارة تبحث دائما عن وجود توافق ومواءمة بين هذين المفهومين إْذ المطلوب 

أن تكون المؤسسة فاعلة وكفوءة في الوقت نفسه, ولغرض أن يكون األمر كذلك يتطلب 
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واءمة ثالثة قضايا أساسية وهي األهداف, ومدى مالءمة الوسائل المستخدمة تنسيق وم

 .181إلنجاز األهداف من جانب, كذلك النتائج المتحققة

 

هناك فرق ومعنى مختلف للكفاءة  واالدارة والقيادة: ثانياً: العالقة بين الكفاءة والفعالية

ية ذات األهمية الكبيرة، وتكون والفعالية في علوم اإلدارة من بين هذه المصطلحات اإلدار

 العالقة بين الكفاءة والفعالية واإلدارة قوية. 

بعالقة وطيدة مع اإلدارة  ترتبط الفعالية كمصطلح واسع االستعمال في مجال علوم اإلدارة،

وطيدة، علما بأن اإلدارة شديدة االرتباط بعملية التأثير، فهي بماهيتها وكونها تتضمن معنى 

السلوك البشري لتوجيهه نحو هدف، كما أنها تعنى بالتأثيرات المتبادلة بين التأثير في 

المؤسسة والبيئة المحيطة، وهذا ما يزيد من اهتمام اإلدارة بالفعالية، التي تتضّمن في 

 جوهرها مدلول التأثير والتكييف.

ية في وعلى هذا األساس فان علوم اإلدارة تؤكد باستمرار على أهمية توافر صفة الفعال

النشاطات واألشخاص والوسائل التـي تتصل باإلدارة، فتجد هذا العلم يتحدث عن األداء 

الفعال، وعن المؤسسة الفعالة، والمدير الفعال، والتنظيم الفعال، والبرامج الفعالة، واإلدارة 

الفعالة، ويرسم صورا لكل واحد منها، ويحاول أن يحدد مكونات هذه الفعالية، وأن يضع 

عايير لقياسها، واألسس لتقييمها، واألساليب المقترحة لتحسينها ومن خالل عملية التقييم الم

 والتقويم وادارة الجودة الشاملة. 

ويفهم عدد من علماء اإلدارة مدلول الفعالية على أنّه يشير إلى أداء األشياء الصحيحة  

ة صحيحة )فهي أكثر اتصاالً )لكونها تتصل باألهداف( أّما الكفاءة فهي أداء األشياء بطريق

 بكيفية أداء األعمال(.

إذا كان محور اإلدارة يدور حول كيفية تحديد أهداف المؤسسة وتحقيقها، فإن الفعالية هي 

درجة وسمة تحقيق األهداف. وإذا كانت الفعالية تشير إلى معنى تحقيق النتائج المرجوة 

ن كمية المدخالت وكمية المخرجات، أي أنها وجعل التأثير إيجابيًا، فإن الكفاءة هي عالقة بي

نسبة بين الموارد المستخدمة والنتائج المحققة، مما يعني أن الكفاءة تزداد كلما كانت الموارد 

. ان الكفاءة هي ضبط العالقة بين المدخالت والمخرجات في المؤسسة 182المستخدمة أقل

حقيق أفضل إنتاج بأقل بطريقة تؤدي إلى تعظيم المخرجات وتخفيض المدخالت أي ت

  .183مدخالت

وعادة ما ترتبط الفعالية بالقيادة, وترتبط الكفاءة باإلدارة. فالقيادة هي التي تبيّن األشياء 

لذلك فان   الصحيحة المطلوب إنجازها، أّما اإلدارة فإنّها تبيّن كيفية إنجاز هذه األشياء.

محددة واستراتيجيات ومبادئ وقيم الفعالية تتحقق عندما يكون هناك رؤيا واضحة وأهداف 

وتتحقق الكفاءة عندما يكون هناك تخطيط  وتنمية وتطوير وغير ذلك من سمات القيادة

وتنظيم وادارة للوقت ورقابة ومتابعة وغير ذلك من عمليات اإلدارة. عندما يكون هناك 

ومن  فاعلية وال يوجد كفاءة فان الرؤى واألهداف ال تجد من يحققها بصورة صحيحة،
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المالحظ بأنه، وفي حالة عدم وجود فاعلية ووجود كفاءة فان األعمال تنجز ولكن بدون 

 .184وضوح األهداف

وأخيرا فان الكفاءة والفعالية وجدتا من اجل تنفيذ اهداف المؤسسة، لذلك فزيادة االهتمام في 

لها عالقة احدها يعني تقليله في األخرى، ذلك الن هذه التفاعالت في الزيادة والنقصان 

 باختيار األهداف والنتائج.

تعد الكفاءة واحدة من أساليب القياس والمقارنة بين منتجين في علوم اإلدارة واالختالف من 

حيث كيفية أداء المهام، إْذ تعكس الفعالية مستوى المهام الخاصة في أداء المديرين 

 . 185والموظفين لمهامهم وعملهم

 

: للفعالية مرتكزان ال تقوم إال بهما، فهما جزء من والقيادةالعالقة بين الفعالية  .1

حقيقتها، وأساس في تكوينها، بحيث ال توجد الفعالية إذا انتفي أحدهما، وال تتوافر إال 

 بتحققهما مجتمعين، وهذان المرتكزان هما: 

المرتكز األول: انجاز األهداف المنشودة: الهدف هو )صورة لحالة مستقبلية  -أ 

مقرونة باستعداد لتخصيص الموارد الالزمة لتحقيق هذه الصورة(، ولعل منشودة، 

تدني نسبة تحقيق األهداف، وثم  تدني نسبة تحقيق الفعالية، ينجم في المقام األول عن 

غياب هذه الصورة للحالة المستقبلية، أو عدم وضوح مالمحها وأبعادها، أو نسيان 

ينجم عن سوء إستخدام الموارد، وأكثر مما  معالم هذه الصورة بعد تحديدها، أكثر مما

 ينجم كذلك عن ظروف طارئة خارجة عن اإلرادة.

المرتكز الثاني: إحداث التأثير اإليجابي: بشير التأثير إلى معنى ترك األثر،   -ب 

واألثر يدل على العالمة أو الصورة التي يطبعها المؤثر في المتأثر، أما اذا تأملنا 

ي محاولة للوصول إلى داللتها ومقاصدها، لوجدناها شديدة مضمون كلمة التأثير، ف

االرتباط بمعنى التغيير وتبديل الوضع من حال إلى أخرى، بمعنى أن إحداث األثر 

يؤدي إلى القيام بتغيير وضع ما قائم إلى وضع آخر يختلف عنه. وتعد البيئة المحيطة 

ة من أفكار وقيم وتصورات مجال التأثير، فقد يقع التأثير على ما يسود هذه البيئ

واتجاهات ومفاهيم ومعتقدات وسلوكيات، وقد يقع على الوضع االقتصادي السائد، أو 

على اآلالت والمعدات والوسائل التكنولوجية المستخدمة، واالتصاالت، أو على الجانب 

 .المادي الملموس في البيئة الطبيعية

هذا ويمكن أن يقاس التأثير من عدة جوانب منها عمق ذلك التأثير، واتساعه، وامتداده  

وال يفوتنا هنا أن نذكر ان التأثير  الزمني، ونفعه، ومدى توافقه مع القيم األخالقية.

المقصود في ركن الفعالية هو التأثير اإليجابي، فهناك أفعال ال تترك إال تأثيرا سلبيا، 

وصفها بالفعالية، إْذ أن الفعالية بذاتها ذات مفهوم إيجابي، وتزداد كلما كان لكن ال يمكن 
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التأثير أعمق، وأوسع، وأنفع، وأطول، وأكثر توافقا مع القيم الجليلة والمتغيرات البيئية 

 من ناحية أخرى.

العالقة بين الكفاءة والقيادة: وال بد من تفسير هذه العالقة، ألن القيادة تظهر  -ج 

. من أجل إجراء التصحيح واإلدارة هي توضح كيفية تحقيق هذه األشياء. األشياء

الكفاءة نشير إلى القدرة على القيام ببعض األشياء واألدوار المهمة المتعلقة بالعمل، 

ولكن في الحياة العامة، يمكننا تعريف القدرة على إنها القدرة على القيام ببعض 

  .اآلخرون القيام بها السلوكيات اإلجتماعية التي ال يستطيع

يمكن للفرد أن ينجز العمل بكفاءة عالية، لكن هذا يتطلب منه إتمام العمل بسعر أقل 

وجودة أعلى خالل فترة زمنية معينة، والمقارنة مع النتائج المحققة، والتدابير المتخذة 

لتحقيق الهدف متساوية وفعالة وقياسه ومراجعته إلظهار أداء الشيء الصحيح ألنه 

كما (، الترابط بين الكفاءة والفعالية ومتخذ القرار 5 -11الشكل ) .مرتبط بالهدف

 ( يوضح مصفوفة الكفاءة والفعالية اآلتية:5-11يصورها الشكل )

 ( مصفوفة العالقة بين الكفاءة والفعالية والقرار االداري 5-11شكل )
صبحي و الغالبي, طاهر محسن منصور " أساسيات األداء المصدر: إدريس, وائل محمد 

 .49, 2009األردن,  –وبطاقة التقييم المتوازن " دار وائل للنشر, عمان 
 

 واطئ                         الكفاءة                               عالي

 

 عالي

 

 

 

 

 الفعالية

 

 

 

 واطئ

 كفاءة عالية / فعالية عالية عاليةكفاءة واطئة / فعالية 

يختار المديرون األهداف 

الصحيحة ويسعون لتحقيقها، ولكن 

هناك ضعف في استخدام الموارد 

 لتحقيق تلك األهداف

النتيجة: منتج يرغبه الزبائن ولكن 

سعره عالي جداً، لذا قد ال يمكنهم 

 شراؤه.

يختار المديرون األهداف 

مع الصحيحة ويسعون لتحقيقها، 

استخدام جيد للموارد لتحقيق تلك 

 األهداف.

النتيجة: منتج ذا نوعية جيدة 

ويرغب به الزبائن وقادرين على 

 دفع سعره.

 كفاءة عالية/ فعالية واطئة كفاءة واطئة / فعالية واطئة

يختار المديرون اهداف خاطئة 

ويسعون لتحقيقها، مع استخدام 

 ضعيف للموارد.

النوعية ال النتيجة: منتج واطئ 

 يرغبه الزبائن.

يختار المديرون األهداف المناسبة 

ويستخدمون الموارد بصورة حسنة 

 لتحقيق تلك األهداف.

النتيجة: منتج عالي الجودة، ولكن 

 قد ال يرغب به الزبائن.
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ويؤكد دراكر أهمية الفعالية عندما أشار إلى أنها تمثل المفتاح الرئيسي للنجاح ألي مؤسسة 

أن تركز على الكفاءة أن  وهكذا فإنه يجب على اإلدارة في المؤسسات مثل المصارف قبل

تتأكد من أنها وجدت األشياء الصحيحة التي ستقوم بها. وتقاس كفاءة أداء المصرف في 

قدرته على تحقيق أهدافه بأقل تكلفة ممكنة، بينما تقاس فاعليته في حسن اختياره لألهداف 

ك القدرة الصحيحة التي تتالءم مع طبيعة وخصائص السوق المصرفي والبيئة المحيطة، وكذل

 على تحقيق هذه األهداف.

كما يمكن أن تقاس فاعلية مدير التسويق في أحد المصارف في حسن اختياره لألهداف 

التسويقية الصحيحة والتي من بينها مثال تحقيق درجة عالية من رضاء الزبائن عن الخدمات 

التي يقدمها المصرف. أما من حيث أداء المصرف نفسه فإننا في هذه الحالة نتكلم عن كيفية 

نشطة واألعمال والمهام التنفيذية للمصرف مثل االئتمان والودائع الحاسبات ممارسة وأداء األ

 وشؤون العاملين والتسويق والعالقات العامة وغيرها. 

وتقاس كفاءة المدراء في المصارف بقدرتهم على إدارة األنشطة المصرفية المختلفة مستوى 

غيرها(. على النحو الذي ممارستهم للعمل اإلداري من )تخطيط وتنظيم وقيادة ورقابة و

يؤدي إلى تحقيق األهداف المخططة بأقل تكلفة ممكنة، أو تحسين استغالل الموارد المتاحة 

 للمصرف لتحقيق أفضل النتائج.

 

( Organizational ffectivenessتعد الفعالية التنظيمية) :186ثالثاً: الفعالية التنظيمية

مباشر بتقييم أداء المؤسسة وعالقتها الوثيقة موضوعا جوهريا وأساسيا من خالل ارتباطها ال

من مؤسسة إلى ألخرى، وحتى  مختلفةالصلة باألهداف واإلستراتيجيات. إْذ تكون األهداف 

، فان هذا االمر ادى إلى زيادة ومجموعاتهاداخل المؤسسة الواحدة بين أقسامها وتشكيالتها 

من الباحثين حاولوا ايجاد مفهوم  التعقيد والغموض لمفهومها. وعلى الرغم من ان الكثير

محدد وواضح للفعالة، اال ان محاوالتهم لم تؤد إلى وضع اسس مقبولة وشاملة لتخمين فعالية 

المؤسسة، الن دراساتهم اعتمدت على قضايا وقواعد نسبية. لذلك تبقى مشكلة تحديد فعالية 

ميع مؤسسات األعمال بال المؤسسة وقياسها مشكلة حساسة، تثير العديد من التساؤالت في ج

استثناء، الصغيرة منها والكبيرة. وفي ضوء ما تم عرضه يشير الى إن الفعالية هي" قدرة 

وقابلية المؤسسة على تحقيق أهدافها من خالل التنبؤ بالمشاكل الداخلية والخارجية التي 

ح صعوبة ستوجهها في المستقبل، والتكيف معها ووضع الحلول المناسبة له. مما سبق تتض

االتفاق على تعريف محدد للفعالية فليس لكل ابعاد الفعالية نفس االهمية في قياس فعالية 

 المؤسسة. باختصار يمكن تعريف الفعالية التنظيمية.
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الحظ عالم اإلدارة البروفيسور الياباني  :OUCHI. Wعند ويليام أوشي: Zنظرية  .1

ويليام أوشي أن فعالية المؤسسات اليابانية أكبر من مثيالتها في الواليات المتحدة 

 األمريكية.

الحـظ أيـضا أن هـذه الزيادة ال تعود إلى سياسات االستثمارية أو النقدية بل إلى كيفية 

طيع العاملون من العمل معا بكفاءة إدارة العنصر البشري في تلـك الـشركات بحيث يست

وفعالية أكثر. ولزيادة الفعالية في هذه الشركات خاصة اليابانيـة، منها التي تعمل خارج 

 .187 والتي توصل إليهـا بعـد 1981في اإلدارة عام  Zحدود اليابان قام بوضع نظرية 

من البيئة اإلجتماعية  اليابانية استحدثت فكرة اإلدارة :Zنظرية المبدأ العام .2

، وبخاصة األسرة اليابانية التي تقوم على مبدأ االحترام لرب بالمجتمع الياباني الخاصة

ً إياهم في ، اتخاذ القرار األسرة، وإطاعة أوامره، في حين يكون مسؤوالً عنهم ومشاركا

، على اعتبار أن المديرين المؤسسات وانعكس هذا بدوره على العمل اإلداري داخل

واألفراد بمثابة األسرة الواحدة، مما كان له أحسن األثر على إنتاجية األفراد وإخالصهم 

  لمؤسستهم بشكل ليس له مثيل.

في تفسيرها للفعالية  )ويليام أوشي(: Zتعتمد نظرية : Zظرية نمرتكزات أو أبعاد  .3

 صر اآلتية:التنظيمية على المرتكزات او العنا

                                                           
  ولد أوتشيOuchi ( 1965ونشأ في هونولولو في هاواي. حصل على درجة البكالوريوس من كلية وليامز ،

)ماجستير في إدارة األعمال من جامعة ستانفورد وعلى درجة الدكتوراه في إدارة األعمال من جامعة شيكاغو. 

سون لإلدارة في سنوات وكان "عضوا هيئة التدريس في كلية أندر 8وكان أستاذ مدرسة ستانفورد لألعمال لمدة 

جامعة كاليفورنيا، من ابرز أعمالها الفرق بين الشركات اليابانية واألميركية وأساليب اإلدارة. كتابها األول في 

" .إجرائه لعدة بحوث ودراسات ميدانية في اليابان والواليات المتحدة األمريكية من أجل التوصـل إلـى 1981عام 

 سـر فعالية اإلدارة اليابانية.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B0_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
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 فالدرس األول في نظريةالثقــة : Z  هو الثقة و ربطها باإلنتاجية بين مختلف القطاعات في

المجتمع من مؤسسات و نقابات و غيرها، و كذلك اتباع النظام اإلداري الموسع الذي يؤكد 

يعتبره المحافظة على جو الثقة بين العاملين و ينعكس على مشاركة العاملين في اإلدارة و الذي 

أوتشي أساس االرتقاء بمستوى اإلنتاجية، من غير توفر جو الثقة سنجد عالقة إنسانية تتحول إلى 

صراع، ولكن بت وفر جو الثقة يصبح كل شيء ممكنا فالعالقات بين العاملين تصبح على 

 مستوى جيد فقط عندما تتوفر روح الثقة بدوافع وحسن نيـة الرؤساء والشركة على وجه العموم،

  وتصبح هذه العالقة رديئة بدون ذلك.

 العدالة والمساواة أمر حتمي يفرضه أسلوب اإلدارة الياباني على المؤسـسة وهمـا العدالــة :

 يـسودان أواسط العاملين فالعقوبة أو المكافأة مبنيتان على أسس ثابتة ال تتغير مع األفراد.

 :ي اإلدارة هو نظرة األفـراد للمـصلحة العامـة إن ما يميز األسلوب الياباني ف المصلحة العامــة

قبـل الخاصة، فمراعاة ذلك سيعود بالنفع على الجميع في المدى الطويل لذلك نجد تضحيات في 

 سـبيل تحقيـق الصالح العام.

 :الرابطة المشتركة في الحياة اليابانية هي األلفة والمودة بما ينطوي عليه مـن  األلفـة والمـودة

عدم األنانية التي تمكن المرء من العيش في آمان، من خالل إقامة عالقات اجتماعية اهتمـام و

 وثيقـة وصـداقات حميمة.

 :وجميع هذه الصفات مشتركة بين الحذق والمهارة والرقة والتهذيب واالحترام وحدة الذهن ،

 .أفراد المجتمع و التي تنعكس على الكفاءة و الفعالية في العمل

 هي رابطة مشتركة في الحياة اليابانية لما تنطوي عليه من اهتمام و دعم  :األلفة والمودة

لآلخرين و من مشاعر االنضباط و عدم األنانية التي تمكن المرء من العيش اآلمن من خالل 

إقامة العالقات اإلجتماعية الوثيقة و التي تنعكس على األفراد باالستقرار و على المؤسسات 

 .باإلبداع و االبتكار

لقد قام أوشي بشرح المبادئ  :OUCHI.W 188أسس الفعالية التنظيمية لدى أوشي .4

 األساسية التي تقوم عليها فعاليـة اإلدارة في اليابان وهي:

 :إن أهم خاصية تتميز بها المؤسسة اليابانية هي توظف  الوظيفة مدى الحياة

العاملين لديها مدى الحياة وهذا ما ينمي أواصر الثقة وااللتزام اتجاه الوظيفة طوال 

ز من  ا يعّزِ مراحل الحياة الوظيفية. إْذ يبقى الموظف في وظيفته مدى الحياة ممَّ

إلى االستغناء عن  اليابانية ، إذ ال تلجأ المؤسساتاالستقرار واألمن الوظيفي أي

األفراد حتى في أصعب الظروف اإلقتصادية، مما كان له أكبر األثر على إبداعه 

 جيته، يرفع والء األمن الوظيفي العاملين لمؤسساتهم. وإنتا

 إن إبطاء عملية التقويم والترقية يعتبر من األمور الحيوية للتأكيـد التقويم والترقية :

علـى المـوظفين بأهمية األداء على المدى البعيد. فال يحصل الموظف الياباني على 

بداع، واالبتكار، والجهود المبذولة الترقية بسرعة إالَّ بعد ما أن يمر بسلسلة من اإل

لتطوير ورقي منظمته. إْذ يتم نقل الموظف من موقعه إلى موقع آخر على المستوى 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 اإلداري الواحد نفسه، ليعطي العمل صفة الشمولية والكمال.

 في الواليات المتحدة األمريكية يقـضي مسارات الحياة الوظيفية غير المتخصصة :

فية بين العديد من المؤسسات ولكن ضمن اختصاص محدد، الموظـف حياتـه الوظي

أما في اليابان فتتـوزع حيـاة الموظـف الوظيفية على عدة اختصاصات ولكن ضمن 

: الدورة الوظيفيَّة للموظفين تبقى في عدم التركيز على االختصاص مؤسسة واحدة.

ة عمل الموظَّف، إْذ يمر هؤالء الم وظَّفون على نشاطات استمراريَّة ودوران طوال مدَّ

 وأعمال جديدة، تدفعهم إلى تطوير مهاراتهم، وتوسيع مداركهم.

  ًفاليابانيون ال يتخصصون في أحد الحقول الفنية فحسب، وإنما يتخصصون فضال

عن ذلك في جميع أعمال المؤسسة التي يقضون حياتهم الوظيفية فيهـا وهذا يؤدي 

تزام اتجاه مؤسستهم وما يعرف بـ)األثراء إلى تطوير مهاراتهم وإنماء شعورهم باالل

 الوظيفي(.

 إن وسائل الرقابة اإلدارية في أي شركة يابانية تتـصف عملية المراقبة الضمنية :

ب قـدر كبيـر مـن األهمية والمفاهيم الضمنية واألمور الداخلية، لدرجة تبدو للشخص 

يقة موجودة وبأكثر الغريب عن هذه المؤسسة وكأنها ليـست موجودة، وهي في الحق

 أسلوب الرقابةفعالية من الرقابة اإلدارية التي تمارس في المؤسسات الغربية. ينطلق 

من طبيعة الفلسفة اإلجتماعية في المجتمع الياباني الذي يدرك جوهر هذه الفلسفة التي 

 يؤمنون بها، من رقابة ذاتيَّة نابعة من فكرهم ومعتقداتهم الدينيَّة.

 عندما يراد اتخاذ قرار في مؤسسة يابانية فإن كل الذين يتأثرون  ت:اتخاذ القرارا

بهـذا القـرار يـتم إشراكهم، وعليه فالقرار ليس مسؤولية فردية وإنما يتخذ جماعيا 

وتتحمل المجموعة التي اتخذته المـسؤولية جماعيا في تنفيذه بعد توزيعه إلى عدد من 

ل المشكالت التي تواجه هذا التنفيذ بنفس المهام وهذا ما يؤدي إلى المشاركة في ح

طريقة المشاركة في اتخاذ القرار. وكل فرد في المؤسسة اليابانيَّة مسؤوالً عن اتخاذ 

القرار وطرق تنفيذه، وهذا األسلوب هو أكثر إبداًعا وفاعليَّة من اتخاذ القرارات 

ً بين أهداف العاملين،  ً وتوافقا وأهداف المؤسسة، بصورة فردية. مما يخلق انسجاما

ً من الرقابة الذاتية، ويتمثل أسلوب المشاركة في ما يسمى بحلقات  ويوفر نوعا

وهي مجموعة عمل صغيرة تتشكل على مستوى  Quality Circles الجودة

المؤسسة بهدف تأمين الجميع ومشاركتهم في جهود تحسين ما تنتجه المؤسسة، 

 وتحليل المشكالت الفنية واإلدارية واقتراح حلول لها.

  مما يخلق انسجاماً وتوافقاً بين أهداف العاملين، وأهداف المؤسسة، ويوفر نوعاً من

 Quality بحلقات الجودة ثل أسلوب المشاركة في ما يسمىالرقابة الذاتية، ويتم

Circles  وهي مجموعة عمل صغيرة تتشكل على مستوى المؤسسة بهدف تأمين

شاركتهم في جهود تحسين ما تنتجه المؤسسة، وتحليل المشكالت الفنية الجميع وم

 واإلدارية واقتراح حلول لها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9
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 :من أهم خصائص التنظيم الياباني هو االهتمام القوي بالقيم  القيم المشتركة

الجماعية الموحدة وعلـى األخص شعور الفرد الياباني بالمسؤولية. إْذ تفرض طبيعة 

في المجتمع الياباني بأن يعمل األفراد في جماعة مشتركة إليمانهم الحياة الصناعيَّة 

بأنَّه ال يتحقَّق نجاح أّي مشروع إالَّ باشتراك الجماعة في إنجاز وتحّمل مسؤوليَّة ذلك 

العمل الذي يقوم به  عن والعمل كفريق، والشعور الجماعي بالمسؤولية جماعيًّا.

األداء بالجهد الجماعي، وثم  تكون المكافأة الفرد، ففي كثير من األحيان يتم قياس 

اليابانيَّة، ومثيالتها األمريكيَّة، إْذ تقوم  Zجماعية ال فردية.: وهناك فرق بين نظرية 

األولى على ضرورة غرس القيم اإلنسانية للتنظيم في نفوس العاملين، وإقامة 

ر غير الرسمي ومناقشة عالقات تعاونيَّة، وغير رسميَّة بينهم لزيادة التنسيق والتشاو

الموضوعات والقرارات بين اإلدارة والعاملين، والتأكيد على العمل، وتحمل 

 المسؤولية بشكل جماعي.

  في حين تركز النظريَّة األمريكيَّة على الفرديَّة وتربط بين األداء والمكافآت وفق

ينعدم فيه  تنظيم هيكل )بيروقراطي( محكم يتميّز بأسلوب فردي في اتّخاذ القرارات

التشاور، أو العمل الجماعي كما يالحظ في المؤسسات األمريكيَّة حركة انتقال سريعة 

للموظفين من مؤسسة ألخرى سعيًا ألوضاع أفضل وترقيات وظيفيَّة عكس 

المؤسسات في اليابان التي تعتمد أسلوب الترفيع حسب األقدميَّة في العمل، وتقدم لهم 

تعلَّق باإلسكان والترفيه، وغيرها األمر الذي يشجع امتيازات وتسهيالت أخرى ت

األفراد على االنخراط في العمل بمؤسساتهم وعدم التفكير باالنتقال إلى أماكن أخرى 

 طلبًا للترقية.

 تشجع المؤسسات اليابانية على تكوين النظرة الشمولية لالهتمام باألفراد العاملين :

عة من الو سائل التي تقدم الدعم االجتماعي عالقـات مـشتركة وكلية، إْذ توفر مجمو

الضروري لحفـظ التـوازن العـاطفي والنفسي لدى العاملين وبهذا بدال من ارتباط 

الموظفين من خالل عالقة عمل واحدة تكـون العالقـة بيـنهم متداخلة من خالل العديد 

ـشاعر من الروابط التي تضمهم في عالقة تتصف بالشمول الكلي وهكـذا فـإن م

، من إْذ تكافؤ الفرص فاالهتمام الشامل باألفراد األلفة والثقة والتفاهم تنمو وتترعرع.

والعدالة والمساواة والتعامل مع القوى البشرية دون تمييز، وتوفير مقومات الحياة 

واالستقرار لهم؛ من حيث السكن والرفاهية ومتطلبات العيش الكريم، مما يخلق 

ً من التفاعل الطبيعي بين العمل أجواًء من التعاون و االحترام المتبادل بينهم، ونوعا

 والحياة اإلجتماعية.

 ،من حيث تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة والتعامل مع  االهتمام الشامل باألفراد

القوى البشرية دون تمييز، وتوفير مقومات الحياة واالستقرار لهم؛ من حيث السكن 

الكريم، مما يخلق أجواًء من التعاون واالحترام المتبادل  والرفاهية ومتطلبات العيش

 بينهم، ونوعاً من التفاعل الطبيعي بين العمل والحياة اإلجتماعية.
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  االهتمام الشمولي بالسيطرة النوعية من خالل حلقاتها: تعتمد اإلدارة اليابانية

-5لعاملين )الجـودة "،والحلقة الواحدة منها عبارة عن مجموعة من ا على "حلقـات

(، يعملون طواعيـة فـي تحمـل مـسؤولية معينة، ويلتقون أسبوعيا لمناقشة الحلول 10

المالئمة ل مشاكل النوعية في مجاالت أعمالهم المختلفة، وتـتم هـذه اللقاءات بموافقة 

اإلدارة رسميا كما تمارس اللجنة النقابية دورها في تدعيم األدوار الفعالة 

الحلقة. ويلخص الشكل التالي أهم ما ورد في هذه النظرية  واالبتكارات داخل

وعالقتها بالفعالية. حتى تستطيع أي مؤسسة تحقيق الفعالية التنظيمية بمختلف 

صورها حسب البروفسور أوشـي فإنـه يجـب البحث عن الجوانب الثقافية والنفسية 

ـد مـن الجوانب السلبية االيجابية، وتوظيفها بشكل سليم يسمح بزيادتها وتنميتها، والح

 ومحاربتها.

 

 ُ   العالقة بين اإلنتاجية، الفعالية، والكفاءة:: رابعا

هي مقياس القدرة على إنشاء المخرجات )بإستخدام عوامل اإلنتاج(  اإلنتاجية .1

والمدخالت في فترة زمنية محددة. الفعالية هي الدرجة التي يساهم بها األداء أو اتخاذ 

هي مقياس لمدى اقتراب  ، الفعاليةالقرار في تحقيق األهداف المحددة مسبقًا. بمعنى آخر

أما  . باختصار، الكفاءة هي فعل الشيء الصحيح.نتيجة فعل شيء ما من الهدف المتوقع

فهي تعبر عن المعقولية والرشد لخفض التكاليف أو تعظيم العوائد إلى أقصى حد  الكفاءة

ممكن عند مقارنة البدائل واختيار األفضل، أي اختيار طريقة علمية محددة لتحقيق هدف 

ة أو العائد أو الوقت، أي فعل محدد. باختصار، تعمل الكفاءة بأفضل طريقة من حيث التكلف

وكمي( يتسع ليشمل جوانب  –ان الكفاءة بوصفها معيار )نوعي  .2األشياء بشكل صحيح

اإلنتاجية، فضال عن ما يرتبط بالعمل من أمور أخرى كالوسائل المستخدمة وطبيعتها 

 ومدى دقة األهداف المحددة, وقرب النتائج من تلك األهداف.

تعني تحقيق اكبر نسبة من المخرجات من قيمة محددة من  :Productivityإلنتاجية ا

المدخالت. واإلنتاجية، هي مؤشر يوضح قدرة عناصر اإلنتاج المختلفة على تحقيق 

                                                           

 األساليب× التكنولوجيا     و التكنولوجيا = المعدات × :  اإلنتاجية = األداء البشري ما انب

 األساليب× المعدات × إذن: اإلنتاجية = األداء البشري
  الكفاءة االنتاجية او الكفاية االنتاجية: يعبر عن مفهوم االنتاجية فهما متطابقان وان االختالف شكلي

االنتاجية اكثر شيوعا واستخداما في معظم اللغات االجنبية اذ يطلق عليه في في المسمى ولكن اسم 

( productivitiat( وفي  االلمانية )productivite( وفي الفرنسية )productivityاالنكليزية مثال )

(، لهذا نميل الى إستخدام productividad( وفي االسبانية  )proizroditieljnostiوفي الروسية )

جية لتعني المفهومين والتي يراد بها: )كمية االنتاج منسوبة لعنصر او اكثر من عناصر االنتاج(، االنتا

اي انها ناتج إستخدام عناصر االنتاج خالل فترة زمنية محددة؛ مثل عدد االطارات المنتجة في معمل 

تخدمة. يمكن االطارات في ساعة او يوم او اسبوع او شهر او سنة منسوبة الى حجم المدخالت المس

إستخدام معيار االنتاجية في قياس درجة حسن استغالل الموارد االنتاجية لتحديد وتقييم درجة االستفادة 
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ً بالمدخالت التي تم استثمارها للغرض اإلنتاجي.  مستوى معين مـن المخرجـات، قياسـا

إلنجاز عمل  اريالطرق الممكنة، فهي بذلك مع وايضا تعني اإلنتاجية األداء األفضل بأحسن

 ما سواء من قبل األفراد أو مجموعات العمل أو المؤسسة على حد سواء.

 + Productivity= Efficiencyالكفاءة + الفعالية  =اإلنتاجية

Effectiveness 

االدارة(. درجة تحقيق األهداف االساسية للمنشأة )فاعلية  -ان قياس اإلنتاجية يساعد على: 

القدرة  –الحكم على فاعلية المنشأة  -معرفة كفاءة استغالل الموارد لخلق ناتج معين.  -

 على المنافسة والبقاء في دنيا االعمال.

تجدر اإلشارة هنا حول اقتران  Productivityواإلنتاجية: Efficiencyالكفاءة .2

تهتم بمقارنة كمية المخرجات  بمفهوم الكفاءة وهو ما يعني بأن اإلنتاجية مفهوم اإلنتاجية

بكمية المدخالت الالزمة لتحقيقها، بمعنى الوصول إلى اكبر كمية من المخرجات باستعمال 

كميات محددة من المدخالت او استعمال اقل كمية من المدخالت للوصول إلى أعلى قدر 

 من المخرجات أمال في تحقيق األهداف العامة التي ترسمها المؤسسة.

بذات  الخدمات أو السلع من قدر إنتاج إمكانية : بأنهاProductivityتعرف اإلنتاجية 

تشير الكفاءة إلى فمحدودة. زمنية فترة في اإلنتاج عوامل من أقل بوحدات أفضل أو الجودة

العالقة بين الموارد والنتائج, وتقاس الكفاءة بإحتساب نسبة إلى المدخالت المستغلة أثناء 

لتحقيق اهدافها، وترتبط بنسبة ما هو مقدار المدخالت من المواد الخام  سعي المؤسسة

 . 189واألموال والناس الالزم لتحقيق مستوى معين من المخرجات او هدف معين

وتعني الكفاءة ايضاً بوصفها أعلى منفعة مقابل التكاليف، وان تكون المؤسسة كفوءة يعني 

الموظف األعلى رضا  -أعلى نمو -لتحقيقهان تحصل على ما يمكن من الهدف التي تسعى 

  . 190أعلى رضا للزبائن والمجتمع –أعلى جودة للمنتج  –

ويبدو واضحا ان االنتاجية حسب المفاهيم المذكورة ما هي اال مقياس الكفاءة التي تتمتع   

بها االدارة في عملية تحويل المدخالت المختلفة من عمل ومستلزمات انتاج وغيرها الى 

مخرجات تأخذ شكل سلع او خدمات، وعند الحصول على مخرجات بنفس الكمية ولكن 

. كما تكشف االنتاجية بمعناها السابق 191ا يسمى بزيادة االنتاجيةبمدخالت اقل نكون امام م

مدى تطور المؤسسة في إستخدام الجوانب الفنية والعلمية في رفع امكانيات وفعالية 

 العاملين وزيادة قدرات االدارة وتنشيط العمليات االنتاجية. 

                                                                                                                                                      

من توجيه الموارد وصوال الى الناتج النهائي المستهدف. وينظر اليها اخرون كونها درجة المهارة في 

دي الى زيادة المخرجات مع ثبات حجم إستخدام الموارد او المدخالت خالل فترة زمنية معينة بما يؤ

المدخالت او زيادة المدخالت مع تحقيق مخرجات بنسبة اعلى من نسبة زيادة المدخالت او يقلل 

المدخالت مع ثبات او زيادة المخرجات، هذا مع االلتزام بالمعايير المخططة لكل من الجدولة والتكلفة 

 والجودة.
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سة وذلك ألنها ال تكفي اال انه ال يمكن اعتبار االنتاجية وحدها مؤشرا لتقدم ونجاح المؤس

طبيعة النشاط الذي  -في التعبير عن جميع العوامل التي تقف وراء نجاح المؤسسة ومنها:

عالقة نشاط المؤسسة واالهداف التي تسعى لتحقيقها بالمؤشرات  -تمارسه المؤسسة .

  والمعايير المستخدمة في تقييمها.

عليه تقاس الكفاءة . المدخالتعن طريق النسبة بين المخرجات و 192 و تقاس الكفاءة

" المدخالت" المستخدمة في تحقيق هذه  عموما بنسبة إنتاج النظام المخرجات  الى الموارد

 المخرجات أو الناتج.

تمثل  :The Total &Partial Productivityالكلية والجزئية اإلنتاجية .3

 الحصول استخدمت في التي اإلنتاج الموارد وبين اإلنتاج حجم بين الكلية العالقة اإلنتاجية

 إلى Outputsالمخرجات  نسبة هاآخر ويمكن احتساب على السلع والخدمات وبمعنى

 .Inputsالمدخالت 

اإلنتاجية الكلية = اإلنتاج/عناصر اإلنتاج )رأس مال+ تكنولوجيا+ ومواد+ العمل 

 (+ تنظيم

 رأس وإنتاجية العمل كإنتاجيةالجزئية بأحد عناصر أو عوامل اإلنتاج،  اإلنتاجية وتمثل

 .مختلفة كل منها على تؤثر التي العوامل أن إذْ  الخامات وإنتاجية اآلالت وإنتاجية المال

 القيم وعليه أو بإستخدام الكميات أي نقديًا أو عينيًا شكالً  الجزئية اإلنتاجية الكفاءة وتأخذ

 تكون:

الموارد التي استخدمت في إنجازه، أو إْذ تتناول قياس العالقة بين الناتج المتحقق وبين 

 يعني إنجاز النتائج المحددة بأقل إستخدام للموارد.

 المواد / المخرجات = المواد إنتاجية      العمل / المخرجات = العمل إنتاجية

 اآلالت /المخرجات = اآلالت إنتاجية

 االستثمارات / المخرجات = المال رأس إنتاجية

ويتضح من خالل شكل النسبة، اذ يتم تقييم اإلنتاجية بالكميات إْذ تمثل النسبة بين كمية  

 .193المخرجات إلى كمية المدخالت، في حين الكفاءة هي تكلفة أو قيمة المدخالت

وفي ضوء ما تقدم يبدو واضحا ان االنتاجية ال تكفي إلعطاء حكم متكامل على كفاءة  

المؤسسة بالرغم من سعة العناصر التقييمية التي تستند عليها واحتوائها على جميع عناصر 

االنتاج التي تظافرت في خلق المخرجات والسبب يعود الى وجود جوانب اخرى من نشاط 

يير االنتاجية بل تخضع لمعايير خاصة بها. وعليه تعد العمليات المؤسسة ال تشملها معا

التقييمية لإلنتاجية جزءا من االطار التقييمي لألداء، اي ان تقييم األداء اوسع من قياس 

 االنتاجية فهي احدى مفرداته المهمة.

 Analysis& Evaluationتحليل وتقييم اإلنتاجية وتحسينها  .4

Productivity:  ية التحليل المتعلقة باإلنتاجية يتم تشخيص مناطق او في ضوء عمل

تعيين اسباب ومواضع   نقاط القوة والضعف، واالنحرافات وفجوات او ثغرات اإلنتاجية.
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وعدم تكراراها مستقبال لذا يتم التفتيش عن المفتاح الرئيسي والحلول  ومعالجتها الضعف 

يتم تعزيزها من خالل التحفيز والتطوير والبدائل لتحسين اإلنتاجية أما يخص نقاط القوة ف

 وغيرها.

تقييم اإلنتاجية هي جزء مهم من برنامج تحسين اإلنتاجية كونها تعطي مؤشرات إذن عملية 

 لألداء الحالي، والمحتمل ومجاالت التحسين المطلوب.

لموارد في حين تحسين اإلنتاجية أي العمل على تحقيق الكفاءة العالية اإلستخدام االمثل  

التنظيم " المدخالت " مع تعظيم المخرجات. السلع و الخدمات واألفكار انطالقا من ذلك 

فانه يمكن زيادة الكفاءة عن طريق البدائل أو مداخل وأساليب وتوجهات يمكن اعتبارها 

استراتيجيات يمكن اختيار بعضها أو كلها في تحسين اإلنتاجية، سواء كان ذلك على 

 :194و على مستوى النشاط. مفادها اآلتيمستوى المؤسسة أ

بقاء قيمة المخرجات ثابتة، وانخفاض  ثبات المخرجات مع تقليل المدخالت: ) -أ 

قيمة الموارد المستخدمة( ويعنى ذلك التخلص من عناصر المدخالت الزائدة 

وغير المستغلة والتي سوف ال يترتب على التخلص منها التأثير في كم 

 المخرجات 

)زيادة قيمة المنتج النهائي أي المخرجات ات مع ثبات المدخالت: زيادة المخرج -ب 

مع بقاء قيمة الموارد المستخدمة ثابتة(. ويعنى ذلك إستخدام كافة األساليب 

اإلدارية واإلشراقية والرقابية التي تعمل على التحريك األفضل للموارد ومنع 

 حدوث الفاقد أو العمل على تقليله إلى أقل حد ممكن.

)زيادة قيمة المخرجات مع زيادة الموارد  ة المخرجات وزيادة المدخالت:زياد -ج 

المستخدمة بنسبة اقل بشرط أن تكون نسبة الزيادة في المخرجات أعلى( ويعتمد 

 هذا المدخل على التوسع واإلنفاق بشرط أن يكون هناك مقابل أكبر لإلنفاق.

المخرجات( مع انخفاض : )انخفاض قيمة تخفيض المخرجات وتخفيض المدخالت -د 

قيمة الموارد وهي المدخالت المستخدمة بشرط أن يكون تخفيض بنسبة أكبر. 

ويكون ذلك عن طريق تقليص حجم النشاط والخروج من بعض األنشطة التي 

ليس للمنشأة ميزة تنافسية فيها والتركيز على األنشطة التي تحقق فيها المنشأة 

 مستوى إنتاجية أفضل.

: )زيادة قيمة المخرجات مع زيادة ات مع تخفيض المدخالتزيادة المخرج -ه 

الموارد المستخدمة بنسبة اقل( ويعتبر ذلك هو أفضل المداخل إْذ يتم عن طريقه 

وهناك بعض األمثلة عن اساليب  تحقيق مخرجات أكبر بقدر أقل من المدخالت.

عدات تطوير المدخالت التقنية بتطوير اآلالت والم -تحسين االنتاجية هي:)

تكنولوجيا التجميع من خالل تقسيم وتجميع المشكالت المتكررة  -واالنظمة التقنية

 -او المتشابهة مما يساعد على تجنب تكرار الجهود لحل مشاكل وتوفير الوقت

 -رقابة التكاليف واإلستخدام االمثل للموارد المتاحة -االنتاج في الوقت المحدد
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المسئولية  -رارات والعوائد وتطوير حياة العملالمشاركة في الق -الحوافز المادية

 االتصال المباشر والمفتوح(.  -والمسألة الفردية والجماعية

 واقسامها للمنشاة المؤسسة اهداف تتضمن: )تحديد :االنتاجية تحسين استراتيجية .5

 والداخلية الخارجية البيئة وتقيم- وتحليل االدارية المراجعة من اساس على االنتاجية

 قدر على كمية صور وفى معيارية اهداف الى االهداف تلك ترجمة-واقسامها للمنشاة

 مسبقة استراتيجية خطة اعداد-.التنفيذية واالقسام االدارات مستوى على وخاصة االمكان

 ازالة من تمكن وإدارية فنية واساليب خصائص تبنى -.فعالة ايجابية متغيرات تتبنى

 رقابية معايير الى المعيارية االهداف ترجمة-.االنتاج عمليات اثناء تبدأ التي العقبات

 الفعلي التنفيذ وقياس المعدة والخطط االستراتيجيات تنفيذ -السابقة االهداف مع تتمشى

 -.الفعلي والتنقيد الكفاءة مدى عن التقارير اعداد ثم المحددة- المعايير ضوء على ومقارنته

-عالية. انتاجية تحقيق اجل من واالداريين والمشرفين لألفراد والمعنوي المادي التحفيز

 لخطط وفقا معينة مهام من االنتهاء فور والتنقيد التخطيط جهود االستمرارية على االبقاء

 والتكنيكية(. االستراتيجية

 العوامل المؤثرة على إنتاجية المؤسسة خامساً: 

اإلجتماعية السلبية السائدة في .النظام االجتماعي: ان سلوك الفرد يتأثر بالظروف 1

 -عدم الجدية في تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية  -عدم احترام الوقت -المجتمع، مثل:)

االرتجال في ادارة التنظيم، وعدم  -ترسيخ الروابط العائلية والمحسوبية في ادارة التنظيم

ضعف  -لعامل، وتدني اجرهتردي المركز االجتماعي ل -اعتماد االساليب االدارية الحديثة 

 وعي المجتمع بأهمية زيادة اإلنتاجية(.

.النظام الثقافي والتعليمي: مدى توفر المؤسسات التعليمية ومراكز التدريب المهني، التي 2

 تؤهل العاملين لـسوق العمل.

هل هو نظام رأسمالي يعتمد على  -.النظام السياسي واالقتصادي السائد في الدولة: )3

السياسات النقدية والمالية  -وق، ام نظام اشتراكي يعتمد على التخطيط المركزيقوى الس

والسياسات المتعلقة باالجور ومعدالت النمو االقتصادي واالستثمار في راس المـال 

معدالت التضخم  -الدورة اإلقتصادية: هل االقتصاد في حالة كساد ام انتعاش. -البشري.

 قي الذي يحصل عليه العامل(.وأثرها على مستوى الدخل الحقي

.اللوائح والقوانين والتشريعات العمالية: تساهم تشريعات وقوانين العمل بقسط كبير في 4

التـأثير فـي إنتاجيـة العمل، النها تشكل الجانب القانوني لعالقات العمل، اذ انها تحدد 

 كل موظف.مسؤولية 

لتغييرات الهيكلية التي تؤثر على .السياسات والتشريعات الحكومية: ان الكثير من ا5

اإلنتاجية تاتي من القـوانين والنظم التي تشرعها الحكومة، مثل سياسة االجور واالسعار 

مـارك على المواد والمنتجات، وكذلك كوانظمة االستيراد والتصدير والـضرائب وال

 سياسات تشجيع االستثمار واالعانات واالعفاءات والتسهيالت... وغيرها.
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سلبا او ايجابا على  نوعا وزمنا.القوى العاملة: يؤثر مدى توفر القوى العاملة كما و6

 .مستوى اإلنتاجية

.التنظيمات العمالية: دور النقابات العمالية في تحصيل حقوق العمال، وفي خلق التوافق 7

جهة،  واالنـسجام وعالقـات عمل ايجابية مثمرة بين العمال وادارة المنشاة اإلقتصادية من

 واالهداف اإلقتصادية من جهة اخرى.

.البنية اإلجتماعية والسكانية: نسبة الرجال الى النساء، ونسبة الشباب الى األطفال 8

والشيوخ. فإنتاجية من هم في مقتبل العمر اكثر من إنتاجية من هم في خريف العمر، كما 

 ان الرجال اكثر إنتاجية من النساء واالطفال.

.توفر البنية التحتية الجيدة: ان توفر طرق النقل الجيدة وخدمات االتصاالت والماء 9

 والكهربـاء... وغيرهـا، تؤثر على تكلفة اإلنتاج والتسويق، 

.السياسة الصناعية للدولة: إْذ تفرض الدولة اقامة بعض المشاريع الصناعية في منطقـة 10

باب تنموية، وهي ما تعرف بالمناطق دون االخـرى،سواء: السباب بيئية، او الس

الصناعية. وهذا بـالطبع يـؤثر علـى إنتاجيـة المؤسسة، بسبب زيادة تكاليف النقل 

والمواصالت، في حال كانت هذه المناطق الصناعية تبعد كثيرا عن مراكـز التسويق 

 واالستهالك.

وق، فدخول منافس .المنافسة: ال يمكن لإلدارة ان تتحكم في درجة المنافسة في الس11

" الحصة السوقية"، وهي نسبة  -قـوي قـد يـؤدي إلـى انخفاض حصة المؤسسة من السوق 

 مبيعات المؤسسة الى مبيعات السوق الكلية، مما يؤثر على إنتاجية المؤسسة.

من رطوبة وأمطار  –.العوامل الطبيعية: ان توفر المواد االولية، والعوامل المناخية 12

 تساهم بهذا القدر او ذاك في رفع اإلنتاجية. –حرارة  ورياح ودرجات

.الطاقة: تشكل الطاقة احد العوامل الرئيسية لتكاليف اإلنتاج، وان اسعارها تنعكس على 13

اإلنتاجيـة. فارتفـاع تكاليف الطاقة يزيد من تكاليف اإلنتاج ويؤثر سلبا على اإلنتاجية، 

 والعكس بالعكس.

اد االولية عامل مهم من العوامل الخارجية التي تؤثر على .المواد االولية: المو14

 اإلنتاجية، فـاذا زادت اسـعار المواد االولية فانها تؤدي إلى انخفاض اإلنتاجية.

.التكنولوجيا المستخدمة: وتشمل التغيرات في معدالت إستخدام التكنولوجيا بمـا فيهـا 15

 الت، وكلها لها تأثير على اإلنتاجية.العمليـات والتقنيـات واالجهزة والمعدات واآل

.تكنولوجيا المعلومات: من اجل إنجاح ادارة العمليات في تحسين اساليب اإلنتاجية، 16

كذلك تـوفر المعلومـات الكافية لتنفيذ مهام العمل والتغذية العكسية الجيدة )المستندة إلى 

 الحقائق( عن نتائج االعمال

اإلنتاجية(: يقصد بظروف العمل كل ما  المؤسسة ل .بيئة العمل )ظروف العمل داخ17

يحيط بالعامل مـن ظـروف طبيعية او صناعية، مثل درجات الحرارة والتهوية والتبريد 
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والرطوبة وشدة االضاءة وشدة الضوضاء، وغيرها من العوامل التي تؤثر على مستوى 

 اداء العامل سلبا او ايجابا.

عمل إلى المراجعة الدائمة لتجنب العمل غير .طرق اداء العمل: تحتاج طرق ال18

 الضروري، وتقليل الفاقـد فـي الوقت والجهد والتكلفة.

.عملية اإلنتاج: ان طريقة تتابع وانسياب عمليات اإلنتاج فضال عن درجة األتمتة، 19

وكذلك نسب المزج بين العناصر اإلنتاجية، تؤثر على كمية ونوعية المخرجات وثم  على 

 اجية المؤسسة.معدل إنت

.المنتج: يمكن تحسين اإلنتاجية ليس فقط بتحسين مواصفات المنتج، وانما تتعدى ذلك 20

 لتشمل توفير المنتج فـي المكان المطلوب، وفي الزمن المطلوب، وبالسعر المعقول.

.تدريب القوى العاملة: ان تدريب القوى العاملة وخلق مهارات فنية في المنشأة، 21

لتـالف مـن المواد اثناء اإلنتاج سيساهم بال شك في تحسين جودة المنتج، وتخفيض حجم ا

 وسيكون له تأثيراً كبيراً على مستوى اإلنتاجية.

.الطاقة اإلنتاجية للمكائن والمعدات: ان للمكائن والمعدات دور مركزي في التأثير على 22

 اإلنتاجيـة

ة لآلالت والمعدات يضمن عدم التوقف .الصيانة: االهتمام بالصيانة الروتينية والوقائي23

 ويتعطل بذلك العمل في المصنع. Breakdownالمفاجئ في هـذه اآلالت 

 Rate Utilization Capacity.معدل االنتفاع من الطاقة اإلنتاجية 24

 .Rate Utilization Labor.معدل االنتفاع من العمل 25

ولة عن اإلستخدام الفعال لجميع الموارد .النظام اإلداري: تعد اإلدارة الحديثة هي المسؤ26

التي تقع تحت سيطرة المنشاة، والعنصر االساس الذي يقع على عاتقه مهمة التخطيط 

 وتنظيم اإلنتاج ومراقبته من ناحية النوعية، واتخاذ القرارات الالزمة بشأنه. 

لحيوية .انظمة الحوافز: ان إستخدام انظمة الحوافز المالئمة اصبح من المسائل ا27

 لالدارة الحديثة، بهدف اظهارالقوى الكامنة لديه وتوجيهها نحو خدمة اإلنتاج.

.حجم المؤسسة واقتصاديات الحجم: ينعكس بالضرورة على ارتفاع إنتاجية العمل 28

 المتمثلة بانخفاض التكاليف.

.توصيف وتقييم األعمال: وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، من خالل 29

تخطيط ورسم السياسات وتوزيع العاملين، وعمل برامج للتدريب لرفع كفاءة األداء عملية 

 لدى العاملين.

 .توفر السيولة النقدية الالزمة )راس المال العامل(30

  .توفر المواد األولية الجيدة يقلل من الفاقد والهدر في االنتاج.31

والمعدات بشكل يضمن تتابع  .الترتيب الداخلي الجيد للمصنع: ويشمل وضع الماكينات32

 العمليات اإلنتاجية، وسهولة حركة وتدفق المواد الخام على خطوط اإلنتاج.

 .توازن خط اإلنتاج وتقليل الوقت الضائع33
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 .التخزين الجيد للسلع الجاهزة والمواد الخام يقلل من التالف والفاقد منها34

عاملين، وتهيئة الظروف المادية .الرغبة في العمل: ان توفر " االمان الوظيفي" لل35

وعالقات العمل الجيدة واجور عمل عادلة، ومنح الحوافز والمكافئات المالية، كل هذا من 

شانه ان يؤدي الى رفع معنويات العاملين، ويزيد مـن رغبتهم في العمل وإخالصهم 

 .ووالئهم للمنشاة التي يعملون فيها، مما يؤثر ايجابا على رفع إنتاجية العمل

.نوعية حياة العمل: وتتعلق بدرجة تحفيز المؤسسة للعاملين والرضا الوظيفي ودرجة 36

تحـسين بيئـة العمـل،وشعورهم باالستقرار واألمان الوظيفي واحترامهم وتشجيعهم لتقديم 

االفكار المبدعة والخالقـة، ودرجـة انتمـاء العاملين للمؤسسة وارتفاع الروح المعنوية 

 زيادة إنتاجيتهم.لديهم، وثم  

.معدل دوران العمل: ارتفاع معدل دوران العمل يؤثر سلبيا على مستوى اإلنتاجية، إْذ 37

 يتطلب ذلك تخصيص مبالغ كبيرة لتدريب وتأهيل العاملين المستجدين.
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 األثنى عشرالفصل 
 أساسيات األداء المصرفي واألداء التسويقي

الشمولي المستمر الذي يعكس نجاح المؤسسة واستمراريتها وقدرتها على  يمثل األداء النشاط

التكيف مع البيئة أو فشلها وانكماشها وفق أسس ومعايير محددة تضعها المؤسسة وفقاً 

 لمتطلبات نشاطها وعلى ضوء األهداف طويلة األمد.

لمؤسسة ويعد األداء ايضا بوصفه المجس الحقيقي الذي يعطي صورة عن سير أعمال ا 

ويفيد في اإلجابة عن وجوب إعادة النظر في الرسالة إلى آخر حلقة من السياسات والبرامج 

والموازنات وكل ما يتعلق بالعملية التخطيطية ويحقق للمؤسسة الموقف اإلستراتيجي ليس 

 على مستوى البيئة الداخلية وبيئة المهمة فحسب وإنما على صعيد البيئة الخارجية ايضا.

االداء بمفهومه الواسع عن اسلوب المؤسسة في استثمار مواردها المتاحة وفقا لمعايير يعبر  

واعتبارات متعلقة بأهدافها في ظل مجموعة من المتغيرات الداخلية والخارجية التي تتفاعل 

 معها المؤسسة في سعيها لتحقيق كفاءتها وفاعليتها لتأمين بقائها.

لهدف األساسي لألداء المصرفي تجسد في تطوير األداء يسعى األداء المصرفي الى تحقيق ا 

المالي وتحسين مستوى النشاط المصرفي ليتماشى في تطوره مع التوسع والتقدم االقتصادي 

للبلد. وتحقيق عدد من األهداف النوعية المتعلقة أساساً بإمداد الوظيفة التخطيطية واإلشرافية 

 ن أدائهم لمهامهم.بالمعلومات والبيانات التي تمكنهم من حس

ولتحقيق الهدف األساسي لتقويم األداء وأهدافه الفرعية المكملة له يجب أن يتميز بعدد  من  

الخصائص أهمها شموله لفروع وأقسام النشاط المصرفي كافة، وارتباط تقويم األداء 

قعية بالوظائف اإلدارية األخرى كالتنظيمية والتخطيطية, وضرورة تمتع هذه األهداف بالوا

 .195والموضوعية, والقدرة العالية للقائمين عليها بتحقيق نتائج ايجابية

تختلف المؤسسات المصرفية كل االختالف عن المشاريع غير المالية )المشاريع الصناعية( 

وان معظم المفاهيم التي طورت في تحليل أداء هذه المشاريع هي مفاهيم غير صحيحة 

ه ال يوجد هناك ما يبرر هذا االستنتاج على الرغم من إن للمصارف أال أن آخرين يقولون ان

المصارف تختلف عن األنشطة أو المؤسسات غير المالية أال ان معظم المفاهيم الرئيسة التي 

طورت الشركات الخاصة الموجهة نحو االرباح هي مفاهيم صحيحة في تحليل اداء 

 .المصارف التجارية

وتعد المصارف من المؤسسات المالية ذات األهمية البالغة في النشاط االقتصادي فعن  

طريقها يمكن سحب السيولة النقدية الفائضة من التداول ثم إعادة ضخها على هيئة تسهيالت 

وقروض. وتهتم إدارات المصارف باألداء المالي بعدها مؤسسات مالية وسيطة تتاجر 

ً ويعد ا لقاسـم المشترك فـي الدراسات النظرية والتطبيقية وفي عمليات تقييم باألموال اساسا

األداء ضمن الواقـع العملـي لمختلف مؤسسات اإلعمال واألداء المالـي سيبقى القياس المحدد 

 لمدى نجاح المؤسسات. 
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ونظرا لتكرار وتعاقب حدوث االزمات المالية في االقتصاد العالمي عموما وفي اقتصاديات 

د من البلدان خصوصا ولثبوت العالقة السببية بين تلك االزمات وبين االداء المتعثر العدي

والمتراجع والالمسؤول او المتهور احيانا للعديد من المصارف في بعض دول العالم، 

ازدادت وتعاظمت أهمية تقييم االداء المصرفي بناءا على الحاجه الملحة لمعرفة طبيعة 

قطاع وكمؤسسات ماليه مصرفيه من جهة ولتحجيم ومعالجة ومستوى االداء المصرفي ك

االداء السلبي لبعض المصارف واتجاهها غير المحسوب نحو المخاطرة والذي يشكل خطرا 

فعليا على االقتصاد بأكمله من خالل تسببه في حدوث تلك االزمات المالية من جهة 

 .196أخرى

 لى النحو اآلتي: ع وانطالقا مما تقدم سيتم تناول مباحث هذا الفصل 

 األداء المصرفي وتقييمه. أساسياتالمبحث األول: 

 األداء التسويقي وقياسه. أساسياتالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: أساسيات مؤشرات األداء التسويقي.
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 األول المبحث
 أساسيات في األداء المصرفي وتقييمه

التي تحتل أهمية كبيرة بالنسبة للمصارف من إذ يعد األداء المصرفي من الموضوعات 

إدارتها والمساهمين فيها والمتعاملين معها واصحاب المصالح المشتركة والمسؤولية 

 اإلجتماعية.

إذ إن األداء المصرفي يقيس ما هو متحقق فعال مع المخطط له سابقا لكي يكون إلدارة 

ومعالجتها وعدم  طة الموضوعةالمصرف ولغيرهم معرفة االنحرافات السلبية عن الخ

 .تكرارها مستقبال وتعزيز النقاط االيجابي بالتحفيز والتطوير

 : المفهوم و األهمية واألهداف:األداء المصرفيأوال: 

هو العمل المقدم طبقا لألنظمة والمقاييس وطريقة تقديمة : مفهوم األداء المصرفي .1

تراتيجي لألداء. أما مفهوم األداء على ومن المنظور اإلس.للزبون لتحقيق الخدمة المطلوبة

مستوى المؤسسات المصرفية ال يختلف كثيراً عن مؤسسات األعمال األخرى اإلنتاجية أو 

ً ما نجد أن الكتاب  الخدمية منها إْذ أن مؤشرات األداء متقاربة لقياس األداء وغالبا

كن قياسه عن المصرفيين ينظرون لألداء المصرفي وفق هذا اإلطار)أداء المصرف يم

العائد على الموجودات يعد مقياس محاسبي مقبول  -طريق الحسابات، أو المعايير السوقية:

نسبة السعر الى األرباح  -بشكل واسع لقياس ربحية المصرف على موجوداتها اإلجمالية.

لقياس  والقيمة السوقية الى الدفترية تعد مكملة للمعلومات المحاسبية لقيمة المصرف

  هي: األداء المصرفي ( يتم فيه استعراض بعض تعاريف مفهوم1-12. جدول )197األداء(

 األداء المصرفي ( مفهوم1-12جدول )

 المفهوم الباحث

الحسيني 

 &

 والدوري

"األداء المصرفي بانه النشاط الشمولي المستمر الذي يعكس نجاح 

المصرف واستمراريته وقدرته في التكيف مع البيئة او فشله وفق اسس 

ومعايير محددة يضعها المصرف وفقا لمتطلبات نشاطه في ضوء 

 .198االهداف طويلة االمد"

Al-

Hawar 

األداء المصرفي على انه "انعكاس لكيفية إستخدام المصرف للموارد 

 .199المتاحة له بشكل يمكنه من تحقيق اهدافه"

 جودي

عرف، األداء المصرفي على انه " الوسائل الالزمة وأوجه  في حين

النشاط المختلفة والجهود المبذولة لقيام المصارف بدورها، وتنفيذ وظائفها 

 في ظل البيئة المحيطة لتقديم الخدمات المصرفية التي تحقق

 .200األهداف"
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الياسري& 

 الخالدي

"هو دالة لكل ومن وجهة نظر الدراسة الحالية فان األداء المصرفي 

االنشطة والفعاليات التي يقوم بها المصرف والذي يمكن من خالله تقييم 

قدرته على إستخدام الموارد والقدرات المتاحة وبما يضمن تحقيق اهدافه 

"201. 

فان التعرف على األداء المصرفي وااللمام بجوانبه يتطلب تناول والجدير بالمالحظة، 

يمثل االطار العام لصورة سير اعمال المؤسسات على مفهوم األداء بشكل عام كونه 

اختالف طبيعة المجاالت التي تعمل فيها، وان النشاط المصرفي مثل بقية النشاطات 

والذي سبق ان تناوله بالتفصيل ضمن المؤسسة االخرى ما هو اال انعكاس لالطار المذكور

 عشر.الحادي الفصل في  المبحث الثاني أساسيات في أنواع اإلداء

ان المقصود باألداء المصرفي هو الوسائل الالزمة وأوجه النشاط المختلفة والجهود 

المبذولة لقيام المصارف بدورها، وتنفيذ وظائفها في ظل البيئة المصرفية المحيطة لتقديم 

يستدل من المفاهيم السابقة على ان األداء ما هو الخدمات المصرفية التي تحقق األهداف. و

س للنتائج المتحققة من عمليات ونشاطات المؤسسة )المصرف( المتنوعة، اال انعكا

ويفترض ان يتسم بالشمولية بهدف تشخيص قدرة المؤسسة على التكيف للظروف البيئية 

واقتناص الفرص من خالل استغالل الموارد والقدرات المتاحة وبما يفضي الى معرفة 

يها. كذلك نستخلص بأن باألداء المصرفي قدرة المؤسسة على بلوغ االهداف التي تسعى ال

ما ينجزه المصرف من أهداف مخططة أو متوقعة. و يتم قياس المنجز ومقارنته مع 

المخطط هو أولى الخطوات على مستوى األداء الذي تمارسه المصارف سواء أكانت عامة 

او خاصة او مختلطة. فاألداء المصرفي بوصفه صورة تعكس نتيجة ومستوى قدرة 

مصرف على استغالل موارده وقابليته في تحقيق أهدافه وفق المعايير التي تالئمه ال

ً لتشخيص االنحرافات أن  ومقارنة ما تحقق من األهداف مع الخطة الموضوعة سابقا

 وجدت واتخاذ الوسائل الكفيلة بمعالجتها.

 أهمية األداء المصرفي وأهدافه: .2

المصرفي أهمية كبيرة في خلق روح  : تكتسب أهمية األداءأهمية األداء المصرفي .أ 

المنافسة بين أقسام المصرف بغية تحسين مستوى األداء العام. والتأكد من كفاءة 

وخلق روح  إستخدام الموارد المتاحة للمصرف وإستخدام ها على النحو األفضل.

الكشف عن مساوئ المنافسة بين أقسام المصرف بغية تحسين مستوى األداء العام. و

في إستخدام األموال فضال عن شكليات العمل وبما يتنافى مع القواعد  اإلسراف

واألسس السليمة لألداء العام. وتحسين عملية التخطيط على المستوى القومي او 

المحلي او المنظمي عبر التأكد من تحقيق التوازن االقتصادي والتناسق بين القطاعات 

ين األهداف اإلستراتيجية من جهة اإلقتصادية، زيادة درجة اإلفصاح واالنسجام ب

وعالقتها بالبيئة التنافسية من جهة أخرى. تطوير وتحسين أداء المسؤولين عبر 
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الكشف عن جوانب القصور والضعف في كفاءة العاملين ومستوى إنتاجيتهم وإيجاد 

 .202الحلول الناجعة لها عبر التدريب والتنمية

 توجد عدة أهداف لألداء المصرفي هي: أهداف األداء المصرفي: .ب 

الهدف األساسي لألداء المصرفي تجسد في تطوير األداء المالي وتحسين مستوى  (1

 النشاط المصرفي ليتماشى في تطوره مع التوسع والتقدم االقتصادي للبلد.

ً بإمداد الوظيفة التخطيطية  (2 تحقيق عدد من األهداف النوعية المتعلقة أساسا

 بالمعلومات والبيانات التي تمكنهم من حسن أدائهم لمهامهم.واإلشرافية 

لتحقيق الهدف األساسي لتقويم األداء وأهدافه الفرعية المكملة له يجب أن يتميز  (3

 بعدد  من الخصائص أهمها شموله لفروع وأقسام النشاط المصرفي كافة.

يطية, وضرورة ارتباط تقويم األداء بالوظائف اإلدارية األخرى كالتنظيمية والتخط (4

تمتع هذه األهداف بالواقعية والموضوعية, والقدرة العالية للقائمين عليها بتحقيق نتائج 

 ايجابية 

تمتع هذه العملية بالمرونة والقدرة على التطور الدائم لتتماشى مع التطورات  (5

 ً  .والتغييرات الحاصلة في البنية اإلقتصادية عموما والنشاط المصرفي خصوصا

 

يعد تقييم األداء من العمليات المهمة التي تهدف المؤسسة من  :قييم األداء المصرفيثانيا: ت

وراء القيام به قياس مدى النجاح الذي حققته في انجاز مختلف االهداف التي تسعى اليها. 

البنوك للتأكد من كفاءة إستخدام الموارد المتاحة والتحقق من تنفيذ األهداف المخططة. وان 

على مواردها المالية من مصادرها, وتقوم بتوزيعها على استخداماتها بشكل  تحصلالتجارية 

منظم يضمن لها أكبر عائد, هذا األخير يختلف من بنك إلى آخر نتيجة لعدة اعتبارات منها 

اختالف العمليات المصرفية وكذا السياسات واإلستراتيجيات المتبعة, أي أن هناك مصارفاً 

 ى منخفضة األداء. ذات أداء مرتفع وأخر

تهدف عملية تقييم األداء إلى توضيح المسار المالي للبنك لمعرفة جوانب القوة وتدعيمها و 

جوانب الضعف ومعالجتها. كذلك إبراز مدى درة البنك على استيعاب الخسائر الناتجة عن 

عة االستثمار في األصول ، فضال عن معرفة مدى سالمة السياسات واإلستراتيجيات المتب

 خالل السنة المالية.

لقد استأثر موضوع تقييم األداء باهتمام واسع من لدن الباحتين والكتاب والمتخصصين في 

مجاالت الحقول العلمية اإلدارية واإلقتصادية والمحاسبة والمالية والمصرفية الرتباطه 

عموما بجوانب مهمة من حياة المؤسسات المتنوعة. وعلى الرغم من تطابق وجهات نظرهم 

المتعلقة بجوهر عملية تقييم األداء على انه، مقارنة األداء الفعلي بمؤشرات سبق وان تم 

تحديدها من قبل ادارة المؤسسة بهدف اكتشاف االنحرافات ومن ثم العمل على تصحيحها. 

ومع هذا فقد وردت مفاهيم وانواع متعددة ومختلفة لعملية تقييم األداء المصرفي نستعرض 

 اآلتي:( 2-12جدول ) بعضها في
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 تقييم األداء ( مفهوم2-12جدول )

 تعاريف تقييم األداء الباحث

(Lebas) 
"نظام تستطيع المؤسسة من خالله توجيه عملياتها اليومية 

 وتقييم فيما اذا حققت االهداف التي تسعى اليها".

(Horngren) 
"احد مكونات نظم الرقابة االدارية ويحتل اهمية خاصة 

 سلوك العاملين باألهداف التنظيمية ".في ربط 

Lebas & 

Euske)) 

"هو حاصل مجموع العمليات التي تقود مدراء المؤسسات 

الى القيام باألفعال الالزمة في الحاضر وبما يساعد على 

 .203ايجاد مؤسسة تتسم بالقدرة على االنجاز في المستقبل"

Neelj 

د كفاءة قييم األداء على انه "مقياس يستخدم في تحديت

وفاعلية استراتيجية االعمال، اذ انه يوصل المعلومات 

المالية وغير المالية التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار 

 .204والفعاليات االدارية"

(Simons)205 

"هو نظام معلومات يستخدم من قبل المدراء في تعقب 

تنفيذ اإلستراتيجية من خالل مقارنة النتائج الفعلية مع 

 206اإلستراتيجية للمؤسسة".االهداف 

(Slizyte& 

Bakanauskiene) 

في حين ينظر الى تقييم األداء على انه "مقارنة المستويات 

الفعلية مع المستويات المستهدفة لألداء، وتعتمد فاعلية 

قياس األداء على مدى عالقته باستراتيجية المؤسسة، 

ين وتستخدم ادارة األداء معلومات التقييم في ادارة وتحس

   .207األداء هذا فضال عن التأكد من الفعاليات المنجزة"

وتأسيا على ما تقدم تقييم بأن األداء المصرفي يتضمن القيام "بعملية تحليل للنتائج المتحققة 

اي الحكم على مدى تحقيق البنك ألهدافه  عن االنشطة والفعاليات التي يقوم بها المصرف

باالستعانة بالبيانات و ومقارنتها بالخطط المعدة مسبقا وتحديد االنحرافات  الموضوعة

وتشخيص اإلحصائيات بقدر كبير و تفسير التغيرات التي تطرأ على النتائج تفسيرا واضحا 

واتخاذ االجراءات الالزمة للحد  اسبابها وتحديد المراكز اإلدارية المسؤولية عن االنحرافات

 .208المستقبل" من تأثيرها او منع تكرارها في

والجدير بالمالحظة، ان تقييم األداء قد يكون جزئيا اذ يتناول بعض الجوانب ذات العالقة 

ببعض االنشطة والفعاليات التي تقوم بها المؤسسة حسب االهمية النسبية او مناطق الضعف 

ف من عملية التقييم، او اجراء تقويما شامال لألداء وهذا ما يدعى باألداء وفقا لما يتطلبه الهد

اإلستراتيجي، وهو ال يقتصر على تقييم اداء نشاط معين دون غيره، وانما يغطي مختلف 
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اوجه نشاط المؤسسة. آخذا بنظر االعتبار اإلستراتيجية الكلية للمؤسسة وارتباط عملية األداء 

.يمكن تصوير األنواع الرئيسة 209مختلف مستويات المؤسسة باألهداف المرسومة على

 :210( اآلتي1-12لألداء كما في شكل )

 

 ( األنواع الرئيسة لألداء1-12شكل )

 

 : 211ثالثا: تقويم األداء المصرفي: األسس واإلجراءات والمقاييس

 األسس العامة الواجب تطبيقها عند تقويم األداء: األسس العامة لتقويم األداء المصرفي:  .1

ألنها الخطوة األولى في عملية تقويم األداء, وألن الهدف األساسي تحديد األهداف:  .أ 

 للمصرف هو تنمية نشاطه وتطويره ليواكب التطور االقتصادي.

: بعد تحديد األهداف الواجب تحقيقها مستقبالً وضع الخطط التفصيلية إلنجاز العمل .ب 

يتم وضع الخطط التفصيلية للعمل المصرفي, إذ يتم رسم خطة أو أكثر لكل مجال من 

مجاالت النشاط المصرفي ومن ثم التنسيق بين هذه الخطط للوصول إلى خطة شاملة 

 ومتكاملة.
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مرحلة تحديد مراكز المسؤولية خطوة رئيسة في بناء  تعد تحديد مراكز المسؤولية: .ج 

ألن تحديدها يقوم على أساس مبادئ التقسيم اإلداري, إذ  نظام الرقابة وتقييم األداء

 يخضع كل قسم من أقسام المصرف إلى رقابة وإشراف مسؤول خاص.

تمثل معايير األداء مؤشرات تزود المسؤولين عن رقابة النشاط  تحديد معايير األداء: .د 

ل الصعبة بأساس سليم لمقارنة األداء الفعلي بما خطط له وتحديد المعايير من المراح

في عملية تقويم األداء نتيجة لتعدد مؤشرات األداء المتاحة التي تعكس نتائج نشاط 

 المؤسسة بشكل عام.

 إجراءات تقييم األداء المصرفي:  .2

مقارنة النتائج الفعلية لمؤشرات االداء مع المؤشرات المستهدفة، عبر الفترات  -أ 

 ة.المالية السابقة، او نتائج اداء المؤسسات المتماثل

تحليل وتفسير انحرافات النتائج في التنفيذ الفعلي لألداء والتي ستتضح جليا عند  -ب 

 تطبيق مؤشرات األداء السابقة وبيان مسبباتها.

أيجاد الحلول الناجحة لتالفي تلك االنحرافات بما يحقق تصحيح مسارات األداء  -ج 

التقييم المنفذ او عبر المستقبلي، وتحسين تنفيذ عملياته عبر الترشيد العملي لنظام 

 مفاضلة البدائل المتاحة أو كالهما معا.

: هنالك العديد من المقاييس التي يجري عبرهعا تقيعيم االداء للمنشعآت مقاييس تقييم األداء .3

مقعاييس  -المقعاييس الماليعة.  -المختلفة ويمكن تلخيص اهم تلك المؤشرات عبر ما يأتي: )

مقعاييس  -مقيعاس القيمعة اإلقتصعادية المضعافة. -سويقية. المقاييس الت -ملكية حملة االسهم.

 الموظفين(.

 

لقععد حععددت مجععاالت أداء األعمععال فععي ميععادين محععددة ميةةادين ومجةةاالت أداء األعمةةال:  رابعةةا:

تتمثل في ميدان األداء المالي وميدان األداء المالي العملياتي وميدان الفاعليعة التنظيميعة. وفيمعا 

 هذه الميادين:يأتي توضيحا لكل من 

وهو الميدان المتعلق بالجانب  :Financial Performanceميدان األداء المالي  .1

المالي وهو وصف لوضع المؤسسة اآلن وتحديد لالتجاهات التي استخدمتها للوصول إلى 

هذا الوضع من خالل دراسة المبيعات واإليرادات والموجودات والمطلوبات، وتستخدم 

ات المالية كالسيولة والربحية وغيرها من النسب التي تتيح للمؤسسة لقياسه النسب والمؤشر

 معرفة نقاط قوتها وضعفها فضالً عن معرفة موقعها السوقي مقارنة بالمؤسسات المنافسة.

كذلك يعد األداء المالي احد المؤشرات المهمة التي تقيس قدرة المؤسسة على تحقيق 

 .212تلك األهدافأهدافها ومدى االقتراب أو االبتعاد عن 

 :Operational Performance Financialميدان االداء المالي العملياتي  .2

وهو المفهوم الذي يجمع بين االداء المالي والتشغيلي اللذان يمثالن جانب الكفاءة التي تقوم  

اساسا على التوجه نحو تحقيق افضل إستخدام للموارد المتاحة وفي المجاالت التي تعطي 
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اكبر المردودات. ان هذا الميدان يأخذ بعين االعتبار مؤشرات ومقاييس عملياتية أو 

تشغيلية كالحصة السوقية وتقديم المنتجات الجديدة ونوعية المنتوج وفعالية عمليات 

التسويق وغيرها المقاييس التي ترتبط بمستوى أداء عمليات المؤسسة كافة، وهذا ما يظهر 

 ية لألداء الذي ال تستطيع المؤشرات المالية اإلفصاح عنه. لإلدارة الصورة الحقيق

يشير مفهوم  :Organizational Effectivenessميدان الفاعلية التنظيمية  .3

الفاعلية الى قدرة وقابلية المؤسسة على تحقيق اهدافها من خالل التنبؤ بالمشاكل الداخلية 

ووضع الحلول المناسبة لها، وتعد والخارجية التي ستواجهها في المستقبل والتكيف معها 

الفاعلية التنظيمية المعيار الذي يعكس درجة نجاح المؤسسة في تحقيق اهدافها التي تسعى 

لتحقيقها فضال عن قدرتها على التكيف مع البيئة الخارجية. وإن الفاعلية التنظيمية تشير 

وان هذا الحكم  إلى الحكم اإلنساني عما إذا كانت المؤسسة تمارس عملها بشكل مرض

يصبح قاعدة للتغيير التنظيمي الجوهري، فعندما تكون الفاعلية غير مرضية يصبح التغيير 

أمراً ضرورياً. ويتفق المختصون على إن الفاعلية التنظيمية وسيلة تقييمية لقياس أداء 

ن الوحدات اإلقتصادية في جوانب مهمة لتحديد نجاحها في تحقيق أهدافها المرسومة، إال إ

معظم هؤالء المختصين يختلفون فــــي وجهات نظرهم حول الجوانب التنظيمية أو البيئية 

 -12في جدول )التي يجب إن تخضع للتقييم وهو األمر الذي انبثق عنه عددا من المداخل 

 وكاالتي: (3
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 ( الفاعلية التنظيمية 3 -12جدول )
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في هذا  

المدخل 

يكون ميدان 

االداء الذي 

تسعى 

المؤسسة 

لتقييمه 

متمثال 

بالقدرة 

على 

الحصول 

على 

الموارد 

النادرة ذات 

القيمة من 

البيئة. وإن 

هذا المدخل 

يقابل مدخل 

األهداف 

باعتباره 

يؤكد على 

المدخالت 

بدالً من 

المخرجات 

التي يؤكد 

عليها 

مدخل 

 الهدف.

وفقا لهذا  

المدخل فان 

ميدان االداء 

الذي يمكن من 

تحري فاعلية 

المؤسسة يتمثل 

في قدرتها على 

تسيير عملياتها 

الداخلية بصور 

مثال ذلك  جيدة،

الروح المعنوية 

واهتمام 

المشرفين 

وجودة عمليات 

اتخاذ القرار. 

وإن هذا 

المدخل ال 

يالحظ البيئة 

الخارجية وانما 

يركز على 

الميكانيكيات 

الداخلية 

للمؤسسة 

اعليتها في وف

إستخدام 

مواردها الذي 

ينعكس في 

مظاهر الصحة 

 والكفاية

ينطلق 

هذا 

المدخل 

لقياس 

الفاعلية 

من 

افتراضين 

رئيسين؛ 

أولهما أن 

لكل وحدة 

اقتصادية 

غاية 

نهائية 

تسعى إلى 

تحقيقها، 

والثاني 

باإلمكان 

تحديد 

الغاية 

النهائية 

ومن ثم 

قياس 

مدى 

النجاح 

في 

 تحقيقها.

 

يتضح من مدخل  

األهداف )المدخل 

السابق( بأنه يركز 

على األهداف فقط 

ميدانا لقياس 

الفاعلية، ولكن 

الحكم على فاعلية 

المؤسسة من خالل 

الهدف ال يقدم لنا 

سوى أجزاء من 

الصورة الكلية 

للمؤسسة ألنه يركز 

على المخرجات 

فقط، في حين ان 

المؤسسة يجب إن 

يتم تقييمها من حيث 

رتها على مدى قد

الحصول على 

المدخالت وتحويل 

هذه المدخالت من 

خالل العمليات إلى 

مــخرجات 

وتـوزيعها إلـى 

جانب مقدرتها في 

المحافظة على 

التوازن االستقرار 

وهو فحوى مدخل 

 النظم.

برز هذا المدخل بديالً  

عن المداخل السابقة 

مدخل )العناصر 

اإلستراتيجية او 

اصحاب المصالح( وقد 

مؤيدو هذا  سعى

المدخل إلى احتواء 

المداخل السابقة وذلك 

ألن تلك المداخل 

لفاعلية المؤسسة يقدم 

كل منها بعض 

الجوانب وال يعتمد 

على كل الوحدة، 

فالمؤسسة يمكن ان 

تكون جيدة في 

الحصول على الموارد 

ولكنها تبددها وتفشل 

في تحقيق أهدافها وأنها 

ذات عالقات عمل 

نها داخلية ممتازة ولك

تخفق في البقاء لعدم 

رغبة المستهلكين 

بمنتوجاتها، وبناءا 

على ذلك فان مدخل 

المنتفعين اإلستراتيجي 

ين وجه األنظار نحو 

عالقة المؤسسة بالبيئة 

 األوسع.

المرجع: عمر علي كامل الدوري، تقييم االداء المصرفي اإلطار المفاهيمي والتطبيقي، 

 .29-26، ص:2013جامعة النهرين،-بغداد، كلية اقتصاديات األعمال 1ط
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نستخلص مما ورد ان ميدان االداء المالي العملياتي اوسع من الميدان المالي وان تقييمه 

يعني التحقق وبصورة واسعة من قدرة المؤسسة على تحقيق اهدافها، وان ميدان الفاعلية 

كم الحظنا رؤية محددة التنظيمية هو الميدان االوسع بالرغم من ان لكل مدخل من مداخله 

ازاء التقييم الذى يتحقق من الفاعلية الختالف وجهات النظر فيما يتعلق بالفاعلية بسبب 

 .اختالف تخصص المؤسسات

كما انه ال يمكن التعامل مع مفهوم الفاعلية التنظيمية النسبية الن ما يصلح لهذا التنظيم قد  

ال يصلح لغيره وقد يكون مناسبا اليوم قد ال يكون مناسبا غدا، فكما تنمو المؤسسة كذلك 

تنمو اهدافها، اذ انها تتدرج من القدرة على البقاء من خالل تحقيق التوازن بين النفقات 

 اليرادات الى النجاح الذي يقاس باألرباح.وا

 

: بسبب للدور الريادي الحيوي الذي تؤديه المصارف خامسا: مداخل تقييم األداء المصرفي

في غالبية اقتصاديات الدول، خاصة في الدول النامية، ذلك ألنها تضطلع بمهمة التمويل 

 لغالبية المشاريع في اقتصاديات المديونية. وتعرضها للمخاطر يعني تعثر االقتصاد ككل. 

لتقييم األداء منها: مجموعة من أدوات  وتجدر االشارة ان نذكر هناك أساليب وتقنيات عديدة

وأساليب وتقنيات التحليل المالي الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية وتشتمل على 

 المجموعات األساسية اآلتية:

 :الطرق الحديثة لقياس االداء المصرفي .1

تقنية الدراسة المقارنة للقوائم المالية )األفقي والعمودي(. األفقي مقارنة بند أو  .أ 

جموعة بنود بتاريخين متتاليين والعمودي يوضح النسبة التي يساهم بها كل بند من م

 أجمالي الميزانية وحساب األرباح والخسائر مقارنة لسنتين.

تقنية إستخدام النسب المالية وهذا األسلوب يوضح العالقات االرتباطية بين موارد  .ب 

 وجه النشاط كافة.المصرف واستخداماته ومجموعات الموارد بعضها البعض وأ

 تقنية إستخدام كشف األموال )تحليل مصادر األموال واستخداماتها(.  .ج 

تقنية إستخدام التحليل النسـبي العمودي لفقرات الكشـوفات )الكشـوفات ذات الحجم  .د 

 االعتيادي(. 

تقنية إستخدام التحليل باألرقام المطلقة من مدة ألخرى وتغيير الفقرات والمتوسطات  .ه 

  المتوسطات المتحركة(. )بما فيها

لقد تزايد اهتمام االدارة و متخذي القرار بدور الطرق الحديثة لقياس االداء المصرفي:  .2

نظم تقييم األداء خالل العقدين االخيرين من القرن الماضي وذلك ألهمية هذه النظم في 

فاعلية، تنفيذ اإلستراتيجيات وصنع القرارات. لذا، ظهرت الحاجة الى نظم رقابية اكثر 

مما كان دافعا لتوجيه االنظار نحو المقاييس غير المالية، بعد ان اصبح واضحا ان 

االعتماد على المقاييس المالية فقط ال يعكس مجمل جوانب األداء الكلي للمؤسسة. اذ ان 



534 

 

المقاييس المذكورة تعبر عن األداء المنجز في الماضي، وان االعتماد عليها بشكل كامل 

ة المؤسسة على خلق القيمة في االمد البعيد، السيما وان قدرتها على يضعف من قدر

  استغالل الموجودات غير الملموسة اصبح اكثر اهمية من الموجودات الملموسة.

ومن الطرق الحديثة المهمة لقياس االداء المصرفي هي: تقنية او نظام بطاقة العالمات 

وسيتم التحدث عنهما على النحو  ،CAMELSالمتوازنة، وأنموذج التقييم المصرفي 

 اآلتي:

ان البحث عن ما يسمى بنظم القياس  أنموذج او نظام بطاقة العالمات المتوازنة: .أ 

المتوازن قاد الى تطور العديد من مداخل تقييم األداء المصرفي، منها على سبيل المثال، 

مثلة بـ )مدخل اصحاب المداخل المالية، مداخل الفعالية التنظيمية، المداخل المعاصرة المت

المصالح، مدخل القيم المتنافسة، مدخل بطاقة العالمات المتوازنة(. ويعد بطاقة العالمات 

المتوازنة هي بمثابة مدخل لقياس األداء اإلستراتيجي، صممت للجمع بين المقاييس 

بطاقة المالية وغير المالية التي ترتبط عوامل النجاح الرئيسة باستراتيجية المؤسسة. وان 

العالمات المتوازنة تساعد مدراء المؤسسات على الموازنة بين مقاييس األداء قصيرة 

االمد واالهداف طويلة االمد التي ترتبط بالرؤية والرسالة والقيم الجوهرية الالزمة 

إلنجاز اإلستراتيجيات على مستوى وحدات االعمال والمؤسسة. وهي بذلك تمثل نظام 

كذلك نعني بمفهوم بطاقة العالمات المتوازنة بأنها  ظام قياس.لإلدارة وليست مجرد ن

مجموعة من المقاييس التي تزود االدارة العليا بنظرة راسخة وشاملة عن اعمال 

المؤسسة، وتتضمن مقاييس مالية تقيس النشاطات والفعاليات المنجزة، واخرى تشغيلية 

ت الداخلية، نشاطات التحسن مكملة للمقاييس المالية ترتبط برضا الزبون، العمليا

واالبداع في المؤسسة. تعريف آخر لها على إنها اداة تمكن المؤسسة من تعقب النتائج 

المالية ومدى التقدم الحاصل في بناء القدرات والحصول على الموجودات غير الملموسة 

مكن من انها تقنية فاعلة ي Tzengالتي تحتاج اليها المؤسسة في المستقبل. وبالنسبة لـ 

هي استجابة  Hirschelخاللها الوصول الى تقيم افضل ألداء المؤسسة. وبحسب رأي 

لعصر جديد غير العصر الصناعي، وهو ما يطلق عليه اليوم عصر المعلوماتية. وهي 

بذلك تمثل اداة تهدف الى الموازنة بين المقاييس المالية وغير المالية التي هي بمثابة 

على إنها اداة ادارية  Kaskeyفي عصر المعلومات. وعرفها موجهات للنجاح المالي 

تتضمن مقاييس عامة واخرى فريدة تستخدم في قياس األداء الكلي للمؤسسة. في حين 

عرفْت انها نظام للرقابة وتقييم األداء اإلستراتيجي يجمع بين المقاييس المالية والمقاييس 

ة المؤسسة الى اهداف محددة وقابلة غير المالية، التي من خاللها تترجم استراتيجي

( اربعة مجاالت رئيسية تتمثل بـ بالمجال Kaplan & Nortonحدد ) للقياس. فقد

المالي، الزبائن، العمليات الداخلية، والتعلم والنمو، يمكن للمؤسسات التركيز عليها في 

االهداف بناء بطاقة العالمات المتوازنة، وان هذه المجاالت تضم مجموعة متنوعة من 

والمقاييس والغايات والمبادرات. ومن هذا المنطلق، فان بطاقة العالمات المتوازنة تقدم 
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صورة شاملة وواضحة عن اداء المؤسسات من خالل المنظورات االربعة في هذا 

 :213األنموذج كمدخل في تقييم األداء المصرفي على اآلتية

المقاييس ذات  : يركز علىFinancial Perspectiveالمنظور المالي  (1

العالقة بالربحية وهذه المقاييس تعد مالئمة لقياس اداء هذا النوع من المؤسسات. 

وهي تعكس األداء المالي الشامل، فضال عن تمتعها بإمكانيه التنبؤ بقدرة المؤسسة 

 على االيفاء بديونها على االمد البعيد. 

زبائن : يتطلب تحديد الCustomer Perspectiveمنظور الزبائن   (2

وقطاعات السوق التي يمكن ان تتنافس فيها المؤسسة، ومن ثم الوسائل التي تستخدم 

في تزويد الزبائن واالسواق بالقيمة. وهذا النوع من المقاييس يعتمد بالدرجة االساس 

 على نوع الزبون، والقيمة المستهدفة التي تسعى المؤسسة تزويدها الى هذا الزبون. 

: يركز هذا Internal Business Perspectiveخلية منظور العمليات الدا (3

المنظور على تحديد العمليات الضرورية إلنجاز االهداف التي تضمنها المنظورين 

السابقين، هدفه يتجسد في تحديد العمليات االساسية والالزمة لتجهيز الزبائن 

ة توقعات بالمنتجات او الخدمات التي يرغبون فيها، ومن ثم تطوير المقاييس لتلبي

الزبائن. و تمكن المؤسسات من تسليم القيمة المقترحة للزبائن في قطاعات السوق 

 المستهدفة وتلبية توقعات المساهمين في تحقيق عوائد مالية عالية 

: يركز على Learning & Growth Perspectiveمنظور التعلم والنمو  (4

السابقة. و يركز هذا المنظور ما هو مطلوب لكي تتحقق اهداف المنظورات الثالثة 

على التأكد من ان المؤسسة تستطيع تطوير القدرات الخاصة بها بصورة تمكنها من 

انجاز االنشطة والفعاليات المهمة. وعليه يفترض ان يوجه منظور التعلم والنمو 

 المنظورات الثالثة االخرى باالتجاه الصحيح، وبما يدعم التوجه العام للمؤسسة.

تاريخيا بدأ : CAMELSلتقييم المصرفي بإستخدام اسلوب تطبيق نموذج أنموذج ا .ب 

من طرف المصرف الفيدرالي  1980في بداية عام  CAMELS تطبيق طريقة

األمريكي إْذ تتضمن مجموعة من المؤشرات واعتمادها لتحليل الوظيفة المالية وتقييم 

الوسائل الرقابية المباشرة الطريقة من  هوتعد هذاألداء المصرفي, ومعرفة درجة تصنيفه 

التي تمارسها الجهات الرقابية على المصارف.  إن تطور العمل المصرفي وتعقيداته 

وتوسع وتنوع عملياته أوجد الحاجة إلى توفير نظم رقابية متطورة تساعد في قياس 

سالمة األوضاع المالية للمصارف, وبيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها الجهاز 

واإلفصاح عنها بالشكل الذي يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على  المصرفي

مدى قدرة المصرف على إدارة المخاطر والسيطرة عليها. ومن إحدى الطرق الحديثة 

، يعتمد هذا المعيار CAMELSلقياس االداء المصرفي هي طريقة او معيار أو نموذج 

أساسية لتحليل وضع المؤسسات المالية  على ستة مكونات او عناصر مؤشرات تجميعية

 : :214( اآلتي2-12)المصارف( كما يتضمنها شكل )
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 CAMELS ( نموذج2-12شكل )

، هو تحديد المخاطر المصرفية التي تشكل CAMELS الغاية من إستخدام أنموذج التقييم

عناية نقاط ضعف في العمليات المالية والتشغيلية واإلدارية للمصرف والتي تتطلب بـذل 

 رقابية خاصة وتحديد أولويات الرقابة الالزمة، أو تدخل السلطة النقدية لمعالجة األمر.

بأنه أداة رقابية فعالة لتقييم قوة المؤسسات المالية وبشكل CAMELSوقد أثبت أنموذج  

 موحد, كما أنه أثبت فعاليته في تحديد المؤسسات التي تحتاج إلى اهتمام خاص.

بتصنيف المصارف وفق معيار موحد. وتوحيد أسلوب كتابة  CAMELSيمتاز معيار

التقارير. واختصار زمن التقييم بالتركيز على ستة بنود رئيسية وعدم تشتيت الجهود في تقييم 

بنود غير ضرورية. وكذلك االعتماد على التقييم الرقمي أكثر من األسلوب اإلنشائي في كتابة 

 .ويزيد في مصداقيتها التقارير مما يقلل من حجم التقارير

فضال عن عمل تصنيف شامل للنظام المصرفي ككل وفق منهج موحد وتحليل النتائج أفقياً  

ً لكل عنصر من  لكل مصرف على حدة ولكل مجموعة متشابهة من المصارف ورأسيا

 عناصر األداء المصرفي الستة المشار إليها للجهاز المصرفي ككل.

 : 215(على النحو اآلتيCAPITALمكونات معيار)وسيتم التعرف على ماهية 
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تعريف كفاية راس المال بالقول "  :Capital Adequacy كفاية رأس المال  (1

كفاية رأس المال هي الحد األدنى القانوني لالحتياطي لرأس المال الذي يجب أن يتوفر 

لدى المصرف أو مؤسسة مالية أخرى حسب متطلبات مؤسسة المالي " وبالمثل تم 

ريف كفاية راس المال " أنها نسبة حقوق ملكية المصرف إلى إجمالي موجودات تع

المصرف التي تقيس كفاية حقوق ملكية المصرف الستيعاب أي الصدمات المحتملة" 

)وبما ان كفاية راس المال تدل على السيولة المصرفية فمن الطبيعي ان كفاية راس مال 

لمصرفي للمتعاملين مع الصرف فعالقة كفاية لها الدور االيجابي في عملية االقراض ا

راس المال مع عملية االقراض المصرفي هي عملية طردية فكلما زادت كفاية راس 

المال زادت عملية االئتمان المصرفي. برز إستخدام كفاية رأس المال في منصف القرن 

ً بقيام الماضي بمعادلة بسيطة تعبر عن العالقة بين رأس المال والودائع ثم تطور  الحقا

( والذي اشتمل على وضع 1لجنة بازل لإلشراف والرقابة المصرفية بإعداد بازل )

قواعد وأسس موحدة على مستوى العالم لقياس كفاية رأس المال من خالل تحديد نسبة 

( بنسبة رأس المال إلى الموجودات الخطرة المرجحة, إْذ 1كفاية رأس المال )بازل

تطبيقه من قبل المصارف العاملة في اغلب دول العالم. ولكن  %( وتم8حددت نسبته بـ )

ظهرت فيه بعض نقاط الضعف وبناء عليه فإن لجنة بازل  1بعد التطبيق لمعيار بازل

بتقديم معيار جديد لكفاية رأس المال بهدف تعزيز سالمة ومتانة  1999قامت في عام 

جه المصارف, إْذ سمي هذا النظام المالي المصرفي وتغطية أشمل للمخاطر التي توا

 .2المعيار بمعيار بازل 

تعد جودة الموجودات ذات  :Assets Qualityجودة الموجودات )األصول(  (2

أهمية خاصة في أنموذج التقييم ألنها الجزء الحاسم في نشاط المصرف الذي يقود 

د عملياته نحو تحقيق اإليرادات، ألن حيازة المصرف على أصول جيدة سوف يعني تولي

 دخل أكثر وتقييم أفضل لكل من السيولة واإلدارة ولرأس المال. 

تعني جودة الموجودات بأنها "مقياس إجمالي المخاطر المرتبطة بالموجودات المملوكة 

لفرد أو هيئة. هذا المصطلح شائع في الصناعة المصرفية لتحديد قيمة الموجودات 

تعين على المصارف تخصيصها المعرضة للخطر ويشير إلى مقدار المخصصات التي ي

لخسائر القروض. تشتمل جودة الموجودات على مخاطر االئتمان المتعلقة بالقرض 

واالستثمار المحفظة وتشمل العقارات والموجودات األخرى والبنود خارج الميزانية 

العمومية مثل الضمانات المصرفية وخطابات االعتماد" كما تشير الدراسات الى ان 

دات المصرفية تمثل "اجمالي موجودات المصرف المربحة والتي تشكل جودة الموجو

القروض الجزء االكبر منها وتحقق سيولة للمصرف ويتم قياسها بواسطة مخصص 

 خسارة القروض الى اجمالي نسبة القروض"

ومن العوامل التي تؤثر على جودة الموجودات وتؤدي بها الى مشاكل جودتها منها 

وعملية منح االقراض في حالتي االنتعاش االقتصادي او الركود الظروف اإلقتصادية 
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مشاكل الوكالة الرئيسية بين كال من مساهمي المصارف ومسؤولي االئتمان  -االقتصادي 

المنافسة القوية في االسواق بين كال من المصارف المتعددة او المصارف والوسطاء 

 المالين االخرين.

ات هي "نسبة احتياطي خسائر القروض إلى إجمالي تؤكد الدراسات ان جودة الموجود

القروض، والتي تقيس جودة محفظة القروض من خالل اإلشارة إلى نسبة احتياطيات 

الخسائر مقارنة بمحفظة قروض المصارف او هي نسبة القروض منخفضة القيمة غير 

م المحجوزة إلى حقوق الملكية، وهو مؤشر آخر على جودة محفظة القروض ولكن يت

التعبير عنه بالنسبة إلى األسهم العادية. يُعرف أيًضا باسم )نسبة انخفاض رأس المال(" 

كما تؤكد دراسة حديثة بنفس المضمار في اسباب تأثر جودة الموجودات الناتج عن 

العوامل اإلقتصادية والمصرفية التي تؤثر في حجم القروض المصرفية التي تولد الجزء 

ولجودة الموجودات محددات تركز على نسبة القروض  االكبر من دخل المصارف

المتعثرة التي تعد العامل االهم لجودة الموجودات كما تعد جودة القرض متغيًرا مهًما في 

. يتم تقييمه بشكل عام من خالل الموجودات CAMALS)أنموذج أو نظام تصنيف )

 وجودات.المتدنية )القروض المتعثرة( إلى إجمالي القروض أو إجمالي الم

مصطلح االدارة في الدراسات  :Management Quality جودة اإلدارة (3

المالية والمصرفية يدل على مضمون مشترك مع اختالف تسميته بين الباحثين فمنهم من 

يطلق عليه بجودة االدارة "هي في األساس قدرة مجلس اإلدارة واإلدارة على تحديد 

وقياس ومراقبة مخاطر أنشطة المؤسسة وضمان التشغيل اآلمن والسليم والفعال وفقًا 

 لقوانين واللوائح المعمول بها".ل

إْذ يتضمن هذا البعد أو المكون او العنصر تحليل خمسة مؤشرات نوعية تتمثل أساساً 

في: الحوكمة, الموارد البشرية, اإلجراءات, المراقبة, التدقيق ونظام المعلومات 

 والتخطيط اإلستراتيجي وثم  يتم تقييم جودة إدارة المصرف. 

تشير الى نفس المصطلح )جودة االدارة( ويعني به آلية اتخاذ القرارات ومن ناحية اخرى 

وممارسة السيطرة على العمليات المصرفية ألجل التأكد من ان االجراءات الخاصة 

بأنشطة المصرف تساهم في تقليل المخاطر، ويوكد بان قياس جودة اإلدارة بطرق كمية 

لى الدخل التشغيلي ويوضح بان بإستخدام نسبة مصروفات التشغيل بدون فائدة إ

مصاريف التشغيل غير القائمة على الفائدة هي المصروفات المتعلقة بالموظفين، 

واالستهالك واإلطفاء، ورسوم اإليجار، ونفقات الدعاية والتسويق، ورسوم المشورة 

 .والخدمات المهنية، ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

جموع صافي دخل الفوائد، وإيرادات المتاجرة، اما الدخل التشغيلي فعبر عنه بانه م 

وإيرادات الرسوم والعموالت، وإيرادات التشغيل األخرى مثل ربح التخلص من 

الممتلكات والمعدات( ومنهم من استخدم كفاءة االدارة كبديل عن جودة االدارة ويؤكد 

 التية:بانها مؤشر رئيسي للصحة المالية ويجسد كفاءة االدارة بمؤشرات القياس ا
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  المصاريف غير المرتبطة بالفائدة الى اجمالي الدخل ونسبة التكلفة الى الدخل

 ونفقات الموظفين الى متوسط الموجودات

 مصاريف التشغيل الى اجمالي الموجودات 

  ومنهم من استخدم الكفاءة التشغيلية كبديل عن جودة االدارة وعبر عنها بانها

الدخل ويؤكد قياس الكفاءة التشغيلية بإستخدام  للقدرة االدارية للمصارف على توليد

 نسبة المصاريف غير المرتبطة بالفائدة كنسبة مئوية من إجمالي الدخل.

تنظر إدارة المصرف إلى األرباح : Earning Management إدارة الربحية (4

كأحد العناصر الهامة لضمان استمرارية أداء المصرف، فهي تتأثر بشكل مباشر بمدى 

موجودات، ويتم قياس فعاليتها من خالل تحديد نسبة العائد على متوسط األصول جودة ال

(: بأنه" الربح الذي تم EARNINGكنقطة البداية لتقييم األرباح. تعرف االرباح )

 . اإلفصاح عنه في كشف الدخل"

تعد  :Liquidity Position درجة السيولة (:LIQUIDITYالسيولة ) (5

السيولة في المصرف من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الزبائن في المقارنة بين 

المصارف، إْذ تمثل السيولة أهم وسائل وقاية المصرف من مخاطر اإلفالس من خالل 

قدرته على مواجهة االلتزامات التي تتميز بالدفع الفوري، وتمتاز المصارف بهذه 

ت ألنها ال تستطيع أن تؤجل صرف شيك مسحوب الخاصية دون غيرها من المؤسسا

تأجيل تسديد وديعة مستحقة الدفع، كما أنها ال تستطيع مطالبة المدينين بسداد ما  عليها، أو

 عليهم من قروض وتمويالت لم يحن آجال استحقاقها بعد، 

فضالً عن ذلك يصعب توقع حجم وتوقيت حركة األموال من وإلى المصرف، األمر 

يتم تعريف السيولة على" إنها الدرجة  .صعوبة كبيرة أمام إدارة المصرفالذي يشكل 

كما عرف السيولة باحث اخر بانها "قدرة  التي يمكن بها تحويل الموجود إلى نقد

المصارف على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل في تواريخ االستحقاق" كما تشير 

لقروض القائمة إلى إجمالي الودائع الدراسات الى ان السيولة تمثل نسبة " إجمالي ا

(LTD وإجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات" وللسيولة مخاطر نظامية تمثل )

محل اهتمام للدارسين والمؤسسات المالية ال سيما المصرفية منها تتمثل في "احتمالية ان 

 تواجه المؤسسات المالية نقصا في السيولة" 

عام على إنها القدرة على تحويل الموجودات إلى نقود ويمكن تعريف السيولة بشكل 

بشكل سريع ودون تحقيق خسارة, أما السيولة في المصرف فيمكن تعريفها على إنها 

قدرة المصرف على الوفاء بسحوبات المودعين وتلبية احتياجات المتمولين في الوقت 

القتراض بفائدة المناسب ودون االضطرار إلى بيع أوراق مالية بخسائر كبيرة أو ا

 .مرتفعة
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 ويتم تحديد السيولة في أي مصرف من خالل العوامل التالية:

  حجم ومصادر األموال السائلة )الموجودات سريعة التحويل إلى نقد( والمتاحة

 لتلبية التزامات المصرف اليومية.

 .مدى مالءمة تواريخ استحقاق الموجودات والخصوم 

 لقروض.مدى تقلب الودائع والطلب على ا 

 .االحتفاظ بكميات كبيرة من األوراق المالية وأثر ذلك على عائد المحفظة 

 .مدى االعتماد على اإلقراض ما بين المصارف لتلبية احتياجات السيولة 

  مدى مالءمة عمليات اإلدارة للتخطيط والرقابة واإلشراف)أنظمة المعلومات

 اإلدارية(.

  حالة انكماش فيفضل االحتفاظ بدرجة عالية الحالة اإلقتصادية السائدة, فإذا كانت

ً من عدم إمكانية تسديد الزبائن مستحقاتهم, وإما إذا كانت  من السيولة, وذلك تخوفا

حلة رواج فإن الطلب على األموال سيزداد وثم  يقوم المصرف بتمويل المؤسسات 

 واألفراد األمر الذي يؤدي إلى انخفاض كمية السيولة في المصرف. 

نسبة السيولة بنسبة التوظيف إلى الودائع, أي مدى إستخدام المصرف للودائع وتقاس 

لتلبية احتياجات الزبائن وهي نسبة التوظيف, وكلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على 

كفاءة المصرف في تلبية القروض اإلضافية ويفضل أن تقاس السيولة بنسبة 

 الموجودات السائلة وشبه السائلة إلى الودائع.

ف : Sensitivity to Market Riskالحساسية تجاه مخاطر السوق  (6 تُعرَّ

مخاطر السوق عموًما في األدبيات المصرفية والمالية على إنها "مخاطر انخفاض أسعار 

الموجودات نتيجة للتغيرات الحاصلة وغير المتوقعة في عوامل السوق الواسعة المتعلقة 

 .بأسعار الفائدة أو بحقوق الملكية

ومن المحتمل أن تكون مخاطر السوق هي أفضل أنواع المخاطر المفهومة والنوع الذي  

تتوفر له كميات كبيرة من البيانات عالية الجودة بسهولة. مجموعة متنوعة من التدابير، 

مثل القيمة المعرضة للخطر، متاحة بسهولة لتقييم مخاطر السوق، في ضوء التطورات 

دثت على المستوى الدولي، والتي جعلت المصارف أكثر المالية والمصرفية التي ح

عرضة لألزمـات المالية، فإنه ال بد من التركيز على العديد من الموضوعات في هذا 

الخصوص ومنها حساسية صافي أرباح المصرف للتوقعات المختلفة للتغير في أسعار 

المالية إلى جانب  الفائدة، والتقلبات في مراكز الصرف األجنبي، وفي أسعار األوراق

 قياس ومتابعة العديد من المخاطر وأهمها:
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 وهي المخاطر التي تنتج عن عدم قدرة الطرف المتعامل معه مخاطر االئتمان :

على الوفاء بااللتزامات في الوقت المحدد لها، وقد تؤدي إلى فشل المصرف. ويمكن 

وع المبالغ التي يتم التقليل من هذه المخاطرة أو الحد منها من خالل مراقبة مجم

منحها كائتمان لعمليات التعامل بالعمالت، ومبالغ االئتمان الممنوحة لعمليات السوق 

 .النقدي

فضالً عن األخذ في االعتبار مجموع المبالغ التي يمكن منحها لجهة واحدة، كما  

تظهر تلك المخاطر في حالة "عدم قدرة المصرف على تكوين المخصصات الكافية 

تعرض أموال المودعين لخسائر محسوبة، وإظهار الدخل المحقق بصورة  لتجنيب

 مغالى فيها نتيجة لعدم استبعاد الفوائد المهمشة

 هناك نوعان من األسعار التي تؤثر على عمليات التعامل  :مخاطر السعر

بالعمالت األجنبية، األولى هي )أسعار الفائدة على العمالت( إْذ تؤثر على عمليات 

لنقدي خاصة عندما يكون آجال استحقاق عمليات اإلقراض واالقتراض غير السوق ا

متطابقة، وتكمن هذه الخطورة في التغير العكسي المحتمل في أسعار الفوائد خالل 

فترة عدم التطابق سواء كان ذلك في المبالغ المقرضة أو المقترضة، أو تاريخ الحق 

 المتعلق بكل منها.

( ويظهر واضحاً في التغيرات في أسعار عار الصرف)أسأما النوع الثاني فهو 

الصرف للعمالت األجنبية، وتكمن هذه المخاطر في نتيجة التغير العكسي المحتمل في 

أسعار الصرف لهذه العمالت بسبب االحتفاظ بأوضاع ومراكز عمالت غير متالئمة 

 إلى حد كبير.

 :على القدرة على الحصولوهي المخاطر المرتبطة بعدم  مخاطر التسويق والتسييل 

األموال السائلة عند الحاجة الضرورية لها نتيجة لعدم التطابق في التدفق النقدي ألجال 

عقود المقايضة أو التبديل للعمالت، خاصة إذا كان بعض مراكز تلك العمالت صعبة 

ل التسويق، أو كانت المبالغ المستحقة من عملة معينة في يوم معين كبيرة جداً مما يجع

 .من الصعب بيعها والحصول على العمالت األخرى المطلوبة

   األمر الذي يتطلب اقتراض مثل هذه العمالت من السوق النقدي، وهو ما ال يتوفر

في بعض األحيان، وإذا توفر ذلك فقد تكون تكلفة الحصول على العمالت المطلوبة عالية 

 لمراكز المحتفظ بها من العمالت.جداً هذا فضالً عن عدم التماثل في آجال استحقاقات ا
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بغية الوصول  :في قياس أداء الفروع وتصنيفها CAMELكيف يمكن إستخدام معيار 

التقييم الموحد إجراء  جأو أنموذإلى نتائج سليمة ودقيقة للتحليل الذي نقوم به, يتطلب نظام 

تصنيف رقمي لكل مصرف باالستناد إلى العناصر الست األساسية، ويحدد لكل عنصر 

( األدنى، ويتم 5( األفضل، والتصنيف )1( إْذ يكون التصنيف )5إلى 1تصنيف رقمي من )

تحديد التصنيف النهائي للمصرف استناداً إلى تقييمات كل عنصر رئيسي من العناصر 

والتي تأخذ في االعتبار جميع العوامل المؤثرة في تقييمات العناصر المكونة لها، المذكورة 

( تشير إلى وجود مشاكل جدية وهامة 5( أو )4وثم  فإن المصارف التي يكون تصنيفها )

فيها مما تتطلب رقابة جادة وإجراء عالجي خاص بها، فإذا ما تعرض المصرف إلى تهديد 

ضروري توجيه االهتمام اإلداري والرقابي مع إيالء االعتبار في مالءته فإنه يصبح من ال

( 3أما المصارف التي يكون تصنيفها ) إلى التصفية اإلجبارية أو إعادة تنظيم المصرف.

فهي بشكل عام تواجه بعض نقاط الضعف، وتستوجب اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها 

كل بارزة في المالءة والسيولة، مما في إطار زمني معقول، فقد يؤدي ذلك إلى ظهور مشا

يتطلب من المصرف المركزي اتخاذ إجراءات إدارية مناسبة وتقديم إرشادات واضحة 

 لإلدارة لتحديد وتالفي نقاط الضعف المذكورة.

( فهي سليمة بصورة أساسية في معظم 2و 1أما المصارف التي يكون تصنيفها المركب )

وأن قدرتها على الصمود أمام التحديات جيدة باستثناء النواحي، وتعد ذات إدارة راسخة، 

التقلبات اإلقتصادية الحادة. إال أن ذلك يتطلب وجود إشراف رقابي كحد أدنى لضمان 

 استمرارية وصالحية السالمة المصرفية األساسية. 

من خالل إدخال بعض التعديالت عليه بجعله أكثر كفاءة  CAMELلقد تم تطوير معيار 

لخدمة الدور الرقابي للمصرف المركزي بإستنباط أنموذج يساعد المصارف المركزية على 

عمل تقييم وتصنيف داخلي لفروعها العاملة وقياس مستوى كفاءة أداء فروعها الداخلية المالي 

ياس أداء الفروع، وذلك عمال بمبدأ الرقابة بدال من اإلعتماد فقط على الربحية كمعيار لق

الذاتية التي تسعى المصارف لتفعيله وفقا لمعايير لجنة بازل الثانية في الدعامة الثانية للمعيار 

حتى يقوم كل مصرف بتقييم نفسه بنفسه ويقف على حقيقة موقفه المالي قبل أن يتم تقييمه 

 بواسطة المصرف المركزي.

يمكن تطبيقه بواسطة إدارات التفتيش والرقابه  CAMELوفق منهجية  لتقييم أداء الفروعو

الداخلية بالمصرف المعني، إْذ يحتوي التقرير على إسم الفرع وتاريخ التقييم )التفتيش( 

 ودرجات التقييم الخمسة للمصارف والمكونة للمعيار وكاآلتي:   

 

                                                           
 :ى معيار باإلضافة إل مؤشرات دولية أخرىCAMELS توجد مؤشرات أخرى تؤخذ كمعايير ،

لتقييم أداء المصارف، وتشمل مؤشرات الحيطة الكلية وكذا آلية تحليل النفقات واإليرادات الجارية، 

 فضال عن معايير لجنة بازل ومعيار مجلس الخدمات المالية اإلسالمية لقياس كفاية رأس المال. 
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 "CAMELملخص تقرير التفتيش للفرع وفق تصنيف ( 3-12)"الجدول 

 إسم المصرف والفرع:..............................................................

 تأريخ التفتيش: .................................................................

 

 البند

 التصنيف في

 تاريخ التفتيش السابق تاريخ التفتيش الحالي

   . رأس المال1

   الموجودات. جودة 2

   . اإلدارة 3

   . الربحية 4

   . السيولة 5

   . الجملة 6

   . التقييم النهائي7

 مالحظات:..............................................................

 أعد بواسطة:............................................................

 بواسطة:.........................................................دقق 

 التأريخ:................................................................

 

 درجات التقييم النهائي( 4-12)الجدول 

1 1- 4.1 

2 5.1- 4.2 

3 5.2- 4.3 

4 5.3- 4.4 

5 5.4- 5 
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 األهداف األتية:إن تصنيف الفروع يحقق 

 تقييم أداء الفروع وفق معيار ثابت موحد في إطار التقييم الكلي للمصارف.. 1

تصنف الفروع إلى خمس درجات وفق مؤشرات األداء مما يساعد إدارة المصرف  على . 2

 الرفع من جودة األداء ورفع كفاءة الفروع األقل تصنيفا.

في البنود الخمسة المكونة للمعيار مما يحدد مواطن الضعف في أداء فروع المصرف . 3

 يساعد على سد الثغرات في البنود ذات األداء غير المرضي.

يتيح للمراقب مطابقة المعلومات المقدمة بواسطة رئاسة الفرع مع معلومات الفرع . 4

 بغرض الوصول للتقييم النهائي لكل فرع على حده وللمصارف ككل في آن واحد. 

 الفرع:أسس تقييم رأس مال 

تحتسب نسبة كفاية رأس مال الفرع حسب نسبه مساهمة إجمالي موجوداته لجملة  -1

 موجودات المصرف كاآلتي:

 رأس المال × جملة موجودات الفرع / جملة موجودات المصرف 

 يؤخذ في اإلعتبار نوعية الموجودات. -2

 يؤخذ في اإلعتبار حجم الفرع وموقعه الجغرافي. -3

في نوعية موجودات الفرع التي قد تؤدي إلى إنخفاض في درجة تصنيف نسبة التغير  -4

 رأس المال.

 معدل الزيادة في نسبة مساهمة رأس مال الفرع مقارنة مع معدل الزيادة في موجوداته. -5

 تقييم الموجودات ودرجة المخاطرة فيها. -6

 درجات التصنيف لمعيار كفاءة رأس مال الفرع: 

كافي جدا إلمتصاص الخسائر الحالية والمتوقعة بما فيها الخسائر  رأس المال: 1التصنيف 

من اإللتزامات العرضية خارج الميزانية. نسب كفاية رأس المال تفوق الحد األدنى المطلوب 

ونسب متوسط الفروع المتشابهة. ما تم تحقيقه من أرباح كافي لدعم قاعدة رأس المال عن 

الذي ال يؤثر سلبا على نوعية الموجودات ونمو  طريق اإلحتياطات والمخصصات بالقدر

 الفرع.

رأس المال مرضي إلى حد ما ويتماشى مع متوسط فروع المصارف المتشابهة : 2التصنيف 

 والحد األدنى المطلوب بواسطة السلطات الرقابية. يتوقع أن تظل النسب بحجم رأس المال.

ناتج من مخاطر الموجودات ونوعيتها : هناك تأثير سلبي على تركيبة رأس المال 3التصنيف 

. نسب كفاية رأس المال تقل عن الحدود الدنيا ونسب فروع وءهبالرغم من وجود إدارة كف

من قاعدة رأس المال ولكن نسبة المصرف متشابهة بالرغم من وجود رصيد البأس به 

 للمخاطر العالية في الموجودات والتشغيل فإن النسبة ضئيلة.

المال غير كافي وضعيف، وواضح أن هناك عجز في مقدار رأس المال  رأس :4التصنيف 

 مقارنة بحجم المخاطر فيحتاج للدعم.
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يحتاج الفرع لعالج سريع للموقف من الرئاسة حتى ال يصبح الفرع معسرا : 5التصنيف 

 ويتعرض لإلفالس.

 العناصر اإلضافية التي يجب أن تؤخذ في التقييم:

 منح التمويل ومستوى التنفيذ بدون حدوث مخالفات وحصرها.كفاية وسالمة إجراءات  -أ

 سالمة إجراءات حفظ النقدية والبضائع المخزنة والموجودات الخطرة األخرى. -ب

 نسبة الموجودات غير المتحركة داخل وخارج الميزانية. -ج

 كفاية مخصصات التمويل ومخصصات الموجودات. -د

 لحسابات المعلقة المدينة داخل الميزانية.مخاطر العناصر خارج الميزانية وا -هـ

 وجود تنوع في محفظتي التمويل واإلستثمار. -و

 وجود تمركز في الموجودات. -ز

 المقدرة على إدارة الموجودات. -حـ

 كفاءة أنظمة المعلومات والضبط الداخلي. -ط

 تصنيف إدارة الفرع -( 5 -12الجدول )

 البند
التفتيش 

 الحالي

التفتيش 

 السابق

رأس المال، جودة الموجودات، االداره، الربحية  -1

 والسيولة
  

   وجود خطة وبرامج مستقبلية للفرع -2

   المقدرات الشخصية لموظفي الفرع -3

   كفاءة إدارة أنظمة المعلومات بالفرع -4

   فعالية إدارة الفرع واللجان -5

إستخدام الفرع لخدمة األغراض الشخصية )تمويل  -6

 المدراء والعاملين بالفرع( -األطراف ذوي العالقة
  

مستوى اإللتزام بالضوابط الشرعية والقوانين  -7

 واللوائح والمنشورات.
  

   مستوى تنفيذ توصيات فرق الرقابه والتفتيش -8

التأكد من تسخير أموال الفرع في تمويل النشاطات  -9

 المرتبطة بخدمة المنطقة.
  

   أخرىأي بنود  -10

   التصنيف النهائي
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 تصنيف إدارة الفرع: 

ة قادرة على التأقلم مع المتغيرات، والموقف المالي للفرع سليم من وء: إدارة كف1التصنيف 

 كل النواحي، وعناصر الضعف غير مؤثرة.

: رغم ظهور بعض نقاط الضعف لكن األداء عموما البأس به ويمكن عالج أوجه 2التصنيف 

وهناك عـدم إلتزام إلى حد ما بالقوانين واللوائح المؤسسة للعمل المصرفي ولكنه القصور. 

 غير متعمد. وهناك تجاوب مع توصيات فرق التفتيش والرقابه. واألداء المالي مرضي.

: الموقف يظهر قصور واضح في األداء في بعض الجوانب. وهناك فشل في 3التصنيف 

وعدم إلتزام واضح بتنفيذ التوجيهات الرقابية. والمقدرة  تنفيذ توصيات فرق التفتيش والرقابه

 على التصحيح أقل من المعدل.

يالحظ وجود تجاوزات إدارية خطيرة وعدم القدرة على عالج السلبيات  :4لتصنيف ا

واإلضطالع بالمسؤوليات وعدم اإلهتمام بتصحيح المخالفات وقصور إداري واضح. وهناك 

 تضارب وصراع داخلي أدى إلى الفشل في إدارة الفرع بما يحقق السالمة المصرفية.

رة اإلدارية يؤثر بوضوح على مجريات : الموقف اإلداري خطير. وعدم المقد5التصنيف 

األمور بالفرع. ووجود مخالفات خطيرة على المستوى الشخصي إلدارة الفرع مما يهدد 

 إستمرار الفرع. والبد من تقوية اإلدارة أو تغييرها.

 تؤخذ العناصر اآلتية في التقييم:

 نطقة.مقارنة عناصر الدخل والمصروفات مع فروع المصارف المشابهة في الم -أ

 مدى وجود خسائر متالحقة لسنوات سابقة. -ب

 مدى إعتماد الفرع على العائدات غير العادية )العرضية(. -جـ

مقارنة العائد على الموجودات بمتوسط فروع المصارف المشابهة والنسب المحققة  -د

 لألعوام السابقة.

كانت الفترة من تاريخ في حالة الفروع التي تعتمد في إيراداتها على العموالت، إذا  -هـ

التفتيش وحتى نهاية السنة المالية األخيرة أقل من ستة أشهر تؤخذ بيانات نهاية السنة 

 األخيرة، أما إذا كانت الفترة أكثر من ستة أشهر فيؤخذ بالمتوسط لإلثنين معا.

 تصنيف الربحية للفرع:  

لي بغرض إمتصاص تمكن الفرع من تحقيق ربحية كافية لدعم المركز الما: 1تصنيف 

 الخسائر.

تمكن الفرع من تدعيم موقفه المالي بدرجة معقولة. والموقف عموما البأس به :2تصنيف 

 المشابهة. المصارفويفوق فروع 

 : ال يمكن للفرع تجنب الخسائر. وأقل من متوسط فروع المصارف المشابهة.3تصنيف 

 المشابهة. المصارف: الربحية أقل بكثير من متوسط فروع 4تصنيف 

يعاني الفرع من خسائر متالحقة تهدده بإستمرار. وتآكل رأس مال الفرع  :5تصنيف 

 بالخسائر
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 تصنيف سيولة الفرع( 6 -12الجدول )

 نسبة السيولة الداخلية صافي التمويل / الموجودات التمويل/الودائع التصنيف

1 55> % 50 > % 15< % 

2 60> % 60 > % 12< % 

3 65> % 65  %> 10< % 

4 70> % 70 > % 5<  % 

5 71< % 70 < % 5>  % 

 

 تصنيف سيولة الفرع: 

 موقف جيد يعكس فائض في السيولة.: 1تصنيف 

الموقف في حدود المعقول ولكن هناك إتجاه وسير نحو اإلنخفاض. واإلعتماد : 2تصنيف 

الموجودات أو ضخ موارد على اإلقتراض في تزايد، لذا قد يحتاج الموقف لتسييل جزء من 

 جديدة.

الموقف ضعيف يعكس اإلعتماد على الودائع اآلجلة أكثر من الجارية. وقد يلجأ  :3تصنيف 

 الفرع إلى طلب السيولة بغرض تدارك الموقف. وهناك نسبة تركيز عالية في الودائع.

  الموقف خطير يعكس عدم القدرة على الوفاء باإللتزامات.: 4تصنيف 

الموقف خطير جدا قد يؤدي إلى حدوث حالة تعثر ويحتاج لعالج فوري أو دعم : 5تصنيف 

 خارجي كبير.
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 (العوامل التي تؤخذ في اإلعتبار لتصنيف سيولة المصرف.3-12شكل) 

 ( 3-12شكل) مؤشرات التصنيف الكلي للفرع: )

الموقف سليم من كل النواحي ما عدا وجود بعض أوجه الضعف البسيطة، (: 1تصنيف)

 اليحتاج إلتخاذ قرار رقابي.

: الموقف عموما جيد، يمكن عالج الثغرات. قد ال يحتاج لتدخل السلطات 2)تصنيف)

 الرقابية.

الموقف يظهر بعض أوجه القصور إذا لم يتم عالجها قد تتحول إلى األسوأ.  :3)تصنيف)

 يحتاج لرقابة غير عادية.

خذ التدابير العاجلة. يحتاج للرقابة : الموقف يهدد استمرار الفرع إذا لم تت4))تصنيف

  المستمرة.

توجد مخاطر عالية مسببة للفشل. قد يحتاج الفرع للرقابة المستمرة من قبل  (:5)تصنيف

 الرئاسة )اإلدارة العامة(.
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 المبحث الثاني
 أساسيات األداء التسويقي وقياسه.

التسويقي في بيئة األعمال لتحقيق تهدف المؤسسة هو تحقيق مستويات مختلفة من األداء 

متطلبات النمو والبقاء، وأصبح األداء المتميز ضرورة ناتجة عن متغيرات البيئة التنافسية، 

 .لذا فإن مفهوم األداء التسويقي يعتبر أساسياً ومفهوم واسع وشامل ومهم ألي مؤسسة

المؤسسة بأكملها حتى تتمكن األداء التسويقي للمسوقين من أهم األسس لتحسين أداء يعد و 

 من القيام باألنشطة الموكلة إليها لتحقيق أهدافها.

 

يعد األداء التسويقي مفهوما جوهريا في إطار أدبيات  :216التسويقي األداء أوال: مفهوم 

اإلدارة، إذ يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود المؤسسة وفاعليتها وفي تحقيق أهدافها بفعالية المتمثلة 

النمو والتكيف وهذا ما يجعلها تسعى وعلى نحو مستمر ومتواصل لتمييز أدائها بالبقاء و

التسويقي من خالل خفض كلف اإلبداع واالبتكار في العمليات والمنتجات مع تحسين الجودة 

 واإلنتاجية من اجل زيادة القدرة التنافسية.

 عملها ررااستم في تساهم التي اإليرادات على للحصول أساسيا مدخال التسويقي األداء يعد 

 يغذي الذي الرئيس الشريان باعتباره التسويقي باألداء االهتمام إلى نويدفع المدير ما وهذا

 .المؤسسة

وقد أشار )قره داغي( إلى ان األداء يعد المجس الحقيقي الذي يعطي صورة عن سير أعمال  

إلى آخر حلقة من السياسات المؤسسة ويفيد في اإلجابة على وجوب إعادة النظر في الرسالة 

 والبرامج والموازنات. 

وكل ما يتعلق بالعملية التخطيطية إْذ ان األداء التسويقي هو الذي يحقق للمؤسسة الموقف 

اإلستراتيجي ليس على مستوى البيئية الداخلية وبيئية المهمة فحسب وإنما على صعيد البيئة 

  الخارجية ايضاً.

 يرى من فمنهم، الفكرية وجهات النظر اختالف حسب األداء مفهوم الباحثون في أختلف وقد

 حية صورة ، فهو217الموضوعة األهداف تقابل يتوقع أن التي األنشطة نتائج يمثل األداء أن

 أهدافها تحقيق في وقابليتها استغالل مواردها المؤسسة على قدرة ومستوى نتيجة تعكس

 عملها. المؤسسة وطبيعة تالئم معايير وفق المختلفة، أنشطتها طريق عن الموضوعة

لقد اختلفت اآلراء ووجهات النظر في تحديد مفهوم األداء التسويقي وسوف نحاول تسليط  

 ( على النحو اآلتي:7-12الضوء على بعض هذه اآلراء الموضحة في جدول )
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 ( مفهوم األداء التسويقي.7 -12جدول )

 مفهوم األداء التسويقي: هو الباحث

(
218

( Bocker, & 

Goodstien,1991,80

5 ) 

"الوسيط بين التغيير والتكييف البيئي أو تطوير لإللية التي 

يمكن للمؤسسة من خاللها الموائمة والتكيف مع متغيرات 

 البيئة الخارجية من اجل تحقيق األهداف".

(Zepiel, J, 

1992,195)
219

 

المقدرة  القيمة أو أنشطتها كلف تخفيض المؤسسة من يمكن "

 ."بالمنافسين مقارنة للمشترين

)محجوب، 

15،1999)
220
 

"نشاط شمولي مستمر يعكس مدى قدرة المؤسسة على 

استغالل إمكاناتها وفق أسس ومعايير تضعها المؤسسة في 

ضوء توجهاتها وأهدافها المستقبلية ويتأثر بعدد من المتغيرات 

البيئة تؤثر على قدرة المؤسسة على الموائمة والتكيف مع 

ومدى تحقيقها ألهدافها بكفاءة وفاعلية مما يؤدي إلى 

 استمرارها وبقائها والقدرة على ممارسة نشاطها".

)الزيواني، 

110،2004)
221
 

 " درجة نجاح المؤسسة في السوق التي تتحقق بواسطة المنتج.

وطالب،  )علوان

3،2006)
222
 

" أداة مهمة لجعل المؤسسات أكثر تنافسا في السوق وهو 

بمثابة بوصلة تشير إلى اتجاهات التحسن المطلوب بنشاط 

 ."العمليات للمؤسسة

223
 (Miller 

&Bromiley,1990,7

57 ) 

" قدرة المؤسسة على استخدامها لمواردها التي تمكنها من 

تحقيق أهدافها، فاألداء التسويقي هو انعكاس لكيفية إستخدام 

بالصورة التي المؤسسة للموارد المادية والبشرية واستغاللها 

 تجعلها قادرة على تحقيق أهدافها".

داغي،  )قرة

2002،(33
224
 

 كسب في للمؤسسة ونجاحها التسويقية األهداف تحقيق مدى"

  المصالح" وأصحاب الزبون وبقاء تفضيل

(2006،4الخطيب، )
 كانت المتعددة سواء األهداف بتحديد يرتبط التسويقي األداء" 225

 مستقلة". أو مشتركة األهداف تلك

،2007)الغرباوي،
226

( 2 
 التي النتائج التسويقية أو المخرجات بوصفه" األداء التسويقي

 "معينة زمنية فترة خالل تحقيقها إلى التسويق وظيفة تسعى

(43،2006)الفهادي،
227
 

"تحقيق المؤسسة لألهداف الكلية ومن ضمنها األهداف 

الفعلية اإلستراتيجية عن طريق ما هو متحقق من المؤشرات 

 بعد مقارنتها بالمؤشرات المستهدفة ولفترة سابقة.

(Wheelen, et al, 

2008,, 232)
228

 
  . لنشاطات المؤسسة النهائية النتيجة "

(David, 2011, 220)
229

 
 المؤسسة والتي بها تقوم التي والممارسات األنشطة نتائج مجموع"

 والموضوعة". المخططة األهداف تقابل أن منها يتوقع

، 2013العبادي، الطويل،)
230

(11 

 التي المنتجات بوساطة تتحقق والتي المؤسسة نجاح "درجة

 تقدمها المؤسسة".
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  ركزت على ان: 231من المفيد نقول هناك ان نتطرق الى تعاريف أخرى منها

 وتحليل لوصف التسويق مجال في المختصين قبل من يستخدم مصطلح التسويقي األداء-))

 مخرجات بين الموائمة عن التركيز طريق عن ذلك ويتم التسويقية، العمليةوفعالية  كفاءة

 واإلستراتيجيات وقياس األنشطة لتلك المطلوبة وبين األهداف و استراتيجيات التسويق أنشطة

 في الموضوعة ألهدافها المؤسسة تحقيق مستوى هو التسويقي األداء -.التسويقي األداء

 أنشطة خالل من إليها التوصل تم التي النتائج هو التسويقي األداء -.التسويقية الخطة

 أو المخرجات -واستمراريتها. المؤسسة بقاء على التي تنعكس الكاملة بصورتها المؤسسة

 األداء -معينة زمنية خالل فترة تحقيقها إلى التسويق وظيفة تسعى التي التسويقية النتائج

 على تحقيق وقدرتها سعيها خالل من فشلها أو المؤسسة نجاح درجة عن يعبر التسويقي

  )).البيئية المتغيرات مع والتكيف بالبقاء المتمثلة األهداف

أما األهداف التسويقية فتعد جزءاً من هرمية األهداف الكلية ويجب ان تنسجم بالكامل مع 

األهداف األوسع إذ ال يمكن أن تحقق أهداف المؤسسة بالكامل مالم تحقق هذه األهداف 

بان األداء التسويقي يعكس الفكرة األوسع لفاعلية  232( Hooleyالخاصة. في حين بين )

 المؤسسة إذ غالبا ما يَتخذ شكلين هما:

: الذي يركز على إستخدام المخرجات البسيطة المعتمدة على المؤشرات المالية األداء المالي 

 المتمثلة بالعائد على الربح واالستثمار والتدفق المالي.

: وهو المفهوم األكثر اتساعا ألداء األعمال ويقاس من خالل مؤشرات الخطة التشغيلياألداء 

 التسويقية والمبيعات ووالء الزبائن واتجاهاتهم.

ً من األداء الكلي للمؤسسة،  233يوصف )الديوه جي والنمر( األداء التسويقي بأنه جزءاً مهما

من خالل انشطة المؤسسة بصورتها الكاملة  النتائج التي تم التوصل اليها“بوصفه يعبر عن 

على اعتماد  234التي تنعكس على بقاء المؤسسة واستمراريتها"، في حين يشير)قره داغي(

في حين طرح  تحقيق األهداف التسويقية للمؤسسة ونجاحها على كسب وابقاء تفضيل الزبون.

يقي هو "تحقيق ، مفهوما لألداء التسويقي على ان ف األداء التسو235)سعد الحديدي(

المؤسسة ألهدافها بعامة واألهداف التسويقية بخاصةً من خالل معرفة المتحقق من المؤشرات 

الفعلية ومقارنتها بالمؤشرات المستهدفة ولمدة زمنية معينة، فضالً عن أن األداء التسويقي 

والتهديدات  يتأثر بالعديد من المتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية التي تتضمن الفرص

ونقاط القوة والضعف وقدرة المؤسسة على استغالل مواردها بكفاءة وفاعلية مع األخذ بنظر 

االعتبار بان األداء التسويقي قد يكون ذو توجه سلبي أو ايجابي حسب إمكانيات وقدرات 

 المؤسسة.

ما هو اال "تحقيق المؤسسة لألهداف الكلية ومن ضمنها  ولهذا يرى ان األداء التسويقي

األهداف التسويقية عن طريق ما هو متحقق من المؤشرات الفعلية بعد مقارنتها بالمؤشرات 

" على إن اإلجراءات 236المستهدفة ولفترة سابقة من الزمن". وقد أكد "عبيدات واخرون 

سسة، هي نفسها التي يتم إتباعها المتبعة لتشكيل الخطة اإلستراتيجية على مستوى المؤ
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لصياغة خطة إستراتيجية تسويقية، والبد أن تكون )أهداف المؤسسة، إستراتيجية المؤسسة، 

( إن األداء Robinsويرى )وإستراتيجية التسويق( متكاملة ومنسقة مع بعضها البعض. 

ات إذا كانت نتيجة يمكن أن يكون فعاالً عندما يستطيع المسوق أن يسيطر عليه، إْذ إن المبيع

لمجهود عدد من األشخاص فإن مساهمتهم الفردية تحتاج الن تعرف وهذا يعني إن الناتج 

المقياس لكل من هذه المساهمات ليس المبيعات بحد ذاتها وإنما اإلظهار الفعال للمنتج أو 

 الخدمة أو الوسائل الفنية الجيدة المستخدمة في االتصال بالزبون. 

ً لبيان نجاح المؤسسات في قراراتها ومما سبق يمكن  ان يعد األداء التسويقي محورا مهما

وخططها أو فشلها في ذلك، إذ إن قدرة المؤسسة في االستمرار بالنمو في المنتجات 

واألسواق والقدرة على تنويع المنتج والتكامل األفقي والعمودي يعّد مؤشراً جيداً لنجاح هذه 

ن ان يعبر األداء التسويقي عن استغالل موارد المؤسسة المؤسسة والعكس صحيح كما يمك

وقابليتها في تحقيق أهدافها، كما يساهم في خلق القيمة فضال عن تحقيق أهداف الزبون، 

ويجب ان نأخذ بالحسبان ان هذا الكالم ال ينطبق األعلى األداء التسويقي الجيد اما األداء 

 جهته. الضعيف فعلى مدراء المؤسسات العمل على موا

 

ان نجاح المؤسسة وقعدرتها علعى االسعتمرار والبقعاء والنمعو  :237ثانيا: قياس األداء التسويقي

والتكيف مع البيئة على وفق أسس ومؤشرات محددة تضعها وتبعاً لمتطلبات انشعطتها اذ ُعنعي 

العديد من كتاب االدارة بهذا الموضوع بوصفه وسيلة فعالة للتعرف على قدرة المؤسسعة علعى 

 .حقيق اهدافها التي تنعكس على تحقيق األداءت

اذ يجب ان تكون األهداف منبثقعة معن مهمعة قابلعة للتطبيعق والقيعاس ولهعا فتعرة زمنيعة محعددة  

للتنفيععذ وذات عالقععة بالغايععة التععي انشععأت مععن اجلهععا وتضععمن الوصععول الععى الطريععق الععذي تععم 

التخطيط له وثم  تحقيق الرؤية المسعتقبلية ولكعي تصعبح المؤسسعات فاعلعة فعي مجعال التسعويق 

تحديد المؤشرات الخاصة لقياس ادائها التسويقي ومقارنة ادائها الفعلعي معع هعذه يجب ان تقوم ب

 المؤشرات المستهدفة، ومن ثم تقييم النتائج واتخاذ التصرف المالئم.

وقععد ذكععر )أبععو جمعععة( أن المقصععود بمؤشععرات التقيععيم تلععك المقععاييس التععي يععتم مقارنععة األداء  

إذ تمثل المؤشرات ما يجعب ان يكعون عليعه األداء ويعتم  الفعلي او انشطة او نتائج معينة معها،

في مجال التسويق تطبيق ذلك من خالل المقارنة بين معا يعتم بالفععل معن أنشعطة ونتعائج تتعلعق 

 به وما كان يجب ان يتم.

ان قيعععاس األداء يمكعععن الجهعععاز اإلداري معععن اتخعععاذ القعععرارات الرشعععيدة، وذلعععك ععععن طريعععق  

 .مساهمة األداء وكفاءة نشاط المؤسسة وفاعليتها تزويدهم بمعلومات حول مدى

كما يتم على المدى البعيد وضعع الميزانيعات السعنوية وتخصعيص المعوارد والنفقعات التعي تععد  

اساسععاً للمتابعععة واتخععاذ االجععراءات التصععحيحية والمسععائلة ومحاسععبة المؤسسععات فععي انفاقهععا 

المؤشعر ربطعه بالعوامعل الجوهريعة  لألموال التي تخصص لها. ويجب ان يراعى عنعد اختيعار

   التي تساعد المؤسسة في الوصول الى أهدافها.
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وبهذا يمكن القول ان ما يمكعن قياسعه يمكعن عملعه وعلعى المؤسسعات ان تقعيس نتعائج اعمالهعا  

حتععى لععو لععم تحصععل مععن خععالل هععذه النتععائج علععى عائععد و مكافععأة اذ ان المعلومععات التععي يععتم 

 .ء الى االحسن الحصول عليها تحول األدا

ويشير فالسفة االدارة الى انه متى ما تستطيع قياس ما تتحدث عنه وتعبر عنه باألرقام فمعنى 

ذلك انعك تععرف شعيئاً عنعه ولكعن حعين تعجعز ععن قياسعه والتعبيعر عنعه باألرقعام فعأن معرفتعك 

 ستكون ضئيلة وغير مرضية. 

ات التععي اعتمععدت عليهععا ( إلععى ان المؤشععرMarrinac & Siesfeldوقععد اشععار كععل مععن ) 

 مؤسسات االعمال في قياس ادائها التسويقي تم تطويرها وذلك لعدة اسباب منها:

 زيادة التركيز على التسويق بوصفه موجهاً للمبيعات المستقبلية ومن ثم النمو والربحية  .1

هناك طلٌب متزايد من المستثمرين على المعلومات المتعلقة باإلجراءات واألنشطة  .2

التسويقية التي يشار اليها على نحو ضعيف في البيانات المالية للمؤسسة وقد اتفقت 

 اغلب الدراسات على ان قياس األداء التسويقي يعتمد على نوعين من المؤشرات منها ما

وهناك بعض المؤشرات التي تم  .هو موضوعي ومنها ما هو وصفي )ادراكي(

اليكتريك بوصفها مؤشرات أنموذجية تطويرها منذ عدة سنوات في مصرف جنيرال 

مقاييس موقف  -أ:لتلك التي استخدمت في العديد من المصارف في التسعينيات ومنه

هـ. مقاييس  -د. مقاييس القيادة لإلنتاج -ج. مقاييس الربح -ب. مقاييس اإلنتاجية -السوق 

 و. مقاييس آراء الموظفين ومواقفهم(.  -تطوير االفراد 

( مجموعة من Peter Druckerم االدارة االمريكي الشهير )في حين اوضح عال .3

األهداف التي من الممكن ان تستخدم كمؤشرات لقياس األداء في الجوانب المختلفة 

وعلى النحو اآلتي: الموقف التنافسي، واالبداع في مجال التكنلوجيا، وإستخدام موارد 

وير القوى البشرية االدارية، المؤسسة المالية والمادية، واالنتاجية، والربحية، وتط

 .238وتطوير أداء العاملين االخرين، فضال عن المسؤولية اإلجتماعية(
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 معايير قياس األداء: يشير )مصطفي (، الى معايير قياس األداء وهي:

 معدى تبنعي ادارة الجعودة الشعاملة. -وتتضمن: )التوجه التسويقي. المعايير النوعية- 

معععدى تبنعععي االدارة االلكترونيعععة. معععدى االخعععذ بنظعععام  -التنسعععيق بعععين المؤسسعععات.

معدى  -مدى تهيئة القادة والصف الثاني من خالل التفويض والتمكين.  -االقتراحات. 

مدى القدرة علعى تهيئعة  -مدى فاعلية ادارة التغيير. -وجود بطاقات وصف الوظائف.

 .239بيئة جاذبة لالستثمار.(

 المعايير الكمية ( ويرىSharplin ان اإلستخدام الشائع :)للمؤشرات المالية 

يتضمن االخذ بالحسبان موضوع األرباح والمبيعات والعائد على االستثمار والعائد 

خضع لمراقبة على الملكية وارقام التكاليف والنزعات، وان هذه االرقام عادة ما ت

دورية ويتم مقارنتها مع األرقام المتوقعة وان أي انحراف اساس في أي هذه االرقام 

. وتعطي المؤشرات 240يشير الى وجود شيء ما لم يتوقع حدوثه ولكنه حدث 

ً عن األداء الفعلي لهذه المؤسسات ) .معدل العائد على 1المالية تصوراً واقعيا

 .حجم الحصة السوقية(.4 -.حجم المبيعات.3 -فية..حجم االرباح الصا2 -االستثمار.

 معةةايير المطابقةةة ( المعةةايرةBenchmarking:لقيةةاس األداء )  اتفععق كععل مععن

)الديوه جي والنمر( على ان اكثر مؤشرات األداء التسويقي التعي يتفعق عليهعا الكتعاب 

ماعيعة، تتمثل بـ) رضا الزبعون، والربحيعة والنمعو، ونمعو المبيععات والمسعؤولية اإلجت

 واالنطباعات الذهنية، والحصة السوقية، والكفاءة، فضال عن الفعالية(.

: كقدرة التسويقية بمفهوم الفعالية241يرتبط  التسويقي األداء مفهوم أن إلى اإلشارة وتجدر

 .المؤسسة على تحقيق األهداف في شكل زيادة المبيعات وحصة السوق وتحقيق النمو المتوقع

 .النتائج /األهداف المحققةفعالية التسويق = 

فضال عن ارتباط مفهوم األداء التسويقي بمفهوم الكفاءة التسويقية: لتحقيق أفضل عالقة بين 

 المدخالت والمخرجات على أساس تحقيق أكبر مخرجات ممكنة وأقل مدخالت، ألن أن

  .المستخدمة الموارد /المحققة النتائج = التسويقية الكفاءة

 األهداف لتحقيق سعيها من خالل وذلك فشلها المؤسسة أو نجاح درجة التسويقي األداء يعكس

ً  بها، الخاصة  هذه المنشآت في تواجهها التي السريعة البيئة راتالتغي ظل في خصوصا

 .السنوات

ً  عليها فرض الذي األمر  لمتغيرات البيئة االستجابة على القدرة لضمان تقنياتها لتطوير توجها

  .األهداف وتحقيق

 وامتداد منه جزء هو للمؤسسة و ٕانما الشامل األداء عن يختلف ال التسويقي األداء فإن وبذلك

 تسويقية أهدافا ويحقق التسويقي النشاط ويركز على الوظيفية، مراعاة الخصوصية مع له

 العامة للمؤسسة. األهداف تحقيق في تسهم
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 المبحث الثالث
 التسويقي.أساسيات مؤشرات األداء 

 ال بد من تحديد مؤشرات قياس األداء التسويقي وتتم مقارنتها مع أداء المؤسسة الحقيقي 

الفعلي، ومن ثم تقييم النتائج واتخاذ اإلجراء المالئم وهذا ينعكس على المؤسسة لتكون فعالة 

 في المجال التسويقي.

ناتها وقدرتها إلى أن نجاح إي مؤسسة يرتبط بإمكا 242(Wheelen & Hungerوأشار)

على التواصل واالستمرار والنمو والبقاء وكذلك الموائمة مع البيئة وفق أسس ومؤشرات 

 محددة.

وإن قياس األداء يُمكن إدارة المؤسسة من اتخاذ القرارات الرشيدة من خالل تزويدهم 

بمعلومات حول مدى مساهمة األداء في تحقيق أهداف المؤسسة وفاعليتها، كما يتم على 

لمدى البعيد وضع الموازنات السنوية وتخصيص الموارد والنفقات التي تعد أساسا للمتابعة ا

واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والمسائلة ومحاسبة المؤسسات في إنفاقها لألموال التي 

 . 243تخصص لها

وان ما تمتاز به مؤسسات األعمال التي تنتج بمستوى عالمي هو قدرتها على تكرار 

نجاحها وتحسين أدائها بشكل ثابت ومستمر، لذلك فان امتالكها لنظام شامل من  واستمرارية

المقاييس لقياس األداء يعد أمرا ضروريا خاصةً إذا ما أريد تحقيق المزيد من األداء بمقدار 

 .( أضعاف مقارنة باألداء الحالي10-5من)

برامج تسويقية وباعتماد معايير إذ يفترض بإدارة المؤسسة تقييم أدائها التسويقي بعد تنفيذ 

موضوعية لألداء لمقارنتها بالنتائج التي تحققت وباالستفادة من مستويات األداء في الماضي 

  وإستخدام مقاييس مالئمة.

ويعكس األداء مدى تحقيق األهداف التي تسعى المؤسسة إلى تحقيقها سواء تلك المرتبطة 

مبيعات أو بالحصة السوقية، أو تلك التي ترتبط باألهداف المتعلقة بالربحية أو بنمو ال

 باالنطباعات الذهنية والتي تتعلق بالرضا والوالء والوعي بالعالمة التجارية.

وأُستخدم مصطلح قياس األداء لقياس ما يحصل في األنشطة والمهام وقد أُخذ من علم 

بالجانب التسويقي الموسيقى الذي يقصد به االنتظام، إذ إن هذا األمر ومن خالل تعلقه 

 ً  .يفترض أن يتم على نحو منتظم سنوياً أو فصليا

هي ليست بديال عن كلمة  Metricفضالً عن أن كلمة القياس والتي تعني باللغة االنكليزية  

( فعملية القياس يفترض أن تكون منتظمة وضرورية وشاملة ودقيقة (Measureالمقياس

 ومتطابقة ألغراض المراجعة. 
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إلى مقاييس األداء من خالل تصنيفها  244أشار)إدريس والغالبي(أنواع مقاييس األداء:  أوال:

 اآلتي: ( 8-12جدول ) إلى خمسة أنواع، وكما يصورها

 ( تصنيف مقاييس األداء 8-12جدول )

مقاييس 

 المدخالت

مقاييس 

 العمليات

مقاييس 

 المخرجات
 مقاييس المحصالت

مقاييس 

 التأثير

تستخدم هذه 

المقاييس لفهم 

الموارد 

البشرية 

والمالية التي 

تستخدم 

لغرض 

الوصول إلى 

المخرجات 

والنتائج 

 المطلوبة.

تستخدم هذه 

المقاييس لفهم 

الخطوات 

المباشرة في 

إنتاج المنتج 

ففي مجال 

التدريب مثال 

يمكن أن 

يكون مقياس 

العملية هو 

عدد الدورات 

التدريبية 

المنجزة حسب 

الجدول 

 .المصمم لها

تستخدم لقياس 

المنتج أو 

الخدمة التي 

يوفرها النظام 

أو المؤسسة 

ويتم إيصالها 

إلى الزبائن 

والمثال على 

مخرجات 

التدريب هو 

عدد األفراد 

الذين يخضعون 

 للتدريب.

 

تستخدم لتقييم النتائج 

المتوقعة أو المرغوبة أو 

الفعلية فعلى سبيل المثال 

إن نتيجة التدريب هو 

يمكن أن السالمة التي 

تكون بمثابة التحسين 

المستمر في أداء السالمة 

متمثال بقلة عدد 

المصابين باألمراض ما 

بين العاملين وفي بعض 

األحيان لربما يكون من 

الصعب بناء عالقة 

سببية مباشرة ما بين 

مخرجات النشاط 

 ونتائجه المقصودة.

تستخدم 

لقياس 

اآلثار 

المباشرة 

أو غير 

المباشرة 

التي تنشأ 

عن 

تحقيق 

غايات 

 المؤسسة.

الغالبي, طاهر محسن منصور " اساسيات االداء  -المرجع: ادريس, وائل محمد صبحي 

 .75،ص: 2009االردن،  –عمان  -وبطاقة التقييم المتوازن " دار وائل للنشر 

ما تقدم يفترض تقديم مقاييس لألداء تمتاز بالبساطة ومؤهلة ألن تكون شاملة  بناًء على

ً لألداء، إذ تتالئم مع طبيعة نشاط المؤسسة فيما  وممكنة االستخدام، وتعطي تقييماً صحيحا

يخص حجم المؤسسة والمنتجات والخدمات التي تتعامل معها، فضالً عن نوع التقانة التي 

 تتمثل باآلتي:  مؤشرات قياس األداء التسويقيهنا يمكن حصر تستخدمها. ومن المفيد 

 (.العالمة التجارية. -رضا الزبون. -االبتكار التسويقي.-) الحصة السوقية

إن اإلدارة التسويقية بحاجة ماسة إلى عملية تحليل الحصة السوقية الحصة السوقية:  .1

والتي من خاللها تتمكن من معرفة مقدار حصة المؤسسة او المؤسسة في السوق التي 

تتناسب طرديا مع األرباح فكلما ارتفعت حصة المؤسسة السوقية ارتفعت أرباحها 

األرباح وهذا يؤدي بالتأكيد  والعكس صحيح، اذ كلما انخفضت الحصة السوقية انخفضت

إلى الخسارة التي تكون فرصة للمؤسسات المنافسة، وفي الوقت ذاته سوف تلجأ المؤسسة 

او المؤسسة إلى البحث عن أسواق جديدة لطرح منتجاتها مما قد يكلفها المزيد من النفقات 
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ناك مقولة كالترويج واإلعالن والحصول على زبائن جدد وهذه العملية ليست بالسهلة فه

في علم االقتصاد تنص على إن العملة القديمة تطرد العملة الجديدة، اذ أن الزبون له 

انجذاب نحو منتجات مؤسسة معينة، ويصبح من الصعب اجتذابه إال من خالل زيادة 

التكاليف وإضافة مميزات تفوق المنافسين وقد تناول الباحثين مفهوم الحصة السوقية والتي 

، بانها تمثل المقياس األفضل لقياس 245(,Clarkيس األداء، اذ وصفها )تعد احد مقاي

األداء التسويقي لمؤسسات األعمال التي من خاللها يمكن التعرف على قدرات المؤسسة 

وربحيتها وثم  القدرة على تحقيق أهدافها المرسومة، فالحصة السوقية تعد مؤشرا قويا 

لسوقية احد المؤشرات األساسية التي تعكس للتدفق النقدي والربحية، وتمثل الحصة ا

على  246فاعلية المؤسسة او المؤسسة في المحور التسويقي وأيضاً عرفت الحصة السوقية

إنها مقياس مهم لألداء وأنها من المقاييس الجيدة لهُ والتي يتم من خاللها التمييز بين 

ظهر مستوى أداء المؤسسات الناجحة وغير الناجحة في أدائها، وان المبيعات ال تُ 

المؤسسة او المؤسسة نسبة إلى المؤسسات المنافسة لذلك فان ادارة المؤسسة بحاجة إلى 

 متابعة حصتها في السوق، كما يمكن قياس الحصة السوقية بطرائق ثالث، كاآلتي:

  الحصة السوقية الكلية: وهي مبيعات المؤسسة التي تمثل نسبة مئوية لمبيعات

 السوق الكلية.

 السوقية المخصصة: وهي الحصة التي تخصص ألسواق دون أخرى أي  الحصة

عبارة عن مبيعات معبراً عنها بنسبة مئوية نسبة إلى المبيعات الكلية في السوق 

 المخصصة.

 (الحصة السوقية النسبية: التي يعبر عنهاKotler بالحصة السوقية نسبة إلى )

% فإنها 100تحقيق نسبة  اكبر منافس في السوق وإذا ما استطاعت المؤسسة من

سوف تكون في موقع القيادة في السوق وأن ارتفاع هذه الحصة يعني التفوق على 

 المنافسين.

 

أن الحصة السوقية هي تلك العالقة بين مبيعات المؤسسة  247ويرى )الشرمان وعبد السالم(

كات، األمر من ماركة ما من فئة السلعة منسوبا إلى المبيعات األساسية ومن مختلف المار

 الذي يستدعي مراعاة حجم النمو في المبيعات لكامل الصناعة وفي مختلف المؤسسات. 

من خالل تتابع الحصة السوقية بوصفها نسبة  Kotlerبالرأي مع 248وقد اتفق )الصحن(

% تعني أنها 100مئوية مقارنة مع مبيعات المنافسين الرائدين فنسبة حصة سوقية أكثر من 

تثبت المؤسسة على موقع القيادة في السوق، وان هذه النسبة ال تعني أن المؤسسة تسعى إلى 

 بالمعادلة التالية:أن تكون قائدة في السوق لذا يمكن قياس الحصة السوقية 

 قياس الحصة السوقية: -أ 

 

 
 خالل فترة زمنية معينة مبيعات المؤسسة                

 100×المؤسسة  في السوق=ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   نصيب

 مبيعات الصناعة في الفترة نفسها      



558 

 

( بذلك الجزء من السوق الذي تصل إليه المؤسسة 12،2004ودرمان، وصفها )الديوه جي و

 مقابل منافسيها خالل فترة زمنية محددة.

أشار) الصيرفي( إلى الحصة السوقية بنسبة مبيعات المؤسسة إلى المجموع الكلي للمبيعات 

في السوق من المنتجات المتشابهة لنوع معين من المستهلكين وقد يكون السوق منطقة 

 .249رافية أو صناعة محدودة أو نوع محدد من المستهلكينجغ

إلى أن المبيعات التي تحققها المؤسسة  Kotler)وأشار)مكونات الحصة السوقية:  -ب 

وتأتي نتيجة طبيعية لزيادة حصتها السوقية مما ينعكس ايجابيا على أدائها التسويقي وأن 

عملية تحديد مكونات الحصة السوقية له األثر في نجاحها عند تحليل مكامن القوة 

 والضعف في استراتيجياتها الُمعتمدة وهذه المكونات تشمل اآلتي:

اختراق السوق: تتمثل بالنسبة المئوية لجميع زبائن المؤسسة من عدد الزبائن  (1

 الكلي في السوق.

 والء الزبون: تتمثل بالنسبة المئوية لمشتريات زبائن المؤسسة من منتجاتها. (2

يتمثل بحجم مشتريات الزبون ويمثل نسبة مئوية إلى حجم متوسط  انتقاء الزبون: (3

 .مشتريات الزبون من مؤسسة ما

انتقاء السعر: يتمثل بالنسبة المئوية للمتوسط السعري الذي تفرضه المؤسسة  (4

 مقارنة بالمنافسين.

يتضح مما تقدم أن المؤسسات عندما تتعامل مع الحصة السوقية تتعامل بنسبة معينة قد 

تكون عالية أو منخفضة حسب قدرات المؤسسة وسمعتها في السوق الذي تمارس نشاطها 

لحصة السوقية يمكن معرفة موقف مبيعات المؤسسة لمبيعات الشركات فيه من خالل ا

المنافسة األخرى في الصناعة نفسها ودرجة التغيير فيها بغض النظر عن الزيادة والثبات 

أو االنخفاض في مبيعاتها، إذ قد تنخفض مبيعاتها ولكن الحصة السوقية قد تكون ثابتة أو 

ن ارتفاع المبيعات التي تنجزها أية مؤسسة إ في انخفاض أو زيادة والعكس صحيح.

نتيجة زيادة حصتها السوقية يؤثر وبشكل ملحوظ على تحسين أدائها التسويقي الذي من 

خالله يُمكن المؤسسة من التصدي للظروف التنافسية والمحافظة على البقاء والنمو وقد 

يأتي اليوم  % من الحصة السوقية ولكن قد40يكون هدف المؤسسة الوصل إلى نسبة 

% هي التي تعبر عن 40الذي الذين يكون فيه المدراء يعدون الحصة السوقية بواقع 

النجاح لمؤسسات هم، وهذا األمر يختلف باختالف استراتيجية المؤسسة التسويقية التي 

تتطلع إليها المؤسسة، إذ يمكن عد التطلع إلى اإلستراتيجية التسويقية أمر ظرفي مسبق 

( إلى أن هناك بعض العوامل التي تؤثر في تغيير الحصة Kotlerأشار) التعيين. وقد

 : 250السوقية للمؤسسة، التي يمكن توضيحها عن طريق العالقة الرياضية

 انتقائية السعر× انتقائية الزبون × والء الزبون × الحصة السوقية=اختراق السوق 
( المبين أدناه في حالة انخفاض الحصة 4-12ويمكن تمثيل ذلك من خالل الشكل رقم )

 السوقية تبعا للعوامل المشار إليها أنفا:  
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 ( انخفاض الحصة السوقية 4-12شكل رقم )

Source: Armstrong, G.& kotler, P., (2000) "Marketing an 
Introductions " 5thed., Prentice – Hall, new jersey. 

بناًء على ما تقدم يفترض بمؤسسات األعمال االهتمام ومتابعة الحصة السوقية والبحث عن 

األسواق الجديدة لزيادتها من اجل الوصول إلى أعلى أداء تسويقي يُمكن المؤسسة من البقاء 

 واالستمرار والنمو ومن ثم تحقيق الريادة والتميز.

 

المتطلبات القديمة والمتمثلة برأس المال والمواد الخام وتقانة إن ثانياً: االبتكار التسويقي: 

العمليات تظل باقية كما هي, ولكن مؤسسات األعمال تسعى اآلن إلى تحقيق ميزة جديدة 

وجوهرية للغاية وهي ميزة االبتكار, فالوسيلة الوحيدة لكسب الزبائن والمحافظة عليهم تتم 

بون بأفضل جودة وبما يفوق توقعات هؤالء الزبائن، عن طريق تقديم ما يحتاجه ويرغبه الز

 . 251ومن ثم يمكن المؤسسة من تحقيق النجاح في أعمالها

ويعد أحد أدوات اإلبداع عن طريق طرح األفكار المبتكرة, وهو اإلجراء المألوف الذي يمكن 

أن يساعد على التفكير المبدع, والغرض من وراء هذا األسلوب انه كلما زاد عدد األفكار 

 زادت الفرصة في الوصول إلى فكرة مبتكرة حقيقية. 

في جدول  دة لالبتكار التسويقي: لقد وردت تعاريف عديمفاهيم لالبتكار التسويقي .1

 كمايلي: ( 9 -12)
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 ( مفاهيم لالبتكار التسويقي9 -12جدول )

 (.364: 2002)حسن، 

 كلمة شاملة وواسعة النطاق فهي تغطي كل شيء بدءاً من اإلختراع 252إذ بوصفه 

األصلي لفكرة جديدة إلى إدراك هذه الفكرة في البيئة وجلبها إلى المؤسسة ثم 

تطبيقها, فالمبتكر ال يقوم بتصنيع األشياء التي تمثل ابتكاره, ولكنه يبتكر وينمي 

 طريقة خالقة إلستخدام هذه األشياء معاً.

(Bartol & Marten, 1994,199) 

فكرة جديدة تطبق إلنشاء أو تحسين السلعة, وأشار إلى االبتكار التسويقي بأنه 

فاألفكار الخاصة بالتحسين تعد ابتكاراً حتى وإن كان ينظر إليها من خارج 

 المؤسسة على إنها تقليد لمنتجات موجودة في مكان آخر.

 (. :979 2008)آالء الخناق، 

باألفكار ويعبر عن االبتكار التسويقي بأنه قدرة الشخص على إثراء منظمته 

ً لمشكلة مستعصية أو فكرة لتطوير جزء من آلة أو  الجديدة فقد يقدم حالً إبداعيا

جهاز موجود في المؤسسة أو طرح أفكار البتكار منتج جديد يفاجئ به المنافسين 

 .253في السوق

 ( 423،:2002)عبيدات،، 

اإلنتاجية ويشكل االبتكار التسويقي نقلة نوعية في مسيرة كل من المؤسسات 

والتسويقية فضال عن تأثيرها في األنماط الحياتية للمستهلكين المستهدفين، فبالنسبة 

للمؤسسات اإلنتاجية والتسويقية يمثل تقديم الجديد من السلع والخدمات ضمانة 

كبيرة لبقائها. وبالنسبة للمستهلكين يمثل تقديم السلع والخدمات الجديدة إشباعا 

شخصية واإلجتماعية وتحديدا نوعيا في أنماطهم المعيشية التي متزايدا لحاجاتهم ال

 .254تتغير بسبب المستجدات البيئية المتالحقة من حولهم

 (321: 2003)معال و ورائق, 

ويرى كل من إن إدراك اإلدارة في مؤسسات األعمال الحديثة ألهمية التطوير 

تحديد كثير من مسارات النجاح واالبتكار قد مكنها من اإلمساك بزمام المبادرة في 

 .255ودعمها بمقومات بقائها واستمرارها

 (2: 2003)الجياشي، 

فهي  بأنه عملية شاملة مرتبطة بكل أرجاء المؤسسة وتكون منطلقا إلستراتجيتها

عملية هادفة تتبناها اإلدارة العليا وتعمل على إيجاد اإلمكانات ومستلزمات تجسيد 

السلوك االبتكاري منها، فالمؤسسة تشعر بحاجة الى االبتكار والتجديد وقد تعده 

خياراً استراتيجياً ومنظماً مرتبطاً بالقدرات الضرورية الالزمة لهذا االتجاه، فضال 

 بيئة الخارجية والداخلية وبحجم المؤسسة وعدم التأكد البيئي.عن تأثر االبتكار بال
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أسباب تزايد العناية باالبتكارات التسويقية: إن تزايد العناية باالبتكارات التسويقية شجع  .2

 وذلك لعدة أسباب منها:  ،المؤسسات على تقديم منتجات جديدة ومبتكرة

إن االبتكارات السلعية الجديدة تؤدي إلى تدعيم الموقف التنافسي للمؤسسة في  -أ 

 السوق. 

 إن ابتكار المنتج الجديد يعد من الوسائل المهمة للنمو االقتصادي.  -ب 

إن االبتكار الحقيقي سوف ينعكس على شكل الصناعة في السوق ويؤثر في إمكانية  -ج 

 .بقاء العديد من المؤسسات أو إنسحابها

اء على ما تقدم يمكن أن نعد االبتكار التسويقي هو التجديد المستمر لكل ما هو قديم أي وبن

تجديد ما تم انجازه في الماضي وهو عملية استراتيجية شاملة ترتبط بكل مكونات 

المؤسسة وتعمل اإلدارة العليا على دعمه وتوفير اإلمكانات الالزمة للمرؤوسين لطرح 

 كانية تبنيه بوصفه خياراً استراتيجياً لتحقيق أهداف المؤسسة.أفكارهم وابتكاراتهم وإم

 

: يعد رضا الزبون من أهم المقاييس التي تستطيع من خاللها ثالثا: رضا الزبون

المؤسسات قياس أدائها التسويقي وعلى نحو خاص، فالعصر الحالي يشهد تنافسا 

للمؤسسة التغلب على  مضطرداً، وبالرغم من حدة المنافسة وتسارعها إال انه يمكن

منافسيها من خالل كسب رضا الزبون والعمل على تلبية حاجاته وتطلعاته ورغباته وبما 

 يفوق توقعاته.

رضا الزبون بالمشاعر االيجابية التي تتكون لدى الزبون نحو ما  256ولقد عرف )العنزي(

( أن رضا Kotlerيقدم له من خدمات داخل المؤسسة وخارجها ولحين مغادرتها، ويرى )

الزبون مسالة تعتمد على أداء العرض بالنسبة لما يتوقعه الزبون، أو هو إحساس شخصي 

 .257بالسعادة أو اإلحباط ينتج عن مقارنة األداء المتحقق للخدمة مع المتوقع 

ويعد رضا الزبون من أكثر المعايير أهمية، وال سيما عندما تتوجه المؤسسات إلى 

أن تالحظ ما إذا كان زبائنها في حالة رضا عن المنتجات الجودة، لذا يفترض عليها 

 المقدمة لهم أم ال.

إلى مفهوم رضا الزبون بعدم الثبات، اذ يعد متغيرا حركيا يتأثر  258وتشير)السامرائي( 

بالمتغيرات البيئية الداخلية والخارجية، لذا فان تقلب الزبون من حالة الرضا إلى حالة 

سلعة مقدمة له تلزم المؤسسة إلى وضع أنظمة للقياس عدم الرضا عن خدمة ما أو 

ومراقبتها على نحو دقيق ومستمر، ألن المؤسسة. قد تعهدت إلى زبائنها بتقديم كل ما 

يرضيهم و إال فال يمكنها تحقيق أهدافها التي تتطلع إليها، كما أن رضا الزبون مرتبط 

 بوالئه وبالربحية المتدفقة إلى المؤسسة.

م من المزايا التي يقدمها مقياس رضا الزبون إال انه ال يخلو من التحديات وعلى الرغ  

التي تواجه المؤسسات التي تحاول كسب رضا الزبون وهو الشيء المفقود، إذ إن 

المستهلك يميل الن يقول شيئا ويفعل الشيء األخر وهذا ما يعد ذاته مشكلة، فقد يعجب 
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ا إال انه ال يتردد في شراء منتجات أو خدمات الزبون بمؤسسة ما ألنها منتجة لسلعة م

 مؤسسة ثانية الن األخيرة تقدم له المزيد.

رضا الزبون على انه مقياسا للرقابة على التسويق، اذ ينجم  (Clark )259وقد وصف  

من خالل قياس توقعات الزبون بالمقارنة على ما يحصل عليه فعالً، وعرف بوصفه 

 .مقارنة النتائج التسويقية مع التوقعات التي وضعت لذلك البرنامج

ض رضا أن رضا الزبون يُعد مؤشرا لزيادة أو انخفاض مبيعات المؤسسة، فانخفا  

الزبون عن صنف أو عالمة، يعني انخفاض المبيعات من تلك السلعة أو الخدمة مما 

يستوجب على المؤسسات إجراء مسوحات مستمرة عن درجة رضا زبائنها، إذ إن عملية 

قياس الرضا يستوجب إستخدام مقاييس متعددة للوقوف على أفضل النتائج، وتجمع هذه 

العام للزبون وتوقعاته المستقبلية ثم تحديد نقطة معيارية  المقاييس بين تحديد معدل الرضا

 .260للرضا

وهناك العديد من المقاييس التي اعتمدتها مؤسسات األعمال المعاصرة من أجل متابعة وقياس 

 : 261(اآلتي5-12درجة رضا زبائنها وتتمثل بالشكل )

 

 

 

 المقاييس التي اعتمدتها المؤسسة المعاصرة لقياس درجة رضا زبائنها (5-12) شكل

تعمل المؤسسة على إستخدام عدد من األشخاص من خالل  التسويق الخفي: .1

تأجيرهم أو تعيينهم للقيام بزيارة موقع المؤسسة ومرافقها وأقسامها، كذلك العمل على 

زيارة المؤسسات المنافسة لمعرفة نقاط القوة والضعف في هذه المؤسسة، وعليه سوف 

ارة بخصوص ذلك، ومن اجل يعمل هؤالء على تقييم أداء المؤسسة ورفع التقارير لإلد

 متابعة الطريقة التي يتصرف بها كادر المبيعات مع الزبون.

تسهم عملية تدفق الشكاوى والمقترحات والمعلومات في .نظم الشكاوى والمقترحات: 2

معرفة ردود أفعال الزبائن تجاه المؤسسة الذي يمكنها من دعم أنشطتها الخدمية والسلعية، 

الستمارات التي تقدمها بعض المؤسسات لزبائنها ليجيبوا من خاللها اذ يتم ذلك من خالل ا

عن ما يحبون وما يكرهون، فضال عن صندوق الشكاوي والمقترحات الذي تضعه العديد 

من المؤسسات في أماكن واضحة داخل ممرات المؤسسة. كما أطلق على نظم الشكاوى 

لقائم على تقييم الخدمة استرجاعها، واالقتراحات، إستراتيجية استرجاع الخدمة وبإمكان ا

. فالمؤسسة التي تركز على الزبائن تحتاج إلى توفير 262إذ لم يكن الزبون راضيا عنها

تسهيالت الستالم طلباتهم وجمع المعلومات عن شكواهم ومقترحاتهم، وان هذه التسهيالت 

 قد تكون تقليدية أو من خالل إستخدام تقنيات االتصال 

التسويق  

 الخفي

نظم 

 الشكاوي

والمقترحا

 ت

مسوحات 

رضا 

 الزبون

تحليل 

 خسارة

 الزبون
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هناك فرق كبير بين الدراسات والبحوث في تحديد المعنى الشامل  :التسويقية الكفاءةرابعاً: 

تشير إلى العالقة لمفهوم )الكفاءة( من أحد المفاهيم اإلدارية األخرى، ومن بينها الكفاءة التي 

بين الموارد والنتائج, ويتم احتسابها وقياسها من خالل قسمة المخرجات على المدخالت 

 ق األهداف.المستخدمة في تحقي

من منظور توفير الفوائد التي يمكن أن تجد توازنًا في األداء التنظيمي.  3يُنظر الى الكفاءة

وهذا يعني أن الكفاءة في المؤسسة تمثل معيار اإلستخدام الرشيد للموارد، بما في ذلك 

الملموسة وغير الملموسة. المؤسسات التي تهدف إلى يجب أن يضمن النمو والتطور إمكانية 

أجل العمل بشكل فعال ومستمر، خاصة وأن واقع البيئة  التدفق المستمر لمواردهم من

 .المعاصرة هو محدودية الموارد المتاحة

مما يجعل المؤسسة تعاني من عدم قدرتها على الحصول على الكمية المطلوبة ألداء  

  .أنشطتها وموارد الجودة

على أن الكفاءة تعني انجاز النتائج المحددة )المخرجات( بأقل إستخدام للموارد  كما تم التأكيد

 .)المدخالت( تركز على االستفادة القصوى من الموارد المتاحة بأقل التكاليف

يتم توضيح الكفاءة هنا من خالل القدرة على تقليل تكاليف المدخالت من خالل األنشطة  

ؤسسة في تقليل تكاليف المدخالت لوحدات اإلنتاج المخرجات، الداخلية، فكلما زادت كفاءة الم

 .لن يكون لها تأثير سلبي على جودة وسعر وحدات اإلنتاج

هناك أكثر من مفهوم للكفاءة التسويقية من خالل ثالثة  مفهوم الكفاءة التسويقية:  .1

 ,Colman & Young , 1989 )شروط أساسية تحدد أمثليه الكفاءة التسويقية,

 ( اآلتي:  10 -12المبينة في جدول ) ( 198-206

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( الذي طور  1932-1848مفهوم الكفاءة الكالسيكي يعود الى المفكر االيطالي الفريد باريتو )

صياغة هدا المفهوم و أصبح يعرف "بأمثليه باريتو "، و حسب باريتو فإن " أي تخصيص ممكن 

للموارد فهو إما تخصيص كفء أو تخصيص غير كفء و أي تخصيص غير كفء للموارد فهو يعبر 

إذْ يفترض باريتو بان التخصيص االمثل للموارد يمكن ان يجعل المؤسسة افضل حاال  عن الكفاءة

 دون جعل مؤسسة

اخرى أسوأ حاال
3
 . 
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 ( مفهوم الكفاءة التسويقية:10 -12جدول )

 مفهوم الكفاءة التسويقية: الشروط

الكفاءة التسويقية 

 التبادلية

ويتطلب هذا الشرط, عدم إمكانية إحالل أو إعادة توزيع 

توليفة من المنتجات لزيادة منفعة زبون دون خفض منفعة 

 زبون آخر. 

الكفاءة التسويقية 

 اإلنتاجية

ويتطلب هذا الشرط, عدم إمكانية إحالل أو إعادة توزيع  

عناصر اإلنتاج بأي طريقة تؤدي إلى زيادة المخرجات 

 من منتج دون خفض المخرجات من منتج آخر. 

 الكفاءة العالية ) القمة (

ويتطلب هذا تحقيق الكفاءة التسويقية التبادلية واإلنتاجية  

ً تحديد األسعار في سوق تنافسي,  معاً, ويتطلب أيضا

وتساوي النسبة السعرية ألي سلعتين مع معدالت 

االستبدال الحدية لهما وان يكون التسويق على منحنى 

 الممكنات اإلنتاجية. 

م الكفاءة التسويقية بأنه االستغالل األمثل والحدي ومن خالل السرد السابق يمكن تحديد مفهو

 الرشيد للموارد التسويقية المتاحة, وبما يحقق أعلى رضا وقناعة لدى الزبائن.

وتسعى المؤسسات عند تنفيذ استراتيجياتها وخططها التسويقية للحصول على رضا الزبون 

وبكلفة اقل, ويتم ذلك باألداء من خالل تلبية حاجاته ورغباته بشكل أفضل من المنافسين 

 التسويقي الكفوء وعبر الخدمات المتكاملة المرافقة للعملية.

وقد يبدو لبعضهم أن مجرد زيادة نصيب المنتج من السعر هو الكفاءة التسويقية أو إن   

مجرد حصول الزبائن على احتياجاتهم من السلع والخدمات بأسعار رخيصة هو الكفاءة بذاتها 

مثل هذه االعتقادات غالبا ً ما يكتنفها الشك أو الغموض وقد تكون غير دقيقة في  , على إن

 .263اغلب األحيان

عليه يمكن تعريف الكفاءة التسويقية بأنها تحسين المخرجات التسويقية عن طريق تحسين 

المدخالت, أو اإلستخدام األمثل لمدخالت النشاط التسويقي للحصول على أفضل المخرجات 

, أو هي العالقة بين كمية المدخالت التسويقية المستعملة إلنجاز مستوى معين 264يةالتسويق

 .265من المخرجات التسويقية

بأنها كمية الجهد المبذول نسبة إلى النتائج ولكنه شدد على ضرورة  Clarkكذلك عرفها  

 . أي تحقيق نفس المخرجات266مواءمة البرنامج التسويقي مع الهياكل التسويقية القائمة

التسويقية بكلف اقل أو تحقيق مخرجات تسويقية أكثر بالتكاليف نفسها. فالتغيير الذي يقلل من 

تكلفة المدخالت إلنجاز وظيفة معينة وبدون أي تقليل لقناعة الزبائن تجاه المخرجات من 

ً للكفاءة التسويقية, والتغيير الذي يقلل من التكاليف  المنتجات هي بوضوح ستكون تحسينا

ً هو تقليل للكفاءة  ولكنه في الوقت نفسه يقلل من قناعة الزبائن تجاه المنتجات, ربما واقعيا

 . 267التسويقي
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توجد العديد من المعايير لتقييم االداء : 268إستخدام المعايير لتحليل االداء المصرفي وتقييمه  .2

معايير تقويم المصرفي حسب المجموعات األتية مجموعة المعايير العامة: وتضم هذه المجموعة 

 :االداء المصرفي اآلتية

o %𝟏𝟎𝟎 ×
االرباح

رأس المال المستثمر
=  عائد االستثمار

  وتعد هذه النسبة مقياسا واسع االستعمال لكفاءة المؤسسة)المصرف( في

استثمارها ألموالها، اذ يؤشر ارتفاع هذه النسبة نجاح المصرف في تمويل 

ق االرباح بدال من احتجازها اكبر قدر من عملياته اإلرادية ومن ثم تحقي

على شكل موجودات ثابته او متداوله غير مستثمره، ويمكن ان تمثل 

االرباح هنا في بسط النسبة فائض النشاط الجاري اما رأس امال المستثمر 

 في مقام النسبة فيمثل مجموع الموجودات.

o %𝟏𝟎𝟎 ×
االيرادات

رأس المال المستثمر
=

اداتاالير الى رأس المال المستثمر  نسبة 

  يشير هذا المعيار الى مدى مساهمة رأس المال المستثمر في االيرادات

فكلما زادت هذه النسبة كلما زادت االيرادات او القدرة اإلرادية للمصرف، 

( في هذه 1وجدير بالذكر هنا ان هذا المعيار يعزز سابقه )المعيار رقم 

النسبة ايرادات النشاط المجموعة، ويمكن ان تمثل االيرادات هنا في بسط 

الجاري اما رأس المال المستثمر في مقام النسبة فانه ممثال في مجموع 

 الموجودات.

o %𝟏𝟎𝟎 ×
الموجودات الثابته المستخدمه في االالت والمعدات

اجمالي الرواتب واالجور
=

 درجة او نسبة التكنولوجيا المستخدمه

 لمكننة او اآلالت يظهر هذا المعيار نسبة االعتماد في المصرف على ا

واألجهزة والتكنولوجيا مقارنة باالعتماد على العمالة او الموظفين فكلما 

زادت هذه النسبة كلما كانت درجة التكنولوجيا في المصرف عالية والعكس 

والمعدات  اآلالتفي  المستخدمةصحيح، وهنا تؤخذ الموجودات الثابتة 

 .الدفتريةبقيمتها 

  :وتضم هذه المجموعة معايير تقييم االداء مجموعة معايير الربحيه

  المصرفي اآلتية:

o %𝟏𝟎𝟎 ×
االيرادات

حقوق الملكيه
=  دوران حقوق الملكيه

  في هذه النسبة مؤشرا ايجابيا لكن ارتفاع معدل الدوران هنا  الزيادةتعد

أكثر من الحد المقبول والطبيعي يزيد من المخاطر المالية للمصرف كونه 
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وذلك يتطلب المزيد من القروض مما يعني  المتاجرةفي  المبالغةيعني 

رتفاع نسبة المطلوبات الى حقوق المالكين فوق الحد الذي يريده الدائنون إ

مما يشكل خطرا على الدائنين والمقرضين، وااليرادات في البسط هنا يقصد 

بها ايرادات النشاط الجاري اما حقوق الملكيه في المقام فتتمثل في مصادر 

 يل الطويلة االجل.التمو

o %𝟏𝟎𝟎 ×
 الربح بعد الضريبه

حقوق الملكيه
=

 معدل عائد االستثمار الى حقوق الملكيه

  على حقوق الملكيه فهو  الضريبةيقيس هذا المعيار معدل عائد الربح بعد

في تعظيم ثروة المالكين وترتفع هذه النسبة  اإلدارةيشير الى قدرة وكفاءة 

في سنوات االعفاء من الضرائب وتنخفض في سنوات الخضوع لها كما 

ايضا، ويسمى هذا  المحتجزةيالحظ انها تنخفض نتيجة زيادة االرباح 

 .الربحيةالمعيار ايضا بنسبة 

o %𝟏𝟎𝟎 ×
ةالضريب  الربح بعد 

مجموع الموجودات
=  معدل دوران الموجودات

 ين هذا المعيار قدرة الموجودات على توليد االرباح اي مدى ربحية يب

المصرف ويعكس كفاءته في إستخدام موارده لخلق االرباح التي يقصد بها 

 الربح الصافي بعد الضرائب.

o %𝟏𝟎𝟎 ×
ةالضريب  الربح بعد 

ةالثابت  الموجودات 
= ةالثابت  معدل دوران الموجودات 

 اي قدرتها  ةان صافي الموجودات الثابتيشير هذا المعيار الى متوسط دور

 بعد الضرائب. ةعلى توليد االرباح الصافي

o %𝟏𝟎𝟎 ×
ةالضريب  الربح بعد 

االيرادات
=

ةالضريب الى االيرادات  نسبة صافي الربح بعد 

 بعد استبعاد ضريبة الدخل  ةيشير هذا المعيار الى ربحية المصرف الصافي

 .ةمنسوبة الى ايراداته الكلي

o %𝟏𝟎𝟎 ×
 مقسوم االرباح

ةالضريب صافي الربح بعد 
=

ةالضريب   نسبة مقسوم االرباح الى صافي الربح بعد 

  يعكس هذا المعيار سياسة المصرف في توزيع االرباح واحتجازها مع

 مالحظة تغير هذه النسبة من سنة ألخرى.

o %𝟏𝟎𝟎 × (𝟏 −  
ةالحالي ةالسن   اجمالي ربح 

ةالسابق ةالسن  اجمالي ربح 
) =

 نسبة تطور أجمالي الربح
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  يظهر هذا المعيار التطور الحاصل في اجمالي ارباح المصرف لهذا العام

 قياسا بالعام الماضي.

o %𝟏𝟎𝟎 × (𝟏 −  
ةالحالي ةالسن  صافي ربح 

ةالسابق ةالسن  صافي ربح 
) =  نسبة تطور صافي الربح

  يظهر هذا المعيار التطور في صافي ربح المصرف لهذا العام قياسا بالعام

الستبعاد اثر  قبل ضريبة الدخلالسابق ويفضل ان يؤخذ صافي الربح هنا 

 الضرائب من قياس نسبة التطور الزمني للربح.

 

مجموعة االستثمارات المالية: وتضم هذه المجموعة معايير تقييم االداء المصرفي 

  اآلتية:

o   
ةالممتاز  −ارباح االسهم  ةالضريب  صافي الربح بعد 

( ةالمتداول ) ةالمباع ةالعادي  عدد االسهم 
=  ربح السهم العادي

  ويبين هذا المعيار متوسط ما حققه السهم العادي الواحد من االرباح

الصافية فهو يعكس بذلك ربحية المصرف ايضا ولكن بعد استبعاد جزءا من 

 ارباحه المتعلقة باألسهم الممتازة.

 
ةالملكي  حقوق 

( ةالمتداول ) ةالمباع ةالعادي  عدد االسهم 
=  القيمه الدفتريه للسهم العادي

  يبين هذا المعيار قيمة السهم العادي الواحد الدفترية اي نصيبه من حقوق

 المالكين.

  مجموعة إنتاجية رأس المال: وتضم هذه المجموعة معايير تقييم االداء

  المصرفي اآلتية:

o %𝟏𝟎𝟎 ×
ةاالجمالي بتكلفة عناصر االنتاج ةالمضاف  ةالقيم   

قيمة االالت والمعدات
=

 أنتاجية رأس المال من االالت والمعدات

يبين هذا المعيار قدرة اآلالت والمعدات على خلق القيمة المضافة مقدرة بتكلفة 

 عناصر االنتاج.

%𝟏𝟎𝟎 ×
 قيمة االالت والمعدات

قيمة الموجودات الثابته

=  نسبة االالت والمعدات من اجمالي الموجودات الثابته

  والمعدات من  اآلالتيوضح هذا المعيار او المؤشر نسبة ما مستثمر في

مجموع صافي الموجودات الثابتة )بالقيمة الدفترية( اذ ان زيادة هذه النسبة 

والمعدات التي لها عالقة  اآلالتتعني اهتمام المصرف باستثمار امواله في 

بسابقة )معيار انتاجية يربط هذا المعيار  وطيدة بخلق القيمة المضافة وعادة ما

والمعدات وقيمة  اآلالتوالمعدات(، وتؤخذ قيمة  اآلالترأس المال من 
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 .الدفتريةالموجودات الثابتة بالقيمة 

  مجموعة الهيكل التمويلي: وتضم هذه المجموعة معايير تقييم االداء

  المصرفي اآلتية:

o %𝟏𝟎𝟎 ×
 المطلوبات

مجموع الموجودات
= لمطلوباتا الى مجموع الموجودات  نسبة 

  يشير هذا المعيار الى نسبة مساهمة غير المالكين في كل وحده نقديه من

% فهذا يعني بان من كل وحدة نقدية من 70الموجودات، فاذا كانت النسبة 

% منها. وان انخفاض النسبة 70الموجودات ساهم غير المالكين في تمويل 

التي قد يتعرض لها المصرف، يعني زيادة حماية الدائنين وقلة مخاطر الخسائر 

ويميل المالكون عادة الى زيادة النسبة بالحدود التي ال تفوق حد االمان الذي 

يوافق عليه الدائنون فالمالكون يريدون االستفادة من القروض في زيادة 

 ربحيتهم بما يفوق سعر الفائدة المفروض والمدفوع على تلك القروض.

o %𝟏𝟎𝟎 ×
ةالملكي  حقوق 

تالموجودا مجموع 
= ةالملكي الى مجموع الموجودات  نسبة حقوق 

  )يعكس هذا المعيار مدى مساهمة المالكين في اجمالي )مجموع

الموجودات وكلما ارتفعت النسبة هنا كلما ازدادت ضمانات الدائنين فهو بذلك 

 يكون على عكس المعيار السابق.

o %𝟏𝟎𝟎 ×
 حقوق الملكيه

مجموع المطلوبات
= ىال مجموع المطلوبات  نسبة حقوق الملكيه 

  يبين هذا المعيار قدرات المصرف على ضمان الدائنين فضال عن مدى

حساسية المصرف في مواجهة الظروف الصعبة وذلك من خالل تغطية حقوق 

 واموال المالكين ألجمالي ديون المصرف لصالح الغير.

o %𝟏𝟎𝟎 ×
 القروض(الديون)الطويلة االجل

اجمالي الموجودات الثابته 
=

تهالثاب  نسبة التمويل الطويل االجل الى اجمالي الموجودات 

  يبين هذا المعيار النسبة التي تشكلها القروض الطويلة االجل كمصادر

تمويل للموجودات الثابتة، كما يبين درجة الحماية التي يوفرها المصرف 

الصحاب الديون الطويلة االجل فضال عن كشفها عن قدرة المصرف على 

 االقتراض.

 

مجموعة المقدرة على الوفاء: وتضم هذه المجموعة معايير تقييم االداء المصرفي 

  اآلتية:

o 
ةالمتداول  الموجودات 

ةالمتداول المطلوبات 
= ( ةالجاري ةالنسب   نسبة التداول(

  تعبر نتيجة هذه النسبة عن عدد مرات تغطية الموجودات المتداولة
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لذي يمكن ان تنخفض فيه للمطلوبات المتداولة بمعنى انها تشير الى المدى ا

قيمة الموجودات المتداولة دون ان تتعرض االدارة المالية الى مخاطر فقدان 

السيولة والعسر المالي، لذا فان ارتفاع قيمة هذا المعيار يطمئن القارئ الى ان 

عليها من التزامات  االدارة المالية سوف لن تتعرض الى صعوبة في تسديد ما

 طلوبات المتداولة. مستحقة متمثلة في الم

o 
ةالمتداول  − المخزون  الموجودات 

ةالمتداول المطلوبات 
= ( ةالصارم ةالنسب  ةالسيول (  نسبة 

  تأتي هذه النسبة لتعزيز سابقتها في تقييم موقف السيولة، ويرجع سبب

استبعاد المخزون السلعي من بسط النسبة لكونه اقل الموجودات المتداولة 

نقد او بسبب عدم التأكد من بيعه. لذا تعد هذه سيولة بسبب بطء تحويله الى 

النسبة اكثر دقة من سابقتها في قياس السيولة كونها تعبر بدقة عن قدرة 

االدارة المالية في تسديد ما عليها من التزامات دون اللجوء الى تصفية 

 .-ان وجد-المخزون السلعي 

o 
ةالنقدي  

ةالمتداول المطلوبات 
= ةالصارم جدا) ) ةالسريع ةالسيول   نسبة 

  ويحصر هذا المعيار قدرة المصرف على الوفاء بالمدى القصير بمطلوباته

المتداولة من النقد الموجود )المتاح( لديه فقط وليس النقد وما يمكن تحويله 

يعد هذا المعيار هو االكثر دقة من سابقيه  ابسرعة. لذمن الموجودات الى نقد 

 في تقييم درجة سيولة المصرف.

o 
 صافي رأس المال العامل

المطلوبات المتداوله
= ةالمتداول  نسبة صافي رأس المال العامل الى المطلوبات 

 ( السالف الذكر ضمن هذه 1ان هذا المعيار يشبه الى حد ما المعيار رقم )

المجموعة من حيث انه يوضح ايضا للدائنين مدى الضمانات التي يحصلون 

يقابل ديونهم على المصرف من عليها في االجل القصير فضال عن معرفتهم لما 

 موجودات متداولة لديه.

o 
 صافي رأس المال العامل

المطلوبات الطويلة االجل
=

 نسبة صافي رأس المال العامل الى المطلوبات طويلة االجل

  ويفيد هذا المعيار كسابقه الدائنين الذين يرغبون فرض نسبة معينة من

لة االجل بذمة المصرف وغالبا صافي رأس المال العامل الى مبلغ ديونهم الطوي

 (.1:1ما يحددون نسبة نموذجية ان تكون هذه النسبة )

  مجموعة ادارة االموال والمبيعات: وتضم هذه المجموعة معايير تقييم

  االداء المصرفي اآلتية:

o %𝟏𝟎𝟎 ×
 القروض القصيرة االجل

 اجمالي القروض
=
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  نسبة التمويل القصير االجل الى اجمالي الديون

  يفيد هذا المعيار في التعرف على حجم القروض القصيرة االجل نسبة الى

 اجمالي القروض التي حصل عليها المصرف.

o %𝟏𝟎𝟎 ×
ةالمتداول  الموجودات 

 اجمالي القروض
= ةالمتداول الى االقتراض  نسبة الموجودات 

  توضح هذه النسبة العالقة بين الموجودات المتداولة وبين مجموع

المصرف من قروض وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما كان المصرف في التزامات 

 وضع مالي افضل.

o 
 االيرادات السنويه

(شبه النقود) ةالسريع  النقود+الموجودات 
= ةالنقدي  سرعة دوران 

 .توضح هذه النسبة مدى اإلستخدام الفعال للنقدية 

o 
 القروض

ةالملكي  حقوق 
=  الحاجه الى القروض

  يبين هذا المعيار مدى الحاجه الى القروض في تمويل اقتصاديات المصرف

كما يقيس التزامات المصرف تجاه دائنيه وانخفاض هذه النسبة يؤدي الى 

زياده حصانة المصرف ضد مخاطر التصفية والعكس صحيح وتعد النسبة 

 (.1:1القياسية لهذا المعيار هي )

o %𝟏𝟎𝟎 × (𝟏 −
ةالحالي ةالسن   اجمالي الموجودات في 

ةالسابق ةالسن   اجمالي الموجودات في 
) =  نسبة تطور الموجودات

تشير هذه النسبة الى مدى كفاءة اإلدارة في زيادة حجم موجوداتها خالل السنه 

الحالية مقارنة بالسنة السابقة اذ تشير اية زياده حاصله الى تقدم و تطور 

 المصرف. 

رة االيفائية(: ان اهم مؤشرات كفاية راس المال مؤشرات كفاية راس المال )القد

 هي: 

 راس المال إلى مجموع الودائع:

يعتمد المؤشر على التحكم في المخاطر الناجمة عن زيادة مجموع الودائع كنسبة 

معينة من راس المال، رغم ان هذا المؤشر ال يأخذ بنظر االعتبار الموجودات وما 

 يحيط بها من مشاكل.

 المئوية لراس المال إلى مجموع الموجودات:النسبة 

رغم اهمية هذه النسبة، إالا انها تعاني من بعض السلبيات منها تعارضها مع 

مصالح المالكين، فزيادتها تعني تحقيق الحماية االفضل للمودعين، وهو ما تهدف 

إليه ادارة المصرف وتحدث في الوقت نفسه انخفاضاً في معدل العائد على حقوق 

الملكية مما يلحق ضرراً بالمالكين، وانها ال تميز بين طبيعة الموجودات وتركيبتها 

 من حيث الخطورة التي تتعرض لها ومن حيث طبيعة التسييل.
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 النسبة المئوية لراس المال إلى الموجودات الخطرة

ً للخسائر المحتملة، وتقسم  ويقصد بالموجودات الخطرة الموجودات االكثر تعرضا

الموجودات إلى موجودات محفوفة بالمخاطر واخرى درجة تعرضها للمخاطر اقل أو 

منخفضة، أو هناك من الموجودات عديمة الخطورة، وان ارتباط راس المال 

بالموجودات التي تكون درجة تعرضها للخطورة عالية هي اقرب إلى مفهوم كفاية 

المحتملة والناتجة عن  راس المال كونها االداة التي تقي المصرف من الخسائر

 االتجار بالموجودات ذات المخاطر العالية.

 نسبة راس المال إلى الموجودات المحفوفة بالمخاطر والمرجحة: 

وهناك من يطلق عليها نسبة راس المال إلى الموجودات المختلفة )مبوبة حسب 

ال، درجة مخاطرتها( وتعتمد طريقة الترجيح باألوزان الحتساب كفاية راس الم

ويعتمد هذا المعيار على التمييز بين الموجودات من حيث درجة مخاطرتها قياساً 

براس المال الممتلك ونتيجة لذلك تم اعتماد معيار راس المال إلى الموجودات عالية 

االخطار وتم تحديد اوزان محددة لدرجة االخطار تلك والخاصة بالموجودات واطلق 

 جودات المحفوفة بالمخاطر والمرجحة باألوزان.عليها نسبة راس المال إلى المو

 

و من بين أهم المجاالت التي ينبغي العمل على :مواكبة المعايير المصرفية الدولية .3

 :269مواكبتها نذكر ما يلي

: تحتل قضية تدعيم رؤوس أموال المصارف أهمية تدعيم القواعد الرأسمالية -أ

المودعين و صمام األمان في مواجهة متنامية بوصفها خط الدفاع األول عن أموال 

الصدمات و األزمات، فضال عن أهميتها في منح قدرة أكبر للمصرف على تنويع 

 خدماته و استخداماته.

يجب أن تحدد السياسة االئتمانية لكل  تطوير السياسات االئتمانية بالمصارف: -ب

يادة مصرف اختصاصات الجهات المسئولة عن منح االئتمان بالمصرف  مع ز

 فاعلية دور إدارة التفتيش بالمصرف  في الرقابة على عمليات االئتمان.

 Risk Managementاالهتمام بإدارة المخاطر -ج

  :270ان حسن إدارة المخاطر يتطلب ثالثة مراحل مترابطة و هي

 ؛تعريف المخاطر التي يتعرض لها العمل المصرفي -

 ؛من خالل نظم معلومات مناسبةالقدرة على قياس تلك المخاطر بصفة مستمرة  -

ً بمعايير مناسبة و اتخاذ القرارات  - قدرة اإلدارة على مراقبة تلك المخاطر قياسا

 الصحيحة في الوقت المناسب لتعظيم العائد مقابل تحجيم المخاطر.
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 الفصل الثالث عشر
 أساسيات التسويق الداخلي والتفاعلي

يُعّد مفهوم التسويق الداخلي من المفاهيم التسويقية التي ظهرت في نهاية السبعينيات من  

القرن العشرين، بوصفه األداة التي تستخدمها المؤسسات للوصول إلى أعلى مستوى من 

جودة الخدمة، والعمل على تحقيق الرضا للزبائن، المرتبط بشعور الزبائن بالسرور أو 

المنتج، أو االستفادة من الخدمة، والناتج عن مقارنة أداء المنتج أو  عدمه، بعد استهالك

الخدمة الفعلي، مع توقعاتهم. واستحوذ التسويق الداخلي على أهمية كبيرة من قبل الباحثين 

والمتخصصين في مجال تسويق الخدمات؛ وذلك بسبب ظروف المنافسة التي يفرضها السوق 

. و نظراً لشدة المنافسة التي 1ئنها الحاليين، والجددعلى المؤسسات الطامحة إلرضاء زبا

يشهدها العالم مؤخراً بين منشآت الخدمات المالية، ومنها المصارف التجارية التي تقدم 

مختلف الخدمات المصرفية الحديثة، إْذ ال يمكن في الوقت الحاضر أن يميز عمل مصرفي 

ضل الخدمات وأكثرها جودة إلى بأنه ناجح إال من خالل قدرة المصرف على تسويق أف

زبائنه وهذا يعتمد على قدرة إدارة التسويق على االبتكار والتجديد من وقت آلخر لتلبية 

المتغيرات المختلفة والسريعة في حاجات ورغبات الزبائن والعناية بهم نتيجة تطور العلم 

المصرفية فهي تتميز  والمعرفة وأنماط الحياة بشكل عام والسيما البيئة التسويقية للخدمات

 . 2بالمنافسة الشديدة والمتزايدة. وكما يقال من ال يتقدم يتقادم وكذلك تجدد أو تبدد

يتضمن األداء التسويقي العديد من األهداف المراد تحقيقها من المصرف، والتي تشكل عامالً  

ً في إنجاح أو فشل المصرف على صعيد بيئتها الداخلية أو بيئتها الخا رجية وعلى رئيسيا

لقد ازدادت أهمية التسويق سابقا، نظًرا لسعي ادارات  المدى الزمني الطويل أو القصير.

المؤسسات التجارية كلها، إلى فرض السيطرة على المصرف ألسواق والفوز بالزبائن. وأّدى 

ذلك إلى تضاعف المجهود المبذول بالمقابل، وتبني استراتيجيات التسويق المختلفة، لتمكين 

 لك المؤسسات او المشاريع من تحقيق األهداف والنتائج التي تريدها.ت

لقد صنف )كوتلر( التسويق إلى ثالثة أنواعٍ رئيسية بين أنواع استراتيجيات التسويق:  

والتفاعلي والخارجي. وانطالقا من ذلك فان هذا الفصل سيتم التحدث غن  التسويق الداخلي

  ي والخارجي من خالل المباحث اآلتية:أساسيات التسويق الداخلي والتفاعل

 أساسيات التسويق الداخلي.المبحث االول: 

 المبحث الثاني: أساسيات في ادارة الموظفين من وجهة نظر تسويقية 

 المبحث الثالث: أساسيات التسويق التفاعلي.
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 األول المبحث
 أساسيات التسويق الداخلي.

 .،3بالموظفين داخل المؤسسة سمى بالتسويق الداخليلقد ظهر مفهوم تسويقي حديث يهتم 

وهذا المفهوم ظهر في بداية الخمسينيات بواسطة مديري وولد من رحم تسويق العالقات، 

 الجودة اليابانية وهو ينظر لألنشطة التي يؤديها الموظفين على أنها منتجات داخلية.

ل إشباعها من خالل األنشطة وأن المؤسسة يجب أن تركز على اهتمامات الموظفين وتحاو 

 . 4التي يؤدونها لكى تضمن قوى عاملة ذات كفاءة عالية وكذلك إشباع الزبون الخارجي

مؤسسة لتسويق  إجراءات الخدمات باتخاذ قطاع في المسوقون بدأ عندما المفهوم وتطور هذا

 كافة وعلى في المؤسسة الموظفين جميع يجعل األول، فهو المقام في للموظفين خدماتهم

 ورغباتهم وطموحاتهم حاجاتهم حيث من بالزبائن مطلقة ومعرفة تامة بينة على مستوياتهم

 في يتوقعونها التي العالية الجودة ذات األمر بالخدمات تعلق قدر وإدراكاتهم وتطلعاتهم

 المؤسسة وإدراكها بالبيئة معرفة خالل من الفلسفة هذه تتحقق أن المؤسسة المعنية، وينبغي

ً  يكون ينبغي أن كنظام التسويقية  . 5بالزبون موجها

يعود السبب الرئيسي لظهور التسويق الداخلي، إلى قدرة الزبائن على الوصول لخيارات 

مختلفة للشراء اآلن. ثم لم تعد اإلعالنات كافية إلقناعهم بذلك، بل أصبح ال بد االهتمام أكثر 

باحتياج الزبائن ومتطلباته، والعمل على إقناعه بتقديم الحل المناسب له، وليس مجرد بيع 

 أي أّن التسويق الداخلي هو استراتيجية تتمحور حول الزبون ال البائع. منتج. 

برزت فلسفة التسويق الداخلي كمفهوم مشترك بين التسويق وإدارة الموارد البشرية، تهدف 

الى بناء موازنة بين إدراكات الموظفين لما يحصلوا عليه وما يقدموه من جهود وظيفية، وهنا 

أثير على سلوك الموظفين بشكل يؤثر على أدراك الزبائن للخدمة يكون دور المدراء في الت

بإستخدام  Internal Marketing6المقدمة. وتقوم الفلسفة األساسية للتسويق الداخلي

المنظور التسويقي في ادارة الموظفين في المصرف، وذلك على أساس التعامل مع الموظفين 

داخلية يجب ان تصمم بطريقة تلبي حاجاتهم كزبائن داخليين وإعتباروظائفهم تمثل منتجات 

 بصورة أفضل.

 

 على التركيز أساس الداخلي، على التسويق مفهوم نشأ أوالً: مفهوم التسويق الداخلي:

 المؤسسة والزبون. بين الوصل حلقة المؤسسة، بوصفه في البشري العنصر

 مواكبة على والعمل للزبائن، المقدمة منتجاتها طبيعة تعرف المؤسسة أن على يتوّجب هنا

 أو السياسات أهم من المؤسسة وإستمراريتها، ولعل بقاء أساس لكونهم وذلك توقعاتهم؛

 تعزيز في الفاعل الدور يؤدي الداخلي، الذي المؤسسة التسويق تتبعها التي الممارسات

 المقدمة. للخدمة الجودة مستويات أعلى الخدمة، وتحقيق مقدمي الموظفين اترمها

 من يتم التي الوسيلة يُعد الداخلي، الذي التسويق مفهوم تطبيق إلى المصارف تسعى لذلك

 .7أخرى جهة من جهة، والزبائن الخارجيين من المصرف داخل الموظفين إرضاء خاللها
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تقوم فكرة التسويق الداخلي على أنه في مجال إنتاج السلع وتقديم الخدمات على أن كل 

أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل زيادة كفاءة وفعالية أنشطة األفراد داخل المؤسسة يجب 

التسويق الخارجي بها. أي هناك نوعان من الزبائن: زبائن داخليين )وهم الموظفون داخل 

المؤسسة( لديهم االستعداد والدافعية للعمل على التوجه بخدمة الزبون الخارجي ومغزى هذه 

لموظفين بذل جهد كبير مع الزبون الخارجي، فإنها الفلسفة أنه إذا كانت اإلدارة تريد من ا

يجب أن تكون مستعدة لبذل جهد كبير مع الموظفين بها. فكل فرد يعتبر زبون بالنسبة 

لمجموعة أخرى من األفراد الذين يتم بينهم معامالت مختلفة، ومن ثم فكل فرد يعتبر مستخدم 

قة بين الزبون ومقدم الخدمة ومنتج للخدمة في نفس الوقت، وكل منهم يشارك في العال

وزبائن خارجيين. ولكى نصل إلى الزبائن الخارجيين فإنه يجب االهتمام بالزبائن الداخليين 

.وظهر مفهوم التسويق الداخلي في 8الذين هم وسيلتنا للوصول إلى الزبائن الخارجيين

التدريبية وحل المؤسسات الخدمية وكان التطبيق األساسي له في كيفية تحديد االحتياجات 

 مشاكل تسويق الخدمات. مثل المصارف وغيرها.

من المفيد نذكر هنا، بأن تطبيق فلسفة التسويق الداخلي هي ليست الغاية النهائية بحد ذاتها 

للمصرف بل هي تجعل المصرف ذو أداء أفضل من خالل تحسين مستويات أداء الموظفين 

والتبادل الداخلي بين المؤسسة و الموظفين  العالقةوان  وتحقيق رضى الزبائن الخارجيين.

 بها يجب أن يتم قبل أن تحقق المؤسسة أهدافها للسوق الخارجي.

لذا فإن مفهوم التسويق الداخلي يحدد السوق الداخلي للموظفين والذي يجب أن يكون فعاالً  

)الزبائن ألداء الخدمات، وفي تصميم السياسات والبرامج الموجهة إلى الموظفين بالمؤسسة 

الداخليين( بهدف تحقيق مستويات عالية من الرضا لديهم والذي بدوره يمكن أن يؤدى إلى 

 االرتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة للزبائن الخارجيين.

( وعلى النحو 1-13لقد وردت تعارف عديدة الخاصة بالتسويق الداخلي المبينة جدول )

  اآلتي: 

 .لداخلي( مفهوم التسويق ا1-13جدول )

 تعريف التسويق الداخلي الباحث

(Berry، 1983)9 

"فلسفة معاملة الموظفين على انهم زبائن حقا والعمل على 

إشباع احتياجاتهم ورغباتهم وممارسة عمليات التطوير 

 والتدريب بهدف تحسين مستوى أدائهم".

(Harrel & Fors 

1992) 10 

بالمؤسسة زبائن "التسويق الداخلي يعتبر كل الموظفين 

داخليين عليهم تحقيق أهداف المؤسسة، وإذا كانت أهداف 

المؤسسة تنبع من التسويق الخارجي، فإن وظائف األفراد 

تسهم في ذلك من خالل االستجابة للجمهور الداخلي، وكل 

منهم يرتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالمستهلك 

 النهائي أو الميزة التنافسية".
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(Foreman 1995) 11 

"الجهود التي تستهدف التعرف على حاجات ورغبات 

الموظفين وتحقيق رضائهم عما يقومون بأدائه من وظائف 

 وأنشطة".

(Cahil، 1996) 12 

"بكونه عملية اختيار وتحفيز للموظفين المؤهلين تأهيال عاليا 

مع االحتفاظ بهم شريطة ان تكون مهاراتهم وامكاناتهم 

االعمال التي يقومون بها، هي تشبع متوافقة مع طبيعة 

حاجاتهم، ولذلك فان التسويق الداخلي هو فلسفة معاملة 

األفراد الموظفين في المؤسسة باعتبارهم مستهلكين 

 حقيقيين".

(Ballantyne،1997)13 

"بأنه أحد أشكال التسويق داخل المؤسسة والذى يركز على 

التي بحاجة إلى جذب انتباه الموظفين ألداء األنشطة الداخلية 

 ".تغيير لتحسين أداء التسويق الخارجي

14( Caruana & 

Callaya، 1998 

"جذب وتطوير وتحفيز واالحتفاظ بالموظفين المؤهلين من 

خالل منتجات العمل التي يتم من خاللها إشباع حاجات 

 الموظفين وإرضائهم".

Kotler، 2006))15 
الزبائن بأفضل "عملية تدريب وتحفيز الموظفين بهدف خدمة 

 طريقة ممكنة"

16(Zeithaml & 

Bitner، 2006) 

"اختيار وتوظيف الموظفين المناسبين وتدريبهم وتشجيعهم 

ومكافأتهم وتوافر المعدات والتكنولوجيا بهدف إيصال الخدمة 

 ذات الجودة العالية والمطلوبة".

(Farzad، et al، 

2008) 

بهدف الحصول "هو جذب واالحتفاظ بالموظفين الجيدين 

 على أفضل أداء من قبلهم".

17( Chang & 

Chang، 2009) 

"ينظر في التسويق الداخلي إلى الموظفين على أنهم عبارة 

عن منتجات ونشاطات ووظائف ومفاهيم إدارية داخلية مهمة 

 جدا لجذب الزبائن وإرضائهم".

)الالمي والجنابي، 

2011)18 

" مجموعة من اإلجراءات تقدم الى كل أعضاء المصرف 

تتمثل في تدريب ومكافئة وبث المعلومات وتقييم الموظفين 

مع فهم واضح لرسالة المصرف وأهدافها لغرض تحسين 

 أداء الموظفين" 
19 (Susanne & 

Manieke،2011) 

 

"ان منطق التسويق الداخلي هو منطق واضح، فإذا كانت 

مبادئ التسويق تقوم على اساس التركيز على المستهلكين 

الخارجيين، فانه يجب أن تكون هناك نظرة مماثلة ألي 
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شخص اخر يمكن أن يعد مستهلكا وان تبني المنظور الذي 

يعد اعضاء المؤسسة هم ايضا مستهلكين للمؤسسة، قد يؤدي 

قديم تصورات مفيدة في ادارة العالقات الوظيفية بين الى ت

 الموظفين".

 )20 2012)النسور، 

"هو جميع الجهود المخططة ذات البعد التسويقي المستمدة من 

التسويق والتي تهدف عموماً إلى محاولة التغلب على مقاومة 

التغيير، وتحقيق توحد وتكامل بين الموظفين لضمان التطبيق 

تيجيات المؤسسة، وصوال إلى رضا الزبائن، الفعال السترا

 واعتبار العمال زبائن داخليين في المؤسسة".

 21(2016)الجاروشه،

الزبائن،  من نوعين على يرتكز الداخلي التسويق مفهوم"

المؤسسة،  داخل الموّظفون الزبائن الداخليّون، وهم:هما

 المنتجات الزبائن المستفيدون من والزبائن الخارجيّون، وهم

 المؤسسة". تقدمها التي الخدمات أو

يعد التسويق الداخلي أحد أشكال التسويق، تؤدى عملياته داخل المصرف وإنشاء محتوى 

عالي الجودة، يمكن من خالله جذب زبائن جدد ويعكس أهمية دور الموظفين في تسويق 

الخدمات حيُث أنّهُ يتم التسويق والترويج للخدمة أو الُمنتج لهُ لدى الموظفين، وأن وظائفهم 

ية لها والتي يجب تصميمها وتطويرها بما يتفق وحاجاتهم ورغباتهم ومن تمثل منتجات داخل

 ثم زيادة درجة رضائهم. 

ومع توقعاته نحو ما يحصل  ،إن رضا الفرد الموظف يعبر عن تكامل حالته النفسية ووظيفته

والشك أن هناك عوامل مؤثرة في رضا الفرد عن  ،عليه من العوائد المادية والمعنوية

وبعضها  ،وبعضها يتعلق بطبيعة العمل والمهمات ،ضها يتعلق بذاتية الفرد نفسهبع ،وظيفته

وكل ذلك  ،ومنها ما يرتبط بالراتب الذي يتقاضاه الموظف ،مرتبط بالعالقات مع الزمالء

يشعره بالسعادة ومن ثم بالرضا الوظيفي والذي بدوره يؤثر على األداء الذي يعتبر عنصراً 

ومدى تفهمه لدوره واتباعه  ،التي تضم العمل الذي يؤديه الموظفو ،من عناصر االنتاجية

 ومدى توافقه مع معايير العمل. ،واالنجاز الذي يحققه ،للتعليمات

ويمكن ان نتوصل الى تعريف التسويق الداخلي مفاده: "يركز على كل موظفي المصرف و 

تلبية حاجاتهم ورغباتهم والعمل على والعمل على تشجيعهم ومكافأتهم يعدهم زبائن داخليين 

لجذب الزبائن الخارجين  وتحقيق رضائهم وتأهيلهم وتدريبهم وتطويرهم واالحتفاظ بهم

وثم يستكمل التسويق الداخلي والتسويق وإرضائهم من خالل تقديم الخدمة بأعلى جودة 

 الداخلي الخارجي معا وينتجا ما يسمى بالتوجه التكاملي التسويقي. 

 

 

 



592 

 

 :وخصائصه التسويق الداخليثانيا: أهمية 

تنبع أهمية التسويق الداخلي من حيث إنه طريق المؤسسة :  أهمية التسويق الداخلي .1

للوصول إلى الزبائن، وال يمكن للمؤسسة أن تحقق ذلك إال من خالل االهتمام بالموظفين 

داخل المؤسسة، وذلك من خالل تطويرهم، وتحفيزهم، وتفويض الصالحيات الالزمة 

م الخدمة، وذلك بهدف إشباع حاجات الزبائن الخارجيين للمؤسسة وتلبية رغباتهم، لتقدي

وثم تحقيق أهداف المؤسسة ويمكن توضيح أهمية التسويق الداخلي لكل من المؤسسة، 

 :22( على النحو اآلتي2-13والموظفين في جدول )

 أهمية التسويق الداخلي على مستوى المؤسسة والموظفين (2-13جدول )

 الموظفين المؤسسة

تواجه المؤسسة خالل دورة حياتها عدة 

تغييرات بسب التقنيات الحديثة 

والتحالفات واالندماجات والتغيرات في 

طبيعة المنتجات والخدمات أو تعديل 

خطة المؤسسة التسويقية وتطويرها. مما 

يؤدي أن تأخذ ادارة المؤسسة، جميع 

الجهات ذات العالقة بالحسبان بما فيهم 

ؤسسة، كونهم شركاء الموظفين داخل الم

في نجاحها وإستمرارها، وفي إحداث 

التغيير، الذي يعتمد على ممارسات 

التسويق الداخلي أهداف، وذلك من 

 خالل: 

  جعل المؤسسة أكثر مرونة واستجابة

للتغييرات البيئية، يتطلب التعاون 

والتنسيق األمثل بين إدارات المؤسسة، 

م بتوافر شبكة اتصاالت داخلية قوية تدع

هذا التغيير مقبوالً من جميع األطراف 

 ذات العالقة.

   يؤدي التسويق الداخلي دورا واضحا

في بناء الصورة الذهنية واإليجابية 

للمؤسسة لدى الزبائن والمجتمع من 

خالل دمج ثقافة العمل، والهيكل 

التنظيمي، وإدارة الموارد البشرية، 

ورؤية المؤسسة وٕاستراتيجيتها وتحقيق 

إن المنافع المتحققة للموظفين من خالل 

تطبيق المؤسسة لممارسات التسويق الداخلي 

يقوم مبدأ مفهوم التسويق الداخلي يقوم هي: 

موظفين كزبائن على الربط بين رضا ال

داخليين، ورضا زبائن المؤسسة الخارجيين 

ويهدف الى لتحفيز الموظفين، وتدريبهم، 

 وتطويرهم وتعزيز

االتصاالت الداخلية بينهم، وثم إشباع حاجات 

الموظفين وتحقيق رغباتهم األمر الذي يؤدي 

بدوره إلى إشباع حاجات زبائن المؤسسة 

 الخارجيين وتحقيق رغباتهم.

  تطبيق المؤسسة لبرامج التسويق يساعد

الداخلي وممارساته في إشباع دوافع 

الموظفين وحاجاتهم؛ مما يؤدي إلى رضاهم 

ورفع مستوى أدائم و تطوير وتحسينه 

 كمحصلة لممارسات التسويق الداخلي.

  إن الهدف الرئيس للتسويق الداخلي هو

التأكيد على أن الموظفين في المؤسسة هم 

وشعور الموظفين  شريان العطاء فيها

باألمان والراحة داخل المؤسسة يعود لتلبية 

المؤسسة الحتياجاتهم، وهذا يؤدي إلى 

االلتزام التنظيمي للموظفين وزيادة حماسهم 

 تجاه المؤسسة. 

  إن تطبيق المصارف لمفهوم التسويق
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مة بين أعمالها أو وظائفها المواء

الداخلية، وبين عالقاتها الخارجية مع 

االحتياجات االجتماعية والمهنية 

 للموظفين.

ان صياغة إستراتيجية المؤسسة تتطلب  

بذل الجهود، والتكامل والتنسيق بين 

المؤسسة والموظفين فيها، وتعمل 

ممارسات التسويق الداخلي على الحد 

فين، وذلك من من الصراعات بين الموظ

خالل تفعيل االتصاالت الداخلية، 

وتحفيز الموظفين، وبناء االلتزام 

المطلوب لتنفيذ تلك اإلستراتيجيات 

 بشكل سليم

الداخلي يؤدي إلى تقديم الخدمة المصرفية 

بأعلى مستوى من الجودة للزبائن، وثم 

قيق رضاهم، ورضا الموظفين، عن تح

إدارة المصرف سوف يقومون بتحقيق 

 أهدافه ورسالته بالشكل األمثل.

إن محصلة تطبيق المؤسسة للتسويق 

الداخلي، هو تحقيق رضا الزبائن 

الخارجيين، والذي يرتبط بشكل أساسي 

بتحقيق رضا الموظفين مقّدمي الخدمة. من 

)التغذية خالل وتتبع التغيرات في تفضيالتهم 

المرتدة(، فضالً عن القياس المستمر لرضا 

 الزبائن.

 تحظى المؤسسات الخدمية أهمية كبيرة، بممارسات فلسفة التسويق الداخلي من خالل: 

أن كل فرد وكل قسم داخل المؤسسة له أدوار كزبائن داخليين وموردين داخليين.  -أ 

 تقديم على أفضل الخدمات. وللتأكد من جودة عملية التسويق الخارجي، من خالل 

أن على األفراد العمل معاً إْذ يوجد تفاعل بين مقدم الخدمة ومتلقيها وبالطريقة التي  -ب 

 تحقق رسالة المؤسسة وأهدافها اإلستراتيجية. 

تستمد استراتيجية التسويق الداخلي أهميتها من أهمية عملية التفاعل بين الموظفين  -ج 

 بالمؤسسة والزبائن خاصة في مجال الخدمات. 

 : 23منها خصائص بعدة الداخلي التسويق يتصفخصائص التسويق الداخلي:  .2

 التبادل عملية المؤسسة إلدارة داخل اجتماعي نشاطبوصفه الداخل  التسويق يطبق -أ 

 حاجاتهم تقتصر او الموظفون ال المؤسسة والموظفين، فالموظفون بين والتفاعل

 واالنتماء األمن مثل اجتماعية هناك حاجات وإنما، فقط المادية الحاجات على

 الداخلي. التسويق خالل من ما يتحقق وهذا، إشباعها يريدون، والصداقة

 المختلفة داخل الوظائف تكامل على إداري نشاطبوصفه  الداخلي التسويق يعمل -ب 

لممارسة  كافية والمهارة لدى الموظفين خبرةالمعرفة و توافر من المؤسسة بعد التأكد

 الزبائن و المستهلكين حاجات إشباع إلى تؤدىالتي  تلك الوظائف أو األنشطة

 ألداء وتحفيزهم إعدادهم تم الموظفين كل أن من التأكدفضىالً عن  الخارجيين.

 بكفاءة. عملهم

 

 

 



594 

 

 :والتحديات أهداف التسويق الداخليثالثا: 

إن الهدف الرئيس للتسويق الداخلي، هو توفير  :والتحديات أهداف التسويق الداخلي .1

قوى العمل المحفزة والمؤهلة القادرة على تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة للزبائن، 

 :24ويرتبط هذا الهدف مع مجموعة من األهداف الفرعية هي


 
توفير بيئة عمل داخلية مريحة تساعد الموظفين في التعرف إلى حاجات الزبائن  -أ

ورغباتهم؛ وذلك من خالل استقطاب الموارد البشرية، واختيارها، وتعيينها في الوظائف 

 التي تتناسب مع خبراتهم، مهاراتهم.

التأكد من قدرة الموظفين على إدراك توقعات الزبائن الخارجيين، حول مستوى  -ب

خدمة المقدمة إليهم، وتأكيد المؤسسة على دور كل فرد في تحقيق تلك التوقعات التي ال

 تتوافق مع أهداف المؤسسة، إيجاد قبول الموظفين لمفهوم التوجه نحو الزبائن.

التأكيد على قدرة الموظفين في المؤسسة من حيث األداء التسويقي؛ ألن التسويق هو  -ج

 صر هذه المهمة بإدارة التسويق وحدها.مهمة كل فرد في المؤسسة، وال تنح

الحصول على تأييد صانعي القرار الرئيسيين، لضمان تطبيق الخطط بالشكل  -د

المطلوب، وخاصة فيما يتعلق بتوفير القوى العاملة، والموارد المالية، وضمان عدم 

 وجود تضارب في سياسات المؤسسة.

والدافعية، وااللتزام المؤسسي  تحقيق الرضا الوظيفي، والمشاركة الوظيفية الفاعلة، -ه

 بين الموظفين داخل المؤسسة.

تكوين المواقف وتقويمها، وتنمية االتجاهات، والسلوك اإليجابي للموظفين، بحيث  -و

 يتوافق مع تطبيق خطط المؤسسة واستراتيجياتها الموجهة نحو الزبائن.

مسؤولية خلق قوة عمل مستقرة ومتطورة تتصف بروح معنوية عالية، وإحساس بال -ز

 مما يقلل من دوران العمل وزيادة رضا الزبائن.

خلق بيئة تنظيمية داخلية تتمتع بروح عالية من الحساسية بالنسبة للمستهلكين  -ح

 والجهود الموجهة تجاههم على الصعيد االستراتيجي.

تنمية االتجاه االيجابي فيما يتعلق بالتعامل مع الزبائن على الصعيد التكتيكي وتجسيد  -ط

الفريق الواحد في دعم برنامج التسويق الداخلي، فإن الموظفين اآلخرين الذين هم روح 

ليسوا على اتصال مباشر مع الزبائن، سوف يقومون بدعم زمالئهم من موقعهم اإلداري 

 لخدمة الزبائن وتلبية رغباتهم وحاجاتهم كفريق عمل واحد.

ن الموظفين بالمؤسسة لكونها توفير ونشر المعلومات التسويقية الكافية والدقيقة بي  -ي

وسيلة االتصال ذات الفعالية االكثر والتأثير االكبر بالزبائن، عن الخدمات الجديدة التي 

تنوي المؤسسة الترويج عنها ويفضل إطالع الموظفين عليها، بل تجربتها حتى يتمكن 

يالت مورد الخدمة من إيصال المعلومات الضرورية وتقديم شرح كافي للمنافع والتسه

التي يستفيد منها الزبون أو المستهلك عند شرائه للخدمة، وبهذه الطريقة تصبح عملية 

 إقناعه سهلة من قبل مورد الخدمة. 
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استقطاب والمحافظة على أفضل الموظفين وحثهم على أداء وظائفهم على أفضل  -ك

وجه ممكن، وذلك من خالل تطبيق كل من فلسفة وأساليب التسويق الخارجي على 

 سوق الداخلي للموظفين يعد هدف استراتيجية التسويق الداخلي. ال

تطوير معرفة كل من الزبون الداخلي والزبون الخارجي وإزالة المعوقات الوظيفية   -ل

 التي تعوق الفعالية المؤسسية يعد هدف استراتيجية التسويق الداخلي. 

الكلي والمستوى  التطبيق على المستوى مجال حيث الداخلي من التسويق أهداف تقسم

 :25(اآلتي3-13في جدول )كما مبينة ;اإلستراتيجي  المستوىالتكتيكي و

 الداخلي التسويق ( أهداف3-13جدول )

 اإلستراتيجي المستوى المستوى التكتيكي المستوى الكلي

جذب راس المال 

البشري ذوي القدرات 

والمهارات العالية 

ويقدموا خدمات بأعلى 

جودة إلى الزبائن 

أكثر تفهماً،  وجعلهم

 وتحفيزا واهتماما

 بالزبائن.  

يتم تسويق الخدمات من خالل 

الجهود التسويقية المفردة 

للموظفين بوصفهم 

الكادروالسوق األول للمؤسسة 

وامتثالهم وتفهمهم ألنشطة  

المؤسسة لتقديم خدمات بأعلى 

 جودة بتوفر قنوات إتصال

  جهودهم للتنافس. فعالة. وتنمية

ئة داخلية تدعم خلق بي

اإلهتمام بالزبون والمبيعات 

 -وتعزز اإلجراءات اآلتية :

-ترسيخ ثقافة الخدمة.

 -التدريب الداخلي للموظفين

نشر المعلومات التسويقية 

إلى الموظفين ودعم 

 إجراءات الرقابة

 ..والتخطيط

 

أثناء  تواجه المؤسسة العديد من التحدياتالتي يواجهها التسويق الداخلي:  التحديات .2

 : 26تطبيقها لبرامج التسويق الداخلي وممارساته، ويمكن تلخيص هذه التحديات باآلتي

الصراعات داخل الوحدات، واألقسام اإلدارية داخل المؤسسة. حيث إن غياب  -أ

روح الفريق بين الموظفين داخل التقسيمات اإلدارية يؤثر سلباً على نشاط المؤسسة، 

لذلك يُعد التسويق الداخلي طوق النجاة بالنسبة  وعلى تحقيق المؤسسة ألهدافها،

 للمصرف، والذي يعمل على إزالة جميع الحواجز بين أقسامها المختلفة.

ً على المؤسسة.  -ب إن عدم إدراك المؤسسات لمفهوم التسويق الداخلي يؤثر سلبا

حيث إن العديد من المؤسسات ال تدرك إيجابيات ممارسات التسويق الداخلي، ويكون 

 مامها محصو را فقط نحو الزبائن.اهت

وجود فجوة بين اإلدارة والموظفين في المؤسسة، وعدم شعور اإلدارة بظروف  -ج

الموظفين الصعبة سوف يولد عدم االحت رام بينهما، بينما التسويق الداخلي يعمل 

 على تنمية روابط المحبة والمودة االجتماعية داخل المؤسسة.

سماع شكاويهم، وٕاهمالهم سوف يولد الشعور بعدم عدم األخذ بآراء الموظفين، و -د

 االنتماء،
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 وعدم الرضا الوظيفي للموظفين. -ه

اإلدارة المركزية داخل المؤسسة، وعدم تفويض الصالحيات الالزمة إلنجاز  -و

 العمل، سوف يولد حواجز بين المؤسسة والموظفين.

المؤسسة على عدم كفاءة الموظفين، وضعف مهاراتهم وخبراتهم، وحتى تتغلب  -ز

هذه المشكلة يجب عليها تطبيق برامج التسويق الداخلي، وذلك من خالل إعادة تأهيل 

الموظفين وتدريبهم على المهارات الالزمة إلنجاز األعمال داخل المؤسسة، وثم 

نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها. اذن ترتبط الجودة في القطاع الخدمي بشكل وثيق 

لميزة األساسية ألي مؤسسة ناجحة هي رفع أداء الموظفين بأداء الموظفين، وأن ا

فيها عليه فإن مواقف الموظفين تجاه العمل وكذلك مدى قدرة رب العمل على رفع 

أداء هؤالء الموظفين له تأثير كبير في جودة الخدمات والمنتجات التي تعرض إلى 

 الزبائن

ية، ومن هنا تأتي أهمية خلق بيئة يشعر الموظفون فيها بقدر من الرضا والدافع  -ح

التسويق الداخلي في خلق هذا البيئة التي يعامل فيه الموظفين على أنهم زبائن 

داخليين تقدم لهم المنافع والخدمات من جهة وكذلك في كون التسويق الداخلي متطلباً 

 .27أساسياً للتسويق الخارجي الناجح

من جهة أخرى أن الزبائن والسيما في قطاع الخدمات مقتنصين لتكوين عالقات مع  

األفراد والمؤسسات وليس مع السلع فأنه على الرغم من تزايد استعمال التقنية في قطاع 

  .الخدمات، إال أن الزبائن ما زالوا كثيري اإلعتماد على العالقات المتبادلة مع الموظفين

الراضين الذين سيتم خلق الدافعية لديهم على أساس مطالبهم  وبذلك فإن الموظفين

 .واحتياجاتهم هم الذين سيحددون ما يرضي الزبائن الخارجيين

من هنا فإن من المهم تصميم وتنفيذ تسويق داخلي جيد والذي يكون من خالل تشخيص  

اصة بهم عند زبائن داخليين وتطوير وتنفيذ عمليات التسويق الخ وعدهم الموظفين األكفاء

ذلك فإن المؤسسة ستصبح أكثر استراتيجية وتكتيكية مستعدة ومهيأة لتشخيص وتعيين 

 .التحديات التي تواجه مستقبل المؤسسة

كذلك فإنه سيتم كسب كادر جديد ليس فقط كادر يحمل الكثير من المعارف واالستعداد ولكن 

امل في منظمتهم ويجسدون أيضا موظفين مطوقين بإطار المؤسسة يحسون بأنهم جزء متك

الثقة التي يحملونها ويزرعونها في المؤسسة، وبذلك فإنه عندما يحمل الموظفون في 

المؤسسة صفة الخدمة الجيدة والجودة واإليجابية فإن هذا سينعكس في السلوكيات اإليجابية 

ً فإن الزبائن الذين سيتلقون هذ ه الرعاية التي سيعبر عنها تجاه الزبائن، وبالمقابل أيضا

الجيدة سيغادرون المؤسسة وهم في رضا كامل وسيتكلمون عن هذا الرضا أمام األخرين 

وهذه الدعاية التي سيقوم بها هؤالء الزبائن ستؤدي إلى نتائج إيجابية الحقة للمؤسسة وبذلك 

فإنه من خالل التسويق الداخلي سيساهم الموظفون ومن ثم الزبائن في النجاح الكلي 

 .28للمؤسسة 
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 المبحث الثاني
 أساسيات في ادارة الموظفين من وجهة نظر تسويقية

ان األساس المنطقي لمفهوم التسويق الداخلي هو االهتمام بالموظفين داخل المؤسسة من 

منظور تسويقي ورؤيتهم كمستهلكين داخليين يعيشون في داخل المؤسسة، وال بد من 

إشباعها ووضع برامج لتطويرهم وتحفيزهم تشخيص احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على 

وتمكينهم من االهتمام والتدخل في تبادل النشاطات مع زمالئهم في العمل، ووضع خطة 

لتطويرهم وتحفيزهم حتى يتمكنوا من التركيز والتدخل في تبادل األنشطة مع زمالئهم، مما 

لية، وسيحسن أيًضا سيشجع الروح المعنوية لديهم ويحقق رضاهم، ويحسن الكفاءة التشغي

 مستوى الخدمة المقدمة للزبائن والخارجيين.

ويتطلب من االدارة المصرفية ان تقوم بتوزيع المعلومات ونشرها وإيصالها إلى الموظفين  

 بأن بشكل دوري ومنتظم لالستفادة منها في تأدية المهام واألعمال الموكلة إليهم. وتتفهم

 للمستهلكين، وبما المتوقع السلوك تحقيق أجل من هامهمم ويؤدون أدوارهم الموظفين يلعبون

 تستعمل أن االدارة على يتحتم أمر مهم فإنه إلى الموظفين المعلومات إيصال عملية إن

 اتصال لديهم الذين الموظفين جميع ومستمر على دوري بشكل وتوزيعها المطبوعة النشرات

 لدى التامة الدراية يولد اإلجراء هذا إن الداخلي، االتصال عملية من كجزء الزبائن مع مباشر

 محصلة الحالة هذه تصبح وفاعلية، ولكي بكفاءة وواجباتهم بمهامهم يقوموا بأن الموظفين

 على مستنداً  واألجور وعادل للمكافآت فعال نظام وتطبيق صياغة االدارة من إيجابية، ويتم

 عامليها واالعتراف بجهود العليا اإلدارة قبل من اإلقرار إلى إضافة والثواب العقاب مبدأ

 للمصرف النجاح يكتب أن يمكن ال وانها المصرف عائلة في ومهم حيوي جزء بأنهم

 .29والموظفين اإلدارة من كل جهود بتظافر إال السوق واإلستمرار في

 من المتأتية والمنافع المزايا يحققوا مؤسسة ما، لن في وتجدر االشارة هنا بأن الموظفين

 أن اي .يقدمونها التي الخدمة بأهمية المطلقة القناعة لديهم إذا ترسخت اال الداخلي التسويق

ً  عمل ونظام كفلسفة يقتنوا الخدمة أن الموظفين هؤالء على ً  يكون موجها  نحو الزبون. دائما

 وسياسات استراتيجيات مداخل من الحديثة كمدخل التسويقية الفلسفة انتهاج يتطلب وهذا

 الزبون.نحو  التوجه

 إلى المؤسسة وأهدافها رسالة إيصال يستهدفان ونشاط هو فلسفة التسويق الداخلي فإن وعليه 

 .30تحقيقها بغية الموظفين

 

 أوالً: ادارة الموظفين من منظور التسويق الداخلي:

"فلسفة إلدارة الموارد البشرية  31يعد التسويق الداخلي فلسفة التسويق المصرفي: .1

بالمؤسسة المصرفية من وجهة نظر تسويقية، فهو يعمل كأنه عملية إدارية تهدف إلى 

 : 32تكامل وظائف المؤسسة المصرفية بطريقتين هما
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الطريقة األولى: هو المقصد أو الفكرة مفادها ان كل موظف يعد زبون داخلي، بهدف 

ل موظف يقدم ويستلم خدمات بجودة متفوقة تحقيق أداء أفضل من خالل ضمان ك

 ومتميزة. 

وأن كل الموظفين في المستويات المؤسسية يفهمون النشاط الرئيسي للمؤسسة واألنشطة 

المختلفة بداخلها وذلك في إطار من البيئة التي تدعم رضا الزبون الخارجي. وان رضا 

يس سلوكاً، فاالتجاهات الموظفين يمثل إتجاهات الشخص نحو الوظيفة أي أن الرضا ل

ً لشعور الشخص بالرضا أو عدم الرضا الناجم عن تفاعل  هي ميل يتجه بالسلوك طبقا

 الشخص بعوامل البيئة الداخلية والخارجية. 

اما الطريقة الثانية: يتوجب على الموظفين أن يعملوا معا كفريق واحد لتحقيق رسالة  

وغاياتها بتوافر االنسجام الداخلي المهم فيما  المؤسسة المصرفية واستراتيجياتها وأهدافها

بينهم، واالرتباط والتداخل الوثيق مع الزبائن، وتقديم افضل ما عندهم الى المؤسسة 

المصرفية وذلك عند تعاملهم مع الزبائن وبأي وسيلة يتعامل بها، وذلك على أساس ما 

عتماد على البرامج يمتلكه الموظفين من مهارات وقدرات ومعارف يتم تطويرها باال

والسياسات التي تقدمها أدارة الموظفين بالتعاون مع اإلدارات األخرى. التأكد من أن كل 

الموظفين لديهم االستعداد والدافعية للعمل على التوجه بخدمة الزبون الخارجي، ومغزى 

ارجي، هذه الفلسفة أنه إذا كانت اإلدارة تريد من الموظفين بذل جهد كبير مع الزبون الخ

فإنها يجب أن تكون مستعدة لبذل جهد كبير مع الموظفين بها. وعلى ذلك فإن التبادل 

الداخلي بين المؤسسة المصرفية وجماعات الموظفين بها يجب أن يتم قبل أن تحقق 

المؤسسة المصرفية أهدافها للسوق الخارجي. ولذلك فإن مفهوم التسويق الداخلي يحدد 

 والذي يجب أن يكون فعاالً ألداء الخدمة.السوق الداخلي للموظفين 

أن التسويق الداخلي يشكل فلسفة ادارة الموظفين التي تشتق من الرؤية التي تملكها  

اإلدارات العليا حول التوجه التسويقي، من خالل بناء أدراك واضح لكل الموظفين في 

ه المتمثلة المستويات المؤسسية عن طبيعة التوجه اإلستراتيجي للمؤسسة ومكونات

 بـ)الرؤيا والرسالة والغايات واألهداف(.

هذا يتطلب أيجاد مناخ تنظيمي، يولد االستعداد الكافي لدى الموظفين والدافعية لبذل 

الجهود الواسعة مع الزبون الخارجي إلشباع حاجاته ورغباته وصوالً الى رضاه 

 : ويتم من خالل اآلتيواالحتفاظ به 

رد البشرية توفر األرضية الخصبة لبناء رأس مال بشري صياغة استراتيجية للموا -أ 

 يشكل قدرات جوهرية يمكن المصرف من تحقيق أهداف التسويق الداخلي.

تعزيز العالقات الداخلية بين الموظفين، من اجل تبادل الثقة والعطف والدعم،  -ب 

 وان يساهم الجميع في كسر الحواجز داخل االقسام وبينها. 

إستخدام التكنولوجيا المتقدمة في توسيع االتصاالت المؤسسية لتنسيق االنشطة  -ج 

داخل المصرف وتسهيل االتصاالت بين الموظفين. حيث توفر هذه الوسائل استالم 
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كل الموظفين لمعلومات جديدة في ذات الوقت وتساعد في المزيد من التماسك 

 المنظمي. 

في تحديد األدوار والمهام وتقديم تغذية عكسية تطوير عملية تقييم لألداء بما يساهم  -د 

 متكاملة تعطي صورة واضحة عن دور الموظفين بشكل تفصيلي.

إتباع منهج تمكين الموظفين لتعزيز قدراتهم الذاتية، وتحفيزهم لتقبل ثقافة الخدمة  -ه 

والتفاعل مع الزبون حسب متطلبات الموقف وصوال الى رضا الزبون وتحقيق 

 لجودة. مستوى عاِل من ا

يؤدي األفراد دورا في نجاح المؤسسة لكونهم الواجهة الحقيقية لها، وعن طريقهم  -و 

يمكن للمؤسسة النجاح في تكوين صورة ايجابية عنها لدى الزبائن، لذلك تعد عملية 

 اختيار األفراد ذوي الخبرات والمهارات العالية أمرا مهما في مجال الخدمات.

لقد أصبح العنصر البشري يمثل أهمية جوهرية للمصارف نظرا للتقدم التكنولوجي  

السريع من جهة، والتغيرات المتالحقة في احتياجات الزبائن ورغباتهم وتوقعاتهم من 

جهة أخرى، إلى جانب حدة المنافسة، مما يتطلب إعطاء عناية كبيرة للعنصر البشري 

 الشاملة للمصارف.في إطار متكامل مع االستراتيجية 

تستطيع المصارف إتباع إستراتيجية التميز المصرفي باإلعتماد على موظفيها:  .2

استراتيجية تمكنها من تحقيق التميز في أداء الخدمات المصرفية باالعتماد على موظفيها 

 :33انطالقا من أن

ن جودة الخدمة المصرفية هي نتاج أداء الموظفين بالمصارف الذي يدركه الزبائن م .أ 

 خالل المنفعة الزمنية والمكانية.

مصدر األداء المتميز هو بالدرجة األولى موظفي المصارف، على الرغم من أهمية  .ب 

 التسهيالت المادية األخرى.

: فالتبادل بين الموظفين من جهة وبين التبادل الداخلي بين المصرف والموظفين .3

وتطبق مفاهيمها من  المصرف من جهة أخرى يستند الى نظرية التبادل االجتماعي

منظور نظرية التسويق الحديثة التي تهدف الى تحقيق رضا الزبون ووالئه بشكل 

أساسي. إن التبادل الداخلي بين المصرف والموظفين يتم دراسته ضمن أدارة الموارد 

(، والتي اقترحت بأن Adamsالبشرية، وباألخص في نطاق نظرية العدالة التي قدمها )

ا وظائفهم من خالل مقارنة مدخالت العمل مع ما يحصلون عليه. ويرى الموظفين يقيمو

البعض بان المدخالت تتضمن،)جهود العمل، الوقت، الوالء، اإلذعان للسياسات 

 المؤسسية(. 

في حين المخرجات تتضمن ما يحصل عليه الموظفين من األجور، عوائد اقل ملموسية 

 .34افئة العمال الجيدةمثل المكانة والشعور باإلنجاز، تمييز ومك

هناك مجموعة من االنشطة المترابطة لتطوير تطوير عالقات التسويق الداخلي:  .4

 عالقات التسويق الداخلي وتنفيذه هي:



600 

 

ضرورة تصميم المصرف بطريقة تسهل عملية التوجه نحو التسويق الداخلي،  -أ 

الالزمة  وكذلك توصيف الوظائف الختيار األفراد الذين لديهم الخبرات والمهارات

 لشغلها.

اجراء تقويم دوري للموظفين داخل المصرف لمعرفة ادائهم وامكاناتهم من اجل  -ب 

 سير العمل بشكل مناسب وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المصرف.

توزيع الموظفين في المصرف بحسب درجة االتصال بالزبائن، وتعد تلك مسالة  -ج 

ضرورية في عملية االختيار وتصميم البرامج التدريبية المالئمة وفقا للمهام الموكلة 

 اليهم 

اعطاء الحرية الكاملة لفريق العمل للتصرف واتخاذ القرارات الالزمة من اجل  -د 

 تقديم الخدمات بشكل افضل.

األفراد في ضوء مساهمتهم وتفوقهم في الخدمة وفق المعايير المعتمدة بهدف  مكافاة -ه 

 تشجيع السلوك االيجابي تجاه العمل.

ايجاد قنوات اتصال فعالة تساهم في تنسيق االنشطة الداخلية ضمن المصرف  -و 

وتعزز جودة الخدمات الداخلية وتسهل عملية الترابط المؤسسي وتجعل جميع الموظفين 

 ى المعلومات في الوقت المناسب.يحصلون عل

وضع مقاييس االداء بشكل علمي لتقييم مدى مساهمة كل فرد وكل قسم في تحقيق  -ز 

 اهداف المصرف.

تشجيع اقامة عالقات التعاون والعمل الجماعي بين الموظفين وتعزيز كفاءة  -ح 

من ثم االتصال الداخلي لتبيين مستوى الجودة الداخلية في االعمال التي يقومون بها، و

 تحسين الخدمات المقدمة الى الزبائن.

 

 35يعد الوالء المؤسسي او المؤسسيالمؤسسي المصرفي ومقوماته:  ثانياً: أبعاد الوالء

كنتيجة لتثمين الموظفين بالمصرف كونه يعد من أهم النتائج التي يمكن للمصرف أن تجنيها 

ت لهم مدى تمسكها بهم، وهو ما من جراء عملية تثمينها لمواردها البشرية، فمن خاللها تثب

يولد لديهم شعور كبير بالوالء واالنتماء لها، يسعى المصرف إلى اكتسابه من زبائنه 

 الزبائن.  -األفراد الموظفين، وزبائنه الخارجيين -الداخليين

إذن فتثمين الموظفين يعزز شعورها ورغبتها في أن تكون جزءا من المصرف، ويشعرها 

إْذ يعد الوالء للمؤسسة عنصر أساسي في  .ل المصرف وأنها ذات قيمةبأن لها مكان داخ

التأثير على األداء، فضال عن الحث على اإلنجاز المبدع. ويعتبر الوالء ذو أهمية بالغة 

للمصرف لما له تأثير كبير في بقاء المصرف وإستمراريتها. ولتوضيح المعنى الدقيق لمفهوم 

على المعنى من الناحيتين اللغوية واالصطالحية. يشير  الوالء للمصرف يجدر بنا التعرف

مصطلح الوالء لغويا الى: اإلخالص، االنتماء، التفاني، التضحية، الحب، الوفاء، العهد، 

  .36اإللتزام، اإلرتباط والنصرة
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ومن الناحية االصطالحية فيعرف الوالء للمؤسسة بأنه: "حالة اإلرتباط بين الفرد ومؤسسته، 

الفرد وفقا لها قيم وأهداف المؤسسة ويتبناها ويفتخر بها ويعمل بهمة من أجل تحقيقها، يقبل 

 37"كما يفضل اإلستمرار بالعمل فيها على االنتفال إلى غيرها

كما يعرف الوالء المؤسسي او التنظيمي بأنه: "اإللتزام بالمشاركة في العمل، أي هو التزام  

وقعات الوظيفية والمكافآت، وكذلك اإللتزام بإستمرار الفرد ودعمه للمؤسسة خارج نطاق الت

الدعم والتأييد للمؤسسة بغض النظر عن التحوالت والتغيرات التي تحصل في المشاعر 

  " 38والظروف

بأنه:" عدم رغبة الموظفين في ترك المؤسسة التي يعملون فيها،  Buchanan ويعرفه

 ."39مكانة اجتماعية وحرية مهنيةوذلك لحصولهم على المكاسب المختلفة من حوافز و

وبصفة عامة يعرف الوالء للمؤسسة بأنه: ارتباط الفرد بالمؤسسة التي يعمل فيها، والتزامه 

  .بتحقيق أهدافها بغض النظر عن التطورات والتحوالت التي يمكن أن تحصل

على الرغم من تعدد التعاريف وما ذكر بعضها أزاء ماهية أبعاد الوالء للمؤسسة:  .1

فهوم الوالء للمؤسسة األ أن هناك إجماعا من قبل الباحثين على أن الوالء للمؤسسة م

مفهوم متعدد األبعاد، يعكس مدى االنسجام والترابط بين الفرد والمؤسسة، ومدى استعداد 

الموظفين لبذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق أهدافها وزيادة فعاليتها. وتتمثل هذه 

 :اآلتي (4- 13جدول) الثالث كم يستعرضها الجدولاألبعاد في العناصر 

 .40أبعاد الوالء للمؤسسة( 4- 13جدول)

 الوالء العاطفي  الوالء المستمر 
  الوالء األخالقي

 المعياري

يتكون هذا البعد لدى الفرد 

بمدى معرفته للخصائص 

 المميزة لعمله ودرجة

استقالليته وأهمية  

المهارات المطلوبة وتنوعها 

 وقرب

 المشرفين وتوجيههم له، 

ويتأثر بدرجة السماح  

للفرد بالمشاركة الفعالة في 

مجريات اتخاذ القرار 

فيتبنى  الموظف  مشكالت 

المؤسسة كما لو كانت 

 .مشكالته الخاصة

هذا الوالء تقاس درجة 

بالقيمة اإلستثمارية والتي قد 

الموظف  لو استمر   يحققها

في مؤسسته مقابل ما سيفقده 

لو التحق بجهات أخرى، إذ 

أن لتقييم  الموظف  هو أهمية 

بقائه في المؤسسة متأثرا 

بعوامل منها التقدم في السن 

وطول مدة الخدمة والتي تعد 

من المؤشرات الرئيسة لوجود 

رغبة لدى  الموظف  في 

  اإلستمرار في عمله.

ويتعلق بإحساس  

الموظف  بالتزامه في 

البقاء في المؤسسة 

مقابل الدعم الجيد الذي 

تقدمه المؤسسة مثل 

المشاركة والتفاعل 

اإليجابي خاصة في 

وضع األهداف ور سم 

السياسات العامة 

للمؤسسة، مما يجعل  

الموظف  يمتنع عن 

ترك المؤسسة لكونه 

ملتزما أخالقيا مع 

 .الوظيفة والمؤسسة
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للمصرف دورا كبيرا في رفع الروح المعنوية األفراد، مما يجعلهم يحبون عملهم يلعب الوالء 

 ومؤسستهم وهذا ما يدفعهم إلى العمل بتعاون وحماس كبير لتحقيق األهداف التنظيمية.

عنصر  تساعد المقومات على تحقيق الوالء المؤسسي وهو مقومات الوالء للمؤسسة: .2

عن الحث على اإلنجاز المبدع. كذلك يلعب الوالء أساسي في التأثير على األداء، فضال 

للمصرف دورا حاسما في التخفيف من ظاهرة الغياب، وخاصة الغياب االختياري والذي 

لكي يتحقق الوالء لدى  الموظف  فالبد من توفر عدد من المقومات يتضمن خلق أعذار. و

بذل مستوى عال  -ساسيةقبول أهداف المؤسسة وقيمها اال -)التي تساعده على ذلك، منه: 

 -درجة عالية من االنغماس في المؤسسة والوالء لها -من الجهد لتحقيق أهداف المؤسسة

 .41الميل لتقييم المؤسسة تقييما ايجابيا( -الرغبة الشديدة في البقاء في المؤسسة فترة طويلة

 

اإلجابة على  المصرفي الداخليالتسويق يتطلب تطبيق ثالثاً: متطلبات التسويق الداخلي وإجراءاته: 

 التساؤالت اآلتية:

 ما هو المجال الذى يكون لدى المصرف ميزة عن غيرها من المؤسسات؟ 

 من هم األفراد الذين يقومون بأداء األنشطة داخل المصرف؟ 

 ما هي الطريقة التي سيتم بها أداء األنشطة داخل المصرف؟ 

 ا؟ هل المصرف لديها القدرة على التميز عن غيره 

تصف إجراءات التسويق الداخلي الكيفية التي من خاللها يستطيع المصرف صنع بيئة عمل داخلية  

تالءم السويق الداخلي، فهذه المقومات هي بمثابة البيئة الخصبة لنجاح التسويق الداخلي. إن إجراءات 

  .42التسويق الداخلي تتمثل بعدة عناصر أساسية

 :43يشمل مجموعة من المتطلبات تتمثل بما يأتي :متطلبات التسويق الداخلي .1

يقصد بثقافة الخدمة كل التقاليد والقيم واألعراف والخصائص التي تشكل ثقافة الخدمة:   .أ 

األجواء العامة للخدمة، وتؤثر في الموظفين. فللمؤسسات ثقافة وأجواء داخلية تؤثر في الموظفين 

اح التسويق الداخلي في المؤسسات بترسيخ وتشكل شخصياتهم وقيمهم واتجاهاتهم. ويرتبط نج

ثقافة الخدمة لدى الموظفين حيث يحكم على التسويق الداخلي الفشل او اإلخفاق إذا لم تعمل 

المصرف على تعميق ثقافة الخدمة في جميع المستويات اإلدارية، بحيث توفر المناخ المالئم 

 لتطبيق التسويق الداخلي.

الذي تملك ثقافة خدمة قوية فأنها تؤثر ايجابياً في سلوك األفراد  ومن الجدير بالذكر إن المصرف

الموظفين، ومن ثم على التسويق الداخلي. ومن جهة اخرى فان المصرف الذي يمتلك ثقافة 

ضعيفة أي ال يوجد لديها إال القليل من القيم وقواعد السلوك المشتركة سوف تؤثر سلبيا في 

 التسويق الداخلي للمصرف.

ن المصرف الذي يمتلك ثقافة الخدمة القوية فان هيكلها التنظيمي يتجه من األعلى الى كما ا 

األسفل، إذ إن الموظفين والزبائن هم اآلن في قمة الهرم التنظيمي واإلدارة المشرفة هي في أسفل 

الهيكل، وفي هذا النمط من التنظيم أصبح جميع الموظفين يعملون لخدمة الزبون، وان مديري 
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سام يطورون األنظمة التي تسمح للمشرفين بتقديم الخدمة الجيدة الى الزبون وذلك بمساعدة األق

 .44الموظفين بشكل مباشر أو غير مباشر في خدمة الزبون

ويشيع حاليا هدف التمكين، أي تأكيد ثقافة الخدمة على تمكين الموظفين، وجعلهم يمتلكون 

والمبادرة عوضا عن ان يكونوا ضعفاء ينتظرون توجيهات االستعداد للتصرف واتخاذ القرارات 

اإلدارة وينصاعون لها. بل أصبح بعض الكتاب يتكلمون عن ثقافة تجعل  الموظف  يدير نفسه 

 عوضا أن يديره شخصاً أخر. وهذا االتجاه سيتصاعد بسبب التغييرات االجتماعية الحاصلة.

نح بعض الموظفين وتفويضهم بالصالحيات : يتم تجسيد التمكين من خالل متمكين الموظفين .ب 

يعد امرا حيويا، والمشاركة اتخاذ القرارات المتعلقة بحل مشاكل الزبائن يجب ان يكونوا مهيأين 

ومدربين تدريبا جيدا يسمح لهم باتخاذ القرارات الصحيحة على قاعدة الخبرة ووفرة المعلومات 

 الدقيقة.

مل على ازالة الحواجز التنظيمية وايجاد بيئة تنظيمية تركز وهذا ال يمكن تحقيقها اال من خالل الع

على روح الفريق والعمل الجماعي وتشجيع مشاركة الموظفين في تحقيق اهداف المصرف، 

واالهم من ذلك رغبة االدارة العليا في منح الموظفين صالحيات تؤهلهم التخاذ القرارات ذات 

 .الصلة بحل مشاكل الزبائن الخارجين

)) القاه في اليم :د من تعميق التمكين لدى موظفي المؤسسة المصرفية، كما يقول الشاعرالب  

ً وقال له  إياك إياك أن تبتل بالماء.((. يتمثل في إطالق حرية الموظفين، ومشاركتهم  ---مكتوفا

في اتخاذ القرارات وإعطائهم المزيد من الحرية في العمل والتصرف والرقابة الذاتية مع دعم 

راتهم ومهاراتهم وتوفير الموارد الكافية للمنتج المحلي والمناخ المؤسساتي االيجابي وتدريبهم قد

ً والثقة فيهم والقناعة بما يمتلك من قدرات معرفية ورؤيا ورسالة  ً وسلوكيا وتأهيلهم فنيا

الحقة استراتيجية تساعده في اتخاذ قراراته الصحيحة، إيمانا بروح المواطنة والثقة المؤسساتية 

بين األفراد وتفهم قيم المؤسسة وثقافة اآلخرين )ال أحادية التوجه( واالندماج معهم بروح الفريق 

الواحد، لتعظيم الوالء التنظيمي بل لتعظيم االنتماء المؤسساتي المؤثر في ظل قيادة متميزة 

 ريادية مؤمنة بأخالقيات العمل والمسؤولية االجتماعية.

 Social: ينبثق مفهوم الدعم التنظيمي من نظرية التبادل االجتماعيريالدعم التنظيمي واإلدا .ج 

Exchange  والمنفعة المتبادلةBenefits Exchange  وقد ساهمت هذه النظريات في

تفسير الدافع الكامن وراء االتجاهات والسلوكيات الخاصة باألفراد الموظفين اتجاه اإلدارة 

قة بين المصرف والموظفين الموظفين فيه، حيث يبنون المصرفية، الن هذه النظرية تفسر العال

إدراكات عامة عن نوايا المصرف واتجاهاته نحوهم، ومن بينها المعتقدات العامة التي تتحدث 

عن مدى تقدير المؤسسات التي يعملون بها إلسهاماتهم فيها واهتمامها بمصلحتهم وهذا ما يسمى 

ت إدراك الموظفين لطبيعة الدعم التنظيمي من فندق إلى بالدعم التنظيمي المدرك، هذا وقد يتفاو

أخرى ومن عامل إلى أخر وذلك حسب طبيعة هذه المؤسسة المصرفية والنشاط الذي تمارسه 

وفي بعض األحيان حسب حجم تلك المصرف، فقد يبني بعض األفراد إحساسهم بالدعم التنظيمي 

فرص تدريبية للموظفين في المجاالت  على عوامل عديدة مثل: مدى استعداد المصرف لتقديم
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التي تقع ضمن محيط اهتمامهم، أو تشجيعهم على التطوير الوظيفي والترقيات الوظيفية، أو إتاحة 

الفرصة للموظفين ألجل المساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل المؤسسة 

 .45المصرفية ولها تأثير على سياسات العمل فيها

تصف إجراءات التسويق الداخلي الكيفية التي من خاللها تستطيع التسويق الداخلي: إجراءات .2

المؤسسة صنع بيئة عمل داخلية تالئم التسويق الداخلي، فهذه اإلجراءات هي بمثابة البيئة الخصبة 

لنجاح التسويق الداخلي، إن إجراءات التسويق الداخلي تتمثل بترسيخ ثقافة الخدمة المطلوبة من 

مل لدى الموظفين والتدريب الداخلي للعاملين وأخيرا نشر المعلومات التسويقية الى الموظفين. الع

 وفيما يأتي عرض مفصل إلجراءات التسويق الداخلي 

: سياسة االختيار والتعيين: تعد سياسة التوظيف والتي تشمل االختيار والتعيين والتدريب .أ 

إنجازها بكفاءة وفاعلية عالية، ألنها ستنعكس على االستقطاب واالختيار والتعيين و يفترض 

 النشاطات األخرى في المصرف والتي من بينها النشاطات التسويقية.

تعد المهارات التي يمتلكها الموظفون في المصرف من العناصر االساسية االختيار:  (1

 لجودة المنتجات التي تقدمها الى الزبائن.

في سياسة التعيين في المؤسسات المصرفية سوف : إْذ أن األخطاء والتساهل التعيين (2

يكون له انعكاسات على الكثير من األنشطة األخرى كالتدريب والتطوير والحوافز وتقويم 

األداء، وتحقيق الميزة التنافسية والمتمثلة بنوعية الموارد البشرية، تلك الميزة التي يصعب 

 ى رضا الزبون.تقليدها من قبل المنافسين اآلخرين، والتي تقود إل

عبارة عن "مجموعة من اإلجراءات والعمليات تهدف الى اكتساب وتطوير التدريب:  (3

المهارات والمعرفة لدى األفراد الموظفين في المصرف لغرض رفع مستوى أدائهم بما يحقق 

كذلك تدريب الموظفين على ممارسة .46نتائج ايجابية للمصرف والموظفين على حد سواء"

ويمكننا التأكيد العديد من النماذج والسلوكيات المختلفة والتي من شأنها أن تدعم رضا الزبون. 

في هذا المجال على ان البرامج التدريبية وبرامج الحوافز للموظفين يجب ان توضع بشكل 

 يتالءم وحاجات الموظفين. 

مصرف عندما يكون الزبائن في حالة اتصال معهم، ويعد الموظفون الطرف المكمل ألي 

لذلك فأن صورة المصرف تبدأ مع كل فرد من األفراد الموظفين وهي تنعكس بالمقابل أيضا 

في مواقفه وسلوكه تجاه المصرف ولكي ينجح المصرف في هذا االتجاه ويعطي صورة 

الطريق الصحيح  واضحة عن رسالته وأهدافه من خالل سلوكيات وتصرفات الموظفين فأن

والمضمون هو تزويد الموظفين بالمهارات والقدرات المطلوبة ألداء وظائفهم وأنشطتهم 

بالشكل الصحيح. إذ أن كيفية تعامل هؤالء الموظفين وطريقة حديثهم ولباسهم وتعابير 

ً في خدمة الزبائن الخارجيين خاصةً إذا كان هذا  وجوههم وشخصيتهم كل ذلك يؤثر إيجابا

 .47ك متوافقاً مع سياسة المصرفالسلو

: تقوم المؤسسات المصرفية بتوظيف الموظفين الجيدين وتبذل جهدا االحتفاظ رأس المال البشري .ب 

كبيرة في تدريبهم وتطويرهم وتحفيزهم. وتوفر لهم الدعم الالزم بما يضمن مستوى عالي من 
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والخبرات والمهارات  جودة الخدمة الداخلية، والمحافظة عليهم والذين يمتلكون المعارف

 والتجارب والخلق واألبداع واإلبتكار والعالقات اإلنسانية. 

وهذا ما دفع العديد من المؤسسات إلى النظر إلى الموظفين بأنهم زبائن داخليين. توجه إليه 

االستراتيجيات التسويقية التي تسعى إلى توفير بيئة عمل مناسبة وتحقيق الرضا وثم االلتزام 

 الوظيفي.

تشكل الحوافز واالمتيازات التي يحصل عليها الموظفين احد األبعاد الرئيسية لالحتفاظ الحوافز:  .ج 

بهم، واألهتمام بمنح الحوافز سواء أكانت حوافز فردية أو حوافز جماعية مادية أم معنوية لها 

 دور كبير في تحسين مستوى األداء وزيادة الفعالية والكفاءة. وعلى أنها واحدة من أهم

االستراتيجيات التي تضمن والء الموظفين للمؤسسة والبقاء فيها، وان فشل العديد من المؤسسات 

 . 48المصرفية في تقديم خدمة ذات جودة عالية يعود إلى عدم توافر أنظمة فعالة لتحفيز الموظفين

هي الموظفين  إن الطريقة ذات الفعالية األكثر والتأثير األكبر بالزبائننشر المعلومات التسويقية: .د 

أنفسهم الذين يقومون بتقديم الخدمات إلى الزبائن مباشرة. أي االتصال المباشر بالزبون ولذلك 

يتطلب من اإلدارة أن توفر معلومات كافية ودقيقة عن الخدمات الجديدة التي تنوي المصرف 

تفيد منها وايصال المعلومات الضرورية، وتقديم شرح واضح للمنافع التي يس ،49الترويج عنها

 . 50الزبون وبهذه الطريقة تصبح عملية االقناع سهلة من جهة مورد الخدمة إلى الزبون

أن وجود اتصال تفاعلي متبادل للمعلومات بين اإلدارة والموظفين يتوجب وضع آلية معينة، يتم  

 فيها نشر المعلومات إلى الموظفين من دون تغيير في طبيعة تلك المعلومات وتجاوز معوقات

االتصال المتمثلة بالتنفيذ الرديء واالتصاالت الرديئة بين النشاطات التسويقية، وأن أغلب هذه 

المعوقات يمكن حلها بسهولة بوساطة التعليم والتثقيف الجيد للموظفين وتحسين مهارات االتصال 

لزبائن في والتعامل مع الزبائن الخارجيين وإدخال الموظفين الذين هم في حالة اتصال مباشر مع ا

 .51برامج تدريبية مكثفة في هذا االتجاه

 العوامل المؤثرة على حجم الموظفين بالمصارف وجذبهم:.3

يقصد بتلك العوامل التي لها تأثير على تكلفة  العوامل المؤثرة على حجم الموظفين بالمصارف: -أ 

 الخدمة المصرفية، وثم إمكانية المصرف في القدرة على المنافسة وتتمثل باآلتي:

 مستوى التكنولوجيا المطبق في المصارف.    (1

 طبيعة الهيكل التنظيمي للمصارف. (2

 سياسة العمالة التي تتبناها إدارة المصارف. (3

 عدد فروع المصرف ومنافذ التوزيع (4

 مهارات الموظفين بالمصرف. (5

هنا البد من سرد العوامل المؤثرة في جذب العوامل المؤثرة في جذب الموظفين:  -ب 

في مؤسسات مصرفية وأخرى. باإلضافة إلى الراتب والمزايا، المبينة في  للعملالموظفين 

 النحو اآلتي :  ( وعلى5- 13جدول)

 العوامل المؤثرة في جذب الموظفين  (5- 13)جدول
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 .العوامل المؤثرة في جذب الموظفين للعمل في مؤسسات مصرفية وأخرى

  الحصول على فرصة في الترقية والنمو 

  العمل.الرغبة في 

 .فرصة لتحمل المسؤولية 

 .شروط جيدة 

  الشعور بقيام العامل بعمل ما وانه

 اصبح

  .عنصرا مهما في المجتمع 

 .التقدير التام للعمل المنجز 

 .أمان العمل 

 .برنامج تجريبي جيد 

  السمعة الشخصية للعمل في

 المصرف.

 .راتب شهري جيد 

 .مزايا إضافية جيدة 

  افضل.الوصول إلى منزلة ارفع أو 

 .الموقع الجغرافي 

 .ساعات عمل معقولة 

  .مالئم مزاج العامل 

لذلك نؤكد على أهمية التسويق الداخلي كمحور اساسي في عملية التسويق بصفة عامة الن 

الذي يقوم بدور التسويق هو العنصر البشري وان النجاح يتطلب ان يكون العنصر البشري 

بهذا الدور مما سينعكس على االداء التسويقي للمؤسسة القائم بالتسويق قد تم تأهيله للقيام 

ونجاحها في القيام بدوها وامكان المنافسة، اذن البداية الحقيقية للتسويق هي االنطالق من 

التسويق الداخلي بالمصرف وصوالً إلى تحقيق النجاح في التسويق الخارجي للسلع 

 يقي فعال.والخدمات مما يعني إن المنافسة مبنية على اساس تسو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



607 

 

 المبحث الثالث 
 أساسيات التسويق التفاعلي

إن تسويق الخدمات ال يتطلب فقط عملية التسويق الخارجي، بل أيضا التسويق الداخلي  

والتسويق التفاعلي، إذ يشير التسويق الخارجي إلى إستخدام الخدمة والسعر والترويج 

والتوزيع لخدمة الزبائن، ويشير التسويق الداخلي إلى دور المصرف في تدريب وتحفيز 

 .52ير التسويق التفاعلي إلى مهارة الموظفين في تقديم الخدماتالموظفين لديها، فيما يش

 

وردت مفاهيم عديدة عن التسويق التفاعلي وتباينت : 53اوال: مفهوم التسويق التفاعلي 

وجهات نظر الكتاب والباحثون حول المفهوم، بسبب الغرض الذي استخدم من أجله المفهوم، 

 اآلتي : (6-14كما يصورها جدول) والمفاهيموفيما يأتي نورد بعضا من هذه التعريفات 

 مفهوم التسويق التفاعلي  (6- 13جدول)

 التفاعلي التسويق مفهوم الباحث

( 

Churchill، 

G. A. Jr. 

1997: 

108)
54
 

عبارة عن مشاركة الزبون واستجابة القائم بالخدمة، فهما يشكالن حالة 

التفاعل يقدم فرصاً امام التفاعل التي نطلق عليها التسويق التفاعلي، وهذا 

 للوصول إلى نتائج إيجابية لدى متلقيها، وكسب رضاهم مقدم الخدمة

(Baron & 

Harris، 

1995: 38)
55
 

هو العالقات الشخصية المتبادلة التي تتطور بين الزبون ومقدم الخدمة 

 لبلوغ األهداف وتحقيق المصالح المشتركة.

) العالق، 

2003 :28 )
56
 

مخاطبة الفرد والتذكر واسترجاع استجابته ومخاطبة هو القدرة على 

 الفرد ثانية اخذين في االعتبار فرادة استجابته.

) هاواري، 

2004 :6 )
57
 

تسويق أكبر عدد من المنتجات الى للمستهلكين الحاليين والمحتملين، 

وهذا هو جوهر التسويق الجديد، فبدال من االهتمام بواحدة من احتياجات 

عي وراء اشباع حاجة واحدة لدى أكبر عدد منهم، يركز الزبائن والس

التسويق التفاعلي جل اهتمامها على زبون واحد إلشباع أكبر عدد من 

 احتياجاته، وبهذا ينصب التركيز من المنتجات لينصب على الزبون.

على الجانب المتخصص بمهارات الموظفين بغية تقديم أفضل  58 (Kotlerوركز كوتلر ) 

خدمة للزبون بما يعزز من إسهامات قسم التسويق من خالل قيام الفرد بالدور المعهود إليه 

 وصوالً إلى تمكين الزبون من تثمين جودة الخدمة المقدمة إليه. 

المقدمة الى الزبائن تعتمد يتضح ان مفهوم التسويق التفاعلي مرتبط بفكرة أن جودة المنتجات 

 بشكل أساسي ومكثف على جودة التفاعل والعالقة بين الزبون والمصرف.

                                                           
  مقدم الخدمة المصرفي: وهم األفراد العاملون بالمصرف، والذين يحتكون بشكل مباشر وغير

انجاز معامالت  مباشر مع الزبائن، وتقع عليهم مسؤولية تقديم الخدمة بأعلى مستوى من الجودة، و  

 األفراد بالسرعة المطلوبة
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 :59ركز على قاعدتين متداخلتين هماتثانياً: قواعد التسويق التفاعلي: 

 قواعد التسويق التفاعلي  (7- 13جدول)

 قاعدة مزيج الزبائن قاعدة مزيج اإلشباع

وتعني أن الهدف الحقيقي من المعلومات  
المتراكمة لدى المؤسسات بشأن الزبائن، 
هو إيجاد المزيج األفضل للحاجات التي 
يجب إشباعها، ويتحتم على المؤسسة 
تحقيق التوازن بين قدراتها على تقديم 

 خدمات جديدة وبين متطلبات مستهلكيها.
وطبقا للتسويق التفاعلي يمكن للمستهلكين  
حصول على الخدمة نفسها والتعامل مع ال

مقدمها على الرغم من امتالكهما السمات 
الديموغرافية نفسها، ولكنهما ال يقومان 
بطلبها بالطريقة نفسها، بل يطلبان خدمتين 
مختلفتين، وإن لكل منهما طريقة مختلفة 

 في إستخدامها.

إن بعض الزبائن أكثر ربحية من غيرهم، ويتم 
بون بناء على مدة تعامله مع حساب ربحية كل ز

المؤسسة، وذلك بتطبيق حسابات القيمة الحالية على 
نسبة التكلفة / العائد التي يسببها الزبون، وان القيمة 
الحالية له وهي قيمة الدخل المستقبلي المتوقع الذي 
ً منه القيمة الحالية للنفقات المستقبلية  يولده مطروحا

الجدير بالذكر أنه من الذي يسببه االحتفاظ به، ومن 
غير الممكن حساب القيمة الحالية ألي زبون بدقة 
كافية، إذ إن الغرض من هذا المفهوم يكمن في األخذ 
بنظر االهتمام من قبل المؤسسة، ال أن يحاول حسابه 
بطريقة رقمية. وينبغي عليه أن يشرع في تقديره ال 
 في قياسه، ألن هذا المفهوم يستند إلى احتماالت لم

 تتحقق بعد. 

 

يشهد العالم تحديات واسعة النطاق اليوم كزيادة حدة ثالثاً: عناصر التسويق التفاعلي: 

التنافس بين المؤسسات وظهور عولمة االقتصاد وانتشار تقانة المعلومات وشبكة االنترنيت 

واالتجاه نحو اقتصاد المعرفة، أصبح السيطرة على األسواق أمرا صعبا، كما ان تلك 

التي تنتجها وتقدمها المؤسسات  تجاتالمنالتحديات وثورة االتصاالت ادت الى تغيير طبيعة 

مما تتطلب ذلك تغيير العالقة التي تربط المؤسسة بالزبائن واتضح دور التسويق  .الى الزبائن

دراسة الزبون ومتابعته استنادا  60على مستوى المؤسسة، وتغيرت أسسه وقوانينه من خالل

لتعامل نفسها دون تكاليف على قواعد البيانات لدراسة انماط الشراء لكل زبون في لحظة ا

اضافية وايضا التفاعل مع الزبون للتعرف على الرغبات والتفصيالت المستقبلية. فضال عن 

تفصيل السلع والخدمات: حيث تؤدي التكنولوجيا المعاصرة الى توافر سلع وخدمات متماثلة 

 :التيةومختلفة ايضاً، ان التسويق التفاعلي ال يتحقق اال من خالل توفر العناصر ا

تبادل المعلومات بين المؤسسة والزبون بحيث تساعد هذه المعلومات على معرفة  .1

 احدهما باألخر 

 وجود اتصاالت متبادلة ومستمرة بين الزبون والمؤسسة. .2

ادوات االنتاج. مكنت هذه االدوات المؤسسات من تحقيق الرغبات المتعددة والمتنوعة  .3

 سوف يحقق للمؤسسة الفوائد االتية: للمستهلكين. وان إستخدام هذه االدوات 

 تكريس والء الزبائن للمؤسسة. -أ 

 اقامة الحواجز في وجه المؤسسات المنافسة حالياً ومستقبلياً. -ب 
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 تفصيل منتجاتها وتطويرها وطرحها وفقاً لرغبات وحاجات زبون على حدة. -ج 
 

في التسويق هناك خمسة أسس أساسية لتحقيق النجاح رابعا: اسس نجاح التسويق التفاعلي: 

 :61التفاعلي كما يوضحها الشكل اآلتي وهي

 
 نجاح التسويق التفاعلي.( اسس 1-13شكل )

: تعتمد المؤسسات على القنوات التفاعلية )مثل شبكة ايجاد القيمة المتبادلة -1

االنترنيت( التي تعد مطلوبة بشكٍل كبير ألنها تساعد الزبائن في السيطرة على مناهجهم 

التسويقية، وإن عدم تلبية ما يريدونه من خالل تلك القنوات سيجعلهم يتحولون إلى 

 مؤسسات أخرى. 

المؤسسة وبين احتياجات الزبائن، من خالل  يتطلب خلق القيمة المتبادلة بين أهداف

 االطالع على أفكار الزبائن وتصوراتهم.

يقوم المستهلكون بقراءة األوساط اإلعالمية الممارسات )الخبرات( بدل الرسائل:  -2

القديمة ومقارنتها مع الوسائل اإلعالمية الجديدة والتفاعل معها، بوجود توقعاتهم 

التوقعات ستكون أكبر مما يستطيع تقديمه، لذا فإن الخبرة التفاعلية وتطلعاتهم فإن هذه 

الضعيفة يمكن أن تحطم وبسرعة العالقة التي بنيت خالل سنوات باستعمال وسائل 

 اإلعالم التقليدي.

: يعد الحصول على المعلومات والخدمات الخاصة بالزبائن في اإلرسال والتوزيع -3

أمرا مهما للتسويق التفاعلي وبما يالئم خلق الخبرات  الوقت المطلوب والمكان الصحيح

في هذا الجانب. كما أن المؤسسات كافة تسعى إلى تبني شبكات مكثفة بمواقعها مع 

محاولة جذب الزبائن وتحويلهم باتجاه تلك الشبكات والمواقع. ولعل االستراتيجية األكثر 

، بحيث يكون On-lineمواقع فاعلية تكمن في توزيع مواقع الشبكة وممارساتها إلى 

 المستهلكون المستهدفون أكثر حاجة لها وذلك للمساعدة في تلبية احتياجاتهم.

: إن إحدى مزايا التسويق التفاعلي هي قدرة المؤسسة على قياس التوجه نحو الكمال -4

وتحسين نتائج أعمالها ومستهلكيها، والذي يطلق عليه التوجه نحو الكمال، وبما يمكن 

سسة من تقديم قيمة أكبر لمستهلكين آخرين في الوقت الذي يتم فيه الحصول على المؤ

 دور المؤسسة، فضالً عن ذلك فإنه يجب وضع مقاييس خاصة للمستهلكين لتقييم ذلك.
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إن التسويق التفاعلي الحقيقي يتطلب المزيد من العمل الذي تقوم بها التكامل الجديد:  -5

ـ )التكامل الجديد( الذي يتطلب إستخدام تقانات متزامنة المؤسسة حالياً. ويسمى ذلك ب

مترافقة متكاملة، فضالً عن البيانات والقنوات المختلفة لتحسين قدرة المؤسسة على تقديم 

 الخبرات إلى الزبائن المطلوبين في الوقت الصحيح والمواقع الصحيحة.
 

اً مع اسس التسويق التفاعلي، تماشي خامساً: خطوات عملية التفاعل بين المؤسسة والزبائن:

 يمكن تحقيق عملية التفاعل بين المؤسسة والزبائن من خالل اعتماد الخطوات اآلتية : 

ً لذلك،  .1 ضرورة قيام المؤسسة بقياس حصتها من الزبون ال حصتها من السوق. ووفقا

يشتريها فإن على مدير التسويق عدم القيام بقياس أدائه بناء على نصيبه من الخدمات التي 

 كل زبون، بل بناًء على نصيبه من الزبائن الذين يشترون فقط الخدمة نفسها.

ضرورة التمييز بين الزبائن وعدم االكتفاء بالتمييز في الخدمات يؤدي الى تمتع زبائن  .2

المؤسسة بمزيج مناسب من اإلشباع في المجاالت المختلفة، مما يصعب عليهم التحول إلى 

 مؤسسة أخرى. 

اتصال المؤسسة بالزبائن وتجاوز كافة الحواجز التي تفصل بينها وبين ضرورة  .3

الزبائن لمعرفة احتياجاتهم، إذ يمكن للزبون أن يتذكر عنوان البريد اإللكتروني للمؤسسة 

 حتى لو كانت المؤسسة تتعامل من خالل سلسلة طويلة من الموزعين.

تاج خدمة واحدة لماليين ضرورة إستخدام المؤسسة اقتصاديات الحجم الكبير، وإن .4

الزبائن المتشابهين، أي أنها تنتج كميات كبيرة من الخدمات لتقلل من متوسط كلفة الوحدة 

الواحدة، بما يحقق هامش ربح أكبر. أما المؤسسات التفاعلية فتستخدم اقتصاديات المجال 

 زبائنها.الكبير، أي أنها تطرح سلعاً أو خدمات متنوعة في مجال واحد طبقاً لتفضيل 

ضرورة تحديد االحتياجات الحقيقية للمستهلكين قبل تقديم الخدمات. وتعد هذه من  .5

المسائل المهمة التي توصف بأنها بديل عن تصنيع الخدمات وتصميمها، ثم البحث عن 

الزبائن. ال بد للمؤسسة أن تعطي لمستهلكيها القدامى مزايا محددة. وهنا ال بد من أن تركز 

 هذه الفئة من الزبائن على مجموعة من الخدمات التي تميزهم. المؤسسة إزاء 

ضرورة تركيز المؤسسة على بناء عالقات جيدة مع الزبائن، وتعميق التفاعل  .6

اإليجابي اللذين يعدان السبيل الوحيد لتفوق المؤسسة على المنافسين، إذ أن التسويق 

  ة والمستقبلية.التفاعلي يعني أن تكون مستعدا لمواجهة المفاجآت الحالي
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 الرابع عشر الفصل
 أساسيات التسويق العالئقي والخارجي

 بيري هو استخدمه من أول و ،1983  سنة في بالعالقات التسويق لمفهوم ظهور أول كان

Berryعلى والحفاظ وتطوير إلنشاء تهدف التي التسويق أنشطة جميع" أنه على وعرفه 

 . 62المؤسسات بينالناجحة  العالئقية التبادالت

ان التسويق بالعالقات هو أحد أشكال أو أنواع التسويق وتم توليده من خالل تسويق االستجابة 

المباشرة بإتجاه التسويق بالعالقات والتركيز على رضا الزبائن و بدالً من عالقات الصفقات 

يوسع االتصال إلى والبيع. وتميزه عن ألنواع األخرى بالقيمة طويلة المدى لعالقات الزبائن و

ما وراء الرسائل اإلعالنية المتطفلة والرسائل الترويجية، في ظل التسويق اإللكتروني، ومع 

نمو برامج ومنصات اإلنترنت والهواتف المحمولة، استمر تسويق العالقات في التطور حيث 

دارة العالقات تفتح التكنولوجيا المزيد من قنوات االتصال التعاونية واالجتماعية مثل أدوات إ

 . ي63مع الزبائن التي تتجاوز التركيبة السكانية وجمع بيانات خدمة الزبائن

تسويق العالقات ليشمل التسويق الداخلي، مزيج من تحسين البحث والمحتوى  إتسع  

 االستراتيجي العالقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي وتطوير التطبيقات. 

الترتيب حيث يكون لكل من المشتري والبائع مصلحة في تبادل  يشير التسويق بالعالقات إلى

أكثر إرضاًء. يهدف هذا النهج إلى تجاوز عملية تبادل ما بعد الشراء مع الزبون من أجل 

إجراء اتصال أكثر ثراًء من خالل توفير عملية شراء أكثر مخصصة، بإستخدام التجربة 

قة طويلة األمد مع الزبائن يميز التسويق إلنشاء عالقات أقوى. التركيز الرئيسي على عال

 عبر العالقات عن تقنيات التسويق األخرى.

( 1983تم اقتراح هذه التقنية ألول مرة من قبل علماء التسويق األمريكيين بيري ) 

( في مؤتمر حول مجال تسويق الخدمات بأن 1983(. جادل بيري )1985وجاكسون )

يقي للمؤسسات للحصول على عالقات فعالة مع الزبائن التسويق عبر العالقات هو نشاط تسو

والحفاظ عليها وتعزيزها. بعد دراسة طويلة األمد حول عملية التسويق الخاصة بصناعة 

الخدمات، تم التوصل إلى أن الهدف النهائي للتسويق المؤسسي ليس فقط تطوير زبائن جدد 

. في النهاية، الهدف هو تحسين ولكن أيًضا التركيز على الحفاظ على الزبائن الحاليين

المصالح طويلة األجل لكال الطرفين من خالل العالقات التعاونية. وتجدر االشارة بأن تكلفة 

الحفاظ على زبون قديم أقل بكثير من تكلفة تطوير زبون جديد وأن الحفاظ على عالقة مع 

 المستهلكين القدامى أكثر اقتصادا من تطوير زبائن جدد.

( بتعديل المفهوم في جانب التسويق الصناعي. وجادل بأن جوهر 1985) قام جاكسون

تسويق العالقات هو جذب وإنشاء والحفاظ على عالقة وثيقة مع زبائن المؤسسة في ضوء 

إدامة العالقات وصيانتها الفعلية للزبائن الحاليين، مما يخلق اهتماًما طويل األجل بالمنتج. 

للزبائن وجذب زبائن جدد على المدى الطويل، لتحقيق  واالعتراف بالتطور الديناميكي

 .64المنافسة في السوق
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ركز التسويق من الناحية التقليدية على عمليات التبادل بين المؤسسة والزبائن، إال أن طبيعة 

الدور الذى يؤديه الموظفين بالمؤسسة في تحديد مستوى الجودة ومدى رضاء الزبون عن 

لنظر إلى شكل آخر من أشكال التبادل وهو ما يمكن أن يتم بين العرض التسويقي قد وجه ا

 المؤسسة والموظفين بها.

ونظراً للسمات الخاصة التي تنفرد بها الخدمات، فإن الطرق التقليدية لممارسات التسويق  

( تعتبر ذات فعالية (External Marketing،Outbound Marketingالخارجي 

الخدمات قياساً على السلع المادية، حيث أن أداء الموظفين في محدودة عند تطبيقها في مجال 

مجال الخدمات يمثل المنتج الذى يشتريه الزبون الخارجي وأحد الوسائل الرئيسية التي 

 تستخدمها المؤسسة لتحقيق التميز في السوق.

جي، يمثل التسويق بالعالقات تحوال في اتجاه المفاهيم التسويقية نتيجة التطور التكنولو

  .وتحرير األسواق واشتداد المنافسة العالمية وإدراك أهمية االحتفاظ بالزبائن
وخاصة الخدمية منها في الوقت الحاضر وال  مؤسساتزاد االهتمام بالتسويق الداخلي في ال

سيما بعد بروز دور التسويق الداخلي وأهميته في الحصول على أفراد ذوي قدرات ومهارات 

 تحمل المسؤولية وتقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة للزبائن. عالية قادرين على 

ان مدخل تسويق العالقة يلفت االنتباه ليس فقط إلى أهمية االحتفاظ بالزبائن وإنما أيضا إلى 

أهمية استقطاب الزبائن مع التركيز على تطوير عالقات طويلة األجل وحميمة مع الزبائن 

 القائمين أو الحاليين. 

ظل المنافسة الشديدة تؤكد جميع المؤسسات باختالف المجاالت التي تنشط فيها، على ففي 

هميته أهمية العناية بالزبائن ودورهم في التخطيط اإلستراتيجي للمؤسسة، وهو دور تزداد أ

 على مستوى مؤسسات الخدمات. 

لهم الى زبائن وتحوي اإلحتفاظ بوالء الزبائنن نجاح المؤسسات الخدمية يعتمد على قدرتها ا

هي بوضوح ميزة تنافسية  كما هي في المصارف والمنشآت المالية األخرى التي و ،مخلصين

فهي ال  .متقدمة في عالقة متفاعلة ومتناميةتبدو كخطوة  تستخدم نماذج تسويق العالقات

تكتفي باستقطاب الزبائن فقط، وإنما تعمل على تطوير وتعزيز عالقات طويلة األمد معهم 

لتضمن لنفسها البقاء والنمو واالستمرار. فمن خالل التسويق بالعالقات بإمكان مؤسسات 

الخدمات تعزيز أدائها الداخلي الموجه للموظفين، وكذا تعزيز أدائها الخارجي الموجه 

  .65للزبائن

ت او الصفقات ن المدخل والحالة هذه ينطوي على درجة تركيز التسويق من تركيز معامالا

 Relationship)إلى تركيز بالعالقات  (Transactional Focus)التجارية  

Focus) مع التأكيد على االحتفاظ بالزبون، وتقديم خدمة راقية ومتميزة إلسعاد وإشباع ،

 تمسكه بمؤسسة الخدمة )مورد الخدمة (.رغباته واحتياجاته، وتعزيز 

 و ومورد الخدمة معاً (.  فالجودة هنا هي الشغل الشاغل لكافة أطراف العالقة )الزبون 
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كما لم يعد بالمعامالت. فانه لم يعد مقبوالً أو مالئماً التركيز على التسويق  ،وفي هذا اإلطار

سويق العالقات فان ت ،السياق أيضاً مقبوالً ربط الجودة بإنتاج الخدمة حصراً. وفي هذا 

الخدمة  مؤسساتالصريح باألهمية القصوى التي تعيرها  ينطوي على اإلقرار االعتراف

والعمل على حماية هذه القاعدة بأي ثمن باعتبارها تمثل أصول أو  ،لقاعدة الزبائن القائمين

بمفهوم تسويق  الخدمة بالذات مؤسساتوبخصوص أسباب اهتمام  ،موجودات منظمة الخدمة

فأن ذلك يعود للتقدم الهائل في الثورة المعلوماتية التي وفرت قواعد بيانات شاملة  ،العالقات

صارت تلجأ إلى قواعد المعلومات  ،الصغيرة والكبيرة ،مؤسسات. فالووالئهمعن الزبائن 

ا إن مفهوم تسويق العالقة ينطوي على ضرورات تقريب المسافات م .لهذا الغرض بالذات

هذه هي العناصر  ،خدمة الزبون وجودة الخدمة ،هي التسويق ،بين ثالثة عناصر حيوية

المؤلفة الستراتيجية تفعيل النشاط وتحقيق أعلى مستويات ودرجات المنفعة من خالل 

 ،66العالقات التبادلية

 .على النحو اآلتي: هيعلى ثالث مباحث أساسية  لقد جاء هذا الفصل

 المبحث األول: أساسيات استراتيجيات التسويق بالعالقات )العالئقي( 

 المبحث الثاني: أساسيات في ادارة عالقات الزبون

 المبحث الثالًث: أساسيات التسويق الخارجي 
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 المبحث األول
 استراتيجيات التسويق بالعالقات )العالئقي(

بالعالقات، لكنها تضع الزبائن في قلب الحملة التسويقية. تختلف استراتيجيات التسويق 

تتضمن أفضل اإلستراتيجيات التعرف على عمالئك وإنشاء حمالت توفر شيئًا ذا قيمة لهم، 

 وتوفر خدمة زبائن رائعة، وتخصيص االتصاالت.

 

بغض النظر عن نوع الحملة التسويقية التي تبنيها، فإن التسويق  منفعة الزبون أوالً:.1

العالقاتي يضع الزبائن في المرتبة األولى. تتضمن هذه اإلستراتيجية التعرف على 

عمالئك ثم بناء حمالت حولهم واهتماماتهم. بدالً من منح الزبائن عرًضا ترويجًيا 

 ون ذا قيمة لهم.للمبيعات، فإنه يمنح الزبائن شيئًا يهمهم أو يك

: لدى الناس العديد من الخيارات عندما يتعلق األمر امنح الزبائن أكثر مما تبيعه.2

األكثر نجاًحا أنها بحاجة  مؤسساتباألعمال التجارية التي يختارون الشراء منها. تعرف ال

عاية إلى منح الزبائن أكثر من المنتج أو الخدمات التي يبيعونها ؛ يحتاجون إلى تقديم الر

واالهتمام والمشاعر. هذا يجعل من السهل خلق الوالء، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة 

 المبيعات المستقبلية.

يتطلب تسويق العالقاتي الناجح  إضفاء الطابع الشخصي على االتصاالت والعروض:.3

معرفة عمالئها كأفراد. للتحدث إليهم على هذا النحو، يقومون بتجميعهم  مؤسساتمن ال

وصياغة الرسائل  –يشار إليها غالبًا باسم تجزئة السوق  –سب االهتمامات أو العادات ح

 التي يتردد صداها معهم.

خدمة الزبائن هي فرصة لبناء عالقات إيجابية مع الزبائن.  تقديم خدمة زبائن رائعة:.4

رائعة  عادةً ما يتواصل الزبائن عندما يواجهون مشكلة، لذلك من خالل توفير خدمة زبائن

 بناء العالقات أو إعادة بنائها. مؤسساتتساعد الزبائن، يمكن لل

هناك عدة أبعاد للتسويق بالعالقات تتمثل لتقوية العالقات بين المؤسسة والزبائن وتحقيق 

 الجودة والتحسين المستمر بها ومعالجة شكاوي الزبائن وممارسات التسويق الداخلي.

ى التسويق الداخلي، والذي يستخدم توجًها تسويقيًا داخل ْذ يؤكد التسويق بالعالقات علإ

المؤسسة نفسها. تحدد العديد من سمات التسويق عبر العالقات مثل التعاون والوالء والثقة 

 :كلمات الزبائن الداخليين وأفعالهم. وفقًا لهذه النظرية

في نفس  يعد كل موظف وفريق وقسم في المؤسسة مورًدا وزبونا للخدمات والمنتجات 

الوقت. يحصل الموظف على خدمة في نقطة ما في سلسلة القيمة ثم يقدم خدمة لموظف 

آخر على طول سلسلة القيمة. إذا كان التسويق الداخلي فعاالً، فإن كل موظف يقدم ويتلقى 

 خدمة استثنائية من وإلى الموظفين اآلخرين.

 االحتفاظ هدف وتحقيق قياس إلى تحقيق أهداف عديدة مثل": )يسعى تسويق العالقات:  

 تسرب أسباب عملية بطريقة إدراك - .بالزبائن االحتفاظ وإجراءات سياسات دعم -.بالزبائن
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 Safety net خالل من بالزبائن لالحتفاظ ودائمة مستمرة برامج إعداد -الزبائن

programs وحل ومتابعتهم الزبائن مع التعامل على كيفية الموظفين وتأهيل تدريب 

 خالل:  مشاكلهم. من

 إشباع -المربحين المستهدفين الزبائن جذب -المستهدفة السوق اختيار -الكلية السوق تجزئة -)

 والءه(. وتعزيز دعم -بهم االحتفاظ -الزبائن هؤالء حاجات

 كما أنه يساعد الموظفين على فهم أهمية أدوارهم وكيفية ارتباط أدوارهم بأدوار اآلخرين.

إذا تم تنفيذه بشكل جيد، يمكن أن يشجع كل موظف على رؤية العملية من حيث تصور  

 الزبون للقيمة والمهمة االستراتيجية للمؤسسة.

فضال عن ان برنامج التسويق الداخلي الفعال يعد شرًطا أساسيًا لجهود التسويق الخارجي  

التسويق الجيد يضع زبائنه في بغض النظر عن المستوى الذي تركز عليه، فإن . 67الفعالة

 قلب جميع الحمالت واالستراتيجيات.

يجب أن يبدأ العمل بالتسويق األساسي لبناء قاعدة زبائن ثم العمل من خالل الخطوات 

المتبقية للتعرف على عمالئهم وتقديم أفضل منتج وخدمة وتجربة ممكنة. سيؤدي هذا في 

  النهاية إلى بناء الوالء.

 

إن معادلة النجاح لمصرف القرن الحالي تقوم في أوالً: تطور التسويق العالئقي ومنهجه :  

المقام األول على مدى صحة العالقة بين المؤسسات واألطراف ذات الصلة خاصة الزبائن، 

األمر الذي أدى بالمؤسسات على اختالف أصنافها إلى انتهاج استراتيجيات في مختلف 

 :أقسامها منها

راتيجية في تحسين إدارة العالقة مع الزبون باعتبارها إستراتيجية تهدف إلى تمتين إست 

وتوطيد العالقة مع الورقة الرابحة في السوق إال وهي الزبون وهذا األخير أصبح يحتل 

 الصدارة في اهتمامات المؤسسات الهادفة للنمو واإلستمرار في ظل محيط تشتد فيه المنافسة. 

جاء هذا المبحث في توضيح وتحديد مدى أهمية إدارة عالقة الزبون في من هذا المنطلق 

تحقيق أهداف المصرف في ظل الظروف االقتصادية الراهنة، وقد تم التوصل إلى أن 

المصرفي عمل على تحسين جودة العالقة مع الزبون وإعادة النظر في االستراتيجيات 

جدد، وكمخطط واضح تحقيق زبائن جلب المنتهجة لتحقيق رضا الزبون الحالي والهدف إلى 

الربحية كنتيجة منطقية، إذا فزبون اليوم يحدد مكانة المصرف ضمن السوق المصرفي، كما 

 .يحدد أهدافه المستقبلية

أن تطور ممارسات إدارة عالقات الزبون، بدأت بمراحل تطور التسويق العالئقي:  .1

الدراسات الى إن ظهور الممارسات مبكرة جداً قبل نشوء المفهوم، إذ تشير الكثير من 

(  John Henry Patterson( على يد )1884األولى لهذا المدخل كانت في عام )

 في مجال العروض المبدعة للمبيعات وانصبة المبيعات الخاصة. 
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في حين   .(1911( بحث قرارات الزبون عام )Henry Jamisonثم قدم بعد ذلك)

بعدها جاء دور  .(1947المؤقت اليومي عام )( وقدم Morris Porkinلحقهم )

(Arnold Roldexعام) بمشروع البطاقات. ثم واصل المرحلة اآلتية 1950 ،

(Remington Rand( عام )وقدم أول حاسبة شخصية لتطبيقات األعمال 1952 )

(، بعدها وفي عام Pat Sullivan( كان أول اتصال تجاري )1984وفي عام )

 Net scapeة األولى إلدارة عالقات الزبون اإللكترونية )نطلقت الشرار( إ1994)

Navigator ( عندما استخدم الـ،)cookies( على)web .) 

وبعد دخول عالم األعمال في إعصار التطور التكنولوجي الهائل، كانت بداية المرحلة 

 Customer Relationshipالحقيقية لتطبيقات إدارة عالقات الزبون 

Management (CRM)68 . 

( في حالة الرواج في منتصف التسعينيات مرت بتطور معنوي. إذ CRMوبعد دخول)

(، إذ ظهرت CRMشكلت المرحلة األولى أو ما يسمى الجيل األول: الطريقة الوظيفية )

فيها قوة البيع المؤتمتة، تناولت هذه المنتجات وظائف تسبق البيع )مثل االحتفاظ ببيانات 

الهاتف وإصدار أوامر البيع(، وكذلك خدمات الزبون ودعمه، الزبائن والتسويق عبر 

تناولت هذه البرامج أنشطة ما بعد البيع ) مثل مكاتب الدعم والمساعدة، ومركز االتصال 

والمكالمات الهاتفية ودعم الخدمة الميدانية ( وعادة ما كانت تعمل قواعد بيانات 

 ألخرى.بمعلومات زبائن محددة معزولة تماماً عن النظم ا

أما الجيل الثاني )طريقة الواجهة األمامية لمواجهة الزبون(، التي تمثل تقنية شبيهة  

بتخطيط موارد المنشأة بتكامل عدد من النظم الفرعية المستقلة المختلفة في مجموعة 

 واحدة. وتتناول احتياجات األعمال من الواجهة األمامية لمواجهة الزبون في المؤسسة. 

إنتاج حالة فردية لكل التدخالت مع الزبون، مستقلة عن الغرض من وكان الهدف 

االتصال ) ما قبل المبيعات، أو مبيعات العملية الجارية، أو خدمة ما بعد البيع (، أو 

وسيلة االتصال )الهاتف، أو البريد اإللكتروني، أو اإلنترنت، أو أي قناة أخرى(. و 

التسعينات من القرن الماضي. وفي الحقيقة،  للجزء األكبر، لم يتحقق هذا الهدف خالل

 (. CRM(، وما تالها بدأ يظهر المزيد و المزيد من توضيح تقنية )1999منذ عام)

(، بدأ 2002في حين بدأت مرحلة الجيل الثالث )الطريقة اإلستراتيجية( مع نهاية ) 

المتحققة تقل ( يزداد، وكانت الفجوة بين القيمة المدركة للزبائن و القيمة CRMسوق )

 بسرعة.

وأصبحت التنظيمات تكامل نظم الواجهة األمامية لمواجهة الزبون مع نظم الواجهة  

 الخلفية وكذلك مع الشركاء والموردين. 

( دفعة قوية، باآلتي من CRMكما ساعدت تقنية تكامل تقنية االنترنت في إعطاء )

( االستراتيجية بشكل أفضل بكثير من CRMالممكن إن تستفيد المؤسسات من تطبيقات )

 الحلول التقنية األخرى. 
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لقد ظهرت مفاهيم تسويقية حديثة والمتمثلة في إدارة الجودة الشامل بالعالقات في محاولة 

تعظيم الربح في المدى البعيد من خالل بناء عالقات طويلة األجل مع مختلف الجهات 

ف بمراحل عديدة أثرت في أنشطتها وأصحاب المصالح المشتركة، فقد مرت المصار

 الداخلية والخارجية وما دفعها إلى االهتمام بالنشاط التسويقي وإستراتيجاته. 

ومن بين العالقات الناتجة ما يعرف بإدارة عالقات الزبائن والتي تعني القدرة على 

على الحوار المستمر مع الزبائن في مجال المصرف باستعمال تشكيلة أدوات التي تساعد 

البقاء واالتصال الدائم مع الزبون فضال على قدرتها على كسب الزبائن الجدد واالحتفاظ 

بالحاليين مما يزيد من رضاهم ويعزز من والئهم ويزيد من القيمة المسلمة لهم، حيث 

أصبح تحقيق رضا الزبون وتلبية حاجاته وهو الهدف الرئيسي للمؤسسات الراغبة في 

 استقرار وإستمرار.

د الهدف الحقيقي من أي مشروع تقوم به المؤسسة عند تطبيقها لفلسفة إدارة عالقات يع

الزبائن هو خلق زبائن والحفاظ عليهم وزيادة والئهم وعمق العالقات معهم هو سر نجاح 

أو فشل مهمة أكثر أهمية وعليه يتعين على المؤسسة اتخاذ كل اإلجراءات لتحقيق ذلك 

 مع الزبون. في إطار ما يعرف العالقة 

إْذ تساعد إدارة عالقات الزبون المؤسسات في دعم أسواقها من خالل التوجه لكسب 

أفضل الزبائن وادارة حمالت تسويقية بأهداف واضحة وموضوعية لتحقيق ميزة تنافسية 

لمواجهة المنافسين فضال عن كونها تعد من مصادر الربح. وايضا تساعد إدارة عالقات 

على نوعية الزبون وتحليل البيانات التي تخصه مما يساهم بفاعلية  الزبائن في التعرف

 في تغيير إستراتيجية المؤسسة في عملياتها المختلفة ومنها بشكل خاص. 

كذلك تزود إدارة عالقات الزبائن العاملين بالمعلومات لسد حاجة العمليات لمعرفة 

 .69والزبون بشكل فعالالزبون وفهم احتياجاته وبناء عالقة وطيدة بين المؤسسة 

 الزبائنإدارة عالقات  منهج يساعد منهج التسويق التقليدي والتسويق العالئقي: .2

(CRM) 

المؤسسات على تحسين العالقات مع الزبائن الحاليين واكتساب زبائن جدد مرتقبين  

 ومتوقعين بشكل أسرع.

أو منهج المعامالت كما  (Traditional Marketing) 70منهج التسويق التقليدي .أ 

هيمن على دراســــة التسويــق منــذ عقود  (Transaction Approach)يسمى 

 طويلة. 

 و ،(MCcarthy & Perreaultإذ ركــزت الطبعـــات األولـى مـــــن كتابــــات 

Kotler و(Stanton  في أمريكا الشمالية على التسويق المكثف لمنتجات ذات عالمة

تجارية معينة مع وجود درجة عالية من الطلب في األسواق تتالءم مع بذل الجهود 

 واق. التسويقية المالئمة لهذا النمط من األس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1
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إذ أعتمد ذلك المنهج على فكرة اقتناص الفرص التسويقية السريعة، والسعي الدائم الى 

جذب الزبائن الجدد، ويتم التعامل في أغلب األحيان بشكل مؤقت، ال يمتع بصفة الدوام 

 واإلستمرارية

،  (Hit &Run Marketing ) استراتيجية اضرب واهربأي انها تقوم على 

ل عملية تبادلية مع الزبون هي فرصة بحد ذاتها دون االهتمام بعملية وبذلك فهو يعد ك

. لقد جاءت البشائر األولى لظهور األطر الفلسفية العامة لمفهوم 71التواصل المستقبل

( والتحول من المفهوم التقليدي الى مفهوم Berryالتسويقي العالئقي، ومع كتابات)

مع الزبائن، من خالل التأكيد على الجودة جديد يقوم على بناء عالقات طويلة األجل 

والخدمة واإلبداع واالبتكار الدائم، لتحقيق ميزة تنافسية في ظل أسواق تتصف بشدة 

 .72الصراع التنافسي، وزيادة الوعي لدى الزبائن

لذا يحظى مصطلح إدارة عالقات الزبون مكانة غير ثابتة بين كونه مجموعة من 

يها أي تبادل بين البائع والمشتري بأنه عالقة، وكونه أساليب التسويق التي يوصف ف

فلسفة أساسية من فلسفات التسويق تتعلق بجوهر المفهوم التسويقي من خالل التركيز 

 .73على الزبون طوال مراحل حياته

الفروق بين  التقليدي التسويق الفروق بين مفهومان نعقد مقارنة وذكر  هنا من المناسب

 التسويق ومفهوم Transactional Marketing (TM) التقليدي التسويق مفهوم

( وعلى 2-14كما يكشفها جدول) :Relationship Marketing (RM) بالعالقات

 النحو اآلتي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  استراتيجية اضرب واهرب: يتم إستخدامها من قبل المؤسسات عادة لدخول سوق محدد تستطيع من

خالله تحقيق أرباح عالية والخروج منه عند إنخفاض تلك األرباح. وقد تقوم بعض المؤسسات المنافسة 

محددة وذلك بدخولها إلى السوق التي تقوم هذه المؤسسة  بإستخدام هذه اإلستراتيجية لإلضرار بمؤسسة

 بخدمته لإلستفادة من أرباح ذلك السوق ومن ثم الخروج منه قبل أن ترد المؤسسة على هذا الهجوم. 

 



619 

 

 التسويق ومفهوم (TM)التقليدي التسويق ( الفروق بين مفهوم2-14جدول ) 

 .(RM)بالعالقات 

 
 

مدخل ومنهج إدارة عالقات الزبون يتسم بالشمولية ان منهج إدارة عالقات الزبون  .ب 

الى  75Berryوقد أشار .74بهدف خلق والمحافظة على وتنمية العالقات مع الزبائن

تضمنتها الدراسات السابقة  واسعة،( ضمن ثالث مناهجCRMلثالثة مستويات من )

 االتي: (1-14)كما يوضحها الجدول

 Customer Relationship( مستويات ادارة عالقات الزبون1-14جدول)

Management  

 المستوى الفلسفي المستوى اإلستراتيجى المستوى التكتيكي

تستخدم تسويق العالقة كأداة 
من أدوات الترويج التي 
شهدتها تكنولوجيا 
المعلومات عملت على 
زيادة مدى أشكال الوالء 
قصيرة األمد. فأن تطبيق 
هذه األشكال ينطوي على 

تؤدي الى  سياسة إنتهازية،
خطط والء مكلفة لبناء حافز 

 مقدم بشكل غير منتج

تسويق العالقة هو العملية التي 
يسعى من خاللها مجهز الخدمة 
الى ربط الزبائن بروابط 
قانونية وتكنولوجية وجغرافية 
وزمنية. يتطلب الثقة واإللتزام 
للحفاظ على العالقة، والتعاون 
المتبادل، واالعتماد المتبادل 
وإقتسام المخاطرة، تؤدي الى 

 االستقرار واإلستمرارية.

يتوجه تسويق 
العالقة الى جوهر 
فلسفة التسويق، التي 
تركز على 

تؤكد فلسفة .الزبائن.
(CRM أساس )

اعلى ضرورة تبنى 
التوجه السوقي من 
خالل تكامل التوجه 
نحو الزبون وتوجه 
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المنافس والتنسيق 
بين الوظائف، لتلبية 

ئن حاجات الزبا
المستهدفين بطريقة 
أفضل من 

 المنافسين.

 المستويات الخمسة للتسويق بالعالقات

 :هذه هي الخطوة األولى في التسويق. إنه ينطوي على اكتساب  التسويق األساسي
 الزبائن وتوجيههم بنجاح من خالل البيع.

 :الخطوة الثانية هي عندما تتلقى المؤسسة مالحظات من الزبون  التسويق التفاعلي
 بعد البيع.

 :على غرار التسويق التفاعلي، ولكن اتخاذ خطوة إلى األمام،  التسويق المسؤول
يحدث هذا عندما تصل المؤسسة إلى أحد الزبائن للحصول على اقتراحات لتحسين 

 تجربتها مع العمل.
 :بنشاط لتحسين  مؤسساتمرحلة التي تعمل فيه الهذا هو ال التسويق االستباقي

 منتجاتها وخدماتها، لتوفير أفضل تجربة ممكنة لعمالئها.
على غرار التسويق االستباقي، يتضمن تسويق الشراكة التعاون مع  تسويق الشراكة:

 األخرى لتحسين تجربة الزبائن ورضاهم. مؤسساتال

 

 بالتسويق لمفهوم التعاريف من العديد هناك )العالئقي(:ثانيا: مفهوم التسويق بالعالقات 

 متشابهة اسس على تركز أغلبها في بالعالقات بوصفه أحد أنواع التسويق الحديث ولكن

  اآلتي: (3-14) بالعالقات كما يبينها الجدول التسويق يتضمنها مفهوم

 .من اعداد الباحث 76( مفهوم التسويق بالعالقات )العالئقي(3-14جدول ) 

 مفهوم التسويق بالعالقات الباحث

 كوتلر)

 (وأرمسترونج

 أصحاب من وغيرهم الزبائن مع قوية عالقات بناء ينطوي على "

 القائم توجيه التسويق يتم بحيث وتعزيزها، عليها والحفاظ المصلحة

 قيمة تقديم هو ذلك من والهدف.البعيد المدى إلى العالقات على

 المدى على الزبائن رضا هو وقياس النجاح للزبائن، األجل طويلة

الطويل"
77
. 

 البرواري،)

 (البرزنجي،و

 وتعزيز وإدامة بناء محاولة على القائم العمل أداء أنه فلسفة "

الزبائن" مع نسبيا األمد طويلة التبادلية العالقات
78
. 

 (2016أنيس، أحمد)

وإدامة وتعزيز  فلسفة أداء العمل القائم على محاولة بناء " أنه

العالقات التبادلية طويلة األمد نسبيا مع الزبائن المربحين ومع 

العاملين في المؤسسة والموردين والموزعين وبقية أصحاب 

المصالح لتحقيق الفائدة المتبادلة لجميع األطراف التي تتعامل مع 

المؤسسة"
79
.  
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(Kotler-Keller-

Manceau. 

2016) 

 دائمة عالقات بناء إلى العالقاتمجال  في التسويق "يهدف

 اكتساب أجل من السوق في الفاعلة الجهات مختلف مع ومرضية

 على بناءً  الزبائن اختيار يتم .األجل طويلة ثقتها وتفضيالت

المؤسسة" نجاح في المحتملة مساهمتهم
80
. 

Lovelock) 

،2001) 

 انه و Philosophy of doing business العمل  اداء فلسفة أنه"

 خالل من Strategic Orientationللمؤسسات  استراتيجي توجه

 بدالً  معهم، العالقة وتطوير الحاليين بالزبائن االحتفاظ على التركيز

 .مستمر" بشكل الجدد الزبائن جذب على فقط التركيز من

Berry 1984)) 

 بهم الزبائن واالحتفاظ جذب عملية انه على بالعالقات التسويق

 اكثر بالزبائن الحاليين اإلحتفاظ ان معهم، ويعتبر العالقة وتعزيز

 .الزبائن الجدد واستقطاب لجذب الدائم السعي من اهمية

Gronroos، ) 

1994) 

 واستهداف جذبه على العمل ثم الزبون المستهدف تعريف "عملية

 الى اضافة العالقة، وتطوير ودعم به االحتفاظ على العمل ثم، ومن

 يساعد ذات مما االخرى االطراف مع المستمرة العالقات تطوير

 خالل من يتحقق وهذا األطراف، هذه جميع اهداف تحقيق في

Stockholders المقدمة بالوعود بالمصرف الوفاء المصلحة 

 .والمقبول" المرضي بالشكل االطراف هذه لجميع

 المصارف جودة خدمات على وأثرها بالعالقات للتسويق األساسية المرجع: ونس وأخرون، األبعاد

 .171، ص:2012 والثالثون الثاني العدد الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية األردنية، مجلة

 من مجموعة على تعتمد آلية هو بالعالقات التسويق يتضح من مضامين التعاريف بان

 يعرف ما إلى وصوالً  بالزبائن، االحتفاظ إلى تسعى والتي المستمرة، االنشطة والخطوات

أكثر من  اتالعالقبتسويق ال يستخدمو .Life Time   Customer الحياة. بزبون مدى

جميع األنشطة ممارسة  يقوم علىيتسع و فهو ،وسيلة لزيادة المبيعات وحصة السوق

من خالل بين المؤسسة والزبائن وصيانتها وخدمتهم  العالقات ترسيخ نحو التسويقية الموجهة

تنفيذ تكتيكات تشغيلية وأعمال والعالقات الشخصية والتفاعالت والتبادل االجتماعي خالل 

 الوفاءوواالستجابة االيجابية اليهم  للمدى البعيدوالتعاون معهم بإستمرار معينة بشكل سلس 

  استخدام التكنولوجية واألدوات المناسبة.فضال عن  االطراف هذه لجميع المقدمة بالوعود

 ،مؤسساتيشترك فيه األفراد كافة في النشاط تكاملي فهو اجتذاب الزبائن الجدد يسعى الى و

جميع األطراف المعينة عن طريق إقامة والمساهمين الزبائن وتلبية أهداف و بدون استثناء

 منتج جديد. راالبتكار وتطويناجحة معينة تؤدي إلى مشتركة وإدارة مبادالت 

االحتفاظ وتعزيز وإدامة و الجوهرية المؤلفة لتسويق العالقاتتعد من أهم العناصر  لذلك  

 . األهداف المحددةلتحقيق والمساهمين اآلخرين  العالقات مع الزبائن

 

 :وائدهوف بالعالقاتثالثاً: أهمية التسويق 
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: يعد التسويق بالعالقات من اهم أنواع التسويق واكثرها جودة، ألنه يخدم أهمية التسويق بالعالقات .1

 .سواء الموظفين او المصرف نفسها او حتى الزبائن والزبائن الدائمين والجدد.جميع العناصر والفئات

  .أرباح المصرف تعظيم :يسعى إلى

  ،توثيق العالقة بين الزبون والمصرف المنتجة، لديهاو زيادة المنتجات والخدمات. 

 بقاء الموظفين لفترة أطول داخل المصرف والعمل بها، لزيادة اإلنتاج ضمان. 

ال تحب تغيير الموظفين  مؤسساتوايضاً بسبب العالقات القائمة بين الموظفين والزبائن، فكثير من ال 

  بسبب العالقات الموثقة بين الزبائن والموظفين.

التسويق بالعالقات  لذا يعد سعى التسويق بالعالقات إلى تحسين و زيادة أرباح المؤسسة أو المؤسسة، ي

سواء الموظفين او المؤسسة .نوع مهم من أنواع التسويق، وذلك ألنه يخدم جميع العناصر والفئات بأنه

ايجاز  يمكنو النوع من  لذلك ينبغي على المؤسسة القائمة بهذا.او الزبائن والزبائن الدائمين والجدد

 :81بالنقاط اآلتيةأهمية التسويق بالعالقات 

 .جددالزبائن واستقطاب الحاليين،  المؤسسةزبائن يعمل التسويق بالعالقات بالمحافظة على  -أ 

  .وسائل االتصال الحديثةو من خالل عبر شبكة اإلنترنت المؤسسةوزبائن تعزيز الثقة بين ال -ب 

 .بشكل واضح وذو روابط قوية جداً فيما بينهم زبائن وال المؤسسةتعزيز العالقة بين  -ج 

االلتزام بهذه الوعود في مجال الخدمات وتطويرها أو في غيرها من المجاالت األخرى، وهذا  -د 

ومنتجاتها ومعاملتها الحسنة لهم، وأيضاً يعود بالنفع على  المؤسسةيزيد قناعته وشعوره بالرضا نحو 

  .نفسها وذلك ألنه يكسبها سمعة طبية المؤسسة

، وبالتالي زيادة اإلنتاج للسلع المؤسسةيعمل على رفع كمية الطلب على المنتجات التي تقدمها  -ه 

 .المنتجة للمؤسسةوالخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة األرباح الواردة 

ً على ، المؤسسةالتسويق بالعالقات ال يعود بالنفع فقط على المستهلك وعلى  -و  بل يعود بالنفع ايضا

والعمل بها،  المؤسسةوذلك من حيث أنه يضمن بقائهم لفترة أطول داخل  المؤسسةالموظفين داخل 

ال تحب  مؤسساتفكثير من ال ،زبائنلزيادة اإلنتاج، وايضاً بسبب العالقات القائمة بين الموظفين وال

 .موظفين لديهاوالزبائن تغيير الموظفين بسبب العالقات الموثقة بين ال

لنسبة بافوائد وللمصارف بالنسبة التسويق بالعالقات حقق ي :التسويق بالعالقات فوائد .2

 وعلى النحو اآلتي: ( 4-14)  للزبائن كما يصورها الجدول
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 فوائد التسويق بالعالقات للمصارف وللزبائن. (4-14جدول ) 

 التسويق بالعالقات للزبائنفوائد  فوائد التسويق بالعالقات للمصارف

تعتبر العالقات طويلة األمد مع الزبائن ذات  -

ميزة تنافسية دفاعية للمصرف، في ظل 

المنافسة شديدة ومواجهة تحدياتها وتجاوز 

تقليل الكلف و الحروب السعرية وتجاوزها.

التسويقية في مجال الترويج والتعريف 

، و بالمصرف وجهود استقطاب الزبائن الجدد

يعمل على رفع كمية الطلب على المنتجات 

التي تقدمها المصرف، وثم زيادة اإلنتاج 

للسلع والخدمات، وهذا بدوره يؤدي إلى 

المنتجة،  للمؤسسةزيادة األرباح الواردة 

 لتحقيق أرباح وعائدات مستقرة ومستمرة.

تحقيق الثقة وااللتزام والمشاركة في -

 حقيقالمعلومات بين المصرف وزبائنها ت

 الدعاية word of mouthالطيبة  الفم كلمة

للمصرف ومنتجاتها، لتحقق موقع  المجانية

في ذهن الزبون، والوصول إلى ما يعرف 

 بزبون مدى الحياة.

االستهداف استهداف  إستراتيجية فعالية تدعيم

Targeting  الزبون المناسب والمربح وفي

 الوقت المناسب.

تطوير العالقات  تساعد التغذية المرتدة على -

المستقبلية لتحقيق رضا الزبائن من خالل 

عملية اتصال باتجاهين بين المصرف 

تكاليف المبيعات حيث أن  لوتقلي وزبائنه.

الزبائن الحاليين سيترددون أكثر الى 

تجنب التحديات التسويقية  كالمؤسسة. كذل

التي تفرزها التغيرات البيئية، فهي تحقق 

المنافع لكل من المسوق والزبون في آن معاً، 

وللمؤسسات الكبيرة والصغيرة. على حد 

سواء، وعلى الرغم من أن نتائج التسويق 

 بالعالقات قد تكون بطيئة لكنها كبيرة.

الراحة والثقة في التعامل مع الجهة  -

 اعتاد الزبون على التعامل معها.التي 

العالقات االجتماعية مع المسوق أو  -

مقدم الخدمة والموظفين لديه التي تساعده 

على الحصول على المعاملة الخاصة في 

التقليل من تكاليف وأغلب الحاالت.

التحول من مسوق آلخر سواء الكلف 

 االجتماعية أو المادية أو النفسية.

العالقات  Switching Barriers يعد

بين البائع والمشتري من معوقات التحول 

بالنسبة للمشتري إلى بائع أو مسوق 

 ً  التي التحول تكاليف من آخر. وتعد أيضا

 مسوق من يتحول عندما الزبون يدركها

يعمل التسويق بالعالقات، على و .آلخر

تعزيز العالقة بين المصرف والزبائن 

ا بشكل واضح وذو روابط قوية جداً فيم

يعمل هذا النوع الرائع من انواع و بينهم.

التسويق، بقطع وعود والمحاولة قدر 

، مع الزبائن بهااإلمكان بااللتزام 

، سواء في مجال للمؤسسةالدائمين 

الخدمات وتطويرها أو في غيرها من 

المجاالت األخرى، وهذا بكل تأكيد يعود 

بالنفع بالدرجة األولى نحو المستهلك، 

ويزيد قناعته وشعوره بالرضا نحو 

المصرف ومنتجاتها ومعاملتها الحسنة 

لهم، وأيضاً يعود بالنفع على المصرف 

 نفسها وذلك ألنه يكسبها سمعة طبية بين

جمهور الزبائن والزبائن. االحتفاظ بوالء 

الزبائن الحاليين على المدى البعيد، 

وجذب زبائن جدد و تحقيق المزيد من 

 األرباح من خالل الزبائن 
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 المبحث الثاني
 أساسيات في إدارة عالقات الزبون.

تسعى الى تحقيق بعض األهداف التسويقية المهمة  82هناك أشكال للتسويق المصرفي الحديث

المتمثلة برضا الزبون الداخلي والخارجي، تماشيا مع مبدا تسويق العالقات وليس تسويق 

الصفقات، فضال عن زيادة مبيعات المصرف ونمو وتوسع الحصة السوقية للمؤسسة 

بالرغم من  بار.وسمعتها وغيرها، ومن الضروري ان تأخذها ادارة المصرف بعين االعت

زيادة اإلهتمام في الفكر التسويقي بمفهوم الزبون الخارجي، األ أن مفهوم التسويق الداخلي لم 

يلقى نفس اإلهتمام، فمفهوم التسويق الداخلي مؤداه أن كل وحدة تنظيمية أو جماعة داخل 

ق الداخلي والتسوي المؤسسة تسوق قدارتها وإمكانياتها للوحدات األخرى داخل نفس المؤسسة

 يعتبر كل العاملين بالمؤسسة زبائن داخليين عليهم تحقيق أهداف المؤسسة. 

واذا كانت أهداف المؤسسة تنبع من التسويق الخارجي، فإن وظائف األفراد تسهم في ذلك  

من خالل االستجابة للجمهور الداخلي، وكل منهم يرتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 و الميزة التنافسية.بالمستهلك النهائي أ

أي أن االعتراف بأهمية ودور العاملين في تسويق الخدمة يستوجب من اإلدارة النظر إليهم  

على أنهم يمثلون السوق األول للمؤسسة وأن وظائفهم تمثل منتجات داخلية لها والتي يجب 

 .83تصميمها وتطويرها بما يتفق وحاجاتهم ورغباتهم ومن ثم زيادة درجة رضاهم

بر عن العالقة التفاعلية لتسليم هذه الوعود المنجزة عن طريق الموظف المختص إلى تع

الزبون وتطمح اإلدارة التسويقية باإليفاء بمتطلبات الزبون وكسبه. وال يُحقق هذا الطموح إال 

بزيادة اهتمام إدارة المصرف بمجهز الخدمة ومسوقها ألنه مفتاح النجاح مادام هو المسؤول 

 أو بيع الخدمة.عن تقديم 

 

يمكن تقسيم النشاط التسويقي المصرفي الحديث في ضوء مثلث أوالً: العالقات التسويقية: 

تسويق الخدمات إلى ثالثة أشكال )مثلث تسويق الخدمات ال يتطلب تسويقا خارجيا فقط ولكن 

 ايضا تسويقا داخليا وتسويق تفاعليا(. 

، كل فرد داخل المصرف أو خارجه زبوناً، ويمثل 84Schule & Huberلقد عدا  

والفرد الذي طلب الخدمة زبوناً  Internal customerالموظف المصرفي زبونا داخليا 

. ومن الضروري مراعاة النجاح والتميز فيها لكونها External Customerخارجيا

 ا للزبون.مترابطة مع بعض وتدور حول صنع الوعود والمحافظة على تحقيقها وتسليمه

إن مفهوم التسويق كان سابقاً يشير فقط إلى العالقات مع الزبائن وقد اقتضت الحاجة توسيع 

هذا المفهوم ليشمل عالقات تسويقية أخرى، ومن بين أهم تلك العالقات التي حظيت بالكثير 

 من اإلهتمام هي العالقات مع الموظفين.

األعمال المعاصرة خاصةً  مؤسساتل جدوى تالزبون لم تعد ذا لجذب التقليدية األساليبإن 

وتكلفته  وسلوكياته ودوافعه للزبون سليمال مع وجود بيئة عالية التنافسية، لذا فإن الفهم
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ومع ، البيئة هذهظل  في األعمال مؤسسات أداء سبيل تحسين خطوة هامة في يعد وربحيته،

 مؤسساتعلى أيجاد فرص ل ثورة تقنية المعلومات، وخاصة الشبكة العالمية والتي ساعدت

األعمال لبناء عالقات مع الزبائن أفضل مما كانت عليه في السابق في عالم غير متصل، من 

لها اليوم قدرة  أتاح خالل الجمع بين قدرات استجابة مباشرة لطلبات الزبائن وبتفاعل مرتفع،

 . ائنأكبر من أي وقت مضى إلقامة ورعاية، ودعم طويل األجل لعالقات مع الزب

، والتي تعد من الحلول الناجعة (CRMوهو ما يطلق عليه اليوم بإدارة عالقات الزبون )

المنتشرة اآلن في جميع أنحاء العالم، وهدفها األساس يتمثل في زيادة رضا الزبائن وكسب 

والئهم مع تقديم دعم أفضل وأكثر وخفض كلفة المنتجات المستهدفة عن طريق ربط وظائف 

والمبيعات والبحث والتطوير وخدمات دعم الزبائن معاً، والذهاب خطوة أبعد بخلق التسويق 

 .القيم المضافة لهم

ويمكن إيضاح عالقة الموظفين بالمؤسسة وبالزبائن من خالل مثلث العالقات التسويقية كما 

( مثلث العالقات التسويقية حيث أن تصورات الزبائن تتأثر بشكل مباشر 1-12في شكل )

سويق الخارجي التقليدي الذي يكون بين المؤسسة والزبائن وبواسطة التسويق التفاعلي بالت

الذي يكون بين الزبائن والموظفين، وكذلك فإن هذه التصورات تتأثر بشكل غير مباشر أيضاً 

بالتسويق الموجه نحو الموظفين وهو التسويق الداخلي والذي يكون بين المؤسسة والموظفين. 

لداخلي يقوم على دعم كل من التسويق التفاعلي والتسويق الخارجي من خالل إن التسويق ا

 تهيئة الموظفين المطلوبين ألداء الوظيفة الجيدة بالتفاعل مع الزبائن.

لذلك فقد تم التأكيد على أهمية األفراد الموظفين في نجاح العالقات التسويقية حيث أن نجاح 

قف الموظفين وأدائهم والتزامهم. ومن هنا فإن تلك العالقات يؤثر بشكل كبير على موا

المؤسسة يجب أن تسوق داخليا ومن ثم تسوق خارجيا وأن أي مؤسسة لن تكون ناجحة في 

 السوق الخارجية إن لم تهتم أوال بسوقها الداخلي أي بالموظفين لديها،
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 ( مثلث العالقات التسويقية1-14شكل )

Recourse: Kotler، Philip،” Marketing Management، Analysis، Planning 

implementation and Control”، Prentice Hall، of Indio، New Delhi.1997، 
P: 473 

لذا فإنه يتوجب أن يكون للمؤسسات إستراتيجية تسويقية للعالقات الداخلية كما هو الحال في 

اخلي في بحوث الخدمات على وجود إستراتيجية تسويقية خارجية وقد تم وصف التسويق الد

أن إستراتيجية المؤسسة لغرض جذب األفراد والكادر الموجه نحو الزبون واالحتفاظ بأولئك 

األفراد.، فضالً عن ذلك اختيار تطوير العالقات مع الموظفين فإن التسويق الداخلي يؤكد 

هم على على أهمية أن يكون هناك اتصال خارجي يعطي وعود لألفراد فضالً عن تدريب

المهارات التي تمكنهم من تحقق تلك الوعود عليه فإن جودة الخدمات الداخلية العالية الزبائن. 
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كذلك التوجه نحو الزبون الداخلي يعدان بنفس أهمية جودة الخدمات الخارجية والتوجه نحو 

 الزبون الخارجي.

 

وهي متباينة،  CRMتعلقة يمكن تقديم بعض المفاهيم الم :ثانياً: مفهوم إدارة عالقات الزبون

 ( االتي:3-14على اختالف اتجاهات الباحثين الفكرية والتطبيقية، كما يستعرضها الجدول)

 ( مفاهيم إدارة عالقات الزبون من اعداد الباحث.5-14يوضح ذلك. جدول)

 التعريف الباحث

Kim & Cha )85 
2002:324) 

 استراتيجي توجه أنه إلى العمل، إضافة أداء "فلسفة
 االحتفاظ على التركيز خالل من للمؤسسات يتم

 من معهم، بدال وتطوير العالقة بالزبائن الحاليين
 مستمر. بشكل جذب الزبائن الجدد على فقط التركيز

 86(2005،177) مسلم، 

"تشمل إدارة العالقـات خلق، حفـظ، وتعزيز عالقـات 
قوية مــع المستهلكين والمساهمين اآلخرين، وبكون 
موجها للمدى البعيد" والهدف هو لتحريرأو إطالق 

 قيمة طويلة األمد للمستهلكين.

O'Malley،2008:171))87 
"مجموعة من األنشطة التسويقية التي تجذب، وتديم 

الزبائن لكي يستفيد الطرفين، وتعزز العالقات مع 
 بالتركيز على استبقاء الزبائن الحاليين".

 88(2010،17)الشرايعة، 
القـدرة علـى الحـوار بطريقـة مسـتمرة مـع الزبـائن "

باسـتعمال مجموعـة مـن الوسـائل التي تساعد على 
 االتصال الدائم مع الزبون أو مجموعة من الزبائن".

 89(2010،31الطائي، (
العملية االجتماعية للبنـاء والحفـاظ علـى عالقـات "

مربحـة مـع الزبـون عـن طريق تقديم قيمة ورضا إلى 
 زبون

، 2015)خنفرو أخرون،
257(90 
 

"عبارة عن مجموعة من الوسائل التنظيمية والتقنية 
 عالقته من نوع جديد الزبائن هدفها".  والبشرية إلدارة

 (2017،39)عباس&الجنابي،
91 

 

"فلسفة تخص األعمال تستعمل على نطاق واسع في 
الكلف وزيادة  المؤسسات مصممة لغرض تقليل
 الربحية من خالل ترسيخ الزبون". 

 92( 154، 2017)العزام، 
 

"نظام متكامل يعتمد على بنية تحتية صلبة وقوية ذات 
العالية التي تتعاون فيما  كفاءة إضافة إلى التكنولوجيا

قيق مفهوم لرأسمال وثم تحقيق قيمة بينها للوصول لتح
 له".
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من  Relationship Management Customerيعد مصطلح إدارة عالقات الزبون 

األفكار الجديدة في أدبيات األعمال وأصبح مصطلح شائع اإلستخدام على نطاق واسع في 

الكثير ( وقد يدافع CRMمجال التسويق. وهناك جدل كبير حول المقصود بهذا المصطلح،)

 Shift" 93عن هذا المصطلح يقولون إنه يمثل تحول جوهرياً في مفهوم التسويق

Paradigm"1  بينما يراه البعض يتعلق ببعض الممارسات وطرق األعمال الراسخة

 .94المعروفة التي تعرضه بثوب جديد

                                                           
  لپارادايماThe paradigm  مصطلح يوناني، يعني: "النمط أو النموذج الفكري"، ويتصف بصفات

"الصندوق" الذي يحتوي على الخبرات والقواعد، والثقافة بما فيها من معارف، التي عدة، ربما أهمها أنه 

تؤدي إلى تكوين قالب ذهني، يتحكم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتواصلنا مع العالم المحيط بنا، وتقييمنا 

ماس كون أشار تو لما يحدث في هذا العالم، على ضوء ما نعتقده ونؤمن به من أفكار ُمسبقة مكتسبة.

(Thomas kuhn) صاحب كتاب بنية الثورات الى بأن "في كل حقبة من حقب التاريخ يكون هناك ،

نموذج وإطار ذهني يفكر من خالله وبداخله علماء وأشخاص ذلك العصر، هذا اإلطار الذهني بمثابة 

س يتحركون من )صندوق( والناس يفسرون األشياء من خالل هذا اإلطار الذهني". ومعناه ان جميع النا

خالل منظومة فكرية، من نتاج هذه الحركة هو ظهور تفسيرات وخطابات يشكلها العقل الجمعي على شكل 

أو )األنموذج(. نضرب مثال حقيقيا  ( Paradigm) )ادراكات وارشادات اسماها توماس كون بـ) الپارادايم

ي حدثتنا عن إجماع عنيف بالرفض مثال حول وجهة نظر "كون" ان من الشرائع المنزلة على البشر الت

والسبب في رأيي هو اإلتباع الثابت لألنموذج السائد " الپارادايم " والذي وجد  ،شبه التام لدعوات الرسل

فتراهم يمانعون حتى مجرد التفكير في خرق  ،الناس انفسهم وهم يتبعونه سواء بالتقليد او المحاكاة

يحصل كل واحد منهم على )لحظة( النظر الى نتائج الحوار  ولكن بعد ان ،موروثهم وما اعتادوا عليه

الفكري واستجالب لحظات الوعي واساسيات المنطق وتداعي المعارف، تبدأ لحظة اخرى اال وهي لحظة 

حتى وان احتفظوا في انفسهم بنوع من القدسية لذلك  ،الخروج من اإلطار الذي ورثوا وجودهم في داخله

ً الموروث .ونضرب مثال علم اذ تبدو لنا فكرة أن الشمس هي مركز مجموعتنا الشمسية التي تدور  ،يا ايضا

حولها األرض وبقية الكواكب، فكرة بسيطة ومنطقية وُمسلّم بها، لكن األمر لم يكن كذلك في القرن السادس 

عشر فلقد كان الپارادايم السائد يؤكد أن األرض هي مركز الكون التي تدور حولها بقية األجرام 

من ثورة في حركة  ( Nicolaus Copernicus) اال ان التغيير هو في ما احدثه كوبر نيكوس،السماوية.

فجاء كوبر نيكوس  ،الكون بعد ان سادت فكرة مركزية األرض مدة طويلة حتى اصبحت قانونا فيزيائيا

يم(، اي من دون اي انه كان من خارج ) الپارادا ،ليطرح تساؤال بعيدا عن الموروث وبعيدا عن المقدس

لقد وضع الناس للحظة امام ) الشك ( في األسس  العودة الى األنموذج االدراكي االرشادي السائد آنذاك.

ثم خرج بعد ذلك بفرضية مركزية الشمس التي تعد ثورة علمية  ،التي قامت عليها نظرية مركزية األرض

 عنيفة هزت العقل االنساني .

البارادايم السلبي، ال بد، أوال، من تشذيب وتعديل إطار المعرفة واإلدراك لدينا، وإلغاء ما ورثناه من 

تصورات وأفكار سلبية مسبقة، خاصة، تلك البعيدة عن الموضوعية، فيتغير الحكم على األمور.. أي، 

ورؤية الحقائق ببارادايم االنتقال نحو رحابة التفكير خارج الصندوق في التعامل مع السائد وتقييمه، 

إيجابي، بعد كسر البارادايم السلبي.. فتصبح الحقيقة، ليس دائما فيما نعتقده تجاه ما نواجهه، بل، قد تكون 

الحقيقة، فيما هو خارج النموذج الذهني المعتاد، أي خارج الصندوق.. هذه اآللية، تساعدنا على استشراف 

لألمور.. كذلك، تساعدنا على الثبات في تحقيق أهدافنا، وتجاوز مدى النجاح أو مدى الفشل في تقييمنا 

األفكار السلبية الموصلة إلى الفشل واالنهزام، فيُصبح، النجاح أو الفشل، مبنيا على االستعدادات الكامنة 

في نظام تفكيرنا، إذ قد تكون الفرصة أمامنا، ولكننا ال نراها ألننا احتجزنا فكرنا داخل سلبيات صندوق 

أفكارنا!. واألمثلة كثيرة حول أشخاص، وأُسر، وشركات، ومجتمعات، قضى البارادايم السلبي على 

آمالهم، ألنهم بقوا داخل صناديق أفكارهم! وفكرة البارادايم، السلبي واإليجابي، مثالً: االنتقال من الكفر إلى 
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من ثالث مكونات رئيسة، هي:  CRM: تتكون CRMمكونات إدارة عالقات الزبون  .1

 : الزبون واالدارة والعالقة. ويمكن توضيح المكونات أعاله كما يأتي

 
 مكونات إدارة عالقات الزبون (2-14شكل )

                                                                                                                                                      
َ اَل يُغَيُِّر َما بِقَْوٍم حتى يُغَيُِّروا اإليمان، هو انتقال من بارادايم سلبي إلى بارادايم إيجابي، يقول تع الى: )إِنَّ َّللاَّ

َما بِأَْنفُِسِهْم(، إذ ال بد من وقوع التغيير أوالً من اإلنسان، بما هو ُمبصر وُمفكر.. فينطلق من صندوق 

كري البارادايم السلبي، الذي هو هنا الكفر، إلى خارجه، إلى البارادايم اإليجابي، إلى سعة األفق الف

الموصل إلى الحقيقة، إلى اإليمان... وفي غزوة أُُحد، مثالً، حين رأى الرماة أن المشركين يفرون من 

ساحة المعركة، تركوا أماكنهم، كحماة لظهور المسلمين، لجمع الغنائم، هنا استعجل بارادايم النصر عندهم 

البارادايم متنوعة، وتحتاج إلى  فعلتهم، فانقلبت موازين المعركة لصالح المشركين! يبقى أن مواضيع

مساحة أوسع، إذ، للبارادايم عالقة في تفسير اختالف التقاليد والعادات بين الشعوب، وكذلك اختالف 

المعنى في األلفاظ، وحتى في مسالك اإليمان وصوره! كذلك رواده ينقسمون إلى: مبدعين: أي أصحاب 

ي جديد، والرّواد: وهم أصحاب المغامرة والخروج عن األفكار الجديدة، ونمطيين: وهم الذين يرفضون أ

المألوف. ومن األهمية بمكان، هنا، اإلشارة إلى أن للبارادايم اإليجابي، دورا مهما في اإلنتاج، وبيئة 

العمل، والبيئة التعليمية، حيث يدعو إلى ضرورة المرح، والفكاهة، والراحة النفسية، في هذه البيئات 

 ،. . ما اردت التنويه عنه هنا ان ) الپارادايم ( السائد االن قد استهلك تماما!ن النجاحلتحقيق أعلى قدر م

وان نقف على انموذج جديد  ،وينبغي علينا حث الناس على التخلص من القالب الذي وضعوا انفسهم فيه

لجديد من النماذج وان نثبت لهم ان ا ،تسوده افكار ونظريات غير تلك التي ال تلبي لنا مطامح النمو والرقي

هي األسلم واألجدى بعد ان تصبح متعارفة لديهم ونحولها الى مسلمات جديدة من الممكن ان تتوارثها 

االجيال ونكون بذلك قد شكلنا انموذجا ادراكيا وارشاديا على مستوى سلوكنا وتفكيرنا يكون قادرا على حل 

ا يطلق عليه ) التفكير الجانبي ( او ما يسمونه ب ) ما .لكن من نافلة القول لم نجد الذين يهتمون بتنمية م

.))مدونة .. التفكير خارج الصندوق( في ابحاثهم التي تستهدف شريحة واحدة اال وهي شريحة المتعلمين

وتغيير محتويات الصندوق، المنشورة في منصة   the paradigmالپارادايم٠البروف طارق هاشم الدليمي

 Arab ،18/4/2020)(Research IDوتعني   ) (ARIDأريد
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الزبون هو الشخص العادي أو االعتباري الذي يقوم بشراء المنتجات أو  الزبون: .أ 

 ،يدة في الشراء واالستهالكالخدمات من السوق الستهالكه الشخصي أو لغيره بطريقة رش

لذا يعد الزبون المصدر الوحيد لربح ونمو المنظمة في المستقبل، عليه فإن الزبون الجيد 

هو الذي يوفر مزيدا من الربح مع قلة الموارد، الن الزبائن دائماً على معرفة بالمنافسة 

ً يكون من الصعب معرفة من هو الزبون الحقيقي ذلك ألن  قرار الشراء الشرسة. أحيانا

 غالباً ما يكون نشاط تعاوني ومن بين مجموعة من المشاركين فى عملية صنع القرار. 

ً لفلسفة  ويمكن عن طريق تقنية المعلومات أن تتوافر قدرات للتمييز وإدارة الزبائن وفقا

مدخل تسويقي يرتكز على جمع معلومات عن  اعتبارهاإدارة عالقات الزبون على 

الزبائن من أجل بناء عالقات دائمة معهم. فضالً عن ذلك، فإن الزبون ووفقا لهذه لفلسفة 

له دورة حياة تنتهي مع توقف عملية الشراء البد من تحليل قرارات الشراء الخاصة 

يهم وجعلهم بالزبائن ومعرفة سلوكهم من أجل وضع البرامج الخاصة بالمحافظة عل

 ضمن حلقة والء المنظمة إلى أطول فترة ممكنة 

العالقة بين المنظمة وزبائنها عملية مستمرة وفي االتجاهين مبنية على  العالقة: .ب 

االتصال والتفاعل بين إدارة عالقات الزبون والزبون. وهذه العالقة يمكن أن تكون 

ررة او لمرة واحدة. وكذلك قصيرة األجل او طويلة االجل، ومستمرة او منفصلة، ومتك

من الممكن أن تتأثر بمواقف او بسلوك الزبائن. فعلى الرغم من ان الزبائن لهم مواقف 

ايجابية تجاه المنظمة ومنتجاتها، إال إن سلوك الشراء يكون في أغلب االحيان عالي 

على أن تكون عالقتها مع الزبائن عالقة مربحة وتحقق المنفعة  CRMالظرفيه. تعمل 

 المتبادلة. 

 
 ( العالقة بين المنظمة وزبائنها3-14شكل)
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االدارة: نشاط إدارة عالقات الزبون ال يتحدد فقط في اطار قسم التسويق، بل يشمل  .ج 

وعملياتها. وتعمل على تحويل المعلومات المجمعة  مؤسساتالتغيير المستمر في ثقافة ال

لدى الزبون عن المنظمة الى معرفة، والتي تؤدي الى مجموعة من األنشطة بهدف 

األستفادة من المعلومات والفرص في األسواق. إضافةً إلى إن إدارة عالقات الزبون 

 تتطلب إجراء تغيير شامل في المنظمة وأفرادها.

تعتقـد الكثير مـن المؤسسات أن  :إدارة العالقة مع الزبونمكونـات إستراتيجية  .2

إسـتراتيجية إدارة العالقـة مـع الزبـون تكـون تقنية فقـط، ولكـن فـي الواقـع اإلسـتراتيجية 

تكـون كـذلك للمعرفـة الجيـدة للزبـائن وتفضيالتهم...الـخ، ونقـدم أربعـة مكونـات 

 -توجه اإلدارة، الزبون - ((بون الناجحة والتي تتمثل فيإلسـتراتيجية إدارة العالقة مع الز

تطبيق  - استخالص المعلومات وضبط التقنية -تكامل وضبط العمليات التنظيمية 

 .95اإلستراتجية((

ويمكـن القـول أن هـذه المكونـات مـأخوذة مـع بعضـها الـبعض فـي صـورة متكاملـة، 

بعضها البعض وتقوي بعضها البعض وكل مكون لها وتتميـز هـذه المكونـات بالتداخل مع 

 يلعب دور أساسي وضروري.

 

 ( مكونات إستراتيجية إدارة العالقة مع الزبون 4-14شكل ) 

المرجع : فــي كومـار،ويرنر رينـاتز،إدارة عالقــة العميـل،مـدخل قاعــدة  

 94-95 ،ص.2010البيانـات،دارالمــريخ للنشــر،المملكة العربيــة الســعودية،
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 ( مكونـات اإلسـتراتيجية الناجحة إلدارة العالقة مع الزبون.6-14جدول )

 الزبون الناجحةمكونـات إسـتراتيجية إدارة العالقة مع 

توجه 

، اإلدارة

 الزبون

والمعتقـدات واإلجــراءات اإلســتراتيجية  عبارة عن مجموعـة مـن القـيم

التنظيمية التــي تجعــل تنفيذ أساسات إدارة الزبــون ممكنــة، وتتســم 

توجــه اإلدارة باعتقــاد والتــزام اإلدارة العليا أن الزبـون يقـع فـي مركـز 

الناجحـة مـن قمـة التنظيم ويمكـن أن  CRMالنشـاط، وتبـدأ إسـتراتيجية

و هذا واضحا إال أن السبب الرئيسي في فشل الكثير من جهود يبد

CRM يرجع إلى عدم التـزام اإلدارة العليا، وتتميز وظائف هذا التنظيم

 بتكاملها وتنظيمها مع هذه اإلستراتيجية.

تكامل 

 وضبط

العمليات 

 التنظيمية

اإلســتراتيجية يتكون تكامــل وضــبط العمليات CRMفــي إطــار 

التنظيمية مـن إنتـاج العمليات والـنظم و المكافـآت، التـي تجعـل مـن 

الممكـن تنفيذ أساسيات إدارة الزبـون علـى مستوى التنظيم كله وتجعلها 

متزامنة، وتكون العمليات إلدخال احتياطات الزبون وأهداف المصرف 

وضــبط بصـورة ثابتـة فــي تسليم المنــتج والخدمــة، ويتســم تكامــل 

العمليات التنظيمية بفهــم أن القيمــة المقدمــة إلــى الزبــائن المستهدفين 

يجب أن تكون كل العمليات الفردية في تزامن مع الهدف العام لجذب 

 الزبائن المستهدفين والحفاظ عليهم.

 استخالص

 المعلومات

وضبط 

 التقنية

ومـات وضبط اإلستراتيجية تشمل الحصـول علـى المعلCRM في إطار

 كل تقنية

والعمليات الالزمة لجمع معلومات الزبون المناسبة وتخزينها، التـي 

تجعـل مـن الممكـن تنفيذ أساسيات إدارة الزبـون، ويتسـم اسـتخالص 

المعلومـات وضـبطها بإمكانية تحويل البيانـات إلـى معلومـات مفيدة 

مـات إدارة الزبـون تحقـق ميـزة تنافسـية، ويسـتخدم اسـتخالص المعلو

 أكثـر كفـاءة وأكثـر ف نتـاج عمليـات عالية جديدة تماما.

تنفيذ 

 اإلستراتجية

العمليات واألنشــطة الالزمــة لالستراتيجية  CRMيتناســب تنفيذ 

الناجحــة ونستخلص هذه العمليات واألنشطة في مصفوفة تنفيذ إدارة 

 CRMت التـي يتكون منها عالقة الزبون وتتسم هذه األنشطة والعمليا

التحليلية: يمكــن أن تشـمل هــذه CRMالتشغيلية. CRMالتحليلية و

جمــع بيانــات الزبــون، بنــاء متريــات الرضــا والــوالء و تحليل 

 احتياجات الزبون...وغيرها. 

CRM التشغيلية: يمكن أن تشمل : إدارة الوالء، اقتراح القيمة، إدارة

 الحملة...الخ. 

المرجع : فــي كومـار،ويرنر رينـاتز،إدارة عالقــة العميـل،مـدخلقاعــدة 

 94-95 ،ص.2010البيانـات،دارالمــريخ للنشــر،المملكة العربيــة الســعودية،
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 :96هناك عدة مبادئ إلدارة عالقة الزبون منها : مبادئ إدارة العالقة الزبون .3

على الحصة السوقية وهذا يعني زيادة التركيز على حصة الزبون بدال من التركيز  .أ 

 العائد المتأني من كل زبون قدر المستطاع.

التركيز على االحتفاظ بالعمل وهو أسلوب أفضل من حيث الفعالية والكفاءة )الكلفوية(  .ب 

 من مجرد استقطاب الزبون.

التركيز على تكرار المستويات من خالل اتباع سياسات البيع المتقطع والبيع المتصاعد  .ج 

ينبغي إستخدام الحوار بهدف االصغاء  وهي سياسات تؤدي إلى تعظيم هوامش الربح

 لحاجات ورغبات الزبون تستند على الثقة والوالء.

تستند فلسفة إدارة عالقات الزبون على مبدأ الفردية في التعامل مع الزبائن. هذا يعني  .د 

وسلوك الزبون أن محتوى خدمات الزبائن ينبغي ان يصمم على أساس تفضيالت 

الشخصية، مما يخلق الراحة الشخصية له، ولكنها في ذات الوقت تزيد من التكلفة 

 المتغيرة للبائعين.

اكتساب والء الزبائن واالحتفاظ بهم من خالل العالقة الشخصية، ويحدث ذلك متى ما  .ه 

 عمدت المنظمة الى تلبية االحتياجات الشخصية للزبائن ودعم العالقة معهم.

الزبون الجيد بدالً من الزبون غير الجيد و التمييز بين الزبائن تستند على أساس  اختيار .و 

العمر وقيمة الزبون وللمنظمة الحق في أيجاد واإلبقاء على الزبائن الذين عن طريقهم 

 تتولد معظم االرباح.

 

 ثالثا: إدارة عالقات الزبائن: الخصائص واألهداف والمراحل: 

هناك عدة خصائص تتمتع بها إدارة عالقات الزبون بائن: خصائص إدارة عالقات الز .1

 :97هي

 التوجيه: االهتمام الجدي التوجه نحو الزبون  .أ 

 الوسائل: إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات  .ب 

 المعلومات: كل البيانات الممكنة عن الزبون .ج 

 الهدف: تحقيق ربحية المؤسسة وزيادتها.  .د 

 دور العاملين: تحديد طلبات الزبون وتوحيدها في نماذج معينة.  .ه 

اإلدارة االستراتيجية تتصف بالشمول وانها وعملية أهداف إدارة عالقات الزبائن: ان  .2

متكاملة بين المؤسسة والزبون تقوم على أساس التحاور والثقة المتبادلة من اجل 

عبر الزمن وبعض األساسيات تحسين وزيادة رضا الزبون ووالئه وتعظيم القيمة 

 :98منها

جميع موجودات المؤسسة ليست لها قيمة من دون وجود الزبون حيث أن البعد األهم  .أ 

 األصل في المؤسسة على أساس تحديد إستراتيجيتها وتقييم أدائها. 

 الدور األساسي للمصرف هو خلق واكتشاف الزبون والمحافظة عليه.  .ب 
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عالقته بالمؤسسة بل وتوطيدها ال يتحقق إال من  إن انجذاب الزبون والمحافظة على .ج 

 خالل تحقيق الرضا.

إن الرضا الحقيقي للزبون يتأثر بمدى جودة أداء األقسام األخرى بالمؤسسة ومنه  .د 

 يوجد: جذب الزبون والمحافظة عليه.

 تحقيق رضا الزبون وتحقيق الوالء للزبون وخلق قيمة للزبون. .ه 

 قيق رضا الزبائن. زيادة نمو اإليرادات عن طريق تح .و 

 تحقيق ايرادات أعلى من الزبون الواحد، ومعرفة وخدمة الزبائن بشكل أفضل.  .ز 

 دمج المعلومات المخزنة في قنوات متعددة وفي نظم متباينة. .ح 

انخفاض كلفة الحصول على الخدمات من قبل الزبائن، وذلك عن طريق تخفيض  .ط 

التقنية لتحليل العمليات والبيانات. كلفة المبيعات والتوزيع. أتمتة اإلدارة وإستخدام 

 وتقليل كلفة دعم الزبائن. 

 ومعوقاته: مراحل تطبيق إدارة عالقات الزبون .3

تتكون إدارة عالقات الزبون من مراحل رئيسة  :مراحل تطبيق إدارة عالقات الزبون .أ 

 عديدة هي: 

: تحتوي معلومات عن المعامالت وتفاصيلها بناء قاعدة بيانات نشاط الزبون (1

وتوافر قنوات االتصال التي تسهل من عملية التواصل بين الزبون والمصرف، 

  وتكون البيانات ثابتة على مر الزمن.

أيضا تتضمن المعلومات الوصفية المستخدمة ألغراض التحليل. كذلك أستجابة 

 لمحفزات التسويق في حالة عدم استجابته لمبادرة تسويق العالقات. 

تحديد ماهية البيانات من جمع وخزن  -ى تحقيق: ))تهدف قاعدة البيانات إل (2

إمكانية مراقبة كافة عمليات كل نظام فرعي،  -واسترجاع على حسب حاجة المستفيد. 

وبما يؤدي إلى منع أو تقليل حاالت التكرار في البيانات والتي يمكن أن يشترك فيها 

ك البيانات من قبل كل تحقيق األمن والسرية في التعامل مع تل -أكثر من نظام فرعي، 

تسهيل التعامل مع البيانات عندما يكون حجم هذه البيانات كبيراً  -المستفيدين منها.

السرعة في الحصول على إحتياجات المستفيدين من البيانات  -وتنوعها متعدداً.

 المختلفة، وبما يساهم في تقليل الوقت والجهد ((.

مواصفات وعالقات من البيانات للتوصل وإستخالص  تحليل قاعدة البيانات: (3

 وتقديم معلومات جديدة لم تكن معروفة مسبقاً تساعد على أتخاذ القرار بشكل أفضل.

تهدف تحليل قاعدة البيانات إلى المساعدة في عمليات التسويق الموجه وتجزئة  (4

 السوق و االحتفاظ بالزبون.

 ئن(.نظرة تحليلية للقرارات التي تستهدف الزبائن )اختيار الزبا (5

 إستخدام أدوات الستهداف الزبائن )الزبائن المستهدفين(. (6

 كيفية بناء عالقات مع الزبائن المستهدفين )تسويق العالقات(. (7
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 .مراعاة قضايا خصوصية الزبائن (8

 وضع مقاييس لقياس نجاح برنامج إدارة عالقات الزبون. (9

  
 تطبيق إدارة عالقات الزبون ( مراحل أو خطوات5-14شكل )

: قيل إقدام الزبون المصرفي على 99إدارة عالقات الزبون في اتخاذ قراراتهمراحل  .ب 

التعامل مع خدمة معينة يقوم مصرف معين بتقديمها فهو يمر بمجموعة من العمليات 

الحسابية والتي يقوم بها على المراحل خاصة وأن التعامل مع مصرف معين دون آخر 

بالعمليات الحسابية والعقلية، وهذا ما يجعل  أمر ال يرتبط كثيرا بالعواطف قدر ما يرتبط
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ضمن مهام رجل التسويق مهمة التعرف على هذه العمليات الحسابية التي يقوم بها 

 الزبون.

إن العمل المصرفي يخضع لتصورات قائمة على الحركة وعلى الفعل، وقائمة على 

إليجابي السريع دراسة وتحديد ردود الفعل لدى الزبون المصرفي وقائمة على التدخل ا

بإيجاد المؤثرات التي تأثر ايجابيا على سلوك المستهلك وتخضع هذه العملية لقانون 

 السلوك الشهير.

ومن ثم فان توازن اإلنسان هو توازن حركي متطور، ويتجه إلى اإلرتفاع باعتبارات  

أن كل هذه التعامالت يخضع التعامل مع المصارف إلى هذه « الفرد رشيد عاقل

ازنات الحركية والتي يمكن تلخيصها في: أنه عندما يقوم الزبون المصرفي بالتعامل التو

مع خدمة مصرفية معينة تحقق له اإلشباع المطلوب، فانه يصل إلى مرحلة التوازن أو 

اإلشباع. من هنا فإن كل مرحلة من مراحل التعامل وكل خطوة من خطواته تخضع 

دلة وذات أبعاد عامة وخاصة كتلية وجزئية وذلك من لعمليات المراجعة والتأثيرات المتبا

اجل أن تؤتي تأثيرها في اتخاذ قرارات التعامل ووفقا لهذه العملية فان على رجل عمل 

التسويق المصرفي إستخدام مجموعة من األساليب والتقنيات التسويقية التي يمكنه من 

كان قراره والتي يمكن من مخاطبة الزبون المرتقب أو الزبون الحالي في كافة مراحل 

خاللها التأثير على هذا القرار وجذبه للتعامل مع المصرف والتعامل واالحتفاظ به زبونا 

 دائما للمصرف. 

مع المؤسسة كما يصورها الجدول والشكل  عالقات الزبونتوجد مراحل عديدة لتطور 

 اآلتيين:

 ( مراحل إدارة عالقات الزبون من اعداد الباحث.7-14جدول)

 البيان المراحل السبعة

لة
ح
مر

 
 يتم تشخيص الزبون المناسب وفقاً الى المعايير تتسم مع التطورات. جذب الزبون

اإلجابة عن 

تساؤالت 

 الزبون:

يطرح الزبون على المؤسسة األسئلة واالستفسارات إذ تعد اإلجابة 

 عنها في غاية األهمية.

التوجيه 

 بالزبون

يقدم الزبون عند مراجعة المؤسسة فرصة إلدارتها للتعرف عن 

 كتب بخصوص الرعاية واالهتمام التي يحصل عليها الزبون.

تبادل 

 المعلومات

تعد مرحلة مهمة اذا اتضح للزبون المعلومات الضرورية التي 

 يحتاجها بشأن السلعة أو خدمة التي تتعامل بها المؤسسة.

تطور عالقة 

الزبون 

 المؤسسة

يجري تطوير العالقة من طرفين بشكل آمن مع االستجابة لرغبات 

 والطلبات وطموحات الزبون بشكل دقيق في وقت محدد.

إدارة 

 المشكالت

تحدث بعض المشكالت والمعوقات التي تحتاج إلى حلول من جانب 

 ادارة المؤسسة، أثناء التعامالت بين الزبائن والمؤسسة 

من االسباب المحتملة منها األسعار المرتفعة و الخدمة وغيرها يقوم استعادة 
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 الزبون بقطع عالقته بالمؤسسة.  الزبون

 
 ( مراحل إدارة عالقات الزبون6-14شكل )

المرجع : باسم فيصل عبد نايف، التأثيرات التفاعلية بين المقدرات المعرفية واإلستراتيجية 

 .121-120ادارة عالقات الزبون، ص: والعوامل المصرف وانعكاساتها فيها نجاح 

فان إدارة عالقات الزبون "هو أسلوب متكامل يتم من خالله تحديد الزبائن والعمل على 

استقطابهم، ومن ثم إشباع حاجاتهم ورغباتهم على وفق إمكاناتهم وإقامة عالقات بعيدة األمد 

مستوى األداء المطلوب". معهم وهذا يعني االحتفاظ بهم، مما يساعد المؤسسة على تحقيق 

ويتم ذلك من خالل مجموعة من قنوات االتصال المباشرة، مثل االنترنت والمكالمات الهاتفية 

والبيع الشخصي، وهذا يساعد على تعظيم القيمة المتحققة لكل من البائع والمشتري خالل كل 

لسهل على الزبون عملية تبادل بين المؤسسة وزبائنها. كما ويساعد المؤسسة على جعله من ا

إجراء عمليات التفاعل والتبادل مع المؤسسة في أي مكان وزمان، وبالطريقة التي يرغبون 

بها، ويعطيهم الشعور لديهم بأنهم يتعاملون مع مؤسسة فريدة ومميزة تتعرف إليهم بشكل 

 . 100شخصي في كل حالة تعامل بينهم

البد عند تطبيق إسترايجية إدارة عالقات الزبون  :معوقات تطبيق إدارة عالقات الزبون .ج 

 من مراعاة اآلتي:

مراعاة خصوصية الزبائن عند تطبيق أسترايجية إدارة عالقات الزبون، ذلك ألنها  (1

تستند على قاعدة واسعة من البيانات عن الزبائن سواءاً كانت ديموغرافية أو سلوكية من 

يانات تعد شخصية من وجهة نظر معظم خالل مختلف نقاط وقنوات االتصال. وهذه الب

 الزبائن.
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، وهي من األمور ليست بالبسيطة على الرغم من البد من حماية خصوصية الزبائن  (2

وجود اهتمام واسع بالزبون في اللوائح القانونية والسياسات العامة في جميع انحاء العالم. 

بائن وكونها محميه فمازال هنالك لبس وعدم وضوح في تحديد مدى خصوصية بيانات الز

وينبغي اال تستخدم إال ألغراض معينة، و ألجل حماية خصوصية الزبائن توجد قواعد 

 رئيسة ينبغي العمل وفقها هي:

  .ينبغي ابالغ الزبائن إن معلوماتهم شخصية وجمعت لتستخدم ألغراض محددة 

  ينبغي ان يكون الزبون قادر على تعقبها. ويسمح للزبون الحصول على

 اته و تصحيحها. معلوم

  .بيانات الزبون ينبغي حمايتها من اإلستخدام غير المأذون به 

وتقنياتها أغلبها التزال في بداية عهدها  إسترايجية إدارة عالقات الزبون برامجيات (3

 نمطية وغير متكاملة وغير ناضجة تقنيا، أضافةً إلى إرتفاع كلفة تطبيقها.

التي تتبناها مما  مؤسساتالمستفيدة من قبل الوجود اختالف في البرامجيان والتقنية  (4

 .يؤدي إلى أحباط معنويات المتبنين لها

تواجه المصارف تحديات كبيرة عند محاولة تنفيذ أنظمة إدارة عالقات الزبائن.  (5

المتوجهة للمستهلكين في كثير من األحيان تدير عالقاتها بعمالئها جزافا  مؤسساتفال

و في كثير من األحيان، فإنها قد ال تستخدم عالقاتها مع عمالئها  [ وبشكل غير ربحي

لك بسبب سوء الفهم أو سوء التفسير من تحليل نظام إدارة بشكل فعال أو كاف، وذ

عالقات الزبائن. فالزبائن الذين يريدون أن يعاملوا كاألصدقاء قد يعاملوا وكأنهم مجرد 

طرف للتبادل، بدال من أشخاص فريدون من نوعهم، وذلك لعدم وجود ربط بين البيانات 

 خرجات التحليل.المدخلة في تحليل نظام إدارة عالقات الزبائن وم

 

 :101: يتألف من ثالثة عناصر رئيسية هيرابعا: عناصر نظام إدارة العالقات مع الزبائن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1#cite_note-39
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1#cite_note-39
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 ( نظام إدارة العالقات مع الزبائن.8-14جدول )

 Outputsالمخرجات     العملياتinputs Operationالمدخالت 

  يبتدأ بالمدخالت في
تشغيل هذا النظام 

للحصول على 
المخرجات المطلوبة. 

وتشمل الزبائن، 
 وبحوث التسويق

  لذا يستلزم توفير
مادة خام مناسبة 
وصالحة إلنتاج 

المعلومات التي تفي 
باحتياجات المستفيدين 

 منها.
  هي كافة البيانات

والمعلومات والتقارير 
التي يتم جمعها 

بصورة منتظمة أو 
غير منتظمة عن 
الزبائن، وتشمل 
البيانات الخاصة 

لزبائن وسلوكياتهم ا
في الشراء والتعامل 

وطبيعة التدفقات 
النقدية الداخلة 

والخارجة منهم. 
وكذلك جمع معلومات 
عن السوق المستهدف 

والمنافسين والسوق 
 الخارجي.

وهي العملية التي يتم 
بواسطتها تحويل المدخالت 

إلى مخرجات قابلة 
لالستعمال، وذلك من خالل 

 تفاعل كافة العوامل داخل
النظام. منها المزيج 

التسويقي بهدف تحقيق أكبر 
مستوى من المبيعات في 
السوق المستهدف، فضال 
عن العمليات التي تؤديها 
إدارة التسويق في النظام 
التسويقي الكلي، والجهود 
التي يبذلها القائمون على 
النظام من حيث تسجيل 
 المعلومات الواردة في 

ملفات خاصة لكل مجموعة 
لومات وفق خريطة من المع

توضح طريقة تدفق 
المعلومات وخط سيرها من 
نقطة البدء إلى نقطة النهاية، 

وعمليات التشغيل هذه تتم 
وفق برامج معدة يسهل 

استيعابها وإستخدامها، من 
قبل رجال االدارة العليا 

واإلدارة التطبيقية 
باالشتراك مع مصممي 

 .ومحللي البرامج

ر وهي المعلومات المنتظمة غب
المنتظمة المتعلقة بإدارة 

عالقات الزبائن التي ترسل 
لإلستخدام المباشر في الوقت 

المناسب والى المستوى 
 اإلداري المناسب

على شكل تقارير للمستويات 
المعنية والتي تقسم إلى ثالثة 

تقارير خاصة  -أنواع رئيسية: 
بالعمليات: وتتضمن مجموعة 
من التحليالت اإلحصائية مثل 

المبيعات ونوع الزبائن تحليل 
وتقييم أداء ونشاط العالقات مع 

معلومات تكتيكية:  -الزبائن 
تشمل تقارير تحليل المبيعات 
اإلجمالية وكفاءة أعمال البيع، 

وتهدف هذه إلى مساعدة اإلدارة 
في وضع الخطط قصيرة األجل 

وتقييم نتائج الحمالت 
الترويجية، و إستخدامها في 

تبطة بعمل إعداد السياسات المر
إدارة العالقات مع الزبائن 

معلومات  -المختلفة 
استراتيجية: مستخلصة من 

نظام إدارة العالقات مع الزبائن 
لوضع الخطط واألهداف طويلة 
االجل التي تساعد في المحافظة 
على الزبائن واستقطاب المزيد 

 منهم. 

تطبيق إدارة عالقات الزبائن هو من المفارقات في  :الجانب السيئ إلدارة عالقات الزبائن 

إلى جانب ذلك قد ينطوي تطبيق هذا المنهج على  التحدي لمعرفة ماهية النظام و أهدافه.

مجامالت و تحيز لبعض الزبائن مما ينتج عنه شعور بعض الزبائن بالظلم تجاههم و ثم قد 

ساواة يسبب حالة من ينهون عالقتهم بالمنظمة و يسيئون إلى سمعتها. إن هذا الشعور بعدم الم

عدم الرضا و عدم الثقة. على سبيل المثال، أمازون جربت إستخدام نظام تسعيري ديناميكي 

 ) يعطي أسعار مختلفة لزبائن مختلفين( انتهى بعالقة سيئة مع الزبائن.
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 المبحث الثالث
 اساسيات في التسويق الخارجي

 

 يق التفاعلي التسويق الداخليأوالً: التمييز بين مفهوم :التسويق الخارجي والتسو

يتعلق بوظائف التسويق التقليدية External marketing:التسويق الخارجي  .1

الترويج(. أي ان التسويق  -التوزيع -السعر -كتصميم وتنفيذ المزيج التسويقي ) المنتج

الخارجي يتضمن كافة االنشطة التي تقوم بها المؤسسة لتهيئ تقديم الخدمة وتسعيرها 

عها وتعزيز الخدمات المقدمة للزبائن. ويكون بين إدارة المصرف والزبائن وتوزي

الخارجيين )الزبون النهائي( ويعبر عن قلق اإلدارة التسويقية وانشغالها بماهية الوعود 

 الممكن تقديمها للزبون.

يرتبط التسويق الخارجي بوظائف التسويق التقليدية كتصميم وتنفيذ المزيج التسويقي ) 

الترويج (. يحاول الوصول إلى الزبائن و المستهلكين عن طريق  -التوزيع -السعر -المنتج

التسويق عبر البريد - التسويق عبر الهاتف-)اإلعالنات عبر وسائل اإلعالم العامة

البريد المباشر  -البيانات الصحفي -اإلعالنات في الصحف - البرامج التجارية -اإللكتروني

مواقع الويب، والمدونات، ومواقع التواصل  -تالوجات، بطاقات بريديةوكتيبات دعائية، ك

. ومن خالل كل أسلوب ينتج زبائن محتملين او متوقعين او مرتقبين )االجتماعي

 من التفصيل في الفصل األخير. ءبشيللمنتجات. وسيتم مناقشة هذا الموضوع 

يرتبط بموظفي المصرف حيث أنه يجب  Internal Marketing:التسويق الداخلي  .2

على المصرف أن تتبع سياسات فعالة لتدريب الموظفين وتحفيزهم لالتصال الجيد بالزبائن 

ودعم الموظفين للعمل كفريٍق يسعى إلرضاء حاجات ورغبات الزبائن. فكل فرد في 

ة المؤسسة يجب أن يكون موجه في عمله بالزبائن. فليس يكفي وجود قسم في المؤسس

 خاص بالقيام باألعمال التقليدية لوظيفة التسويق وبقية األفراد أو األقسام كٌل في اتجاٍه آخر.

ثم ال يمكن الجزم بأفضلية التسويق الداخلي على التسويق الخارجي في الوقت الحالي، أو 

الدعوة إلى االستبدال الكامل، إذ كٌل منهما يؤدي دوره في عملية التسويق وفقًا للخطة 

تسويقية الموجودة. فإذا ُوضعت الخطة بشكٍل صحيح، فإّن التسويق الداخلي والخارجي ال

 سيكّمالن بعضهما البعض، ويعّززان من قوة التسويق في المؤسسة.

وعليه يستند مفهوم التسويق الداخلي على االهتمام بالعنصر البشري داخل المؤسسة ألنه  

 قوية وهو يرتكز على عمليتين اساسيتين:حجر الزاوية في نجاحها في ظل المنافسة ال

هي: ادارة االتجاهات التي تعني توجيه كافة الموظفين نحو المؤسسة واهدافها  األولى 

  ونشر الفكر الخاص بالتعامل مع الزبائن ونشر الفكر التسويقي داخل المؤسسة.

ستويات ادارة االتصاالت وتعني ضمان وجود نظام جيد لالتصال بين المهي:  الثانية

االدارية المختلفة وضمان تدفق المعلومات التي تمكنهم من انجاز االعمال المطلوبة منهم 

 وخاصة تلك الوظائف ذات الصلة المباشرة بالزبائن.



641 

 

يعبر التسويق الداخلي عن فلسفة معاملة الموظفين على انهم زبائن حقا والعمل على ”

يات التدريب والتأهيل من اجل رفع كفاءة اشباع احتياجاتهم ورغباتهم وممارسة عليهم عمل

 “. ادائهم

يمكن اعطاء بعض الفروق بيين كما : الفروق بين التسويق الخارجي و التسويق الداخلي .3

 التسويق الخارجي و التسويق الداخلي على النحو اآلتي:

 الفروق بين التسويق الخارجي و التسويق الداخلي (9-14جدول)

 الداخليالتسويق  التسويق الخارجي 

الجمهور 
 المستهدف

في األغلب ال يتم تحديد جمهور محدد 
 ويتم وصول اإلعالن للجميع

تحديد الجمهور المستهدف المهتم 
بالمنتج والذي لديه االهتمامات المطابقة 

 لمنتجاتك

 التكلفة أقل التكلفة أكثر التكلفة

قياس 
 النتائج

من الصعب في بعض األحيان تحديد 
المبيعات أو معرفة مدى نسبة حجم 

 تفاعل الجمهور حول منتجاتك

من السهل معرفة عدد الزيارات 
والشراء عبر موقعك اإللكتروني، 

وتحديد أفضل وسائل التواصل تفاعالً 
 لدى جمهورك

الرسالة 
 اإلعالنية

يهدف في األغلب إلى البيع المباشر 
مع وجود رسالة إعالنية سريعة 

 تجوبسيطة للحث على شراء المن

من عدة أنواع وليس البيع المباشر فقط 
وتمد الجمهور المستهدف بالمزيد من 

كسب ثقته من  المعلومات حول المنتج
 خالل إعادة سرد المميزات الخاصة به

الوسائل 
 المستخدمة

إعالنات الطرق، اإلذاعة والتلفزيون، 
 المجالت والجرائد

المواقع اإللكترونية، المدونات، البريد 
ني ووسائل التواصل اإللكترو

 اإلجتماعي

نذكر بعض   الفروق او االختالف بين التسويق الخارجي و التسويق الداخلييمكن إثراء  

 : 102النقاط األساسية هي

 Inbound،التسويق الداخلي -أ 

 الزبون هو َمن يسعى وراء المؤسسة. -أ 

 تستند هذه االستراتيجية على المحتوى. -ب 

 القتناء الزبون.تتمتع هذه الطريقة بتكلفة أقل  -ج 

السعي إلى تثقيف األشخاص المهتمين والتقرب منهم ليروا مزايا تحّولهم إلى  -د 

 ،زبائن

 Outbound: التسويق الخارجي -ب 


 
 هي َمن يذهب إلى الزبون. المؤسسة -أ

 .الدعايات واإلعالنات تستند هذه االستراتيجية على أسلوب -ب

 يعتبر التواصل أحادي الجانب، ليس هناك مجال للحوار مع الجمهور. -ج

 تكلفة اقتناء الزبون في هذا النموذج أعلى. -د

https://hotmart.com/ar/blog/%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9


642 

 

 .المنتجات والخدمات بأسلوب مباشر باالستناد إلى توقع فعالالسعي لتقديم  -ه

تجدر اإلشارة هنا  بأن ال توجد  استراتيجية معينة أفضل من األخرى، كل شيء يعتمد 

وخصوصاً على الجمهور  على الخصائص المميزة للمؤسسة، وأهدافها، ومواردها 

 .الذي يجب الوصول إليه

ق األقصر هو استخدام إحدى هاتين الطريقتين في بعض األحيان، قد يبدو أن الطري

فقط، لكن هناك بعض األعمال التجارية التي تستخدم التسويق الداخلي والخارجي معاً 

ربما يالحظ أن التسويق الداخلي  .في استراتيجياتها الترويجية، وتعد ناجحة في أعمالها

الترويجية أية تكاليف في المحصلة ال تتطلب هذه الطريقة  .هو التسويق المالئم أكثر

استثمارية عالية مقارنة بإجراءات التسويق الخارجي. باإلضافة إلى ذلك، يمكن البدء 

ً على المشاركة فقط، من  ً بالجمهور و تقوم أساسا باستراتيجيات تتعلق حقا

 .التسويق بالمحتوى خالل

يعد محاولة من المصرف  :.Interactive Marketingالتسويق التفاعلي   -ج 

للوصول للجمهور من خالل قنوات اتصال تفاعلية تسمح بالمشاركة والتفاعل النشط 

بين الطرفين، في سبيل معرفة احتياجات ورغبات الزبون وتقديم الُمنتَج الذي يالئم 

احتياجاته وأن التفاعل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة له تأثير كبير على الجودة 

 ، ورضا الزبائن.المدركة

يرتبط التسويق التفاعلي بفكرة جودة الخدمات والسلع المقدمة للزبائن تعتمد بشكٍل  

 مبادئ من مزيج أساسي ومكثف على الجودة والعالقة بين البائع والمشتري. وهو

 عالقات لبناء الزبائن والتكنولوجيا عالقات إدارة أساليب مع المعتاد التقليدي التسويق

التواصل االجتماعي.  وسائل داخل التسويق هذا يتغلغل ما غالبا بائن جددز واكتساب

كذلك يشير الى العالقات الشخصية المتبادلة التي تتطور بين الزبون ومقدم الخدمة 

لبلوغ االهداف وتحقيق المصالح المشتركة. يركز التسويق التفاعلي على حسن تقديم 

على الزبون وكيفية تحقيق رضاه وثم الخدمة والحفاظ على الوعود)هو نمط يركز 

 االحتفاظ به(. 

ومن خالل اهتمام إدارة التسويق المصرفي الحديث بالزبون الداخلي والخارجي البد 

من اقتراح الكيفية التي تتبناها هذه اإلدارة ليكون تعاملها معهم أكثر فاعلية وكفاءة، 

                                                           
 التسويق بالمحتوى (Content Marketingهو شكل من أشكال ) يركز على خلق ونشر  التسويق

اإلنترنت. وعلى اختالف غيرها من أشكال التسويق وتوزيع المحتوى إلى الجمهور المستهدف عبر 

عبر اإلنترنت، يعتمد تسويق المحتوى على استباق وتلبية حاجة العمالء الحاليين من المعلومات. يجب 

أن يكون التركيز الرئيسي على احتياجات العمالء المحتملين. بمجرد تحديد حاجة العميل، يمكن 

األشكال والصيغات المختلفة، بما في ذلك األخبار والفيديو  عرض المعلومات في مجموعة متنوعة من

والكتب اإللكترونية والرسوم البيانية ونشرات البريد اإللكتروني ودراسات حالة وأسئلة وأجوبة 

  ومقاالت وصور .. وغيرها.

 

https://hotmart.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
https://hotmart.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
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لى االلتزام بتقديم أفضل والبحث عن االهتمامات واألفكار لكسب الوالء والحصول ع

الخدمات إلى الزبون الخارجي، بحيث يتم التركيز على جودة الخدمة المزودة داخلياً 

من موظف آلخر. ركز التسويق من الناحية التقليدية على عمليات التبادل بين المؤسسة 

والزبائن، إال أن طبيعة الدور الذي يؤديه الموظفين بالمؤسسة في تحديد مستوى 

دة ومدى رضاء الزبون عن العرض التسويقي قد وجه النظر إلى شكل آخر من الجو

 أشكال التبادل، وهو ما يمكن أن يتم بين المؤسسة والموظفين بها.

ونظراً للسمات الخاصة التي تنفرد بها الخدمات، فإن الطرق التقليدية لممارسات 

مجال الخدمات قياساً على التسويق الخارجي تعتبر ذات فعالية محدودة عند تطبيقها في 

السلع المادية، إْذ أن أداء الموظفين في مجال الخدمات يمثل المنتج الذي يشتريه 

الزبون الخارجي وأحد الوسائل الرئيسية التي تستخدمها المؤسسة لتحقيق التميز في 

 السوق.

المقدمة  والسلع الخدمات جودة أن بفكرة مرتبط Kotler حسب وان التسويق التفاعلي 

 الخدمة مقدم بين والعلقة التفاعل جودة على أساسي ومكثف بشكل للزبائن تعتمد

رضا  ضمان على تساعد التفاعل هذا اون فعالية الخدمة تقديم خالل من منها والمستفيد

 تحقيق في هاما محددا و الزبائن يعد الخدمة مقدم بين الجيد التفاعل أن الزبائن حيث

 ولكن الفني فقط الجانب خلل من الخدمة جودة على يحكم ال فالزبائن مرضية صفقة

 تقديمها. وسيتم مناقشة هذا الموضوع في الفصل القادم.  جودة على أيضا

 

فيما  Fllipoأن هناك نوع من : 103ثانياً: العالقة التبادلية بين التسويق الداخلي والخارجي

ي فقد اقترح التعاون القائم بينهما أي بين يتعلق بالعالقة التبادلية بين التسويق الداخلي الخارج

التوجه نحو الموظفين والتوجه نحو الزبون وعندما يحدث ذلك التفاعل بين التسويق الداخلي 

 والتسويق الخارجي عندها فإن األهداف التسويقية سيتم تحققها.

تم خلق وهذا يعني بأن رضا الزبائن الخارجيين سيتأثر برضا الزبائن الداخليين الذين ي 

الدافعية عندهم على أساس مطالبهم واحتياجاتهم. لذلك من المهم تعميم وتنفيذ فلسفة التسويق 

الداخلي، ألن فلسفة التسويق الداخلي تركز على تحفيز حماسة الموظفين للوصول إلى سلوك 

 متماسك منسجم، يتناسب مع األهداف التسويقية للمؤسسة.

 

جه التكاملي التسويقي وهو يتكون من خطة التسويق التوالتوجه التسويقي التكاملي: 

الخارجي وخطة التسويق الداخلي، إن خطة التسويق الخارجي هي خطة معروفة ومعتادة لنا 

جميعا أن هذه الخطة تصف كيفية تعامل المؤسسة مع بيئتها الخارجية من خالل ثمانية 

ع، الترويج، التوزيع، الدالئل عناصر يطلق عليها عناصر المزيج التسويقي وهي المنتج، الس

 المادية، الناس، اإلجراءات، اإلنتاجية.
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أما خطة التسويق الداخلي فإنها تصف كيفية خلق بيئة عمل داخلية تدعم التوجه نحو الزبون  

وهذا يكون من خالل عدة إجراءات: هي ترسيخ ثقافة الخدمة والتدريب الداخلي وأخيرا نشر 

 الموظفين.المعلومات التسويقية إلى 

 

 ( التوجه التسويقي التكاملي7-(14شكل 

 Internal Marketing، Dawn Oetjen&TimothyRotarius،2002، 

P:407. :Resource 

( التوجه التسويقي التكاملي التوجه التكاملي التسويقي وهو يتكون من خطة 2-12يبين شكل )

الخارجي هي خطة معروفة  التسويق الخارجي وخطة التسويق الداخلي، إن خطة التسويق

ومعتادة لنا جميعا أن هذه الخطة تصف كيفية تعامل المؤسسة مع بيئتها الخارجية من خالل 

ثمانية عناصر يطلق عليها عناصر المزيج التسويقي وهي المنتج، السع، الترويج، التوزيع، 

 الدالئل المادية، الناس، اإلجراءات، اإلنتاجية.

ي فإنها تصف كيفية خلق بيئة عمل داخلية تدعم التوجه نحو الزبون أما خطة التسويق الداخل 

وهذا يكون من خالل عدة إجراءات: هي ترسيخ ثقافة الخدمة والتدريب الداخلي وأخيرا نشر 

 المعلومات التسويقية إلى الموظفين.

تعّد عملية تحقيق رضا الزبائن من العمليات المهّمة، والتي تسعى كافة المؤسسات إلى 

حقيقها، سواء كانت مؤسسات إنتاجية أو خدمية، وتعّد المصارف كغيرها من المؤسسات ت

تسعى إلى تحقيق رضا زبائنها الحاليين، وكسب رضا الزبائن الجدد. لذلك تُعد عملية تحقيق 

رضا الزبائن من األهداف الرئيسة للمصارف، وذلك من خالل االهتمام بمستوى جودة 

مها بمستوى يتوافق مع توقعات الزبائن وٕادراكاتهم، واالهتمام الخدمة المصرفية، و تقدي

بتحقيق رضا الموظفين من خالل تطبيق المصرف لممارسات التسويق الداخلي، والتي تهدف 

إلى إشباع حاجات الموظفين كزبائن داخليين وتحقيق رغباتهم، وثم إشباع حاجات. الزبائن 

 الخارجيين، وتحقيق رضاهم.
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تبنى الخطط والبرامج  نقطة االرتكاز في الجهد التسويقي، فعليه يجب أنإن الزبون هو 

وأنماطه ورغباته والتنبؤ باتجاهاته  والسياسات التي تتبناها المؤسسة، ولهذا فأن دراسة سلوكه

 كبيرة أهمية على الزبون رضا تعتبر من مرتكزات بناء أي إستراتيجية تسويقية. إْذ يستحوذ

 هذه تكون عندما أداء المؤسسة، السيما على فاعلية للحكم المعايير أكثر من ويعد ذلك في

 المعبرة الوسيلة ألنها اآلتية على األمور التركيز يجب لذلك .الجودة نحو المؤسسة متوجهة

 : 104المصرف كاآلتي ألداء بالنسبة الزبون رضا عن

 جدد زبائن يولد مما لآلخرين سيتحدث المصرف فانه أداء عن راضيا الزبون كان إذا. 

 إليها  قراره بالعودة المصارف، فإن قبل من إليه المقدمة الخدمة عن راضيا الزبون كان إذا

 .سريعا سيكون

 الزبون  توجه احتمال من سيقلل المصرف قبل من إليه المقدمة الخدمة عن الزبون رضا إن

 على القدرة لديها ستكون الزبون برضا تهتم التي المصارف منافسة، إن مصارف أخرى إلى

 األسعار في المنافسة يخص فيما سيما وال المنافسين من حماية نفسها

مرة  المستقبل المصرف في مع التعامل إلى سيقوده إليه المقدمة الخدمة عن الزبون رضا أن

 يقود مما إليه المقدمة بالخدمة يتعلق فيما للمصرف عكسية تغذية الزبون رضا يمثل أخرى

 رضا قياس إلى تسعى المصرف التي أن الزبون. إلى المقدمة خدماته تطوير المصرف إلى

وإن المصرف الذي يهتم برضا الزبون، تكون لديه  .السوقية حصتها من تحديد تتمكن الزبون

 القدرة على حماية نفسه من ضغوط المنافسين، خصوصا المنافسة السعرية. 

 

 ً  ارجيين والمستهلكون :: الفرق بين الزبائن الداخليين والزبائن الخثالثا

:هم أشخاص مرتبطون المصرف هم Internal Customersان الزبائن الداخليون

المساهمون أو الموظفون اإلداريين وغير اإلداريين الموظفين في الخطوط األمامية 

والموظفين اإلداريين على حد سواء. الذين يعملون في المؤسسة، ويعتمدون في إنجاز 

أعمالهم على مساعدة أشخاص آخرين أو أقسام أخرى. وهم قسم أو فرد أو موظف وحدة 

رف أيًضا باسم البائع أو البائع أو المورد الداخلي، يعرف كيفية إجراء صفقات والحصول يُع

عليها بسعر معقول كما يمكنهم، حتى لو لم يتمكنوا من المساومة على المنتجات، االستفادة 

من خصومات أكبر على عكس الزبائن الخارجيين الذين يحصلون على السعر المعتاد. تقوم 

الدعم االداري والفني والتدريب على كيفية التعامل مع الزبائن الخارجيين  المؤسسة بتقديم

بشكل فعال. وبهذه الطريقة، فهم يدركون بوعي كيفية عملهم ويساعدون في تحسين الجودة. 

وتقديم المعلومات اليهم وتلبية احتياجاتهم ضمن العمل وتقوم بالوفاء بإلتزاماتها من خالل 

الموظفين على حد سواء بغض النظر عن المركز الوظيفي لغرض لجميع  اإلحترامإظهار 

  زيادة اإلنتاج وخدمة الزبائن الخارجيين.
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هم زبائن ال ينتمون إلى المصرف وهم  External Customerالزبائن الخارجيون:

الزبائن الحاليين والزبائن المستقبليين )المحتملين أو المتوقعين( بعبارات مختلفة، فهم 

 نتجات )خدمة(، لكنهم ينتمون إلى نفس الصناعة.مشترون لم

قد يؤثر رأي المستهلك بشكل مباشر على الزبون وكذلك  الفرق بين المستهلك والزبون:

على شراء المنتجات أو الخدمات. يعتبر المصطلحان "الزبون والمستهلك" مصطلحين 

تهالك" باختصار أساسيين في األيديولوجية االقتصادية لالستهالك. يعني مصطلح "االس

"النظام االجتماعي واالقتصادي واأليديولوجية التي تشجع على شراء السلع والخدمات 

بكميات متزايدة". يستخدم الناس الكلمتين الزبون والمستهلك بالتبادل دون معرفة الفروق 

بينهما. في الواقع، قد يكون أو ال يكون الزبون والمستهلك هو نفس الشخص. الفرق بين 

بون والمستهلك هو أن الزبون هو الشخص الذي يشتري المنتجات أو البضائع بينما الز

  المستهلك هو الشخص الذي يستخدم المنتجات أو البضائع.

الفرق هو خط رفيع جدا. غالبا ما تستخدم هذه الكلمات في سياق مماثل، مما يزيد من 

ص أم ال. المستهلك هو االرتباك من حيث التعريف يمكن للزبون والمستهلك نفس الشخ

الشخص الذي يشتري المنتجات أو الخدمات و يستهلكها أو يستخدمها مباشرة. والمستهلك كل 

شخص تقدم إليه أحد المنتجات إلشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية أو يجري التعامل أو 

الخدمة ألنه  التعاقد معه بهذا الخصوص وهو الذي سيعرف الجودة الحقيقية وطبيعة المنتج أو

المستهلك هو الذي يستهلكها. المستهلك هو الشخص الذي يستهلك السلع فعال. يصبح الزبون 

والمستهلك هو الشخص نفسه في الحاالت التي يقوم فيها شخص ما بشراء سلع وخدمات 

 لإلستخدام الشخصي.

 

 ً هم " الزبائن بأن Rajiv 105 عرف : الزبون الخارجي ومفهوم رضاه ومستوياته:رابعا

المستخدمون لخدمات المصرف، وتتأثر قراراتهم بعوامل داخلية مثل الشخصية والمعتقدات 

واألساليب والدافع والذاكرة، وبعوامل خارجية مثل الموارد وتأثيرات العائلة وجماعات 

التفضيل واألصدقاء، وقد يكون الزبائن أفراداً أو مؤسسات سواء من مناطق الريف أو 

 ختلف شرائح المجتمع. المدينة أو من م

 المدرك األداء بين المقارنة عن الناتج الفرد إحساس من مستوى بأنه الرضا ويعرف

 عابر شعور بواسطة معينة، يترجم خدمة واستهالك شراء بعد لما نفسية وحالة وتوقعاته، هو

 على ذلك بالموازاة مع المدرك، ويعتمد واألداء الزبون توقعات بين عن الفرق ناتج مؤقت

تجاه الخدمة. وثم يتمكن الباحث من توضيح مفهوم رضا الزبائن كما  السابق الموقف

 ( وعلى النحو اآلتي: 2- 14يصورها جدول)
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 مفهوم رضا الزبائن. (10- 14جدول)

 تعاريف رضا الزبون الباحث

Kotler 106 

" بأنه " مشاعر تعبر عن السعادة satisfactionإذ عرف الرضا 
لمقارنة الزبون للخدمة وما يوقعه منها " إذا  والسرور نتيجة

الرضا هو الدالة إلى األداء المدرك والتوقعات، ففي حالة عجز 
األداء عن التوقعات، فان الزبون يكون في حالة االستياء، وخيبة 

 األمل ويترك التعامل مع المصرف في المستقبل.

Randy107 
الزبون للخدمات بعد كما إن عرف الرضا بأنه "عبارة عن تقويم 

طلبها ويكون الزبون راضياً عندما يحقق نتيجة أفضل مما هي 
 متوقعة.

Reed Hall 
108 

"بأنه :"درجة اإلدراك لدي الزبون، والتي تمثل فعالية  ويعرف
التجهيز من قبل مقدم الخدمة عند تجهيزه للخدمة، والتي تلبي 

 طلوبة ".احتياجات الزبون ورغباته عند إستخدامه للخدمة الم

Hoffman 
& 

Bastson109 

ً بأنه " مقارنة توقعات الزبون بالتصورات المتعلقة  ويعرف أيضا
بالخدمة التي قدمت إليه " وأن إنتاجها بالجودة الكافية، سوف 
يؤدي إلى الرضا، والرضا ظاهرة يمكن إدراكها، ويمكن التعبير 
عنها من قبل الزبائن، وتوصيلها إلى المصرف وتوضيحها 

وسائل المكتوبة، وغير المكتوبة، أو بتصريح الزبون، والذي ال بال
يتطلب أي إثبات، كما أن تفاعل المصرف مع الزبون، وقياس 
رضاه، ستكون النتيجة النهاية أن المصرفي ستطيع الحصول على 

 رضا الزبون.

األخرى أن كل وحدة تنظيمية أو جماعة داخل المؤسسة تسوق قدراتها وإمكانياتها للوحدات 

إن اللقاء الخدمي يشكل عامل جوهري في  110(Palmerداخل نفس المؤسسة. ويقول )

ً يقيم  تحقيق رضا الزبون، بالطبع هذه الحقيقة مهمة جداً في سياق الخدمات، فالزبون غالبا

 المصرف على أساس سلوكيات وتصرفات مقدم الخدمة، خصوصاً الخط األمامي.

رضا الزبون من الموجودات او  Kotler 111اعتبرلقد مستويات رضا الزبائن:  .1

الموجودات المهمة ألي مؤسسة. وأيضا يوجد أهمية لرضا الزبون على المصارف 

: إذا كان الزبون راضياً عن المصرف فانه سوف يتحدث 112Hoffman & Bastsonمنها

فان الزبون إلى اآلخرين، مما يولد زبائن جدد. وفي حالة أن يكون األداء مطابقاً للتوقعات، 

يشعر باالرتياح والرضا، إال انه قد يتحول إلى مصرف آخر يقدم نفس هذه الخدمات، أما في 

حالة تجاوز األداء على ما هو متوقع أو يتخطى التوقعات فان الزبون يكون على درجة عالية 

ً من الترابط العاطفي مع المصرف  من السرور والرضا، وهذا الرضا العالي يخلق نوعا

ك الوالء. عندما يكون الزبون راضيا عن الخدمة المقدمة إليه، فقرار العودة إلى وكذل

. إن رضا الزبون عن الخدمة المقدمة إليه 113Reed & Hallالمصرف مرة أخرى سريعاً 
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 الرضا سوف يقلل من احتمال التوجه إلى المصارف المنافسة. هنا نستخلص ونقول بأن

 المدركة الخدمة السلعة أو أداء بين الفرق نع يعبر نفسي واحساس شعور عن عبارة

 هي:  114مستويات  ثالثة بين التمييز يمكن الزبون، وبذلك وتوقعات

الجودة / عديم التوقعات  <األداء / 

 الزبون غير راض  

التوقعات/الجودة/ = األداء 

 الزبون راض  

العالية. الجودةالتوقعات/  >األداء/ 

 الزبون راض  جداً.

 

ً  تخلق الجودة من العالية المستويات فإن وبذلك  الزبون بين العاطفي االرتباط من نوعا

 الزبائن على رضا للمصرف. ان مصطلح والوفاء الوالء االرتباط هذا يخلق والمؤسسة، وثم

 إستخدام من عليها حصل المنفعة التي عن الناتج بالسرور الشخصي شعوره عن عبارة أنه

 إدراك درجة أنه الزبائن على عليها. كذلك رضا للحصول قدمها التي التضحيات مع المنتج

 ورغباته، فضال عن أنه حاجاته تلبي التي المنتجات المؤسسة في تقديم فاعلية الزبون لمدى

 الزبون. لتوقعات مطابقة الخدمة تكون عندما ينتج للزبون السرور الذي يوحي الذي الشعور

يدفعه للتعامل في المستقبل مع المصرف. أن أفضل طريقة للوصول إلى رضا الزبون:  .2

تكون من خالل  115Reed & Hallأفضل طريقة للوصول إلى رضا الزبون كما أشار إليه 

اختبار و دراسة مخطط تقسيم الزبون الذي يعتبره ليس صندوقاً اسوداً، ال يعرف ما بداخله، 

 هي: 116سةرئي ثالث مراحل عبر بل يتم تقسيم الزبون إلى تقسيمات و يتبلور

يتوجب على المسوقين أن يكونوا على اتصال دائم بالزبائن سواء  فهم حاجات الزبائن: -أ 

الحاليين منهم أو المحتملين ليتسنى لهم معرفة العوامل التي تحدد السلوك الشرائي لهؤالء 

 الزبائن، إذ يعد فهم الزبون واإللمام بحاجاته ورغباته من أكثر األمور أهمية للمؤسسة.

: تتمثل هذه الخطوة بالطرق واألساليب التي يستعملها المسوقين ية المرتدة للزبائنالتغذ -ب 

لتعقب أراء الزبائن عن المؤسسة لمعرفة مدى تلبيتها لتوقعاتهم، ويمكن للمؤسسة القيام 

 بذلك من خالل طريق االستجابة.

ء برنامج الخطوة األخيرة لتحقيق الرضا تتمثل بقيام المؤسسة بإنشا القياس المستمر: -ج 

 Customer Satisfaction Matricesخاص لقياس رضا الزبائن كنظام ) 

(CSM  الذي يقدم إجراءاً لتتبع رضا الزبائن طوال الوقت بدالً من معرفة مدى تحسين

 أداء المؤسسة في وقت معين.
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 ً   العوامل المؤثرة على سلوك الزبائن في اختيار المصرف:: خامسا

الزبون المصدر الرئيسي لسير نشاطات المصرف لذا تعمل يعتبر سلوك الزبون:  .1

إدارته جاهدة ألجل تلبية احتياجاته المتغيرة، وتسعى دوما إلى التعرف على سلوك 

زبائنها لتحقيق كفاءتها وفعاليتها، فإدارة التسويق بالمصرف تضع الزبون في بؤرة 

سويقي المالئم له، وتخطيط اهتماماتها وتجعله محور أنشطتها حتى يتم تفصيل المزيج الت

اإلستراتيجية المثلى لجلبه والحفاظ عليه، ويرتبط نجاح المصرف بمدى قدرة مسؤولي 

التسويق في توفير المعلومات التي تمكنهم من التعرف على مطالب واحتياجات الزبائن 

ي والتفوق على منافسيهم، ومن أهم العوامل المؤثرة على سلوك الزبون اتجاه الخدمة الت

 يقدمها المصرف هي:

 يقصد بها اإلحصائيات السكانية، من حجم السكان، كثافتهم العوامل الديموغرافية :

بالمنطقة التي يقع بها المصرف، توزيعهم حسب األعمار و األجناس، الدخل و 

المستوى المعيشي و التعليمي لهم واستقرارهم في المكان أو هجرتهم داخليا و خارجيا. 

 وغيرها.

 تشمل الثقافة، الطبقة االجتماعية األداء االجتماعي دور حياة مل االجتماعيةالعوا :

 األسرة، كيفية قضاء الوقت و اإلدراك.

 :تتمثل في الشخصية، االتجاهات و اآلراء، اإلحساس باالنتماء إلى  العوامل النفسية

 طبقة معينة، الدفاعية و اإلدراك... إلخ.

 : 117المصرفية بما يلييتميز طلب الزبائن على الخدمات 

يختلف طالبوا الخدمات المصرفية، فنجد من بينهم العامل البسيط، رجل  عدم التجانس:.أ 

األعمال وأصحاب المصارف بمختلف أشكالها، لذا فإن احتياجاتهم جد مختلفة وعلى 

كل عملية تسويقية األخذ بعين االعتبار هذا االختالف وذلك بتقييم زبائنها، وتعتبر 

 ورية حتى تتمكن من اقتراح منتجات تتوافق واحتياجات زبائنها.عملية ضر

نظرا لتعدد زبائن المصارف على إدارة المصرف العمل على  تكافؤ جزئي للطلب: .ب 

تحسين العالقات معهم دون بذل جهود تسويقية ضخمة ألن المؤسسات الكبيرة هي 

 الوحيدة التي تأخذ في بعض األحيان مواقف قوة بالسوق.

: ناتج عن ثبوت العالقة )منتج ـ زبون( و )زبون ـ مصرف(، ففي ميدان الطلبثبوت .ج 

السوق المصرفي نجد عدد كبير من المنتجات، و الطلب على منتج واحد منها يؤدي 

إلى الطلب على منتج آخر، فالطلب على حسابات المخطط العقاري يجمع ما بين 

 الطلب على االدخار و االقتراض.

تعود تقريبا كل المنتجات المصرفية إلى النقود، و سلوك الزبائن  ب:عدم عقالنية الطل.د 

االقتصاديين تجاه هذه المادة )النقود(، فعرض االدخار أو االقتراض يلبي احتياجات 

معقدة غير مفهومة وغامضة في نفسية الزبون، وقد أثبتت الدراسات الحديثة وجود 

افع، وال عقالنية السلوك النقدي و تفاوت في التحليل العقالني لالحتياجات و الدو

إن التسويق المصرفي، وظيفة حساسة تلعب دورا هاما في زيادة مردودية   المالي.
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المؤسسات المصرفية كما يجب أن يكون سعي هذه المؤسسات هو تحقيق الوفاء 

لزبائنها والراحة وهذا باإلرتكاز على سياسة تجارية تسمح بتبني كل العمليات التي 

  لزبون بطلبها وتوفيرها له بأحسن طريقة.تقدم ا

تعريف سلوك الزبون العوامل المؤثرة على سلوك الزبائن في اختيار المصرف:  .2

المصرفي :إن سلوك الزبون المستهلك هو ذلك التصرف الذي يبرزه الزبون في البحث 

تشبع عن شراء أو إستخدام السلع أو الخدمات أو األفكار أو الخبرات التي يتوقع أنها 

. يتأثر سلوك شراء الخدمة المصرفية 118رغباته أو حاجاته حسب اإلمكانيات الشرائية

بثالث مجموعات من العوامل هما عوامل البيئة الخارجية،عوامل البيئة الداخلية للمصرف 

 ( هذه العوامل:8-14والعوامل الداخلية المتمركزة في الشخص، ويوضح الشكل رقم )

 
 العوامل المؤثرة على الزبائن في اختيار المصرف( 8-14الشكل ) 

شاكر تركي اسماعيل، التسويق المصرفي اإللكتروني والقدرة التنافسية للمصارف األردنية، 

نحو مناخ إستثماري وأعمال مصرفية إلكترونية، الذي تنظمه كلية  -المؤتـمـــر العلمي الخامس 

 .13-12ص:  – 2007تموز  5 – 4العلوم اإلدارية والمالية 

تزاول المؤسسات اإلنتاجية والخدمية أعمالها في وقتنا الحاضر في ظل بيئية تنافسية، لذا 

تحاول هذه المؤسسات بناء عالقات ودية مع زبائنها في محاولة منهم لألثير على مواقفهم 

ل واتجاهاتهم نحو الخدمات اإللكترونية التي تقدمها لهم من خالل شبة اإلنترنت، لذا يحاو

المسوقين فهم سلوك الزبائن لمساعدة مقدمي الخدمة المصرفية لمعرفة كيف يتخذ الزبون 

البد لها من تناول جميع العوامل المؤثرة على قراره باختيار مصرف دون آخر. من هنا 

 قراره الشرائي:

: وتضمن هذه العوامل مجموعة من العوامل العوامل الداخلية المتمركزة في الشخص-أ 

المتشابكة التي تتألف منها شخصية اإلنسان وحاجاته ودوافعه، وإدراكه للخدمات المقدمة 

وأهميتها بالنسبة له، إضافة الى درجة وعي الزبون وأهمية الوقت بالنسبة إليه، 
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و هذه الخدمات ومعتقداته نحو الخدمات المصرفية اإللكترونية ومواقفه واتجاهاته نح

والتي تشكلت لديه نتيجة الخبرة والتعلم، ثم كل هذه العوامل مجتمعة تشكل جزء من 

 مواقفه واتجاهاته نحو هذا النوع من الخدمات.

: تعتبر البيئة السياسية والقانونية والبيئة االقتصادية من أهم عوامل البيئة الخارجية-ب 

الزبائن، فالبيئة السياسية والقانونية تتكون عوامل البيئة الخارجية التي تؤثر على سلوك 

من القوانين والتشريعات الحكومية، المؤسسات الحكومية والمجموعات الضاغطة التي 

تؤثر وتحدد أعمال المؤسسات واألشخاص في مجتمع ما. اما البيئة االقتصادية فتتمثل 

ومن أهم عناصر البيئة  في جميع القوى المؤثرة على القوة الشرائية للزبائن ونمط إنفاقهم

االقتصادية عدالة توزيع الدخل القومي واثر ذلك على الدخل الفردي والتغير في الدخل 

الفردي للزبائن. فالبيئة الثقافية واالجتماعية للزبائن طالبي الخدمة المصرفية تتشكل 

فية هي مواقفهم نحو هذا النوع من الخدمات من البيئة التي يعيشون فيها، فالبيئة الثقا

المحرك الرئيسي لألفراد فالثقافة هي التي تحدد السلوك المقبول اجتماعيا والسلوك غير 

في حين البيئة التكنولوجية فلها اكبر األثر على القرار الشرائي للزبائن طالبي .المقبول

الخدمة المصرفية اإللكترونية والتقليدية سواء، فالبنى التحتية وتوافرها تعتبر من 

المهمة المؤثرة على القرار الشرائي للزبائن فضال عن الوسائل واألساليب  الجوانب

  .المستخدمة في المجتمع

: وتتمثل عوامل البيئة الداخلية للمصرف بجودة الخدمة عوامل البيئة الداخلية للمصرف -ج 

المقدمة للزبائن والخدمات المرافقة والمعززة لها، إضافة الى الوسائل التكنولوجية 

 دمة في تقديم الخدمة للزبائن.المستخ

، أو المثيرات البيئية والتي يمكن التحكم بها وبطريقة تقديمها عناصر المزيج التسويقي -د 

من قبل مقدمي الخدمة المصرفية، وأثرها على جذب زبائن جدد والمحافظة على الزبائن 

يرى آخرون  يرى البعض أن الوالء ناتج عن التجربة المعززة باإلقناع بينما الحاليين.

أن الوالء قد يكون ناتج عن انشغال الزبائن في عمليات عقالنية رشيدة تهدف إلى حل 

المشاكل التي تواجههم والتي تتضمن المقارنة بين مجموعة من البدائل وخصائصها 

. إن المصالح االقتصادية وشدة المنافسة 119المختلفة للوصول إلى تفضيل إحداهما

ئل في المجاالت المختلفة وعدم مقدرة المصرف على تحقيق والتطور التكنولوجي الها

إشباع حاجات ورغبات الزبائن هي من األسباب الرئيسة والتي قد تؤثر بشكل مباشر 

على تحول والء الزبائن من مصرف إلى آخر، وعليه فإن تطور عملية الوالء نحو 

يق أقصى المصرف هو ناتج عن مقدرة المصرف على تحقيق مصالح الزبائن وتحق

إشباع ممكن لحاجاتهم ورغباتهم. إن قرار اختيار الزبون للمصرف المناسب يوازي 

ً كبيراً بين قرار  ً قراره الخاص بشراء الخدمة المصرفية، حيث أن هناك ارتباطا تماما

، إذ أن موقع المصرف والطريقة التي 120شراء الخدمة المصرفية والمصرف نفسه

تعتبر من أهم محددات قرار اختيار المصرف كما أن  يتعامل بها موظفوه مع الزبائن
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سمعة المصرف والصورة الذهنية للجمهور اتجاه المصارف تعتبر من المحددات 

الرئيسة للتعامل معها، فموقع المصرف بالنسبة لمكان إقامة الزبون يعتبر محدداً رئيساً 

ة من الزبائن كانت الختياره في التعامل معه حيث أشارت بعض الدراسات أن نسبة كبير

تفضل التعامل مع المصرف القريب من مكان إقامة الزبائن وخاصة لذوي الدخل 

 . 121المحدود والمستوى التعليمي المنخفض

 

 ً  والمكونات والصورة الذهنية: الزبون : قيمةسادسا

 ما على الحاضر الوقت في ونجاحها مؤسسات األعمال بقاء يعتمد : 122الزبون قيمة.1

 جهة الزبون من وبين بينها المباشر التعامل عالقة إطار في قيمة وذلك لزبائنها منتقدمه 

 وضع األمر يتطلب ذلك ولتحقيق ثانية جهة من التبادل أثناء عملية منتجات من تقدمه وما

 بل والخدمات المنتجات تقديم عملية من أبعد هو إلى ما التفكير في مهمة استراتيجيات

 من المؤسسات تمكن تسويق المؤسسة بالزبون وفلسفة لعالقة وعميق جيد مستوى تحقيق

 المرتبطة المنافع" بأنها الزبون قيمة وتعرف ،طويال به الزبون واالحتفاظ رضا تحقيق

 بأنها تفصيالً، توصف أكثر نحو وعلى.بالمجهز عالقته من الزبون يستلمها بالكلفة، التي

 الخدمة أو السلعة من يحصل عليها التي المنافع بين الزبون يجريها التي المبادلة عملية

 واألطراف نفسه، وخدمات اإلسناد المنتج من كالً  المنافع وتشتمل .عليها الحصول وكلفة

 المنتج، والمخاطرة على للحصول المبذولين والجهد والوقت الشراء عملية في المشتركة

 (.يقدمها التي التضحيات مقابل المنافع أقصى جني إلى الزبون يسعى وهكذا ."المدركة

 ذلك. لتحقيق يجريها التي والمبادلة التقدير أساس على المنتج على للحصول

تلعب الصورة الذهنية التي يكونها الزبون عن المصرف : 123الصورة الذهنية الزبون.2

وخدماته دوراً جوهرياً وحيوياً بالتسويق للخدمات المصرفية، وجذب المزيد من الزبائن، 

أن اكتساب رضى الزبون سيكون له دوراً في تسويق خدمات المصرف، وهو أكثر حيث 

أنواع التسويق فعالية، فعندما تحدث صديقك أو قريبك عن تميز خدمات المصرف، فأنت 

بال وعي أو إدراك منك سوقت للمصرف، وثم عندما يحتاج هذا الصديق أو القريب إلى 

وثم سيتعامل مع نفس المصرف الذي تعاملت خدمة مصرفية، فإنه سيثق بما أخبرته به 

معه، ومن هنا حرص العديد من المصارف على تقديم الخدمات بجودة عالية، وبعمل 

الدراسات، والرقابة على الخدمات والتسويق لضمان رضى الزبون عن الخدمات المقدمة 

 بشكل خاص، وعن المصرف ذاته بشكل عام.

أما إذا كون الزبون صورة ذهنية سلبية عن المصرف، سيؤدي ذلك إلى نتائج عكسية، 

وسيخبر هذا الزبون أصحابه وأقربائه عن خدمات المصرف السيئة، وثم سيأخذون ما 

أخبرهم به على محمل الجد، ولن يتعاملوا بدورهم مع هذا المصرف، بل ربما ينقلون ما 

آخرين، وثم تشويه سمعة المصرف، وخسارة زبائن أخبرهم به هذا الزبون إلى أشخاص 

محتملين. ولكي ال يحصل ذلك، يجب أن تحرص إدارات المصارف على اختيار 
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الموظفين، بناء على معايير ومقاييس صارمة ومعدة مسبقاً، حيث أن حسن اختيار 

الموظف يلعب دوراً جوهرياً في التسويق للمصرف وخدماته، فهو واجهة المصرف، 

ن يتعامل بشكل مباشر مع الزبائن، لذا يجب أن يعكس موظفو المصرف الصورة وهو م

الحقيقة من المصرف، والتي تجعل الزبون راغباً باإلستمرار في التعامل مع هذا 

المصرف، بل قد تتعدى العالقة بين الزبون والموظف العالقة الرسمية التقليدية، وقد 

ً تدريب الموظفين على تصبح هناك عالقات وثيقة بين الموظفين و الزبائن، ويجب أيضا

التعامل مع الزبائن ومعالجة االعتراضات بالطريقة المناسبة واإلصغاء للزبون، فضال 

إثارة االهتمام لدى الزبون  -جذب انتباه الزبون. -عن اكتساب الوسائل والمهارات وهي: )

ستمالة السلوك الشرائي ا -إثارة رغبة الزبون في الشراء. -فيما يعرض عليه من خدمات.

 Attention Interest Desireوهي اختصار من  AIDAللزبون(. وهذا ما يسمى 

Action ًويعد تدريب موظفي المصرف على أساليب وفنون التعامل مع الجمهور أمرا ،

ً لبناء صورة ايجابية عن المصرف في أذهان الجمهور. إال أن هذا ليس كافياً،  ضروريا

ن يقدم للزبون الخدمات المتكاملة، التي قد ال يكون لها عالقة مباشرة فال بد للمصرف أ

بالخدمة، مثل: مواقف السيارات وخصم الفواتير نيابة عن الزبون وسرعة تقديم الخدمة 

وانجازها، وإنشاء صندوق للشكاوى واالقتراحات، واستطالع آراء زبائن المصرف في 

 ن الوسائل األخرى.الخدمات المصرفية المقدمة لهم، وغيرها م

 تقسم فإنها للزبون القيمة تكوين ألجل أساسيان عنصران يتوافرللزبون:  القيمة مكونات.3

ويتفرع كل عنصر اساسي الى عناصر فرعية برمتها وبمحصلتها تؤلف  قسمين إلى

 ( وعلى النحو اآلتي: 3- 14جدول) مركب قيمة الزبون والتي يتضمنها

 للزبون. القيمة ( مركب11- 14جدول)

 الزبون قيمة عناصر

والمنافع للزبون المنتج القيمة للزبون الكلية الكلفة 

 بها يقصدالوظيفية:  القيمة 

 أن ويمكن نفسه للمنتج المادة خصائص

 - المطابقة - المعولية– األداء( تتضمن

 .)الجمالية

 أفراد  أصبحالعاطفية:  القيمة

 التميز لتحقيق مهما المؤسسة مصدرا

 التسويق. في خاص وبشكل

 العالية والجودة الخدمة نحو الموجه 
 صعبة هي الشخصية للخدمات نسبياً 

 تعتمد المنافسين ألنها قبل من التقليد

 اإلدارة المؤسسة ومهارات ثقافة على

 الكياسة – االحتراف(:اآلتي وتتضمن

 .)المثابرة – الثقة –-المجاملة  –

 للمنتجات التبادلية القيمة وهو : السعرالمالية القيمة 

 عليها التي سيحصل المنتج قيمة تحدد أساسه وعلى

 .الزبون

 المنتج على للحصول الضائع الوقتالوقت:  كلف 

 الكلفة أعلى من الوقت كلفة يعدون الزبائن فبعض

 ال الذين الزبائن لدى بوضوح يظهر وهذا النقدية

 .ضائع وقت لديهم يكون بأن يرغبون

 الزبون به يقوم الذي الجهد وهوالمجهود:  كلف 

 .يدفعها الزبون كلفة يعد المنتج، إذ على للحصول

  مع التعامل النفسية الكلف : تتضمنالنفسية الكلف 

 الجديدة والمجهود اإلجراءات لفهم والحاجة جدد أفراد

 قد وكذلك الجديدة األشياء مع التكيف أجل من المبذول

 عدم حالة في لدى الزبون اإلحباط من نوع يصاحبها

 .معين منتج اقتناءه عن له قيمة إضافة
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يسـعى المصرف العوامل المؤثرة على العالقة مع الزبون المصرفي:  -أ 

جاهـدا إلـى التعـرف علـى الزبـون وتحديـد حاجاتـه ورغباتـه ودوافعـه واتجاهاتـه، 

والعمـل علـى إشـباعها بأقصـى كفايـة وجعلـه راض عـن خدماتـه بهـذا يحقـق 

المصرف أهدافـه، وفـي نفـس الوقـت تحقيـق مصـالح المجتمع.  وتعــد مرحلــة 

ون مــن المراحــل الصــعبة والمهمــة فــي التســويق، ألن دراســة ســلوك الزبــ

تحديــد الحاجــات والرغبات متعلق بالسلوك الذي يتبعه خاصة أن الزبون يتأثر 

بمجموعة من العوامل قبل أن يتخذ قرار الشراء يتـأثر المسـتهلك أو الزبـون سـلوكه 

عوامـل التـي تدفعـه إلـى التعامل وتصـرفاته اتجـاه المصرف وخدماتـه بالعديـد مـن ال

مع المصرف، حيث أن كل مرحلة من مراحل اتخاذ قراره بالتعامل تخضع للعديد من 

للعديد من االعتبارات، والتي من بينها المؤثرات التي يتسـع أو يضيق مداها وفقا 

عب ثقافة المصرف: تعـد الثقافـة أهـم جوانـب المصرف ومـن الصـ -): العوامل اآلتية

إنشـاء عالقـة بسـبب اخـتالف معايير وقـيم أعضاء التنظيم الواحد لذلك تعرف الثقافة 

بأنها: "التوافق مع العوامل المحيطة الداخلية والخارجية وتتضمن أفكار مشتركة بين 

األفراد ولغات إيصال هذه األفكار"، وهو ما يجعل الثقافة نظاما لسلوك مكتسب يساعد 

مدى توفر الخدمات المصرفية، وتكاملها واتساع  - .124لقرارعلى تحسين اتخاذ ا

تكلفة الحصول على الخدمات   -وترابط مزيجها واتاحتها للفروع القريبة من الزبون.

لخدمات المصرفية شروط الحصول على ا  -المصرفية بالمقارنة بالمصارف األخرى.

مقدار المجهود الجسماني والوقت الذي بذله الزبون في سبيل   -.واالستفادة منها

 . (موقع فروع المصرف ومدى قربها من الزبون -الحصول على الخدمات المصرفية.

المزيج الترويجي الذي يمارسه المصرف، ومدى نجاح ما يشمل -ى )وعوامل اخر

مدى كفاءة  -الم.مدى كفاءة ونجاح اإلعالن واإلع) متمثلة بـعليه من عناصر المزيج 

مــدي كفــاءة و فعاليــة ونجــاح خطــط  -وفعالية ونجاح رجال البيع الشخصي.

المصرف فــي إستخدام عمليــات تنشيط التعاقــدات واالنطبــاع الجماهيري والصورة 

 .وغيرها( الدهنية مثل: المسابقات ذات الجوائز والحوافز االجتماعية

 أن يجب المؤسسة والزبون بين العالقة لتحسين الزبون: مع العالقة فشل أسبابومن  

 في تظهر العالقة، وهي لفشل أسباب عدة (:هناك  أن جيدا، إال العالقة عناصر كل تتفاعل

 تصل عندما -.جيد بشكل الزبون إلى المعلومات تصل ال عندما -)-يلي: كما مستمرة حركية

 تصل قد - المصرف. مع التواصل في الرغبة لديه تنعدم ولكن الزبون إلى المعلومات

  -إليه يستمع المصرف ال ولكن االتصال رغبة لديه وتتوفر الزبون إلى المعلومات

المصرف  يدرك عندما -.احتياجاته يدرك ال ولكن الزبون المصرف إلى يستمع عندما

 الزبون المصرف الحتياجات يستجيب عندما -.لها تستجيب ال ولكنها الزبون احتياجات

 المعلومات وصول عدم إلى الفعالة غير االستجابة وسائل تؤدي-.فعالة غير بوسائل ولكن

 مفرغة. حلقة في تدور المصرف والزبون بين العالقة وهكذا تصبح جيد بشكل للزبون
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 لفصل الخامس عشرا
 أساسيات التعامل مع أنماط الزبائن

االقتصادية والمالية للدول لما له من أثر يعد القطاع المصرفي أهم قطاع خدمي في األنظمة 

إيجابي على التنمية االقتصادية، حيث يقوم بجمع وتعبئة وتوزيع المدخرات على اإلستثمارات 

المختلفة حسب أهميتها. بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المصارف في اقتصاديات الدول، فإن 

تأثير إيجابي أو سلبي على اإلنجازات الكفاءة التي تمارس بها أنشطتها ووظائفها سيكون لها 

التنموية لتلك البلدان، األمر الذي سيتطلب من هذه المصارف أن تسعى جاهدة لتحسين 

كفاءتها من خالل زيادة إيمانهم بإرضاء الزبائن من خالل التعيينات وإرضاء مديريهم 

سينعكس في تحسين المهتمين بالطلب لزيادة مستوى كفاءتهم وتبسيط سير عملهم، األمر الذي 

 وتطوير خدماتهم المصرفية والرغبة في تلبية احتياجات الزبائن.

من أجل إرضاء الزبون وتسليم المنتج له في أفضل الظروف وبأكثر اإلمكانات مالءمة، 

خاصة وأن خصائص الخدمات المصرفية غير ملموسة وال يمكن للزبون الحكم على جودتها 

التي يقدمونها والعمل الجاد إليجاد طرق ووسائل لمساعدتهم قبل االستفادة منها. الخدمات 

 على جذب الزبائن وزيادة حصتهم التسويقية. 

ال بد ان تسعى المؤسسات المالية أو المصرفية إلى الوالء لزبائنها بناًء على السياسات 

يات التجارية التي تسعى إلى تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة للسماح بتبني جميع العمل

كما أن تعليم تأهيل الموظفين أمر ال بد منه في المجال التنافسي للتمويل  ،التي يقدمها الزبائن

 والمصارف.

وخالصة القول، يجب على المصارف أن تؤمن بأهمية ورضا زبائنها والمحافظة عليها من 

من خالل خالل تقديم خدمات تتناسب مع احتياجاتهم ورغباتهم، والتي ال يمكن تحقيقها إال 

إستخدام اآلليات التجارية. آليات وتقنيات وإجراءات تسويقية تتكيف مع احتياجات السوق، 

ومع مراعاة التحسن في جودة وتطوير الخدمات المصرفية، تقود البيئة التنافسية الجديدة 

، دراسة أولية للبيئة المالية المصرفية ومتطلباتها، لفهم احتياجات ورغبات الزبائن. الزبائن

وردودهم على المنتجات والخدمات، والتي تساعد المصارف على صياغة واختيار السياسات 

 األكثر فاعلية لتحقيق أهدافهم.

 سلوك الزبون المصرفياألول:  المبحث

 الثاني: أنماط الزبائن واسلوب التعامل معهم المبحث

 الثالث: مهارات االتصال لخدمة الزبائن المبحث
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 األول المبحث
 سلوك الزبون المصرفي 

تشهد الصناعة المصرفية تنافسا شديدا في جذب الزبائن والحفاظ بهم من خالل كفاءة الخدمة 

وجودتها أي تقديم افضل الخدمات المصرفية وتحسينها وتطويرها بنجاح وتميز لهم، سهولة 

آللة السحب، ومرونة وسهولة إستخدام الزبون لخدمات المصرف المتمثلة بـالموقع المالئم 

مدة اإلنتطار في الطابور، أوقات المداومة، مواكبة المصرف لالبتكارات التكنولوجية التي 

تسهل الخدمات المالية وتزيد من فاعليتها ومرونتها خدمات االنترنت والهاتف المصرفية التي 

ي تسهل الخدمات للزبون وتوفر عليه الوقت والجهد. فضال عن التعامل الراقي بين موظف

المصرف والزبائن بما يستجيب لرغبة الزبائن وطموحاتهم وتطلعاتهم. وتعمل االدارة 

المصرفية في تبني استراتيجيات ناجحة تتضمن عالقة ثقة متبادلة بين المصرف وزبائنه 

 طويلة اآلمد.

كذلك تعد تكلفة الخدمة عامل أساسي لدي الزبون عند اختياره للمصرف وتشمل تكلفة 

كلفة على بطاقة السحب، التكلفة على اإلنترنت والخدمات الهاتفية المصرفية. ـ التحويل، الت

اإلعالنات: تعتبر اإلعالنات من أهم الوسائل المستخدمة في التعريف بالمنتجات الجديدة 

وعرضها. من خالل هذه الوسيلة يستطيع المصرف تقديم خصائص ومميزات منتوجه 

 الجديد.

الكبير في وعي الزبون و الحفاظ على ثقته ووالئه، كما أن لغياب بإتجاه التأثير اإليجابي  

هذه الجودة أثر سلبي على المصرف وسمعته، وأحيانا تدفع ببنائه إلى البحث عن خيارات 

 أخرى تلبي لهم طموحاتهم وتحقق لهم رغبتاهم.

م تحتاج مصارف اليوم إلى التركيز بشكل كبير على دراسة سلوك الزبائن بوصفه أحد أه

من خالل تطوير وزيادة وعي الجمهور حول خدماتها و  لكذمفاتيح النجاح المصرفي ويتم 

منتجاتها التي توفر. ومدي قدرة هذه الخدمات والمنتجات على منافسة ما توفره المصارف 

التقليدية من خدمات كما تمتلك هذه المصارف القدرة على التوسع في السوق المالية العالمية 

 ستثمرين بتحويل إستثماراتهم وتعامالتهم إلى هذه المصارف.و إقناع الم

تشتمل عملية اتخاذ القرار الشرائي مجموعة من العمليات الذهنية الهادفة والموجهة للوصول  

إلى حل مناسب لمشكل ناجم عن حالة غير مشبعة لدى الزبون وتنقسم قرارات شراء 

 :125الخدمات والمنتجات المصرفية إلى ثالثة أنواع

 كون في حالة االهتمام الكبير الذي يبديه الزبون حول الخدمة، حيث  :شراء معقد

يخصص وقتا أكبر لجمع المعلومات حول خصائصه، قبل قيامه باتخاذ قرار شرائه، وفي 

هذه الحالة يركز مسؤول التسويق على معرفة الطرق التي يحصل من خاللها الزبون على 

ح خصائص الخدمة المصرفية، ومميزاتها بإستخدام معلوماته ومن ثم العمل على توضي

 الوسائل التي تؤثر على سلوك الزبون كاإلشهار والدعاية.
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 وينحصر هذا النوع من الشراء في الخدمات المصرفية األقل تكلفة من  : شراء روتيني

حيث المال والوقت والجهد )التحويالت المالية مثال( ويتم التعامل بها بصورة متكررة 

  ةوسهل

 وفيها يقوم الزبون بدافع حب التغيير، بتغيير الخدمات بإستمرار وهنا تلجأ  : شراء متنوع

 المصارف إلى محاولة ترسيخ عادات استهالك الخدمة باإلشهار لغرض التذكير.

تسعى المصارف بإستمرار إلى جعل منتجاتها متميزة عن منافسيها، والتي من خاللها 

الزبائن، مما يجعلهم راضين عن خدماتها، فالمصارف ال تستطيع تلبية حاجات ورغبات 

تسعى إلى بيع ما تنتجه وإنما إنتاج ما يمكن بيعه، ولتحقيق ذلك فان العملية التسويقية ال بد أن 

تبدأ بدراسة سلوك الزبون المصرفي والتعرف على حاجاته، ورغباته، ومن ثم التأثير عليه 

تمر عملية  .ئم الذي يلبي تلك االحتياجات والرغباتمن خالل تصميم المزيج التسويقي المال

اتخاذ قرار الشراء من طرف الزبون المصرفي بخمسة مراحل يمكن توضيحها في الشكل 

 :( اآلتي15-1)

 

 مراحل اتخاذ قرار الشراء المصرفي : (1-15شكل )

الفالحة المرجع: سليم حيرش، واقع التسويق المصرفي في الجزائر دراسة حالة مصرف 

والتنمية الريفية، مذكرة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير تخصص تسويق، جامعة 

 .8ص:.2007بليدة،

 

إن رضـا الزبـون هـو الهـدف األساسـي للمؤسسـة وال: مفهوم سلوك الزبون المصرفي: أ

تحاول فهم لـذا كـان لزامـا عليهـا إن  ،التـي فـي طريقهـا للبحـث عـن البقـاء واإلستمرار

 سلوكه لما لذلك أهمية بالغة للنشاط التسويقي.

لذلك نال سـلوك الزبـون فـي الوقـت الحاضـر االهتمـام المتزايـد لـدى لسلوك الزبون يمكن  

 تكييف سلوك الزبون مع خصائص النشاط المصرفي.
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التي تتعلـق  إن دراسـة سـلوك الزبـون تتعلـق بـالتعرف علـى كيفيـة قيامه باتخاذ القرارات

بتوجيـه المـوارد المتاحـة لـه مـن وقـت وجهـد لشـراء واسـتهالك السـلع والخـدمات التـي 

 لذلك يحاول رجل التسويق ان يقدم السلع والخدمات التي ترضي الزبائن. ،تشـبع حاجاته

السلوك المالحظ للزبون على انه يمثل النقطة النهائية لسلسلة من  Martinويحدد  

 ،الدوافع ،االدراك ،ـراءات التـي تـتم داخل الزبون وان هذه االجراءات تمثل االحتياجاتاالج

 .126الذكاء والذاكرة

سلوك الزبون المصرفي جميع التصرفات واألفعال التي يسلكها األفراد  Molinaلقد عرف  

 :127( اآلتي1-15في تخطيط وشراء المنتج ومن ثم استهالكه كما يستعرض بعضها جدول )

 مفهوم سلوك الزبون المصرفي (1-15دول )ج

 تعاريف سلوك الزبون المصرفي الباحث

 2001،السيد -)الصحن

140)
128
 

 

"تلك العملية المرتبطة بقيام فرد ما أو جماعة من األفراد 

أو  ،والتخلص من منتج ما، وإستخدام ،باختيار وشراء

بما في ذلك عملية اتخاذ القرارات التي تسبق و ، خدمة ما

 ”.تحدد هذه التصرفات

( 2004،13)عبيدات، 
129
. 

ذلك التصرف الذي يبرزه المستهلك في البحث عن شراء "

أو إستخدام السلع أو الخدمات أو األفكار أو الخبرات التي 

يتوقع أن أنها ستشبع رغباته وحاجاته حسب إمكانياته 

 ."الشرائية

(2005،327)الصميدعي،
130
 

األفراد بصورة مباشرة للحصول "التصرفات التي يتبعها 

على السلع والخدمات واستعمالها بما في ذلك اإلجراءات 

 التي تسبقه" التي تسبق هذه التصرفات وتعددها

)2008،92عيشوش،
131
 

كافة التصرفات السلوكية التي يقوم بها المشتري فردا أو "

عن السلع والخدمات لشرائها  مؤسسة وهو بصدد البحث

 المستوى المرغوب فيه من اإلشباع".بقصد تحقيق 

345)،2009kotler،)
132
 

 

بانه ذلك التصرف الذي يبرزه الزبون في البحث عند 

شراء او إستخدام السلع والخدمات او االفكار او الخبرات 

التي يتوقع أنها تشبع رغباته او حاجاته وحسب االمكانيات 

 الشرائية المتاحة.

، 2010)جالب و العبادي،

205)
133
 

بأنه االفعال والتصرفات المباشرة لألفراد للحصول على “ 

خدمـة معينـة والتـي تتضـمن اتخاذ قرارات او  سلعة

 ”. الشراء

يعد الزبون المصرفي من أهم العناصر التي يوليها المصرف أكبر اهتمام، فنجاح معامالته أو 

فشلها يتوقف عليه، فيعتبر العامل الرئيسي في الخدمات المصرفية بشكل عام. وهنا نجد 

غبات الزبون و تسعى هذه ردراسات كثيرة للوصول إلى حاجات والمصارف تخصص 

لوك الزبون و معرفة درجات الرضا لديه، وان دراسة سلوك الدراسات جاهدة في دراسة س
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الزبون وهو مشتري الخدمات والخدمات المصرفية لم يحظى اهتماما كبيرا مقارنة بسلوك 

اال ان زيادة وتنوع الخدمات  ،الفرد االنساني وسلوك الفرد الشرائي للسلع الملموسة

ية أدى إلى زيادة االهتمام بدراسة المصرفية المقدمة وزيادة المنافسة في السوق المصرف

 .134سلوك الزبون المصرفي والعوامل التي تؤثر عليه

 

 ثانياً: العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في سلوك الزبون المصرفي

ترتبط العوامل الداخلية المؤثرة في سلوك الزبون المصرفي بالزبون نفسه، ولذلك فان 

زبون على حدى، هذه العوامل يمكن تقسيمها إلى تأثيرها قد يكون فريد، ومميز لكل 

 :مجموعتين

تتضمن هذه المجموعة كال من الدوافع والحاجات، اإلدراك،  :العوامل النفسية .1

تتمثل في: العمر، نمط المعيشة،  :العوامل الشخصية - التعلم، االتجاهات، المعتقدات.

 الشخصية. 

تكون المحيطة بالفرد،  :رفيالعوامل الخارجية المؤثرة في سلوك الزبون المص .2

 ( اآلتي:2-15حيث تشمل العوامل الثقافية، والعوامل االجتماعية، المبينة بالشكل )

 

 ( العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على سلوك الزبائن.2-15شكل)
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 لتابعة أدوات أربعة على المعاصرة مؤسسات األعمال اعتمدتالزبائن:  رضا متابعة أدوات

 باآلتي:135الزبائن وتتمثل رضا درجة وقياس

 أسئلة دوري، وطرح بشكل المسحية الدراسات إستخدام يتم : حيثالمسحية الدراسة -أ 

 كان الزبون إذا رضا بقياس تتعلق والتي تكرار التعامل حاالت مختلفة لقياسات

 .منخفض أو مرتفع

من  بالعمليات كزبائن للقيام يتصرفون أفراد : قيام المصرف بتعيينالخفي التسوق -ب 

 يمكن التي والضعف القوة نقاط عن لإلدارة تقارير رفع أجل من وذلك المؤسسة المعنية

 التي الطرق متابعة اجل من الخدمات، وذلك تقديم بعملية قيامهم مالحظتها أثناء

 الزبائن. مع الموظفين بها كادر يتصرف

 طلباتهم للزبائن الستالم الالزمة : توفر المصارف التسهيالتوالشكاوى االقتراحات -ج 

 وعن أ تقليدية تكون قد التسهيالت ومقترحاتهم، وهذه شكواهم عن وجمع المعلومات

 .الحديثة تقنيات االتصاالت إستخدام طريق

 التنافس ربط طريق عن للجودة معينة مستويات عادة المؤسسات تضعفقدان:  تحليل -د 

 المستوى المستويات، وان تلك لتحديد أساسا التنافس جعل أي المستويات مع تلك

 في تحصل التي للتغيرات الزبائن استجابة كيفية على للخدمات يعتمد المالئم

 التحول إلى يؤدي قد الخدمة سوء أن تقدمها المصارف، إذ ما جودة مستويات

 فإنه الزبون لذا نظرة وفكرة تغيير إلى سيؤدي أخرى، وهذا مؤسسات مع للتعامل

 للزبون سيكون من االنتقائي السلوك وفهم التنافسية الديناميكيات فهم دون من

 المثلى المستويات وضع كيفية حول يدور الذي التساؤل على اإلجابة الصعب

 تحول سلوك على محالة ال سينعكس المقدمة الخدمة جودة في أن التباين للجودة، إذ

 ألي يمكن متوفرة طرق عدة هناك أن سبق، نستنتج مما.ألخر مصرف الزبون من

 هذه أهمية إغفال يمكن ال رضا الزبون وهنا درجة لقياس مصرف إستخدامها

 لتقدم وتطور المصرف مستقبالً. كمقياس تعتبر نتائج إلى تؤدي بصفتها األدوات
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 الثاني المبحث
 أنماط الزبائن واسلوب التعامل معهم

 

 يجب التي المواصفات النموذجية استعراض أهمبدأً ال بد من المصرف:  موظفي أوالً: سمات

 المصرف قبل التحدث عن اسلوب التعامل مع الزبائن الخارجيين و موظفي بهايتصف  أن

 :136يلي توفر

بالزبائن  االتصال عند كتابة أو شفاهة بوضوح التعبير األتصال و على القدرة .1

 .معهم والتعامل

 .الزبائن نظر ووجهات وأحاسيس بمشاعر االهتمام .2

 مع أو يتناسب بما الخدمة تقديم أسلوب أو نمط تغيير على المرونة والقدرة .3

 .حدة زبون على كل وميول احتياجات

 يقدمها التي المصرفية للخدمات الكامل الفهم في الوظيفية والمتمثلة المعرفة .4

 .المصرف بالتعامل مع المتعلقة واإلجراءات السياسات وكذلك المصرف

 .الزبائن لدى ومحبب إيجابي انطباع وترك المظهر للموظف حسن .5

 للمعايير وفقا الخدمة تقديم عن المسئول الموظف قبل من والنزاهة وااللتزام الكرامة .6

  .الزبائن مع عند التعامل االجتماعية واألعراف األخالقية والقيم

في تقديم الخدمة في الوقت المحدد وبطريقة تعكس االستجابة السريعة  المتابعة .7

 لمطالب الزبائن والوفاء بااللتزامات المقدمة لهم.

وتقوم المصارف التي تهدف إلى التميز والتنافس واالرتقاء بمستوى الجودة في ضرورة 

إستثمار و تنمية رأس المال البشري وتطوير مهاراتهم وتدريبهم على تقديم الخدمات بحودة 

معة للمصرف والموظفين معا، والربط عالية وتنمية القدرات التنافسية والربط بين أهمية س

 بين أهداف المصرف وبين برامج تدريب الموظفين.

 

: سيتم في هذا المحور المهم والدور الحيوي أنماط الزبائن واسلوب التعامل معهم ثانيا:

لإلدارة المصرفية وموظفيها ضرورة التعامل الكفء والفعال واالنساني إتجاه الزبائن 

عمال وثم فالزبون يحتل المرتبة األولى في األهمية لكل رجال واهميتهم في نجاح األ

 األعمال، ولذا عليك فهم أنواع الزبائن وتعلم كيفية التعامل معهم لكسب والئهم دائماً.

علما بأن التعامل بعشوائية وبجهل مع الزبائن سواء الحاليين أو المحتملين يتسبب في ضياع 

التنافسية. نعم على المستوى اإلنساني بشكل عام نجد أن  الكثير من الفرص الربحية والمزايا

هناك من يجيد التعامل مع اآلخرين وثم جذبهم وكسب ودهم، وهناك من يتعامل بشكل فظ 

فيتهرب منه اآلخرين. لكن في عالم األعمال هذا ال يكفي، حيث يتوجب على الموظف الى 

رفة نوع كل واحد منهم، وكيفية جانب شخصيته الودودة تعلم كيفية تصنيف الزبائن ومع

التعامل مع كل زبون بالطريقة التي تناسب نوعه، والتي ثم تحقق أقصى فائدة لتحقيق أهداف 
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وإذا كان الزبون غير راٍض بسبب سوء التعامل، فلن يكرر التعامل  المؤسسة اإلستراتيجية.

 مع المؤسسة مرة أخرى.

الزبائن بشكل عام تتمثل بالمرونة هي الخلطة  وهناك نصائح وأفكار للتعامل مع جميع أنواع 

السحرية للتعامل مع كل أنواع الزبائن و رضا الزبون يأتي قبل تحقيق عملية البيع، وأن قرار 

الشراء ينبع في األساس من العاطفة. والحرص واألهتمام أوالً على كسب ثقة الزبون و 

مبيعات واألخذ باالعتبار بأن قرار إظهار القيمة المضافة للمنتج مفتاح جوهري لتحقيق ال

 .الشراء الخاص بالزبون ليس بالضرورة القرار األفضل أو األكثر حكمة

ها، ويتطلب هذا الفهم التام زبائن إن المؤسسة الجيدة هي التي تجد األسلوب الجيد للتعامل مع 

عاداتهم ودوافعهم وحاجاتهم  ،زبائنلطبيعة السلوك اإلنساني، وخصوصا األنماط الشخصية لل

واتجاهاتهم، ) وقيمهم، وتقاليدهم ويمكن اإلشارة إلى األنماط الشخصية، وطرق التعامل 

 معهم.

ومن المفيد والمناسب سيتم التطرق الى العديد من أنماط أو سلوكيات الزبائن وماهي أساليب 

 سة والمجتمع. التعامل معهم لتحقيق االهداف المنشودة على مستوى الفرد والمؤس

نذكر تصنيفات بحسب السلوك التفاعلي و أنماط أخرى للشخصية يتبلور سلوكها في مواقف 

( لتحقيق االهداف المنشودة على مستوى الفرد 2-15عديدة منها والتي يحتويها جدول)

 والمؤسسة والمجتمع. وعلى النحو اآلتي: 

 من اعداد الباحث. 140، 139، 138، 137( أنماط الزبائن واسلوب التعامل معهم2-15جدول)

 أنماط الزبائن

 أو األشخاص
 إسلوب التعامل معهم

 

 الزبون الصديق

Friendly 

Customer 

الزبون صديق الموظف أو أسرته، وربما سبب في حصول هذا 

الموظف على وظيفته، وهذا يُسّبب كابوساً لبعض الموظفين بسبب 

ويشعر الزبون بأنّه الشعور باالمتنان أو الواجب نحو هذا الزبون. 

شخص خاص للموظف وعليه التعامل معه على أساس ذلك، ويكون 

ذلك مزعجاً في كثير من األحيان، وتعتمد كيفية التعامل مع الزبون 

 الصديق تبعاً لمدى معرفة الموظف بالزبون، باتّباع ما يأتي:

  الحذر لتجنب عدم استغالل الزبون للموظف بحكم معرفته المسبقة

 به. 

  الصدق من بداية التعامل لتجنّب حدوث أي خلل في العالقة في

 وقت الحق. 

  ًبيان االحترافية والمهنية في العمل حتى يتبع الزبون الموظف أيا

 كانت الصلة به.

 الزبون العبقري

Genius 

يتسم بالتميّز واإلبداع، حيث يكون لديهم الكثير من األفكار الخاّلقة 

والمشاريع العظيمة في العديد من المجاالت، إاّل أنّهم لم يحظوا 
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Customer  بفرصة تنفيذها نتيجةً لقلة التنظيم أو الوقت الالزم، ويُمكن التعامل

 معهم من خالل اتّباع ما يأتي:

 مواضيع المراد مناقشتها في إدارة الوقت من خالل االتفاق على ال

جميع األمور قبل االجتماع لضمان تنفيذ المطلوب ولتجنب خروج 

 االجتماعات عن مسارها. 

 .االستفادة من أفكارهم وتطويرها من أجل إدخالها في حيز التنفيذ 

  اختيار األفكار والتنفيذ بحرص وفهم، ألّن هذا النوع من الزبائن ال

 ظف المطروحة. يترّدد بانتقاد أفكار المو

  إنشاء جدول لتحديد المدة الزمنية لتنفيذ المطلوب، وعدم االعتماد

على هذا النوع من الزبائن في تحقيق النتائج. لكونهم يميلون إلى 

 العمل في عّدة أموٍر في نفس الوقت.

  

 الزبون المقلّد

The 

Customer 

Is A 

Copycat 

يتّصف بمقارنة أعماله مع أشخاص آخرين، كما أنّه يسعى دائماً ألن 

يكون صاحب القرار الوحيد في المشروع. ألنّه يرى أنّه سيكون 

ناجحاً بمجّرد أّن أحداً آخر فعل نفس الشيء، ويُمكن التعامل معه بما 

بشكل مستمرعن مراجع وأمثلة عن أعماٍل سابقة لعرض  ثيلي: البح

نتائجها على الزبون. الشرح بسعة صدر حول عدم القدرة على 

تطبيق الخطوات نفسها المتّبعة مع الزبائن اآلخرين لعدم صالحيتها 

لمشروعه الخاص، فذلك يُساعد الزبون على التفهم وإيجاد حلول 

 .أخرى

الزبون 

 المستكشف

Explorer 

Customer 

الزبائن المستكشفون يظهر هذا النوع من الزبائن كأنّه يبحث عن 

 شيء معين، ويُمكن التعامل معهم باتّباع ما يأتي:

 .محاولة إثارة انتباههم وفضولهن 

  االهتمام بهم خاصةً في زيارتهم األولى من أجل تشجيعهم أكثر

 .على القدوم في أوقات الحقة وُمتكررة

 الزبون المساوم

Bargaining 

Customer 

ينجذب إلى الصفقات الضخمة، ويبحث عن الشراء أكثر ولكن 

 بالسعر الذي يناسبهم، ويُمكن التعامل معهم باتّباع ما يأتي:

  التعامل معهم بشكل خاص أكثر من غيرهم للحصول على صفقة

عروض  لعم خسارتهم.وتجنب عدم  ُمناسبة لجميع األطراف،

واحصل  4مستمرة معهم دون إشعارهم بالمنافسة، مثل: اشتري 

على واحدة أخرى مجاناً، أو شحن مجاني في حال الشراء بقيمة 

 عدم المبالغة أثناء التعامل معهم، والتصرف بذكاء.ومعينة. 
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الزبون 

 المشتري

Buyer 

Customer 

منظمون، يتّسم بأنه يعرف ما يحتاجه ويريده، إضافةً إلى أنهم 

وتكون عمليات الشراء كأنها جزء ال يتجزأ من يومه، ويُمكن 

 التعامل معه باتّباع ما يأتي:

  تسهيل عملية الشراء لهم، ومعرفة اهتماماتهم، وعرض البضائع

 التي يحتاجونها. 

  ترك الزبائن ليختاروا ما يحتاجونه براحة ودون أي ضغط أو

 .إزعاج، وتمهيد الطريق لهم لذلك

 الزبون الباحث

Researcher 

Customer 

الزبائن الباحثون يتميز هذا النوع من الزبائن بدقتهم في العمل، 

والبحث المستمر قبل االلتزام بالصفقة أو اتخاذ القرار، حيث يهتم 

بالتفاصيل أكثر من الالزم، كما أنّهم يجمع المعلومات والبيانات 

 مل معه باتّباع ما يأتي:الالزمة قبل عملية الشراء، ويُمكن التعا

  جمع البيانات التي يحتاجها عن المطلوب، وتنسيقها بطريقة جذابة

 وُملفتة للنظر. 

  التأكد من وجود جميع المعلومات الالزمة التخاذهم القرار

 األفضل.

 الزبون النخبة

Elite 

Customer 

يتّصف هذا النوع من الزبائن بالمبالغة وتقليلهم من شأن الموظف إن 

ً التعامل مع المدراء  لم يكن ذا مركز مهم في المؤسسة ويحب دائما

 والمشرفين ويُمكن التعامل معه بما يلي: 

  .الثقة بالنفس لتأكيد قدرة الموظف على حل المشاكل 

 ل القضية دون التحدث بطريقة مهذبة، وبيان قدرة الموظف على ح

 الرجوع إلى المدير.

 الزبون الودود

Friendly 

Customer 

  من أفضل وأسهل أنواع الزبائن و تبني معه عالقات تجارية

ممتازة، ألنه زبون ال يسأل كثيراً، وليس لديه استفسارات دقيقة، فهو 

يريدك التعاون معه من خالل تقديم خدمة مناسبة الحتياجاته، أو 

يرى أنك تقدم منتج جيد مناسب له. هو يقوم بطلب المنتوج بشكل 

 عامل معه بما يلي: بسيط جداً. ويُمكن الت

  لن تجد صعوبة في التعامل مع هذا النوع من الزبائن، فكما ذكرت

سابقاً هذا النوع من الزبائن ليس لديه الكثير من المتطلبات، ولذلك 

يجب التعامل معه بنفس درجة الود التي يعاملك بها، ولكن مع 

 الحرص على عدم خروج الحديث عن إطار العمل.

  معه من وقت ألخر، وتقديم عروض جيدة عمل متابعة دورية

ً ربما  ومميزة له، فهذا يضمن لك إستمرارية التعامل معه وأيضا
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 رشحك ألصدقائه لشراء خدماتك.

 .إبراز أهميته كزبون مميز لديك 

 الزبون المشاهد

Look 

Customer 

هذا النوع من الزبائن في  -الزبون المشاهد )هو فقط يريد إلقاء نظرة(

يمتلك نية حقيقة في الشراء، فهو يريد إلقاء نظرة للتعرف الغالب ال 

على ماذا تقدم، أو يريد تكوين فكرة عن متوسط األسعار، وجودة 

المنتجات لديك، أو ربما يريد قضاء بعض وقت الفراغ في مشاهدة 

 المنتجات.

 طريقة التعامل معه بما يلي:

 ابة كل اعطاءه الحرية الكاملة للتجول في مكتبك ومتجرك، وإج

 أسئلته بود وترحاب في حال هو بدأ بالسؤال.

  العمل على جعله يشعر بأنه مرحب به على أي حال، وليس هناك

للمنتجات الجذابة،غير باهظة  بالشراء. توجيههمشكلة بأال يقوم 

 الثمن، أو التي تمتلك تخفيضات.

 الزبون)واقعي

Real )

 اإليجابي

Positive 

Customer 

الشخص اإليجابي بصفات هي: بمواقفه اإليجابية الجادة  يتسم

متحمس، ذكي، يهتم بالنتائج. ومفاوض جيد ويوجه األسئلة  -المعقولة

واقعي  -يصغي إصغاء جيداً. -يعترض بأسلوب لبق مقبول. -البناءة

 ويتخذ قراراته بهدوء وعقالنية.

  .يتم التعامل معه إيجابياً بمنهج ناضج 

 نطقي في أحاديثك معه. اتبع التسلسل الم 

  .ال تعتبر كل ما يطرح مسلمات دون أن تناقشه 

  .كن أميناً في تعاملك معه 

 .تقبل تحدياته واستجب لها بفعالية  

  ،تقديم أفضل الخدمات إليهم، من أجل ضمان سير العملية بسالسة

 ومن أجل إسعادهم. 

  الشرائيةالبديهية أثناء التعامل معهم لكسبهم بجميع المراحل. 

 الزبون السلبي

Negative 

Customer 

يتصف الزبون هنا بالخجل والمزاجية، وكثرة أسئلته ورغبته في 

اإلصغاء بانتباه ويقظة إضافة إلى البطء في اتخاذ القرارات وإعطاء 

الرد لألسئلة التي تطرح عليه، فهو يفكر في موضوعات كثيرة أثناء 

تركيزه واستيعابه لمحتوى  حديث الموظف معه مما يقلل من درجة

 الحديث.

 طريقة التعامل معه بما يلي:

  كن صبور وحاول الوصول لألسباب الكامنة وراء عدم قدرة
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 الزبون على اتخاذ القرار.

 .أن ال يجره الموظف للتصرف باالتجاه الذي ال يرغبه 

 .مسايرته للوصول إلى ما يحقق رغباته 

  تدعيم الحديث معه باألدلة التي تعمق قناعته بما يقوله الموظف

كإعطائه المزايا التي يحققها غيره من الزبائن ممن قبلوا بالتعامل مع 

 المؤسسة. 

 .عمق اإلدراك لديه بأهمية وقته وجهده 

 .مدعما حديثك معه باألدلة التي تعمق قناعته بما تقول مع األمثلة 

 التجاه الذي ال يرغبه وسايره إلى ما ال تجره إلى التصرف في ا

 يحقق رغباته. 

 الزبون

 المستعجل

urgent 

Customer 

يُريد هذا النوع من الزبائن أن يُنهي األمور والمهّمات المطلوبة فوراً 

 وبسرعة وبإطار زمني ُمحدد، ويُمكن التعامل معهم باتّباع ما يأتي:

  بإنجازه ومدى أهميته.التأكد من صحة األمر الُمستعجل قبل البدء 

  في حال عدم شعور الموظف حقاً بأهمية العمل الموكل إليه، يُمكن

 االتفاق مع الزبون على موعد نهائي وُمحدد لتسليم المطلوب.

 الزبون

من كبار 

 الشخصيات

Important 

ipersonaliti

es 

Customer 

غيره، ويكون موضع التركيز واالهتمام  يرغب دائماً بالتميّز أكثرمن

الوحيد، وانه يسأل بشكٍل مستمر ويُطالب بخيارات دائمة، ويتوقع 

الرد الفوري، وثم يشعر الموظف بأنّه على حافة فقدان وظيفته إذا لم 

تكن الخيارات ُمراعيةً للمعايير الموضوعة، ويُمكن التعامل معه بما 

 :يأتي

  إعطائه األولوية أو منحه الشعور بذلك إلى جانب إعطاء المساحة

 من أجل إنجاز أمور أخرى. 

  إشعاره بأهمية حديثه ومشاريعه، وذلك يُساعد الموظف على

 معرفة اهتمامه وتقديم ما يلزم. 

  االلتزام بالمواعيد الُمحددة لمقابلة هذا النوع من الزبائن أو

 االتصال بهم. 

 ع هذا النوع من الزبائن في حال شعور الموظف تجنب التعامل م

بأنه غير قادر على تلبية ُمتطلباته أو أنه دون يشعر أنه دون 

 المستوى المطلوب.

  

 الزبون الدقيق

Precise 

Customer 

يتّصف هذا النوع من الزبائن بحبّهم للتفاصيل الدقيقة، فيُحاولون 

البقاء عند الموظف طوال العملية من البداية إلى النهاية، والتحقق من 
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سيرها بالمستوى المطلوب مع األخذ بعين االعتبار التحديثات الدائمة 

والتقلبات، فبعض هؤالء الزبائن من الصعب إرضائهم، ويُمكن 

نوع من أنواع الزبائن كبار الشخصيات، ويُمكن التعامل اعتبارهم 

 معهم باتّباع ما يأتي: 

  االحترافية بالتعامل مع أمورهم، واكتساب ثقتهم من خالل تأكيد

 دورك كخبير. 

  سماع جميع األمور المتعلقة بخططهم وأهدافهم من أجل سير العمل

 باالتجاه المطلوب وبطريقة مثالية.

الزبائن أشباه 

 المحامين

Quasi-

Lawyer 

Clients 

الزبائن أشباه المحامين يُشبه هذا النوع من الزبائن المحامين إلى حٍدّ 

كبير. فهم يعرفون ما يفعلون وماذا يُريدون، ويُحبّون التفاصيل 

والتنظيم الجّيد، ويتوقعون من الموظف بالمقابل أن يكون على درايٍة 

هم ال يترددون أبداً باالستغناء عن تاّمٍة بكيفية إنجاز العمل، كما أنّ 

الوكالة أو المؤسسة إذا لم يتمّكن من إنجاز ما هو مطلوب، ويُمكن 

 التعامل معهم باتّباع ما يأتي:

  وضع خطة بكيفية إنجاز العمل ليكون الموظف أكثر

  احترافية وتنظيم أمام الزبون.

   إنشاء جدول زمني إلنجاز األهداف، وإعالم الزبون في

 حال حدوث أّي تأخير يُؤثّر على إنجاز المهام.

   تسجيل جميع المالحظات، واألرقام، واألدوات الالزمة

 خالل

االجتماعات، وإن لزم األمر يُمكن للموظف إحضار شخص آخر  

ت، واتخاذها تجربة األفكار قبل اتخاذ القراراوليقوم بمهمة الكتابة. 

المناقشة بعد التجربة و باالعتماد على البيانات المتاحة والواقعية.

 لضمان فهم األهداف من جميع األطراف وصنع القرار المناسب.

 الزبون الواثق

Confident 

Customer 

الزبون الواثق واحد من أنواع الزبائن الممتازين، هذا الزبون يعرف 

معك ولديه نية حقيقية للشراء. وفي جيداً ماذا يريد، وهو يتواصل 

حالة توافر المواصفات التي يحتاجها في منتجك سيقوم بالشراء 

 مباشرة. طريقة التعامل مع الزبون الواثق:

  قم بإجابة أسئلته بشكل مباشر وواضح، وقدم له ما يريد من

 معلومات في حالة طلب ذلك.

 ه له. هذا حاول في أسرع وقت التوصل للنموذج الذي يريده وقدم

الزبون في الغالب يمتلك الكثير من المعلومات حول ما يريد تحديداً، 

لذلك عليك كموظف التوصل للنموذج أو المواصفات التي يريدها في 
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 أسرع وقت.

  في حال الحظت أنه بدأ في المغادرة، اسأله ما هي الصفة التي

مرة  يريدها تحديداً وليست موجودة بمنتجك، هذا ربما يفتح المجال

 أخرى للتفاوض.

الزبون 

 المتشكك

 )عدم الثقة(

(Distrust) 

Skeptical 

Customer 

ويتصف هذا الزبون بالشك وعدم الثقة، إضافة إلى لهجته التهكمية 

التي تنطوي على السخرية لما يقوله الغير، وقد يطلب تقديم 

 التعامل معه : يريده. طرقالبراهين، ويصعب عادة معرفة ما 

  مجادلته فيما يقول.عدم 

 .معرفة األساس الذي يبنى عليه شكه وعدم ثقته 

 .تكيف الحوار معه بطريقة تزيل شكه وعدم ثقته 

  ال تحاول مجادلته فيما يدعي أو يقول وحاول معرفة األساس الذي

كيف حوارك معه بطريقة تزيل فيه  -يبني عليه شكه وعدم ثقته.

 شكوكه وتردده.

  حاول بناء جسور الثقة الحذرة عن طريق الموافقة على بعض

 الجوانب المتعلقة بالحديث معه لخلق جو من الثقة التامة. 

الزبون كثير 

 التأجيل

The 

Customer 

Is Very 
Procrastinati

ng 

الزبائن كثيروا التأجيل يتّسم هذا النوع من الزبائن بكثرة التأجيل 

المتحّمس، كما أنّه بالغالب ال يكون موجوداً رغم أنّه يبدو من النوع 

عند الحاجة إليه، وقد ال يرّد على المكالمات أو يُؤّجل االجتماعات، 

مّما يؤّدي إلى تأخير التسليم عن الموعد النهائي، ويُمكن التعامل 

 معهم من خالل اتّباع ما يأتي:

 ع إنشاء جدول تُبيّن الوقت الالزم لتنفيذ كل مهمة على حدا، م

 التأكيد على ضرورة االلتزام به. 

  متابعة الزبون مع عدم اإلصرار، ويُمكن فعل ذلك من خالل

 إرسال إيميل جاذب ومثير لالهتمام. 

  ُمشاركة آخر المستجدات بإستمرار مع الزبائن مع اإللحاح بشكل

 لطيف.

  إستخدام أدوات تتبع اإليميالت اإللكترونية لتسهيل الفهم على

 .الزبون

 

 

 

 الزبون الثرثار

Talkative 

الزبون كثير الحديث أو الثرثار،: يتصف الزبون هنا بأنه صديقا 
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Customer  مجامال ويتمتع بما يقضيه من وقت في محادثة الغير، ويتصف

بالفكاهة والدعابة ويتصف باستحواذه على الحديث والخلط في 

. الموضوعات وله أساليب لجر اآلخرين إلى الحديث الذي يريده

ويميل إلى فتح العديد من المواضيع األخرى، فهو يتحدث عن كل 

شيء وفي كل شيء، زبون ال يكف عن الحديث بل إنه قد يتحدث 

خارج الموضوع. ال ولن يُعطيك الفرصة للحديث عن تفاصيل 

خدمتك، فهو يتخذ من الكالم وسيلة لجذب إنتباه األخرين له ويتكلم 

ً طويالً في التحدث في كل شيء باستثناء الموضوع و  يقضي زمنا

تسأله أسئلة  حتى يقاطعه غيره. يتم التعامل معه في ضوء اآلتي:

 تجبره على اإلجابة بنعم أو ال.

  .محاولة صب اهتمام الزبون دائماً على المشكلة األساسية 

  توجيه النقاش إلى أساسه عند ميل الزبون إلى االنحراف عن

 عمل الذي بين يديه الموضوع. توجهه إلى الحديث عن ال

  ال تدعه بالخروج عن الموضوع قاطعه في منتصف حديثه 

  .أثبت له أهمية الوقت وأنك حريص عليه 

  عامله بحرص وحذر، محاوال اإلمساك بزمام المبادرة في حديثك

إليه دائما. واعطه فرصة التحدث كلما رأيت ذلك مناسبا واحرص 

الموضوع أو الخدمة محل على إبقاء المحادثة معه ضمن سياق 

 الحديث.

 - وافق على ما يبديه الزبون من أراء وتعليقات عندما تعطيه فرصة

 إعطائه الفرصة للحديث كلما كان ذلك مناسبا. التحدث. اي

   اإلمساك بزمام المبادرة أثناء الحديث معه، وعبرعن إقناعك

  وتقديرك القتراحاته، وأشعره بنقلها إلى أصحاب القرار

  حالة عدم فعالية هذه األساليب حاول استئذانه بأدب وبروح في

 رياضية للتعامل مع زبون أخر يكون بانتظار مساعدتك.

 .عليك أن تسمعه بشكل جيد وتظهر له اهتمامك بحديثه 

 .عليك أن تُظهر جديتك في الحديث عن سلعتك 

 .حاول بشكل غير جارح إظهار أهمية الوقت لكل منكما 

  تأخذ اقتراحاته محل اعتبار بما يتناسب مع عليك أن تعده بأن

 معايير القطاع الذي تعمل به.

  الحرص على إبقاء الحديث ضمن سياق الموضوع أو الخدمة محل

 الحديث.
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 .الموافقة على ما يبديه من آراء وتعليقات 

 التعبير عن االمتنان والتقدير لما يقدمه من اقتراحات 

الزبون 

 المغرور

 )المندفع(

Egotistical 

Customer 

الزبون المغرور والمندفع : يشعر هذا الزبون بأنه يحسن صنعا 

بانتظار اآلخرين له، لديه مبالغة في إدراكه لذاته، تولد لديه اتجاهات 

التميز والسيطرة إضافة إلى غروره المفرط، الذي يقوده إلى الشعور 

الزائد بالثقة، ويبدو في عجلة من أمره وينفذ صبره بسرعة ويقاطع 

عيق عمل اآلخرين، كذلك يثار بسرعة وال يسأل شعوره الحديث وي

 بأنه يعرف كل شيء.طرق التعامل معه :

 .محاولة إنهاء معاملته بسرعة 

 .الحرص على ضرورة مسايرته 

 ..معاملته على أنه شخص ذو أهمية كبيرة وأنه صاحب الرأي القيم 

 .ضرورة طلب النصيحة منه في المسائل المختلفة 

  المبادرة في الحوار معه.انتزاع زمام 

  حاول إنهاء معاملته بسرعة واحرص على مسايرته وعامله على

 انه شخص ذو أهمية وانه صاحب رأي قيم.

 ولكن(.،جامله في أرائه ومقترحاته مستخدما عبارة ) نعم 

  ابتعد من الدخول في التفاصيل وركز على الهدف وحاول انتزاع

 زمام المبادرة في الحوار معه.

 الزبون المتردد

Indecisive 

Customer 

الزبون المتردد : ويتصف هذا الزبون بعدم قدرته على اتخاد القرار 

بنفسه وينظر إلى عملية اتخاذ القرار على أنها عملية صعبة ال 

يستطيع القيام بها ويبدو في العديد من الحاالت مترددا في حديثه 

ارضته لما يقال له وغير مستقر في رأيه، وعلى الرغم من عدم مع

إال أن إجابته بنعم تكاد تكون مستحيلة، وإذا تعرض هذا فأدى 

تعرض هذا الزبون لموقف حرج، فإنه يبدي عدم رغبته في 

 القرارات التي ستفرض عليه.

يُشبه هذا النوع من الزبائن الباحثون إلى حد ما ولكنهم أكثر ارتباكاً 

 ما يأتي:وتردداً، ويُمكن التعامل معهم باتّباع 

 .إشعاره بأن فرص االختيار أمامه محدودة 

 .إشعاره بأن الطريق إلى الحلول البديلة مغلق 

 .إشعاره بافتقار رأيه للمنطق من خالل تدعيم أقوالك وآرائك 

  في حالة اليأس من الخروج معه بنتيجة، يجب تقديم الشكر له

وإشعاره بأن لقاءه كان فرصه جيدة وفاتحة للود والصداقة 
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 لتواصل معه.وا

  التحدث معهم بشكل ُمستمر لجعل الخيارات أكثر سهولة. مما

 يسمح للموظف بالقدرة على التحّكم بالقرار لصالح الوكالة.

  حاول التلميح لهذا الزبون، بان فرص االختيار أمامه محدودة

 وتقديم الميزات الحالية

  كن حاسما فيما تعرضه من وجهات نظر إلشعاره بان الطريق إلى

 الحلول البديلة مغلق.

  ناقشه بطريق تشعره فيها بافتقار رأيه المنطق وتعرية حجته من

 خالل البراهين واألسباب المنطقية لتعزيز وجهة نظرك.    

  كن حازًما في ردودك عليه، وقم بإعداد إجابات سريعة ومؤكدة

 من أجل كسب ثقته. ،على جميع أسئلته واستفساراته

الزبون المفكر 

 الصامت

Silent 

Customer 

يتصف بالهدوء وقلة الكالم، فهو يستمتع أكثر مما يتكلم، يصعب 

تغيير أفكاره وآراءه بسرعة، يمتاز باالتزان وعدم السرعة في اتخاذ 

القرارات، يبحث عن المعلومات، يقوم بالمقارنات للوصول لالختيار 

 الصائب، من خالل تحليله وربطه بين المعلومات وإدراكه للخطر.

الزبون الصامت زبون ال يتكلم كثيراً وال يسأل كثيراً، وكذلك ال 

يُظهر أي نوع من اإلنطباعات السلبية أو اإليجابية بالنسبة لمنتجك، 

فيبدو لك أنك ال تستطيع فهمه أو التعامل معه.طريقة التعامل مع 

 الزبون الصامت:

  الحرص على إعطائه المعلومات الصحيحة وعدم مناقشته بغير

 م.عل

  الجدية في أسلوب الحوار المستخدم معه إستخدام الحقائق والمنطق

 التحليلي..

  طرح األسئلة التي تدور حول الرأي والفكر، التي ال يمكن اإلجابة

عليها بنعم أو ال، هذا سيفتح لك الفرصة إلى خلق حوار معه وفهمه 

 بشكل أفضل.

 بالن ً سبة إليك، أعطه الفرصة لعرض رأيه وأبرز له أن رأيه هاما

وسوف تأخذه بعين االعتبار في تحديد ما إذا كانت سلعتك تناسبه أو 

 ال.

  ال تزعجه بسيل من األسئلة إلجباره على الحديث، بل احترم

 خصوصيته وامنحه المساحة لجعل الحوار يبدأ بشكل تدريجي.

 .احرص على إعطائه معلومات صحيحة وال تفتيه بغير علم 
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  معه وإستخدام الحقائق والمنطق كن جادا من اسلوب حوارك

 التحليلي.

 .عامله بوقار واحترام وأعطه األمثلة الرقمية واألدلة 

 الزبون المشاهد

 ) المتسوق(

Just - 

Looking 

Customer 

الزبون المشاهد المتسوق : يميل هذا الزبون إلى التمعن في األشياء 

بالتسوق، وفحصها، فال يوجد في دهنه شيء محدد يريده، ويستمتع 

وبالرغم من أنه يمكن أن يكون زبونا جيدا إال أنه يجب التعامل معه 

بحدر ألنه ال يجب أن يكون مراقبا ومالحظا، فإذا شعر بذلك يتوقف 

 عن ما كان يقوم به.طرق التعامل معه :

  عدم وضع الزبون محال لتركيز االنتباه، وعدم إبداء تصرفات

 تشعر الزبون بذلك.

  واالهتمام به دون إشعاره بذلك، ومحاولة إبراز تتبع حركاته

 العالمات التي تشير إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

  إعطاء تعليق عابر وسريع في حالة رؤية الزبون مهتم بخدمة

 معينة جديدة.

  تقديم البراهين التي تثبت أن ما تقدمه المؤسسة من خدمات هو

 األفضل 

  اهتمامك وتركيزك وتأتي ال تحاول وضع هذا الزبون محل

 بتصرفات تشعره بذلك 

   تتبع حركاته ومحل اهتمامه دون ان تشعره بذلك وحاول إبراز

العالقات التي تشير إلى الخدمات المقدمة من المصرف وخاصة 

 الجديدة

  كن فضوليا حذرا فلو رايته يقرأ أية معلومات تتعلق بخدمة قد

 طورناها للتو ثم اتركه.

  ام أية أساليب ترويجية ضاغطة بل قابله بعبارات ال تحاول إستخد

 الترحاب فقط.

  وضح له الميزات والفوائد المقترنة بخدمات المصرف على ان

 تبرهن له ان ما يقدمه المصرف من خدمات نحو األفضل.

   استعرض إمامه أفضل األساليب التعامل ألنك تعبر عن سمعة

 المصرف وشخصيته
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 الزبون النزوي

Snap-

Judgment 

Customer 

يتصف هذا الزبون بالتفاخر واتخاد القرارات بسرعة ونادرا ما 

يصغي للمناقشات الطويلة، تتحكم عواطفه بسلوكه الشرائي وتجدبه 

المظاهر أكثر من المضمون، فهو يكره الشرح المفصل عن خدمة 

معينة، ويعتبر ذلك مضيعة للوقت، وفي حالة وقوعه في األخطاء 

 يلقى اللوم على الموظف الذي قدم له الخدمة.فإنه 

 طرق التعامل معه :

  حثه على االطالع على المعلومات التي تتعلق باختياره قبل أتخاد

 القرار، وتوضيح االلتزامات التي تقع عليه في حالة حدوث أخطاء.

  حاول قدر المستطاع مساعدته لتجنبه الخطأ أو اإلحراج على ان

 ممكنه تقربه من االختيار الصحيح واتخاذ القرار.تقدم له كل نصيحة 

  اطلب منه قراءة أية معلومات تتعلق ال باختياره قبل اتخاذه قراره

وتوضيح أية التزامات من الممكن ان تترتب على هذا االختيار 

تجنبا ألية إحراج أو لوم مستقبالً، محاوال انتزاع قرارات ضمنية من 

 جانبه. 

 الزبون العنيد

Dogmatic 

Customer 

سمات نمط شخصية العنيد: بأنه إيجابي النزعة، نشيط ومبادر،  -

يتمتع باستقاللية عالية جدا، يفضل اتخاذ قراراته بصورة منفردة 

بعيدا عن تأثير اآلخرين، فهو عنيد ومتشبث بآرائها التي قد تكون 

عن علم أو ال، وهو محافظ مقاوم للتغيير، ويرفض كل ما هو جديد 

غلقة. يتجاهل وجهة نظرك. ال يرغب في ومتطور وذو عقلية م

االستماع إليك. يرفض الحقائق الثابتة ليظهر درجة عناده. صلب، 

التعامل معه في ضوء  لآلخرين يتمقاس في تعامله. ليس لديه احترام 

 اآلتي:

 ،والثناء على ذلك. محاولة مسايرته فيما يقول 

 .إظهار التقدير واالحترام لمعارفه وذكائه 

 هتمام به وباألشياء التي يقولها.إشعاره باال 

  حاول مسايرته فيما يقول وان تثني عليه واظهر له التقدير واحترام

 ذكائه.

  الطلب منه تقديم المقترحات التي يريدها حول الخدمات المقدمة

وتقديم أية مقترحات أو خدمات وسجلها أمامه وأشعره باهتمامك به 

  بما تقول.

 الرأي أمام وجهة نظره. أشرك اآلخرين معك لكي توحد 

   أطلب منه قبول وجهة نظر اآلخرين لمدة قصيرة لكي تتصلوا إلى
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 إتفاق.

 .أخبره بأنك سعيداً لدراسة وجهة نظره فيما بعد 

 .أجعل وجهة نظر الحضور موحدة أمام وجهة نظره 

الزبون 

 الغضبان

Angry 

Customer 

بسرعة، فهو يتصف هذا الزبون بسرعة الغضب وإمكانية اإلثارة 

يبحث عن صغار األمور وتوافهها، لكي يجعل منها مبررات كافية 

الفتعال الغضب، كما أنه يرى المتعة في اإلساءة لآلخرين وإلحاق 

الضرر بهم وفي الوقت نفسه يكون من الصعوبة إرضاءه ألن آراءه 

من أصعب أنواع الزبائن في التعامل  متشددة وفيها نوع من التهجم.

الغاضب، فهو شخص عادة ما يكون لديه تجربة أو عدة  هو الزبون

التي تقدم نفس المنتجات وأخرى،  مؤسساتتجارب سابقة سيئة مع ال

ونفس المنتج في مؤسستك هذا جعله يتعامل بشكل يميل إلى العدوانية 

وعدم المسئولية، والرغبة في استفزاز اآلخرين. يُظهر الزبون 

والحديث، ويُمكن التعامل معهم  الغاضب انزعاجه من بداية النقاش

 األدب والتحلي بالصبر في التعامل معه. باتّباع ما يأتي:

 .أن يتمالك و استيعاب ثورة الغضب والتعرف على مشاكله

الشخص الذي يتعامل معه نفسه ويعمل على التحكم في مزاجه 

اإلستمرار في توجيه األسئلة  االنضباط والتحكم في ردود األفعال.و

 . واإلصغاء لهله 

 .محاولة الوصول إلى أسباب الغضب لديه ومعالجتها 

 .عدم مجادلته فيما يصدره من  التركيز على تقديم خدمات أفضل

تدعيم الحديث معه باألرقام والحقائق والبراهين.التعامل معه  أقوال.

 بصفة شخصية خاصة إذا كان غضبه له صلة بالمؤسسة.

 كما يريد. اللجوء إلى تهدئته والتعامل معه 

  .الصبر والتزام الهدوء طوال فترة الحديث أو المكالمة 

  تجّنب الغضب أثناء المحادثة حتى تتعزز الفكرة عند الزبون بقدرة

 الموظف على حل المشكلة أياً كانت. 

  ال تكن منفعال والتحلي بالصبر وحاول استيعاب ثورة الغضب لديه

زاجك وأبقى تمالك نفسك واضبط مو والتعرف على مشاكله.

 منضبطا وتحكم في ردود أفعالك.

  داوم على توجيه األسئلة واإلصغاء وحاول الوصول إلى أسباب

 .الغضب لديه وتسويتها

  ركز على كيفية تقديم خدمات أفضل وال تجادله فيما يصدر عنه
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 من أقوال مضمنا حديثك له باألرقام و الحقائق والبراهين.

  تعامل معه بصفة شخصية خاصة إذا ما كان غضبه نابعا من أمور

لها صلة المصرف وإذا استعصى استمالته حاول أخيراً تهدئة 

 خواطره والتعامل معه كما يريده هي الحل الوحيد. 

                                                           
 ات السيطرة على الغضب في القرآن الكريم والسنة النبوية : ورد في القرآن الكريم عدد من اآلي

قوله تعالى ))الَِّذيَن يُْنِفقُوَن فِي  ،القرآنية تدل على أنه من صفات المؤمنين السيطرة على غضبهم ومنها

ُ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن (( ) اِء َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلعَافِيَن َعِن النَّاِس َوَّللاَّ رَّ اِء َوالضَّ ( سورة آل 431السَّرَّ

 APEB [تم بناء نموذج نفسي أطلق علية أسم نموذج  لسلوك الغضب : ] APEB [نموذج  -عمران 

نسبة إلى اختصار مجموعة من العمليات التي يحدث خاللها انفعال الغضب هي : االنتباه )  ]

Attention  ( واإلدراك )Perception  ( واالنفعال ،)Emotion  ( والسلوك ،)Behavior  ) 

الفرد على فهم المراحل التي يمر بها الغضب وإستخدام ويهدف هذا النموذج إلى مساعدة 

االستراتيجيات المناسبة في كل مرحلة من أجل أن يسيطر على غضبة الشخصي وغضب اآلخرين، 

ً في تلك اللحظة وبعيداً عن ردة الفعل الغاضبة . يركز هذا  وبهذا يكون سلوك الفرد سلوكاً واعيا

يسية يمر بها الفرد لحظة الغضب، وهي : )) االنتباه للمثيرات، النموذج على التحكم بأربعة عمليات رئ

وإدراك وتفسير المثيرات المسببة للغضب، واالنفعاالت، وأخيراً السلوكيات الناجمة عن الغضب (( . 

ويجدي هذا النموذج في مساعدة الفرد على التحكم بغضبه الشخصي من خالل مساعدته على فهم ما 

عال الغضب، والتحكم بغضب اآلخرين من خالل فهم ما يجري لديهم أثناء يجري بداخله أثناء انف

 تعرضهم النفعال الغضب .

: انتباه الفرد للمثيرات التي تسبب له الغضب سواء أكانت هذه المثيرات متعلقة بالفرد مرحلة االنتباه

يرات التي تسبب نفسه أم متعلقة باألفراد اآلخرين . وهناك طرق تساعد الفرد في التعامل مع المث

 الغضب مثل : إبعاد المثيرات المسببة للغضب أو تجاهلها أو تقبلها أو االبتعاد عنها .

: عملية التفسير والفهم للمثيرات التي تسبب الغضب، وهنا تعلب خبرات الفرد السابقة مرحلة اإلدراك

وضوع ما ألنه يعرف دوراً مهماً في عملية اإلدراك، فقد يغضب من شخص آخر عندما يتحدث معه بم

ً أنه يستهزئ باآلخرين، كما قد يحدث خلل في عملية اإلدراك نتيجة لالستنتاجات الخاطئة  عنه سابقا

وعملية ربط الموضوعات ببعضها البعض بشكل خاطئ، أو نتيجة بنقص المعلومات الكافية للتفسير 

 ً ً آخر ومن هنا يحدث الخلل في عملية اإلدراك، ومثال ذلك شخص يثور غضبا حينما يرى شخصا

ً به وهو ال يعرفه. وهناك طرق متنوعة تساعد في اإلدراك السليم للسيطرة على  ينظر إلي محدقا

الغضب منها : التفسير العلي للمثيرات واالبتعاد عن الشكوك غير المستندة إلى األدلة أو طريقة إدراك 

 ث اإليجابي مع الذات .وتفهم الشخص اآلخر الذي يحدث له الغضب باإلضافة إلى الحدي

: ويقصد به الحالة االنفعالية المصاحبة للمثير الذي يسبب الغضب وعمليات تفسير و مرحلة االنفعال

إدراك هذا المثير، فمثالً قد يسمع الفرد كلمة معينة في ظاهرها إساءة لشخصيته لكنه يضحك ألنه 

حالة انفعال الغضب مواجهة ذاتية  أدركها بأنها نوع من المزاج، والعكس صحيح، ويجب أن يواجه

مباشرة ويلجأ إلى تهدئة النفس من خالل طرق متعددة منها : ضبط الذات، وإظهار االنفعال المضاد 

 كأن يظهر الهدوء بدالً من الغضب في المواقف المثير للغضب 

لة التي السلوك الناجم عن الغضب هو الفعل الذي يقوم به الفرد بعد تعرضه للحا مرحلة السلوك:

ً مع شدة الغضب، وتختلف أشكال السلوك فقد يكون سلوكاً  سببت له الغضب، ويرتبط السلوك طرديا

لفظياً، أو جسدياً، أو رمزياً، وهنا تجدر اإلشارة إلى أهمية وعي الفرد بضرورة أال يكون سلوكه وردة 

سيحاسب عليه من هللا  فعل مباشرة على المثير المسبب للغضب، لذا يجب أن يعي الفرد بأن السلوك

ً ينبغي أن يأخذ بالحسبان رضا هللا أوالً، ثم عدم إيذاء اآلخرين، وإن  واآلخرين، فإذا ما سلك سلوكا
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 الزبون األخضر

Green 

Customer 

الزبون  و

 الرمادي

Gray 

Customer 

بشكل عام هو صاحب قرار الشراء الذي يتجنب  الزبون األخضرإن 

المنتجات المضرة وغير الودية بيئيا ويسعى للمنتجات الودية بيئيا، 

ومع ذلك. ان الزبائن الخضر أنفسهم يختلفون في درجة الخضرة 

قربا أو بعدا من المطالب البيئية حيث أن االلتزام يكون أقصاه في 

مداوما على شراء المنتجات  حالة الزبون األخضر النشط الذي يكون

الخضراء مع اإلستعداد لدفع عالوة سعرية من أجل ذلك كما يقاطع 

المنتجات غير الخضراء، ثم ليتناقص هذا االلتزام بدرجات حتى 

غير المكترث بالبيئة وال يضعها  الزبون الرماديالوصول إلى 

ة، ضمن معاييره عند االختيار والشراء للمنتجات الخضراء والرمادي

كما يكون والؤه للعالمة والعادة الشرائية أوال. المنتجات الخطرة 

 التي تهدد صحة الزبائن.

 

 

 

 

 

 

الزبون 

المتشكك سيئ 

 والريبة الظن

Bad 

conjecture 

and 

suspicion 

الزبون المتشكك ال يصدق أي معلومة، ويعتقد أن المعلومة ناقصة، 

منه قدر اإلمكان، وال  أو أنك ال تقول له الحقيقة بغرض االستفادة

 تخدم مصلحته.

عليك أن تزوده بمعلومات موثوقة مع أدلة وبراهين وأرقام تجيب 

 على كل شكوكه ومخاوفه.

كون حازم وجادة في التعامل معه. أخبره بما يقوله الزبائن السابقون 

 عن خدمتك وصدقك وسمعتك الطيبة.

 سره على أنه الحذر في التعامل معه فهو يقرأ ما بين السطور ويف

تهديد لذا يجب أن يتم وزن كل كلمة في التعامل معه و أن تكون 

 .الكلمات مختصرة قدر اإلمكان

  الصراحة والوضوح معه في األقوال واألفعال لئال تثير الريبة في

عدم المبالغة في الصراحة معه أو االعتذار منه إذا بدر منك  -نفسه.

 راً غير الذي قصدت أنت.تجاهه تقصير فإنه قد يفسر تصرفك تفسي

  تجنب مجادلته ومماراته وانتقاده والسيما أمام الناس وبين له ما

تراه صواباً بأسلوب لطيف دون تعنيف أو ألزام بتغيير قناعاته فليس 

 هيناً عليه أن يفعل ذلك.

  إن احتجت إلى محاورته فستعد لذلك باألدلة المقنعة والحجج القوية

 من إسقاطاته. والحوار الهادئ مع الحذر

  وهفواته وال تواجه بعنف  وتقصيرهال تدعه يسقط عليك أخطائه

                                                                                                                                                      

ً فال يجوز أن ينجح هذا الشخص بإثارتك ألنه وصل إلى مرحلة إلغاء  ً آخر غاضبا رأيت شخصا

 .لى السلوكاإلدراك، ويجب أن تكون أنت واعياً ومدركاً لخطورة ذلك وأثره ع
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فينفجر إال إذا كان لك عليه سلطان وتستطيع أنت أن تسيطر على 

 الموقف ولديك ما يكفي من البراهين والشهود.

  أعطه ما يستحقه من االحترام والتقدير إن كان أهالً وال تحتقره إن

 لم يكن أهالً لالحترام.

  إذا رأيت أن المواجهة الكالمية لن تجدي معه فستعمل أسلوب

 المكاتبة

 الزبون الساذج

Naive 

Customer 

 تبصيره بأن السذاجة تختلف عن حسن الظن، وأنها ليست محمودة. 

 تبصيره بما سيترتب عليها من مشكالت ومضاعفات متنوعة. 

 تطوير الثقة في نفسه والمهارات االجتماعية المتنوعة. 

  تعريفه على طباع الناس وصفات شخصياتهم ليستطيع أن يميز

 .بينهم

الزبون غير 

 الواقعي

Unreal 

Customer 

 

يتّصف الزبون غير الواقعي بأنه ذو توقعاٍت وآماٍل الكبيرة، إذ يُريد 

تحقيق العديد من األمور والتقّيد بزمن محدد وميزانية ُمحددة، ويُمكن 

 يأتي:التعامل معه باتّباع ما 

  وضع خطة مبدأيه من أجل تحقيق الهدف، أو عملية الشراء، أو

 غيرها. 

  .التحقق من القدرة على تحقيق األهداف المرجوة 

  إنشاء جدول زمني لتحقيق كل هدف على حدا، وبيان الُمدة الزمنية

 الالزمة لتحقيق الخطة بالكامل.

 األدوات  تحديد األبعاد التي يُمكن إنجاز المطلوب فيها بإستخدام

 .141المناسبة

الزبون 

 )فظ(القاسي

Cruel 

Customer 

 

 -معه هدوئك على والمحافظة أعصابك ضبط على أعمل. 

 تام استعداد على أنك من تأكد -- .جيداً  إليه تصغي أن حاول -

 أحسن. هي بالتي جادله بل إثارته تحاول ال - .معه للتعامل

 .الحديث أثناء أفكاره و معلوماته تستخدم أن حاول -

ً  كن -  يحترم اإلنسان أن أفهمه - -.نظرك وجهة تقديم عند حازما

 و اآليات مسامعه على ردد - - .لآلخرين احترامه قدر على

 ولكن.نعم. ....ولكن.أسلوب: نعم. معه استعمل - .المناسبة األحاديث

الزبون 

 العطوف

Kindness 

Customer 

 

  من غلبة مشاعر الرأفة والعطف ورقة القلب مع ً الناس عموما

 .يستحق ومن ال يستحق وفي غير موضعها

  عدم القدرة على إبداء الغلظة والشدة مع اآلخرين وعلى استعمال

أساليب الترهيب المناسبة حتى مع أوالده أو زوجته أو طالبه أو 
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موظفيه أو غيرهم ممن قد يحتاج معهم بعض الحزم والشدة في 

 .التعامل

 ين وإسعادهم واالطمئنان إليها وكره االستمتاع بالرأفة باآلخر

الميل إلى استعمال أساليب الترغيب والمبالغة فيها  -.الغلظة دائماً 

 .حتى في بعض المواضع التي ال يجدي فيها سوى الترهيب

 .الضعف واللين والتسامح المبالغ فيه حتى مع من ال يستحقه 

  مع من االبتعاد عن الخصومات والمجادالت وإيقاع العقوبات حتى

ً منه  ظلمة وقد يتنازل عن حقوقه المشروعة رأفة بخصمه أو خوفا

 .وإن كان خصمه مستوجباً للعقوبة وال يجدي معه سواها

 المستسلم

 اإلذعان الزائد

Excessive 
Compliance 

  الميل إلى موافقة اآلخرين ومسايرتهم في أغلب األحوال

الشخص فهو ال ومجاملتهم والنزول عند رغباتهم ولو على حساب 

: يجرؤ أن يقول: ال أو ال أريد أو نحو ذلك، ولذا فإنه يكثر من قول

 .نعم، صح، حاضر أبشر، سم لمن يستحق ذلك ومن ال يستحق

  ضعف القدرة على إبداء الرأي الشخصي ووجهات النظر والسيما

 .إذا كانت مخالفة لمعظم آراء اآلخرين

  رضا، استياء، حب، (ضعف القدرة على إظهار المشاعر الداخلية

  .وحبسها في أعماق النفس ).كره.

  الحرص الزائد على مشاعر اآلخرين وخشية إزعاجهم جرح

التواضع في غير و ضعف الحزم في اتخاذ القرارات.و .مشاعرهم

وضعف التواصل البصري بشكل ملحوظ  .موضعه ولغير أهله الذلة

ضعف الصوت وحتى مع  -يتجنب التقاء العيون دائماً أو غالباً.)جداً 

 وإن كان الحق له ومعه البرهان والشهود

الزبون 

 العدواني

Aggressive 

Customer 

  .حافظ على هدوئك  -أصغ إليه جيداً لكي تمتص انفعاله و غضبه

ً و ال تنفعل أمامه. ال تأخذ كالمه على أنه يمس  -معه دائما

تمسك بوجهة نظرك و دافع عنها بقوة الحجة و  -شخصيتك. 

استخدم معه  -أعده إلى نقاط الموضوع المتفق عليها.  -البرهان.

 -ابتسم و حافظ على جو المرح. -المنطق و ابتعد عن العاطفة.

 استعمل أسلوب: نعم...... ولكن.

الزبون 

 االنطوائي
Introverted 

Customer  

 محاولة ذوبانها وانصهارها في الدوائر ’الشخصية االنطوائية

االجتماعية. عدم اإللحاح في دفعها لالختالط إال باقتناعها، ألن ذلك 

يسبب عقد نفسية له.مساعدتها بروية الكتساب مهارات تخرجها من 

 عالمها الخاص. محاولة توضيح إيجابياتها ودعم عوامل النجاح فيها. 
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 لتي يالئمها إلستثمار اختيار الوظائف واألعمال والوسائل ا

 جهودها.

  محاولة استدراجها وإقناعها بحكمة ومرونة عن طريق من يعالجها

من أصدقائها نحو االختالط واإليجابية االجتماعية. وعلى األبوين 

والمربين الحذر من هذه الصفة عند تربية أبنائهم أو طالبهم منذ 

 الطفولة 

الزبون 

 المتجنب

Avoider 

Customer 

  المعالجة النفسية الهادفة لإلستبصارعلى تلطيف حدة الخوف

 المرتبط بصراعات ال واعية.

  التدريب التعبيري والتدريب على المهارات االجتماعية لزيادة ثقته

 بنفسه وهذا ما تسعى له أيضاً أساليب نزع الحساسية.

   قد تفيد أساليب المعالجة المعرفية في تقليص وإزالة التوقعات

 ة التي تنقص إلى حد كبير ثقة المريض بنفسه. المرضي

  .المعالجة الجماعية 

الزبون جاذب 

 األنظار

 الهستيري

 The 

 Customer 

Is 

Hysterical 

الزبون الولع بجذب أنظار الناس واالستحواذ على انتباههم 

 واهتمامهم بإستمرار والستمتاع بذلك واالنزعاج من ضده. 

االنفعاالت والمشاعر بتصرفات وعبارات قد المبالغة في التعبير عن 

ال تتالءم مع الموقف وفيها سرعة استثارة وأحياناً يعجز عن التعبير 

 عن المشاعر.

المبالغة في إظهار النشاط والحيوية، مع الميل إلى كثرة التجديد و  

التنويع في االهتمامات والمظاهر والممتلكات والعالقات الشخصية 

ً لما يحقق  جذب األنظار( إضافة إلى كره الروتين والنمطية. )تباعا

المبالغة في إقامة عالقات اجتماعية كثيرة ومتنوعة والسيما مع ذوي 

الجاه والمال والمنصب، من أجل دخول دائرة االهتمام االجتماعي 

والتواجد تحت األضواء الساطعة التي تجذب تحتها األنظار ولذا 

لب والتغلب والتحول تباعاً تغلب على تلك العالقات سرعة التق

 لمواقع األضواء. 

سطحية التفكير وضحالته وبعده عن الواقع مع السذاجة وسرعة 

االستجابة ضعف الهمة والتحمل وسرعة الضجر مع قصر النظر 

 وضعفه عن التطلع للمستقبل واالستعداد له 

 واإللتفات للماضي واإلفادة من دروسه. 

لقدرة على تحمل تأخر النتائج وعند فقدان الصبر والمثابرة وعدم ا

التعرض للضغوط النفسية واألزمات واإلحباط يبرز استعطاف 

 اآلخرين وجذب االنتباه بصورة ملحوظة.
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استطالع مشاعر اآلخرين واهتمامهم وما يثير إعجابهم والتعرف  

على ما ينفرهم ويسخطهم ورصد ذلك بدقة واالستفادة من ذلك في 

تمام أكبر عدد ممكن من األشخاص، فهو جذب األنظار وكسب اه

يتمشى مع ما يطلبه المشاهدون و المستمعون و لكن حسب طريقته 

 هو وفهمه.

إستخدام السلوك اإلغرائي للجنس اآلخر إذا ضعف الوازع الديني  

 كالمبالغة في الزينة والتغنج في الحديث والتصرفات. 

رضاهم،  طلب السعادة من خالل إعجاب اآلخرين والحصول على

ويرى الشخص نفسه أنه اجتماعي مرح محبوب يوافق اآلخرين 

 ويوافقونه ويسعدهم ويعجبون به.

التعامي عن عيوب النفس وقلة االستبصار بها أو السعي في 

إصالحها. تبذير المال وتشتيت الجهود والطاقات ألجل كسب 

استحسان الناس. االنشغال بالمظاهر الجوفاء البراقة والغفلة عن 

 حقائق األمور وجواهرها.

الزبون المعجب 

بنفسه 

 ()نرجسي

Self-

Admiring 

Customer 

Narcissistic 

النرجسية تعني حب النفس أو األنانية، وهو اضطراب في الشخصية 

حيث تتميز بالغرور، والتعالي والعظمة، والشعور باألهمية ومحاولة 

بمظهره الكسب ولو على حساب اآلخرين والنرجسي يهتم كثيرا 

وكيف يثير إعجابهم، ويستفزه التجاهُل من قبلِهم جداً، ويحنقه النقد 

االفتقار الحترام  -وال يريد أن يسمع إال المديح وكلمات اإلعجاب. 

غيور وعدم االعتراف بالخطأ:  -قلة األصدقاء -فقر التعاطف -الذات

ً من نوع خاص لشخصه وأفكاره، وهو  ينتظر من اآلخرين احتراما

اللي، ابتزازي وصولي يستفيد من مزايا اآلخرين وظروفهم في استغ

تحقيق مصالحه الشخصية. يستميت من أجل الحصول على المناصب 

وغالبًا ما يبالغ أو  ال لتحقيق ذاته وإنما لتحقيق أهدافه الشخصية

يكذب بشكل صريح بخصوص إنجازاته وموهبته يعيش في عالم 

 .خيالي مدعوم بالتشويه وخداع الذات

  الحاجة إلى الثناء واإلعجاب المستمر الثناء واإلعجاب المستمر

للنرجسي، وال تعد المجاملة العرضية كافية، فالمداراة والتوجيه 

الهادئ المرتكز على التذكير بعظم خطورة الكبر والعجب والرياء 

إذا تسلط عليك بالتعالي .وبأهمية التواضع واإليثار والتواد والتعاون

م يجد معه أسلوب الدفع بالتي هي أحسن استخدم أسلوب واالدعاء ول

الحزم وال تدعه يصعد على أكتافك أو يستغلك أو يحقرك، قد يكون 

طويل النفس بعيد النظر محكم التخطيط ذا أهداف ومطامع شخصية 
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بعيدة ال يعلنها إال إذا قارب وصولها فإن كانت تخصه وال تضر 

يخلو من استغالل لغيره من  غيره فال إشكال ولكن الغالب أنه ال

أفراد وعندما يتمكن يتسلط على من كان ضده ويعيد النظر في 

الماضي ويفتح أرشيف الخالفات ويسوي مع خصومه الحسابات 

حيل دفاعية في اختالق أعذار ألخطائه وعدم  القديمة يلجأ الى

إحساسه بالمسؤولية، لحمايته من مشاعر اإلثم، والذنب، ولوم الذات. 

 .عالجة والوقاية نستمد من النصوص القرآنية والنبويةللم

                                                           

: وتعاونوا على البر -تعالى  -للمعالجة والوقاية نستمد من النصوص القرآنية والنبوية ومنها قول هللا  

ً رسولنا الكريم: واخفض جناحك لمن 2" }المائدة: \والتقوى تبعك من \\{.وقول هللا في القرآن الكريم مخاطبا
اللذين يقودان للنرجسية، وحب الذات، {.دعوة للتواضع ونبذ الكبر والتعالي 215}الشعراء:  215المؤمنين 

ً قوله  "يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي هللا بقوم يحبهم \: -تعالى  -وفي ذلك أيضا
{.فالمسلم مدعو للتواضع مع المؤمنين، 54" }المائدة: \54ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 

ل، أو الجنس، أو الساللة، أو الطبقة االجتماعية، أو الجاه، والثراء، والسلطان ومعيار التفوق ليس في األص
"يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر \: -تعالى  -كما في قوله  -تعالى  -وإنما هو التقوى، والخوف من هللا 

{.والمسلم مدعو 13" }الحجرات: \13" وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم \وأنثى
{. وفي 32}النجم:  32" \"فال تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى\: -تعالى  -للبعد عن الغرور كما في قوله 

"ونادى أصحاب األعراف رجاال يعرفونهم بسيماهم قالوا \: -تعالى  -الدعوة للبعد عن الكبر والتعالي يقول هللا 
دخلوا الجنة ال خوف \\أهؤالء الذين أقسمتم ال ينالهم هللا برحمة  48ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون 

: -)ص( -{.وفي الدعوة للتواضع يقول الرسول الكريم 49، 48" }األعراف: \49عليكم وال أنتم تحزنون 
".فالبغي والفخر والكبر \"إن هللا أوحى إلي أن تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد\

"ما نقصت صدقة من مال، وما زاد هللا \لسمات الذميمة في اإلسالم. ولقد جاء الهدي النبوي المطهر: من ا
يسلم على الصبية، وكان في  -)ص( –" وكان الرسول \عبداً بعفو إال عزاً، وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا

ون في مهن بسيطة كالرعي، أو النجارة، يعمل -تعالى  -بيته في خدمة أهله. ومن باب التواضع كان أنبياء هللا 
ً إال رعى الغنم، فقال الصحابة: وأنت؟ قال: نعم \قوله:  -)ص( –أو الحدادة وعن الرسول  "ما بعث هللا نبيا

: تلك الدار اآلخرة نجعلها -تعالى  -".وفي تحريم الكبر والعجب يقول هللا \كنت أرعاها على قراريط ألهل مكة
: وال تمش -تعالى  -{.وقال 83}القصص:  83في األرض وال فسادا والعاقبة للمتقين  للذين ال يريدون علوا

: وال تصعر خدك للناس -تعالى  -{.وفي الدعوة للتوسط واالعتدال يقول 37}اإلسراء:  37في األرض مرحا 
يقول  {.وفي بيان فضل التواضع18}لقمان:  18وال تمش في األرض مرحا إن هللا ال يحب كل مختال فخور 

 -عليه الصالة والسالم  -" وقد فسر \"ال يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر\: -)ص( –رسولنا الكريم 
"أال \: -)ص( –" أي احتقار الغير. وفي هذا الصدد يقول النبي \"الكبر بطر الحق وغمط الناس\الكبر بأنه: 

"ال ينظر هللا يوم القيامة إلى من جر إزاره \: -)ص( –") وقال \أخبركم بأهل النار، كل عتل جواظ مستكبر
".فنحن معشر المسلمين مدعوون لنبذ العجب والغرور والكبر، وهما مما يبعد اإلنسان عن الكمال، وهما \بطراً 

من أعظم المهالك في الحال والمآل، فكم من نعمة انقلبت بهما إلى نقمة؟ وكم من عز صار بهما ذالً؟ وكم من 
كما في قوله  ºضعفاً؟ ولذلك جاء الكتاب والسنة بتحريمهما، والتنفير منهما، والتحذير منهماقوة أصبحت بهما 

"يا أيها \: -تعالى  -{.وقوله 14" جاء أمر هللا وغركم باهلل الغرور }الحديد: \: وغرتكم األماني حتى-تعالى  -
وم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن "وي\: -تعالى  -{.وقوله 6" }االنفطار: \6اإلنسان ما غرك بربك الكريم 

"ثالث مهلكات: شح مطاع، \{.وفي ذم اإلعجاب بالذات يقول الرسول الكريم }: 25" }التوبة: \25عنكم شيئا 
ً مطاعاً، وهوى متبعاً، \: -)ص( –". وقوله \وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه من الخيالء "إذا رأيت شحا

"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، \: -)ص( –". وقوله \فسكوإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بن
".وعلى ذلك فالمسلم عليه أن يتواضع في غير مذلة وال \والعاجز من اتبع نفسه هواها، وتمنى على هللا األماني
 مهانة، والتواضع من أخالقه المثالية، وصفاته العالية.
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الزبون مدعي 

 المعرفة

Knowledg

e claimant 

Customer 

 .يظهر لك أنه يعرف في  -يظهر معلوماته بتعال.  -يحتقر اآلخرين

 -يفتخر ويتحدث عن نفسه طيلة الوقت. -مجال عملك أكثر منك.

اإلجابة على كل لديه  -يبدي اعتراضات ال صلة لها بالموضوع.

  يظهر معرفته بكل المواضيع. -سؤال.

 -  كيف تتعامل معها استشهد بما لديه من معلومات صحيحة كنوع

تقبل تعليقاته لكن عليك أن تثابر في عرض  -من اإلطراء أو المديح. 

تجنب  -حاول أن تكون مناقشاتك معه قصيرة. -وجهة نظرك.

ول أن يثبت لك أن لديه الدخول معه في نقاشات جانبية ألنه سيحا

اختر الوقت المناسب لمقاطعته في مواضيع  -معلومات أكثر منك. 

  معينة.

الزبون الباحث 

 عن األخطاء

The 

Customer 

Looking 

For Errors 

 

 

الباحث اومتصيّد األخطاء: يتّصف هذا النوع من الزبائن بعدم 

المستمرة الرضا الدائم عن أّي عمل يقوم به الموظف، والشكوى 

والنقد الدائم ومالحقته ألصغر التفاصيل، كما أنّه يُغيّر المحتوى 

مراراً وتكراراً دون أّي سبب، وهذا ال يعني تقليل احترام الموظف 

وإنما طبيعة الزبون نفسه تفرض عليه هذه األمور، ويُمكن التعامل 

 معهم باتّباع ما يأتي:

 االنسحاب من ومالت. الصبر مهم جداً فهو المفتاح في هذه التعا

 الصفقة أو المشروع قدر المستطاع حتى ال يُصبح األمر شخصياً.

                                                           
  المتاجرأسوأ أنواع الزبائن في:  

هذا النوع هو الذي يدخل بثقة عالية على أنه أعظم من اشترى المالبس،  : الزبون مّدعي الخبرة -1

وال يُعجبه شيٌء؛ وعندما يلمس قطعة الثياب يقول جملته الشهيرة "إنها فقيرة"، وليست بالنوعيّة 

الزبون  -2  المطلوبة. وبالطبع، بعد النظر إلى جميع المالبس وتفّحصها يخرج خالي الوفاض.

أسوأ ما يمكن أن يمّر عليك كبائع مالبس خالل يومك هو الشخص الذي نسي ما معنى المقرف: 

النظافة، واألسوأ من ذلك هو دخول ذلك الشخص إلى غرفة تبديل المالبس؛ ذلك كفيل بأن يجعلك 

ً يدك على أنفك. في جميع يدخل بكّل رحابة صدر، فيجول الزبون المتفّرج:  -3  تكمل يومك واضعا

أنحاء المتجر يسأل عن جميع األسعار، ويُبدع في تخريب أماكن القمصان، ثّم يخرج "يا دار ما دخلك 

هذا النوع له عدّة شخصيّات، أهّمها المرأة التي تُقسم بأنّها  : الزبون الذي "يُحارج" بكثرة -4 شّر".

فظته ليُثبت لك بأنّه ال يملك رأت نفس القطعة بسعر أقّل في متجر آخر، أو الشخص الذي يُريك مح

كّل األنواع الزبون اللقطة:  -5 سوى المبلغ الذي يريد أن يدفعه، بينما هو يُخبّئ المال في جيبه الخلفّي.

التي مّرت عليك في هذا التقرير هي ألف رحمة أمام هذا النوع، وهو عباره عن كائن بشرّي يدخل إلى 

يث يقوم بتجربة جميع المالبس المعروضة و غير متاجر األلبسة بهدف رفع ضغط البائع، ح

المعروضة، ويقلّب المتجر رأساً على عقب، بل يصل به الحال حتى اختيار الثياب التي أحبّها، فيقوم 

بوضعها جانباً، ثّم يحصل ما لم يكن في الحسبان، ويقول لقد ألقيت نظرة، وسوف أعود في الغد 

 (- https://www.annahar.com/arabic/authors-list/%Dزهير غدار). ربما... شكراً 
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   .يشكوك إلى اآلخرين.  -يستخدم أسلوب الهجوم على شخصك- 

اهتمامه  -ليس لديه احترام لمشاعر اآلخرين.  -يحول أن يروعك. 

 مركز في البحث عن األخطاء. 

  أنها تمس شخصيتك.ال تأخذ اتهاماته على  -كيف تتعامل معها-- 

ركز على مواقع االتفاق أو االلتقاء  -تمسك بالموضوع الذي تعرفه. 

اتخذ المنطق وليست العاطفة أساساً  -ابتسم وكن مرحاً.  -معه. 

ال تجعله  -أفهمه أم لكل إنسان حدود يجب أن يلتزم بها.  -لمناقشته. 

 يسيطر على المجموعة.

 الزبون الخجول

The Shy 

Customer 

 .يحاول  -متحفظ ويتبدل لونه ألقل مؤثر.  -يفتقد إلى الثقة بالنفس

 االختباء خلف اآلخرين. 

  قل له أن  -اطلب منه تقديم وجهة نظره. -كيف تتعامل معه

حاول  -اإلنسان يحترم لمعلوماته و أفكاره وإظهارها لالستفادة منها. 

ونة أن تعمل على زيادة ثقته بنفسه وذلك بوضعه في مواقف مضم

 ال تقدم إليه البدائل وحاول أن تعطيه الحل ليثبت عليه. -النجاح.

الزبون 

 االرستقراطي

 ) المتعالي (

Aristocrat 

 .يعتقد أن  -يعامل اآلخرين بتعاٍل العتقاده أنه فوق كل شخص

يحاول أن يتصيد  -مكانه داخل األفراد ال يمثل المكانة التي يستحقها.

 سلبيات المتحدث، وأن يوقعه في المواقف المحرجة. 

  :ال تستخدم معه األسئلة المفتوحة، ألن هذا يعطيه  -يتم تتعامل معه

 الفرصة إلظهار تعاليه. 

 استخدم معه عبارات مثل: نعم،،، ولكم،،، -

 الزبون المقيم

Resident 

Customer 

 

الزبون المقيم: يُشبه الزبون الصديق في العديد من األمور خاصةً في 

تقديم االنتقاد دون أّي داعٍ أو سبب، إاّل أّن الموظف ال يكون على 

االنتقادات وهو معرفة مسبقة بهذا الزبون وال يمتّه بصلة، حيث يُقّدم 

ً على فعلها بنفسه، ويُمكن التعامل معه  على دراية بعدم قدرته أيضا

 باتّباع ما يأتي:

  .الثقة بالنفس وبطريقة العمل وكيفيته 

  ،عدم التراجع عند مناقشة الزبون في أمر محدد. الصبر واالحترام

ويُمكن للموظف التراجع عن المشروع بأكمله إن أظهر الزبون 

 لقيم وأدى لبعض الخسائر. الزبون عكس هذه ا

 الزبون المندفع

Impulsive  

Customer 

الزبون المندفع: يتّصف هذا النوع من الزبائن باستعجالهم في عملية 

الشراء دون أي تفكير ُمسبق وفي ذات اللحظة، ويُمكن التعامل معهم 

 باتّباع ما يأتي:
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  أو الصفقة، متابعتهم وتزويدهم ببعض التجارب عن هذا المنتج

 وإزالة المشاكل التي تحول دون عملية الشراء.

  تقديم صفقات من خالل تقديم العروض لضمان نجاح عملية الشراء

 أو عدم فقدان الزبون مع مراعاة المدة الزمنية.

 الزبون المتوهم

Delusional 

Customer 

يتّصف هذا النوع من الزبائن بصعوبة التعامل معه في كثير من  

األحيان ألنّه يعتقد بأنّه يعرف أكثر من الموظف، ويُمكن التعامل 

 معه باتّباع ما يأتي: 

  محاولة مساعدته في إيجاد اإلجابة األفضل دون إخباره بشكل

 مباشر وصريح بأنّه مخطئ لتجنب غضبه. 

  .التهذيب أثناء الشرح لمساعدته في نيل مراده الحذر أثناء المحادثة

 بشكل أسرع.

الزبون يبدل 

 The الطلب

Customer 

Changes 

The Order 

 

الزبائن الذين يتطلعون إلى التبديل: يتميز هذا النوع من الزبائن 

بكثرة التبديل وعدم رضاهم عن منتج ما أو خدمة معينة، وبالمقابل 

يحتاجون إلى بعض االستشارة، ويُمكن هم منفقون جيدون، ولكنّهم 

 التعامل معهم باتّباع ما يأتي:

  معرفة أسباب عدم الرضا عن المنتج ومحاولة مساعدتهم في تقديم

الحلول لذلك. معرفة كيفية االحتفاظ بالزبائن الذين يقومون بإستمرار 

 .بالشراء وتقديم أفضل الصفقات لهم

 الزبون الجديد

The New 

Customer  

بائن الجدد: يحتاج هذا النوع من الزبائن إلى التوجيه الدائم عند الز

القيام بعملية الشراء للمرة األولى، كما أنّهم يحتاجون إلى االهتمام 

الزائد لترك انطباع دائم وأولي عن الوكالة، ويُمكن التعامل معهم 

 باتّباع ما يأتي:

 .التوجيه المستمر في كل خطوة ومرحلة بشكل سلس 

  االهتمام بهم بشكل جيد وتقديرهم. التحدث معهم بشكل مستمر

 بشتى الطرق، وتقديم عدة خيارات.

من خالل ما سبق يتضح بأن هناك اختالف في شخصيات الزبائن مما يجعل مهمة مقدمي 

الخدمة صعبة في التعامل معهم، لذلك على المؤسسات أن تقدم دورات تكوينية لمقدمي 

النفس واالجتماع من أجل االطالع على خبايا الشخصيات وفهمها وثم  الخدمات في مجال علم

 إيجاد الحلول المناسبة للتعامل معها.

 

من المفيد هنا وإلثراء فن التعامل والتواصل ثالثاً: إثراء فن التعامل والتواصل مع اآلخرين: 

مع آلخرين البد من توضيح مهارات االستماع و الحوار وتقديم نصائح حول العمل مع 

الفريق. وكذلك مهارات االقناع والتفاوض سواء كنا ندرك ذلك أم ال. أنها جزء من حياتنا 
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كننا أن نتعلم مهارات أفضل اليومية مع عائلتنا واألصدقاء الزمالء والزبائن، ومع ذلك يم

 . 142للقيام بعملية التفاوض

االتصال في جوهره عملية : نافذة جو هاري لفهم الذات وفهم اآلخرين أثناء التواصل .1

كشف وإفصاح، يقوم فيها كال من المرسل والمتلقي باإلفصاح عن بعض المعلومات 

والمشاعر واآلراء بل حتى األسرار، و تبادل بينهما. إال أن األشخاص يختلفون في مقدار 

ما يعرفونه عن ذواتهم، ومقدار ما يفصحون به لآلخرين. ولفهم عملية االتصال بين 

هاري  -د من منظار ما يعرفون وما يفصحون، قام عالما النفس )جوزيف لوفتاألفرا

وقد صمم ،Johari windowإنجهام( والتي اختُصرت من اسميهما نافذة جوهارى 

هدف إيجاد تفاهم أفضل بين األفراد وداخل المجموعات عن طريق فهم الذات بنموذج 

لفهم الذات وفهم اآلخرين ألنها تعد قاعدة او تقنية تُستخدم ووفهم اآلخرين أثناء التواصل. 

لمساعدة االشخاص على فهم عالقتهم مع أنفسهم ومع اآلخرين بصورة أفضل، وضعها 

عالما النفس جوزيف لوفت وهارينغتون انغهام، وتساعدنا هذه التقنية في الكشف عن 

اإلنسان عبارة عن أربع فأنفسنا وأين نحن وكيف نرى أنفسنا وكيف يرانا اآلخرين. 

تعرفه أنت عن نفسك ويعرفه عنك اآلخرون. والمنطقة  ما مناطق: المنطقة المفتوحة وهي

ال تعرفه أنت عن نفسك ويعرفه عنك اآلخرون. ومنطقة القناع  ما العمياء وهي

وتم تقسيم الذات في هذا النموذج  .تعرفه أنت عن نفسك وال يعرفه عنك اآلخرون ما وهي

 ( اآلتي:3-15كما في الشكل )مناطق أساسية.  4إلى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاري إنجهام -جوزيف لوفت ( نافذة3-15شكل)

: هي منطقة النشاط الحر منطقة الوضوح التي يعرفها الفرد عن المنطقة المكشوفة -أ 

ذاته ويعرفها اآلخرين عنه. وقد تكون معرفة اآلخرين لها أما ألنها واضحة ال يمكن 

مثل: الشكل، المظهر العام، المعلومات -أو ألنه يقدمها لهم طواعية. إخفائها. 

  الشخصية، القدرات والمهارات.

 ذ
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معلومات يعرفها الفرد عن ذاته، ولكنه يخفيها عن اآلخرين، منطقة األسرار:  -ب 

وتختلف مساحتها باختالف األفراد وباختالف الشخص المقابل، ومن وقت آلخر، 

 الثقة.ويحسب العالقة ودرجة 

معلومات ال يعرفها الفرد عن ذاته، ولكنها ظاهرة لآلخرين، المنطقة العمياء:  -ج 

يدركونها من خالل سلوكه العام و اللفظي وتعبيرات وجهه. فمثالُ، فد ال يدرك المرء 

أن لديه الزمة لفظية يكررها بإستمرار، مثل كلمة ) يعني (، ) طيب (.. وما شابهها. 

 نفسه ال يجيد الحديث، بينما يرى اآلخرون أنه متحدث جيد.  وأحياناً قد يرى المرء

هي منطقة غير معروفة للفرد وال لآلخرين، وتمثل جميع أبعاد المنطقة المجهولة:  -د 

شخصياتنا التي لم يتم اكتشافها بعد. وقد تحمل هذه المنطقة مكونات ايجابية أو حتى 

ابغة في التراث الشعري العربي لم سلبية ويتم اكتشافها بعد فترة من الزمن. مثال: الن

يكتشف نفسه أال بعد الكبر. أو قد يظن المرء أنه شجاع وعند تعرضه لموقف ما 

 يكتشف خالف ذلك. 

 أنت و اآلخرين من خالل نافذة جو هاري:

  .كلما كبر القسم المكشوف كانت عالقاتك أكبر 

  .كلما كبر قسم األسرار كانت عالقاتك ضعيفة 

  كلما كبرت المنطقة العمياء فإن ذلك يدل على عدم تقبلك للنصيحة من اآلخرين

 وبعدهم عنك. 

 .كلما كبر القسم المجهول كانت خبرتك بذاتك وبالعالم من حولك ضعيفة 

 

 رابعاً: مهارات االستماع الحوار:

 مهارات االستماع وأهمية االستماع اإليجابي )الفعال(:  .1

هناك العديد من المترادفات مثل استماع، إنصات، وإصغاء لغة مفهوم االستماع:  -أ 

والتي تشير إلى االنتباه المقصود للرسائل االتصالية، وإدراكها، وتفهمها، وتقويمها، 

والتفاعل معها، واالستجابة لها. ان االستماع ما هو اال وسيلة التعلم األولى، وجاء 

بيان أهمية وعظم قدره. ونحن تقديم السمع على البصر في العديد من المواضيع ل

%( من عالقاتنا باآلخرين عن طريق االستماع الجيد، ولكي هم 57نبني ما يقارب )

الناس من حولك ال بد أن تستمع لهم بكل صدق، وتستمع لتفهم وجهة نطرهم. وأن ال 

 يكون االستماع فقط لمجرد الرد بوجهة نظري الخاصة بل لفهم وجهة نظر اآلخرين.

لذا يمكن القول أن مهارة االستماع هي مهارة يهتم فيها الشخص بحديث المتكلم 

بقصد فهم ما يقول، ويركز انتباهه إليه ويحاول تفسير أصوات وإيماءاته وحركاته. 

فاالتصال الشفهي ليس مجرد الكلمات المنطوقة، فهو الظروف التي تحيط بالموقف 

 اءات ولغة الجسد. اإلتصالي كانخفاض وارتفاع الصوت واإليم
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يعد االستماع الجيد الطريق الفعال للمفكر، أو : أهمية االستماع اإليجابي )الفعال( -ب 

 القائد، أو الفرد ذي العالقة القوية مع اآلخرين، إْذ يمكن أن :

 يؤثر في صحة ودقة القرار. وعندما نريد أن نتخذ قرار معين البد من معرفة

 الظروف المحيطة للموقف. مالبسات الموقف، نستمع لكي نعرف

 يجعل العالقات ناضجة وقوية بين األفراد. كذلك عندما يكون هناك استماع جيد

يمكننا معرفه وجهة نظر اآلخرين وتكون عالقاتنا باألشخاص ناضجة وقويه مبنية 

 على الفهم المشترك وليس مجرد الشك كتخيل أشياء غير صحيحة.

تمع إلى آراء اآلخرين فأننا نشارك الناس في يولد القدرة على اإلبداع. عندما نس

عقولهم، فيتضاعف القدرة واإلبداع، خصوصا عندما يحاط بأشخاص مبدعين 

يجعل الفرد قادراً على مواجهة المشكالت واألزمات. وهذا يدخل في و وبارعين.

ضمن مشاركة الناس في خبراتهم عندما نستمع من مصادر مختلفة، ونتلقى المعرفة 

 ر متعددة فيتكون محصله واوات جيدة لمواجهة المشكالت. من مصاد

 يجعل معايير تقييم اآلخرين أكثر عدالً. إذا لم نستمع جيدا باآلخرين ولم نسمع

 وجهات نظرهم فأننا سنبني قرار غير عادل وإنما بناء على شكوك.

ى يعطي إضافة دائمة لقدرة اإلنسان على الحديث القوي و الجيد. عندما نستمع إل

المحدثين الجيدين سنكون محصالت قويه نستطيع أن نستخدمها في الحديث الجيد 

 والقوي. 

 يقلل من الخطأ ويمثل مفتاح األمان لنمو الفرد فكرياً. عندما نستمع بشكل جيد مع

وجهات النظر المخالفة لوجهات نظرنا فأننا في الغالب سينكسر حده الخالف والعداء 

دما ندرك بوجود وجهات نظر مختلفة، ويحدث عن طريق مع من يخالفنا بالرأي عن

 االستماع أمان فكريا يساعد على التوازن والنمو بشكل جيد.

 كيف نستمع لآلخرين ؟

  استمع بصدق وإخالص لمن يحدثك، استمع له حتى تفهمه، ال أن تخدعه بالتظاهر

استمع وأنت ترغب في باالستماع أو تلتقط منه العثرات و زالت من بين ثنايا كلماته، 

ال تجهز الرد في نفسك وأنت تستمع، وال تستعجل ردك على من يحدثك، تستطيع و فهمه

 تأجيل الرد لمدة معينة حتى تجمع أفكارك وتصوغها بشكل جيد.

  اتجه بجسمك كله على المتحدث، أو بوجهك على األقل، ألن المتحدث سيشعر بأنك

ن للمتحدث أنك تستمع بفهم وتعاطف، أظهر له ذلك بي.وتهمله إن لم تنظر له أو تتجه له.

بأن تقول: " نعم.. صحيح " أو تومئ برأسك، بين له بالحركات والكلمات أنك تستمتع له. 

ال تقاطع، استمع حتى النهاية. بعد أن ينتهي المتكلم من حديثة لخص كالمه مثل أن و

حدث أنت، وإن أجابك بال تقول: " أنت تقصد كذا وكذا.. صحيح ؟ " فإن أجابك بنعم فت

ال تفسر كالم المتحدث من وجهة نظرك أنت، بل حاول أن وفأسأله أن يوضح أكثر. 

حاول أن تتوافق مع حالة المتحدث النفسية، فإن و تنظر إلى األمور من وجهة نظره هو.

ً أو خائفاً.. فال تقلل من أهمية الموقف وخذ األمر بجدية ً أو يائسا ً أو حزينا  كان غاضبا

 واستمع بكل هدوء، وشاركه مشاعره.
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 قرائن االستماع ودالئله

ً لدى  تظهر دالئل وقرائن لالستماع الجيد لدى المستمع وتعطي انطباع جيد ومحببا

المتحدث، ومن هذه الدالئل: التعبير عن االتفاق مع المتحدث بابتسامة أو هز الرأس أو 

 طبعاً.تعليقات مختصرة مثل: نعم.. صحيح.. جيد.. 

  .إظهار االندماج بالوضع الجسمي و االنحناء وتركيز التواصل البصري 

 .قرائن التهدئة أو التسريع كطلب التمهل أو وضع اليد على األذن 

  .طلب التوضيح: لفظاً أو بتعبير الوجه و الجسد 

عبارة عن عملية تتم بين طرفين أو أكثر ويتم من خاللها تبادل اآلراء مفهوم الحوار:  .2

واألفكار حول موضوع معين دون وجود عوائق، مما يساعد في فهم كل منهم لآلخر أو تقبل 

رأيه أو الوصول إلى قناعات مشتركة، أو في فهم المشكالت وحلها. ان والحوار يقرب 

األفكار بين المتحاورين، ويجعلهم يفهمون بعضهم البعض حتى لو كانوا مختلفين في اآلراء، 

 شخص والثقة فيه من خالل سيادة الحوار كأسلوب للتفاهم بين الناس.وثم يسود احترام ال

))" تعلم ُحسن االستماع كما تتعلم ُحسن الكالم، ومن حسن االستماع إمهاُل المتكلم حتى  

سنقضي حديثهُ، وقلة التلفت إلى الجواب، واإلقباُل بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي لما 

 غالبة الرجل على كالمه واالعتراض فيه والقطُع للحديث((. يقول، ومن األخالق السيئة م

الحوار يختلف عن الجدل وسيتضح الفرق بين الحوار والجدل هناك آداب أدب الحوار:  .3

االتصال: ومن األخالق التي أنت جديُر بتركها إذا تحّدث الرجُل حديثاً تعرفه أال تسابقهُ إليه 

ظهر للناس أنك تريد أن يعلموا أنك تعلُم مثل الذي وتفتحهُ عليه وتشاركه فيه، حتى كأنك ت

يعلُم. يقول أبن المقفع في كتاب األدب الكبير، لكي تحقق آداب االتصال مع اآلخرين عليك 

االبتسام واإلقبال بوجه طلق على  -بشكل فاعل مراعاة ما يلي: )السالم على محدثك. 

التركيز على ما يقوله محدثك وتقليل  -المحافظة على التواصل العيني مع محدثك. -محدثك. 

عدم مقاطعة محدثك وإمهاله حتى  -اإلنصات والحرص على فهم ما يقوله محدثك. -االلتفات. 

 ال ترفع صوتك فوق صوته وال تظهر له أنك أعلم منه بحديثه(.  -ينتهي.

حسن المقصد: لكي تحقق آداب االتصال مع اآلخرين عليك بشكل فاعل مراعاة ما يلي: 

ليس المقصود بالحوار االنتصار للنفس و بيان ضاللة الطرف اآلخر، بل أن المقصود ف

الوصول للحق. التواضع بالقول: من دواعي قبول القول التواضع وعدم الغرور والتكبر. 

حسن االستماع: لكي تفهم من تحاور ال بد أن تستمع له بكل صدق، و تسمع لتفهم وجهة و

يكون الحق هو ضالتك المنشودة، تبحث عنه في كل مكان نظره. اإلنصاف: ويقتضي أن 

وفي كل عقل. البدء بمواضع االتفاق و اإلجماع: لتأسيس قاعدة تنطلق منها لعرض رأيك و 

فهم الرأي اآلخر. ترك التعصب لغير الحق: ألن الغاية من الحوار هي الوصول للحق. 

لم تحترم ما تحاور. الموضوعية: احترام الطرف اآلخر: فال يمكن احترام رأيك وسماعه أن 

 االرتكاز على الحقائق و البراهين في الحوار وعدم الركون إلى العواطف واألهواء. 

 .اعتدال الصوت: كلما ضعفت الحجة ارتفعت األصواتو
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 نصائح حول العمل مع الفريق:  .4

: قدم فكرتك بكل وضوح وبأسلوب منطقي، ثم استمع تجنب الجدال دفاعاً عن موقفك -أ 

 إلى رد الفعل مع اآلخرين وفكر فيما يقال بعناية قبل أن تعاود الدفاع عن فكرتك.

: ال تفترض أنه ال بد من فوز طرف وهزيمة الطرف اآلخر ال تكن متصلباً في رأيك -ب 

إذا وصلت المناقشة إلى نقطة جمود. فالبديل لذلك الموقف أن تسعى إلى تقديم الحل 

 حيث تفضيل الفريق ككل. الذي يأتي في المرتبة الثانية من

عندما يبدو أن االتفاق تم بسرعة وسهولة تشكك ال تغير فكرك لمجرد تجنب االختالف:  -ج 

في الموقف. تعرف على األسباب وتأكد أن كل عضو يقبل الحل بنفس األسباب أو 

ألسباب مكملة. تنازل اآلراء على أسس موضوعية ومنطقية. إذا كان يديك رأي معين 

الفريق ضد الفكرة، يجب عدم تغيير الفكرة بمجرد فك الخالف، فقد يكون وباقي أفراد 

رأيك صحيح ألنك تسعى لمصلحة الفريق كباقي األفراد، فيجب معرفه ما هي األسباب 

التي دعتهم بعدم قبول رأيك، وشرح فكرتك مرة أخرى بأسلوب منطقي بعيد عن 

 الجدال.

لى إبراز جميع اآلراء وإشراك جميع : اسع إاالختالف في اآلراء شيء طبيعي وتوقع -د 

األعضاء في عملية النقاش. يمكن أن تساعد هذه الخالفات في صنع قرار الفريق ألن 

 تنوع المعلومات واآلراء يتيح الفرصة للتوصل إلى حلول أفضل.
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 الثالث المبحث
 مهارات االتصال لخدمة الزبائن

 

لتقديم  ات عديدة يتوجب اكتسابهامهار هناك :143ممتازة للزبائنتقديم خدمة  أوالً: مهارات

لتتميز في أي موقع لخدمة الزبائن بغض النظر عن مسؤولياتك  خدمة ممتازة للزبائن

 هي: لزبائن الذين تتعامل معهم كل يوموالقطاع الذي تعمل فيه أو نوع ا

ً جيداً : أستمع باهتمام وأطرح األسئلة ولخص  -1 اإلجابات لزبائنك. فبالتأكيد ُكن مستمعا

 سيُظهر ذلك أهتماك ورغبتك في تقديم الحل األمثل.

مهارات األتصال الواسعة: تعلُم كيفية التواصل الفعال مع زبائنك. معرفة متى  -2

االستماع، متى التحدث وكيفية التحدث. فذلك سيجعل عملية التواصل أسهل بكثير في أي 

 وقت تتحدث فيه مع الزبون 

ُكن هادئاً وصبوراً : حاول السيطرة على مشاعرك والبقاء هادئا فهذا سيساعدك على  -3

التعامل مع الزبائن الساخطين والفوضويين. فعندما تبقى هادئاً سيشعر زبونك بالمزيد من 

 .اإلحترام

الوفاء بوعودك : تطوير القدرة على إدارة توقعات شكاوى الزبائن والبقاء على اطالع  -4

 أول بسياسات المؤسسة لضمان أمكانية األيفاء بأي وعد تقطعه للزبائن.أوالً ب

ً : التعامل بصدق وشفافية مع الزبائن يُثبت بأنك حقاً مهتم برضاهم  -5 ُكن صادقا

 وسعادتهم. حتى وأن كانت الرسالة التي تود أبصالها لزبونك غير إيجابية.

التدقيق المزدوج مع زبونك يضمن هل أن الزبون راضاً عن الحل المعروض عليه؟ :  -6

 رضاهم الكامل ويساعد في تحسين ُسمعتك لدى هؤالء الزبائن.

ُكن خبيراً : تـَعلم كل شيء عن كل المنتجات والخدمات التي تقوم ببيعها لزبائنك.  -7

 أقضي وقتاً بدراسة المنتج فضالً عن الحلول العديدة التي تقدمها لمختلف الحاالت.

ً حتى عندما أتقان لغة ا -8 لجسد : أن الوصول الى لغة جسد متقنة هو أمر مهم أيضا

تتحدث مع زبونك في الهاتف. االبتسامة المتكررة والتعبير عن السعادة والضحك في 

 حديثك يساعد على تحسين انطباعك لدى الزبائن.

بأي نوع من  ُكن واثقاً : إذا كنت تبدوا واثقاً في محادثتك عبر الهاتف فأن أقناع الزبائن -9

 االتفاقات أو الحلول سيكون أمراً سهالً.

التعامل بشكل جيد مع المفاجآت: إن القدرة على التكيف في محيط خدمة الزبائن هو  -10

 أمر ضروري من أجل األستعداد الكامل ألي مفاجآت قد تواجهك أثناء العمل.

كير في المستقبل العمل في ظل الضغوط : المعرفة في كيفية حل المشاكل والتف -11

 والحفاظ على هدوئك في جميع األوقات سيساعدك على تقديم أفضل الحلول لزبائنك.

ماذا لو كانت لك هذه المشكلة ؟ وضع نفسك بمكان زبائنك سيساعدك ذلك على  -12

الحصول على المنظور الالزم من أجل أيجاد الحل المناسب والمرضي لكالً من الزبون 

 ا.والمؤسسة التي تمثله
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إستخدام لغة إيجابية : إن إستخدام لغة إيجابية أي تحفيزية وبوسائل أقناع هي أفضل  -13

 طريقة للوصول الى زبائنك.

هل تمتلك مهارات الحاسوب ؟: عندما تمتلك مهارات الحاسوب بوصفها ممثالً لخدمة  -14

واألفراد اآلخرين الزبائن فأن ذلك يسهل عليك كثيراً التواصل وبشكل سريع مع الزبائن 

 في مؤسستك.

أتخاذ خطوة إضافية : إن بذل جهود أكثر مما يتوقعه الزبون سوف يؤدي بالتأكيد الى  -15

 أيجاد حلول لمشاكل كبيرة وثم كسب والء الزبائن.

التعلم من األخطاء: أخذ الوقت الكافي للتفكير في أية أخطاء ارتكبتها هي وسيلة  -16

ية إدارة الزبائن بشكل صحيح والتواصل معهم بفاعلية في للحصول على رؤية في كيف

 جميع األوقات.

ً : إن إظهار قدرتك على توفير حلول جديدة للزبائن يثبت ُحسن إدارتك  -17 ُكن قياديا

 ويزيد من مهاراتك.

الودية والتعاطف : إن التعامل الودي وتحمل زبائنك بالتأكيد سيساعدك في خلق جو  -18

 ضل الحلول.سليم لتقديم أف

أعرف مؤسستك : التفاعل مع زمالئك والتعامل معهم بودية سوف يساعدك في  -19

المستقبل أذا حدث لك أرباك في مشاكل معقدة. فكسب المزيد من األشخاص في المؤسسة 

 التي تعمل بها سيسهل عليك العمل كما ويضمن رضا جميع الزبائن.

م كمندوب لخدمة الزبائن يعني في نهاية إدارة الوقت : إن إدارة وقتك بشكل سلي -20

المطاف الفارق بين التأخر عن الحد األدنى من الدعوات المطلوبة وبين التميز في الموقع 

 الذي تتواله.

التحليل : تحليل المشاكل بمجرد البدء في التحدث مع الزبائن هي وسيلة ألثبات  -21

 المشاكل واكتشاف الحلول الجديدة.مهاراتك في الوقت الذي يعزز فيه من قدرتك على حل 

التفاوض واألقناع : أن معرفة كيفية الوصول الى تسويات مقبولة للطرفين بينك وبين  -22

 زبونك هو أمر ضروري للوصول الى نتائج تعود بالمنفعة على الطرفين.

لغة  استيعاب العوامل النفسية البشرية : إكتساب المزيد من الدراية في النفس البشرية، -23

الجسد ونبرة الصوت عند التحدث الى الزبائن، فالتعرف على السلوك البشري يسهل عليك 

 التأثير على األخرين وإقامة روابط حقيقية مع الزبائن.

امتالك المثابرة: فعندما تكون المثابرة موجهة نحو أهداف محددة ومركزة فأنها تدل  -24

 لتي تمثلها.على االحتراقية والتفاني من أجل المؤسسة ا

أبرام الصفقة : إن استيعاب كيفية أبرام الصفقة أو الحصول على حل ووضع  -25

 اللمسات األخيرة على الدعوات هو جزء أساسي من عملية التواصل.
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هناك بعض السلوكيات تسمى" األخطاء القاتلة " ألنها تدمر ثانياً: مهارات االتصال الشفهي: 

ي تؤدي إلى التخمين، وسوء الفهم )الضن(، والغضب، أي عملية تواصل على الفور. فه

واإلحباط، واالنهيار التام لعملية التواصل، كما أنها تضع حواجز بين الطرفين وتولد 

الكراهية، ولسوء الحظ، من السهل علينا ارتكاب هذه األخطاء و الوقوع فيها. ويمكن أن 

 (، وإرسال اإلشارات، والتجنب.مجاالت: االستعالء ) التكبر  3تصنف هذه األخطاء ضمن 

 

 األخطاء العشرة القاتلة في التواصل

: االستعالء 

  :عندما نصدر حكماً سواء إيجابياً أو سلبياً على شخص، فقد يشير ضمنا إلى التقييم

أننا نعتقد أننا " أفضل " منه بشكل ما. و يحدث ذلك عندما نحكم على اآلخرين بشكل 

 التحديد غير موضوعي.عام، بدل من التزام 

 ال تصلح لشيء " والمقارنات " أخوك أحسن منك " واالنتقادات  تجنب التقييمات "

العامة من خالل توضيح نقاطك بشكل لبق وتام مستعيناً بكلمات موضوعية ومحايدة 

 قائمة على الحقائق. 

 فات : يعد اإلرشاد واللوم وإثارة مشاعر الخجل والخزي وإحياء ملالوعظ األخالقي

قديمة غير مرغوبة أربعة أشكال من الوعظ األخالقي، وهذه األمور تؤدي بعملية 

 التواصل لنهاية سريعة. 

قد يكون من الممتع أن تظهر مظهر الجاد راجح العقل مع شخص ما حين تعتقد أنك  -

" تعرف أكثر منه " وأنك " أكثر حكمة "، ومن هنا تبدأ " الوعظ ". فبدل من إلقاء 

المحاضرات واللوم وإثارة مشاعر الخجل والخزي، حاول أن تضع نفسك مكان 

تقديرك لهم وتعاطفك لمساعدته. اآلخرين. و كلما فعلت ذلك زادت فرص تقبلك و 

 ساعد اآلخرين من خالل اإلنصات وانتظر حتى يطلبوا منك النصيحة. 

ابحث عن الحلول، ال األخطاء ألأن عند بحث على األخطاء اآلخرين لن يستمعوا   -

 لك ولن يتعاونوا معك. 

  :من الخطأ أن ننشغل في تشخيص اآلخرين و تقمص دور الطبيب النفسي

إنك ال تبذل جهد كافياً "، " هو يتصرف كذلك ألنه..." نظراً لعدم وجود  سلوكياتهم "

طريقة لمعرفة ما إذا كنا على صواب أم خطأ. كما أن هناك احتمال كبيراً أن يكون 

تشخيصاُ خاطئاً. ولكن المشكلة التي تقع بأن بمجرد أن نقوم بهذا التشخيص نتصرف 

 لى صعوبات في التواصل.مع الشخص وكأن تشخيصنا صحيح، مما يؤدي إ

هناك أمور من األفضل أن تبقى غير معلنة، فإذا كان عليك أن تقولها، فقلها بشكل   -

 واضح ومحايد ويظهر االحترام. 

 إن عبارة مثل: "مرحباً، يسعدنا انضمامك إلينا " قد تعني إعطاء مالحظات ساخرة :

الرسالة الخفية تكون: "  ما تقوله الكلمات، لكن عندما تقال لشخص تأخر اجتماع، فإن
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لقد تأخرت كثيراً، وأنا مستاء من ذلك " وهو نوع من التعليقات الساخرة. والسخرية 

إهانة شديدة تولد مشاعر استياء وغضب و إحراج. قل ما تعنيه بدالً من إخفائه في 

  شكل ملحوظة ساخرة.

: تمارس عادة مع األقل مكانه سواء وظيفياً أو عمرياً. إرسال اإلشارات 

 من الخطأ إخبار شخص بما عليه أن يفعل بطريقة ال تدع أي إصدار األوامر :

مجال للمناقشة، أو طلب مزيد من المعلومات، أو االختالف، أو حتى الموافقة، مما 

س إصدار و لي –يسبب استجابة عدوانية أو خضوع ممزوج باالستياء. إن السؤال 

مبدأ جيد عليك إتباعه إذا كنت تميل إلصدار أوامر. فيترتب عليه بأن  –األوامر 

العمل قد ال يكون متقن، فيجب مناقشة الشخص وتوجيه األسئلة لمعرفة موقفة اتجاه 

الموضوع قبل البدء بالتوجيه. في المرة القادمة التي تشعر فيها لقول " يجب عليك " 

 أن تكف أنت عن ذلك، وابحث عن طريقة أفضل !.  أو " كف عن ذلك " حاول

  :هناك نوع خفي من إصدار األوامر يعرف باالستدراج، نصدر فيه االستدراج

عبارات تفترض أن الشخص اآلخر يتفق معنا في الرأي دون إعطاءه فرصة للتعبير 

عن رأيه، وعادة يتم بطريقة مهذبة ومنطقية !. ومن خالل تسير النقاش بسرعة 

 ة، " نجبر " الطرف اآلخر على اإلذعان لرأينا.كبير

إذا وجدت نفسك تقود حواراً نحو النهاية التي تريدها بسرعة، اسأل نفسك ما إذا كنت  

تحاول " استدراج " الطرف اآلخر للخضوع لك ! إذا كان األمر كذلك، هل هذا ما 

 آلخر ؟.تريد، أليس من األفضل لهدفك وللعالقة أن تستمع لوجه نظر الطرف ا

  :قد يكون التهديد متضمناً في رسائل " و إال.." أو " من األفضل لك.. " التهديد

أو " إذا لم تفعل.." وهي رسالة تثير قلق اآلخرين وتوسع فجوة التواصل بينهما، 

فحينئذ فيسعى أغلب الناس للبحث عن طريق لعدم " االمتثال " لها أو قد يخضع للعمل 

لسبب وراء ضرورة حدوث شيء ما بطريقة تخلو من أي لكن بدون إتقان )اشرح ا

تهديد(. إذا كانت هناك أسباب وجيهة لقيام أو عدم قيام شخص ما بأمر معين، اشرح 

 هذه األسباب ـ واشرح النتائج أيضاً إذا كنت تسعى للدقة واللباقة. 

 عندما نقدم نصيحة لشخص لم يطلبها فأنها في أسداد النصح في غير موضعه :

الغالب ستقابل بالتجاهل. وعندما ال نتحرى العوامل التي تساعد على قبول النصيحة 

مثل الرفق في الحديث، واالستئذان لتقديم النصيحة، ووضع أنفسنا مكان اآلخرين، 

الطريقة فأن ما نقول سيكون مجرد حديث يذهب مع الريح. وقد يسبب النصح بهذه 

إن أخطاء التواصل الثمانية  وإهانة للشخص المنصوح فتبدأ الصراع بين الطرفين 

السابقة تسبب قلة احترام و إهانة للطرف اآلخر، و الخطآن التاليان ينطويان على 

 إهانة لمرتكبها أكثر من الشخص الذي ترتكب في حقه.

  :إذا لم نصل مباشرة إلى النقطة التي نريدها، فسوف يضطر اآلخرون الغموض

لتخمين ما نقصده أو نريده، وعادة ما يكون تخمينهم خاطئاً. فإذا كان لديك نقطة تود 
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 الحديث عنها، فلتعرضها بشكل واضح ومباشر، ال تشر إليها بأساليب غير مباشرة. 

   :ية، أو عندما يبدأ شخص في عندما تصبح المناقشة عاطفية أو شخصالتشتيت

الكشف عن أشياء خاصة، يشعر الناس بعدم االرتياح و يحاولون توجيه الحديث 

ألمور ثانوية، مما يؤدي إلى تشتيت التحدث أو تغيير الموضوع. ويعد التعاطف أو 

المواساة بعبارات سطحية ال تحمل قيمة حقيقية " سوف تشعر بتحسن غداً "، " آسف 

أساليب التشتيت، فهذه األمور تبعدنا عن المحادثة و تجعلها تدور  لسماع ذلك " من

بمستوى سطحي. فمن عواقب هذه الطريقة التقليل من أهمية الشخص والموضوع. إذا 

 أحتاجك صديق فكن بجانبه. 

 كيف تقدم معلومات تستقبل وال ترفض..

  ،من أسس التواصل: كثيراً ما تحدد الطريقة التي نبدأ بها رسالتنا نتائج التواصل

 و لكن كم مرة خططنا ألول جملة أو جملتين في حديثنا قبل أن نبدأه ؟ 

o  ما هدفي ؟ 

o  لماذا أتواصل ؟ 

o  ما الذي أسعى لتحقيقه ؟ 

o  ما لشكل الذي أريد أن تتخذه المناقشة ؟ 

o ظري بأفضل شكل ممكن و أكون مقنع ؟ كيف يمكنني أن أوضح وجهة ن 

  أن وضع الهدف العام للحديث والشكل الذي نريد أن يتخذه يسمى بتأطير

المناقشة أو وضع إطار لها، أي التفكير قبل التحدث حتى نبدأ البداية الصحيحة. 

 التأطير يساعدنا بثالث طرق مهمة: 

o  الوقت و الجهد. توجيه المناقشة نحو النتائج المنشودة مما يوفر علينا 

o  .يساعدنا على خلق تناسق بين توقعاتنا وتوقعات اآلخرين من المناقشة 

o  يساعدنا على تقديم المعلومات بطريقة تجنبنا دفع الطرف اآلخر التخاذ موقف

 .دفاعي، أو اتخاذ ردة فعل عنيفة أو تجاهل رسالتنا

  :بعض أنواع العبارات اإلطارية 

o  :حدد ما سيتم التركيز عليه أو سيتم التغاضي عنه: مثال " لن نتحدث الحدود

وإنما سنتحدث فقط عن  –والذي يتميز بالتفوق  –اليوم عن األداء العام في المدرسة 

 التقدم الذي أحرزنه في تطبيق الحاسب اآللي ". 

o  :ريد راجع األحداث األساسية التي لها تأثير على هذه المحادثة: مثال " أالتاريخ

الحديث عن الموضوع الذي ناقشناه ثالث مرات هذا الشهر، كما تذكرون، لقد اتفقنا 

 في المرة السابقة على..".

o  :أعرض توقعاتك من الحديث وتأكد مما إذا كانت توقعات الطرف األهداف

اآلخر متوافقة أو مختلفة: مثال " أريد أن تضع خطة مؤقتة بخصوص أفضل طريقة 

 مر، ما رأيك بذلك ؟". للتعامل مع هذه األ
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o  :حدد المسار الذي تريد أن تتخذه المناقشة: مثال " اقترح أن نبدأ ب..، اإلجرائية

  ثم ننتقل إلى..، ثم نتناول..، ما رأيك ؟".

o  :حدد نوع المشكلة و لخص البيانات أو الحقائق المندرجة تحت كل نوع المشكلة

في الحضور إلى المدرسة، فسجل حسب فهمك لها: مثال " أريد أن أتحدث عن تأخر 

المتابعة أمامي يوضح أنك تأخرت ثالث مرات في األسبوع الماضي، أنني أتابع ذلك 

ألن االلتزام بمواعيد الحضور تهمني كثير ـ وأريد أن أناقش معك أي مشكالت أو 

 صعوبات ربما تكون سبب في ذلك، وتحديد ما يمكننا أن نفعله بشأنها "

 

 إلقناع والتفاوض كيف تؤثر في اآلخرين وتقنعهم:ثالثاً: مهارة ا

امتزجت به علوم االجتماعية وعلم النفس واإلدارة والعلوم السياسية والعالقات الدولية فهو 

علم يهتم بقضايا االنسان الحيوية ألنه يرمي الى إيجاد نوع من التفاهم بين البشر سواء على 

وضع حد لسوء الفهم وتحقيق الحد األدنى من مستوى األفراد او المؤسسات، فهو يرمي الى 

التفاهم في ظل االعتراف بوجود مصالح مشتركة يقتضي العمل على تعميق ما يمكن تعريفه 

 )بثقافة التفاوض(.

أي موهبة ذاتية قد يتفوق فيها بعض األفراد بسبب بعض  Artويعد التفاوض فن من الفنون 

ى دفع البعض الى ترديد (المتفاوض الماهر االعتبارات الشخصية والظروف الموضوعية حت

يولد وال يصنع) واعتبر البعض االخر التفاوض مهنة لها نظمها وقواعدها األخالقية، 

فالتفاوض هو فن االتصال الفعال الذي يسعى الى اشباع الحاجات اإلنسانية من تواصل 

وابعاد مخاطر التحريف  وتبادل األفكار والمشاعر واآلراء والمعلومات واالخبار بعد تشذيبها

 عنها حتى ال تشوها المعاني او تنضب األفكار او تتعقد المفاهيم.

 ومن اهم المزايا والمهارات التي يجب ان يتميز بها المفاوض الناجح:

 المفاوض الجيد هو الذي يستطيع ان يصل الى اتفاق جيد وذا قيمة وتقدير. .1

 طى له للمالئمة بين الهدف والتخطيطالمقدرة على التخطيط واستعمال الوقت الذي اع .2

 ان يعتمد على عدة حلول وامكانيات للعمل والمقترحات والمساومة .3

المفاوض الذي يمتلك خبرة جيدة هو الذي يركز اهتمامه اثناء عملية التخطيط للتفاوض  .4

على المسائل التي تثير الخالف والقضايا التي من شانها تحقيق االتفاق المحتمل في 

 موضوع التفاوض.المشكلة 

يضع المفاوض حد اعلى وحد أدني لما يريد الوصول اليه في المفاوضات ويكون في  .5

 كل المراحل محترما ومتقيدا بهذين الحدين وان مخططا لمراحل سير المفاوضات.

تالفي أي جملة تؤدي الى رد فعل سلبي مثال عرضي السخي والكريم عليكم وكأنه يمن  .6

ي او اقتراحي العادل)...وغير ذلك من التعابير التي يمتدح فيها ويستكثر او يقول( ان طلب

 نفسه والتي من شأنها ان تصدم الطرف الثاني المفاوض نفسيا وعمليا.
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عند تقديم طرف المفاوض اقتراحا اثناء عملية التفاوض، البد من المفاوض الناجح ان  .7

لتي تؤدي الى ارباك وعرقلة ال يقدم على تقديم اقتراحات مضادة فورية ألثارها السلبية ا

 العملية التفاوضية.

عندما يكون موضوع التفاوض يتناول مشكلة تتضارب فيها المصالح، ويواجه هجوما  .8

عنيفا من الطرف المفاوض، يجب على المفاوض الناجح ان يتحلى ببرود أعصاب وان ال 

دفاعه مبنيا على حجج يجب مباشرة بل يفكر وعندما يقرر اإلجابة او الدفاع البد ان يكون 

 وبراهين.

 المفاوض الناجح يتمتع بالحزم وان ال يتردد .9

اإلقناع هو محاولة أحد الطرفين التأثير على الطرف اآلخر لقبول مهارة اإلقناع:  .أ 

 أفكاره و آراءه باالستناد إلى األدلة والحجج والبراهين التي يقبلها العقل. 

ية أوالً ثم االنتقال إلى إقناع اآلخرين وعليك وينطلق مهارة اإلقناع من القناعة الداخل

قبل أن تقنع اآلخرين أن تقنع نفسك بالرسالة التي ترغب بإيصالها لهم. لذا فاإلقناع 

ضروري في كل مجاالت الحياة ومنها مجال التربية والتعليم، والدعاية واإلعالم، 

استطاع الرسل إيصال والعالج النفسي، واعتناق الدين وغير ذلك. ولوال اإلقناع لما 

رساالتهم للناس، ألنهم لم يحملوا سالحاً ليفرضوا ما كلفوا به بل حملوا حججاً وبراهين 

لتدل على صدقهم عملوا عقولهم، وكذب بهم الكفار الذين غلبوا أهواءهم ومصالحهم 

 الشخصية على عقولهم.

 Negotiation & bargainingوالمساومة  التفاوض مفهوم بين خلط أحياًنا يحدث

 المتنازعين الطرفين ما بين تحل أن لها يراد ديناميكية عملية على يدل مفهوم فالتفاوض

 بين متبادل احترام على تقوم عقلية عملية فهي ثم ومن مشتركة، خالفية مشكالت من

 يخرج وال اآلخر الطرف وأهداف ومصالح حاجات طرف كل فيها طرفيها، يحترم

 اآلخر. حساب الطرف على ومغانم مكاسب حقق وقد طرف منها

 لتحقيق طرف كل فيها يسعى إذ بحتة، نفعية عملية هي فالمساومة المساومة مفهوم أما

 أقل عملية فهي ثم ومن الثاني، الطرف خسارة حساب على تجئ بالضرورة مكاسب

 التفاوض. عملية من ما واحترا قيمة

حتى تستطيع التأثير في اآلخرين وإقناعهم بوجهة كيف تؤثر في اآلخرين وتقنعهم ؟  .1

 نظرك، يجب أن تراعي ما يلي: 

اقتنع أنت أوالً بالفكرة التي ستطرحها. ألنك أن لم تقتنع سيظهر عليك ذلك ولن  .أ 

 تستطيع أقناع اآلخرين. 

كن صادقاً وال تغير الحقائق. بعض األشخاص إذا أراد أقناع اآلخرين قد يلوي عنق  .ب 

 راهين لكي يخدم هدفه، فالبد من تحري الصدق في اإلقناع. األدلة والب

استخدم الحجج والبراهين واألدلة على صحة ما تقول. بأن ال يكون الكالم إنشائي  .ج 

 وعاطفي فقط. 
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استخدم أسلوب الرفق واللين في الكالم. ألن القلوب جبلت على حب من يحسن إليها  .د 

 فالكالم اللين يدخل القلب.

 سك أثناء الحديث. وهذا يرتبط باالقتناع بالفكرة قبل طرحه للناس. كن واثقاً من نف .ه 

ال تستخدم أسلوب الضغط على الطرف اآلخر ليؤمن بفكرتك. الهدف هو ليس  .و 

 اإلجبار بل اإلقناع.

كن موضوعياً وتجرد من رغباتك وذاتك. أن تكون مستندة باألدلة والبراهين علمية  .ز 

 ك. وأن ال تكون ذاتية ذو مصلحة شخصية ل

طمئن الطرف اآلخر وبدد مخاوفه. بين الفترة واألخرى حاول أن تستشف المخاوف  .ح 

التي لدى الشخص اآلخر، قد يكون يريد أن يقتنع لكن يوجد أشياء تردده، فال بد من 

 معرفة هذه األشياء لطمأنة الشخص اآلخر. 

ة المنطقية إذا ال تهاجم أفكار اآلخرين منذ البداية ) تقبلها أوالً ثم ادحضها باألدل .ط 

 كانت خاطئة (.

 أحترم الرأي اآلخر.  .ي 

استخدم لغة الجسد المناسبة التي تدل على صدق ما تقول. يجب إستخدام لغة جسد  .ك 

 هادئة تبعث االطمئنان للطرف اآلخر. 

استخدم أسلوباً منطقياً في طرحك ألفكارك )كأن تبدأ باألمثلة ثم تصل إلى التعميم،  .ل 

 أو العكس (. 

الموقف فمن حق الطرف اآلخر أن يسعى إلقناعك مثلما لك الحق في ذلك  ال تحتكر  .م 

 ) قوة الحجة هي الفيصل في ذلك (. قد تغير قناعتك باالستماع للطرف اآلخر. 

ال تنفعل إذا كان الموضوع علمياً ويحتاج لبراهين منطقية ) االنفعال اإليجابي يفيد  .ن 

 ً  بالمشاعر واالتجاهات(.  في تأكيد صدق مشاعرك إذا كان الموضوع متعلقا

نحن دائماً التفاوض سواء كنا ندرك ذلك أم ال. أنها جزء من حياتنا مهارة التفاوض: .2

اليومية مع عائلتنا واألصدقاء والزمالء والزبائن، ومع ذلك يمكننا أن نتعلم مهارات 

أفضل للقيام بعملية التفاوض. يعد التفاوض بوصفه عملية مشتركة لتكييف المصالح 

المتعارضة للوصول إلى حل يرضي جميع األطراف. وتكمن أهمية في كونه من أهم 

السبل الفعالة للوصول إلى حل يدوم لحل النزاعات والمشاكل بين الناس وللحصول 

أنت ال تحصل على ما تستحق، أنت تحصل على ما  على ما تستحق. والحكمة تقول:

 .تفاوض عليه

You Don’t Get What You Deserve، You Get What You 

Negotiate. 
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 القواعد الخمس لجعل عملية التفاوض أكثر متعة وفعالية :.3

ال تطلب فقط ما تحتاج، بل ما تريد. إذا كنت ال تسأل عن ما تريد، فقد ال اسأل دائماً:  .أ 

يمكنك الحصول عليه أبداً. هذا ينطبق على طرفي المفاوضة )مقدمي العروض و 

 ك الكثير منا تفوته الفرصة بسبب نسيان هذه القاعدة البسيطة. مستقبلي العروض(. لذل

ً معرفة ما ال تريد، ولكن عليك أن تعرف ما هو اعرف ما تريد:  .ب  هذا يستتبع أيضا

الشيء الذي تسعى إليه. وجود فهم واضح وتصور للنتيجة المرغوبة التي تسعى إليها 

حتماً سيساعدك في كل خطوات عملية التفاوض. ويمكن أن تكون هناك نتائج عدة، لذلك 

بك وترتيبها. كما أنه من المهم أن  عليك أن تقرر ما هي المصالح ذات األولوية الخاصة

 تتذكر أن نتنازل عن بنود أقل أهمية من أجل الحفاظ على بنود أكثر أهمية. 

: عليك أن تكون مستعداً قبل أن تبدأ المفاوضات، ولذلك تحتاج حّضر لعملية التفاوض .ج 

للبحث وجمع معلومات للمساعدة في توجيهك خالل عملية التفاوض والتعامل مع 

ف التي يمكن أن تنشأ أثناء التفاوض. هذا االستعداد سيكون لديك معرفة بكيفية المواق

إن عدم وجود  . ميزة البدء في التفاوض.التصرف في مثل هذه اللحظة، مما يعطيك

تخطيط غالباً ما يظهر على طاولة المفاوضات على شكل االعتماد المفرط على 

يط الجيد، يمكن أن يرشدك إلى االتجاه المطالب واردات الفعل. ومن ناحية أخرى التخط

 الصحيح لحل المشاكل بفعالية على طاولة المفاوضات.

: بصرف النظر عن جمع المعلومات حول ما نفاوض عليه أو ماذا أعرف من تفاوض .د 

نسعى إليه، نحن كثيراً ما ننسى التعرف على من نفاوض. من خالل شبكة عالقاتك، 

يدك بما لديهم حول الشخص الذي ستفاوض وما هي اطلب من الزمالء أو الشركاء تزو

مشورتهم للتعامل معه. هذا الخطوة هامة ألن كل شخص يحتاج طريقة خاصة للتعامل 

 معه، تختلف بحسب شخصيته وخلفيته. 

: التفاوض عملية يتم من خاللها بناء الثقة بين األطراف التفاوض عالقة مستمرة .ه 

تحقيق مكاسب وقتية قد يترتب عليه سوء فهم المختلفة، و يجب أن ال يكون سعينا ل

وتدهور في إستراتيجية طويلة األجل لضمان وجود عالقة مستمرة. من أجل تطوير هذه 

العالقات المستمرة، نحتاج إلى تأسيس جو من الثقة، ليشعر كال الطرفين بعد انتهاء 

 المفاوضات. المفاوضات أن وجهة نظره أخذ بها ومخاوفه زالت وأنه لم يستغل أثناء 
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 : قواعد اللباقة في التفاوض

 بدء التفاوض بالسالم.  (1

بناء األلفة مع اآلخر. ال تبدأ مباشرة في الموضوع المراد التفاوض بها حاول أن  (2

 تبني األلفة مع اآلخر.

 إستخدام نبرات صوت تحمل الدفء والتقدير. ال تكون هجومياً منذ البداية.  (3

إستخدام العبارات المناسبة التي ال تحمل إساءة من كل الطرفين. كاالبتعاد عن  (4

 المفردات التي تحمل تحيزاً. 

 تقدير مشاعر واهتمامات وطموحات الطرف اآلخر.  (5

 الحفاظ على المبادئ والثوابت وإظهارها.  (6

 التركيز على المصالح المشتركة لكال الطرفين والبعد عن المكاسب الشخصية. (7

 التركيز على األهداف وليس على اإلساءة للطرف اآلخر. (8

 التركيز على الحل وليس على المشكلة.  (9

 تحمل ضغوطات الطرف اآلخر إن وجدت دون انفعال أو خطأ.  (11

 انتقاء األلفاظ التي تحقق أهدافه وال تجرح مشاعر اآلخر.  (11

 إستخدام أسلوب الحوار واإلقناع واالبتعاد عن أسلوب الهجوم.  (12

 هاء بسالم. االنت (13

 االبتعاد عن التعصب والسخرية. (14

 فن الحوار مع اآلخرين:

هناك الكثير من األمور التي يجب تعلمها عن مهارة التواصل، فالحوار البسيط الذي 

تجريه مع اآلخرين إما أن يكون مجديا وتحققه به هدفك، أو تخرب كل شيء على نفسك 

وال إستخدام طريقة اإلرشادات المحددة، بل  وتندم في النهاية. ليس األمر متعلقا بالذكاء

 األمر متعلق بفهم إمكانياتك وفهم عقلية من تتواصل معه لكي تبني عليها قواعد الحوار.

نفيذ واآلخر ال ولكن تبقى هناك أساسيات البد من معرفتها، بعضها يحتاج تدريب وت

 .يحتاج سوى معرفته

 فن الحوار مع اآلخرينالحوار و 

المعرفة هنا ليست فقط المعلومات التي تملك، وليست فقط مستواك الدراسي  معرفتك/

والثقافي، بل هي معرفة طريقة إدارة معلوماتك بالشكل الصحيح، عندما تحاور أي 

في بداية الحوار ألنك ستبقى ساكتا بقيته، وأيضا ال تحتفظ  شيءشخص ال تعطي كل 

 بكل شيء ألن من تحاوره سينهي الحوار.

في لقاءات التوظيف واإلختبارات الشفوية، التي تحتاج الرد على حسب  خصوصا

السؤال فقط دون إكثار، وفي حالة الجهل البد من اإلعتراف باألمر، والبعض يظن أن 

تغيير الموضوع يفيد، بل العكس سيؤثر سلبا عليك، ألن تغيير الموضوع يفيد كثيرا في 

 التعليمية تتطلب دقة وصراحة كاملة.الحوار الشخصي، ولكن اللقاءات المهنية و

البعض يقول دائما بأننا خلقنا بأذنين وفم واحد، لكي نسمع ضعف ما نتحدثه،  اإلستماع/

وهذا قد يكون منطقا مقبوال، ألنك إذا لم تسمع فلن تستطيع التعلم، ولن تستطيع الحوار 

هما كان والنقاش دون أن تسمع اآلخر وتفهم قصده جيدا وتشرح أيضا تصورك. م

الخالف تبقى دائما فرصة للتفاهم.وكثيرا ما يستوجب األمر أن نملك بعض الثقة في 

النفس لكي نعطي اآلخرين فرصة للتعبير عن أنفسهم، فالبعض خوفا من اإلقتناع 
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 بالرأي اآلخر نجده يقفل األبواب أمام اآلخرين.

الخطا نتلعثم ونفقد كلنا نخطئ، وعندما نجد أنفسنا أمام شخص يريد إصالح التواضع/

السيطرة على أنفسنا، ليصل األمر عند البعض لخلق خالف ال معنى له لكي يغير مسار 

الحديث، أو البعض يصمت وينسحب ألنه ال يرضى بأن يخطئ، أو باألحرى األنانيته 

 تجعله ال يرضى النصح وال التصحيح من اآلخرين.

تقدون بعض تصرفاتنا أو يحاولون لهذا ال يجب أن نخشى من كالم اآلخرين عندما ين

تصحيح بعض أخطائنا، بل يجب أن نسعد باألمر، ولكي نتجاوز تلك المحنة إذا صح 

إما أن نشكر الشخص الذي نحاوره على اإلهتمام  إختيارين/، ، أمامناالتعبير

والتصحيح، أو أن نجعل الخطأ الذي إرتكبناء كنكتة نخلق به جوا من المرح، وغالبا 

ب الطريقة الثانية لكي يخرج بصورة جيدة من حوار كان هو المخطئ فيه، البعض يح

 أو من موقف قد يكون محرجا قليال.

/: لغة العين ولغة اإلشارة عموما، قد تكون أهم بكثير من لغة الحديث، التواصل بالنظر

بل نحن فعال نستخدم اإلشارة أكثر بكثير مما نستخدم الكلمات، أهم خطوة في الحوار 

ون التواصل بالعين/، فعندما تكون تحاور مجموعة أشخاص البد عند حديثهم أن تك

، وعند أي ردة فعل لشخص آخر تنظر إليه وتبدي إهتمامك بردة فعله، المتحدثتشاهد 

ونفس الشيء عندما تكون أنت المتحدث، البد أن تجعل الجميع يرى أن الحديث ليس 

هكذا  نظر لكل شخص أثناء الحديث.لشخص بعينه بل لكل الحاضرين، عن طريق ال

، الطلبةفي كسب إنتباه  المدرسينأنت تكسب إنتباههم جميعا. وهنا سبب فشل أغلب 

، الطلبةألنهم يركزون فقط على الطالب المجتهد ويعطونه أهمية في حين يهملون باقي 

فيحس المجتهد باإلهتمام ويزيد إهمامه، في حين يرى الباقي إهماال كبيرا فيزيد 

 إهمالهم.

، فيعد االنتباهتفيد بالتأكيد كلنا نحب المرح، ألنه يعد ثاني أهم خطوة لكسب  الفكاهة /

التواصل بالنظرات هو األول، ويأتي المرح في المرتبة الثانية، لكي يكسر بعض القيود 

 التي يضعها البعض وأيضا لكي تكسب إنتباه الجميع. واألهم تكسب جبهم.

بين المرح والبواخة، فال تبالغ وال تكن تافهة في تعاملك، فكثرة لكن هناك فرق كبير 

 الضحك بال سبب هي فعال قلة أدب، وستأدي لنتائج عكسية حتما.

/إذا أردت أن تكسب الحديث البد أن تكون جزءا ممن تخاطب، إذا  كن واحدا منهم

أفكارهم وتحس أردت أن تتواصل مع الناس فال بد أن تعي تماما بأحوالهم، فعندما تفهم 

 بأحوالهم، وقتها ستستطيع التواصل معهم بشكل صحيح.

اإلبتسامة تشبه تماما التواصل بالنظر، من األفضل دائما أن توصل أفكارك  إبتسم/

وتسير حديثك بطريقة جيدة مع إبتسامة بسيطة تساعدك على كسب إرتياح المستمع 

واستعداده إلعطائك بعض الوقت ليفكر فيما تقول.
  

                                                           
  التسويق متعدد الثقافات: يعمل التسويق متعدد الثقافات على ابتكار وتنفيذ حملة تسويقية تستهدف

أشخاًصا من أعراق وثقافات مختلفة داخل الجمهور الشامل . فهو ال يساعدك فقط على التواصل مع 

يعترف بأعراقهم وثقافاتهم ويساعد مجموعات األغلبية على األقليات والتفاعل معها، ولكنه أيًضا 

 إدراك أن معظم البلدان تنصهر في بلد واحد وال يهيمن عليها عرق أو ثقافة رئيسية واحدة.
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عديدة رابعاً: مهارة االتصال االلكتروني: في عالمنا اليوم تتوافر أشكال التواصل االلكتروني 

ومتنوعة، يبدو أن التواصل االلكتروني قد سيطر على حياتنا بالكامل، ويدعم هذه السيطرة 

التنوع المشاهد في قنوات االتصال االلكتروني ) رسائل جوال، بالك بري، إيميل، تويتر، 

وك، واتس آب، وغيرها( وتنوع األجهزة الداعمة لذلك ) أجهزة جوال، أجهزة لوحية، فيس ب

كمبيوترات، وغيرها(. وان وقواعد التواصل االلكتروني شبيه بقواعد التواصل الكتابي 

 الورقي، ولكن يميزها اإليجاز و االختصار في الغالب. 

اإللكترونية، فمع ما تحمله من فائدة ويجب أن ننتبه لديمومة وسهولة الرجوع إلى الرسائل 

عظيمة. فأنها تتطلب من المزيد من الحذر واالنتباه لما نكتب ولمن نرسل ما نكتب. يقصد 

 بالديمومة أي أنه يبقى في الصندوق الوارد، والرسائل المرسلة، فيسهل الرجوع إليه.

 : أتيكيت التواصل عبر األيميل .1

للتواصل االلكتروني ورغبتنا في االختصار قد إن الطبيعة السريعة انتبه للهجتك:  .أ 

الصوت قد تأخذ تجعلنا نبدو وقحين دون قصد منا، وبغياب لغة الجسد أو نبرة 

  ولتجنب ذلك، عليك بـ:رسائلنا أسوأ تفسير ممكن. 

 ة، أخي، أختي. \كتابة اسم المرسل إليه في بداية الرسالة. مثالً السيد (1

 لة. وجه تحية مناسبة في بداية الرسا (2

 استخدم عبارات لطيفة عند الطلب ووجه الشكر.  (3

 أختم رسالتك بعبارات مناسبة ) تحياتي، مع تقديري، أخوك، أختك، مع الشكر،..(. (4

 أكتب اسمك في نهاية الرسالة. (5

: ال تكتب رسالة وأنت غاضب، وحاول تخيل ردة فعل المتلقي تجعل الحماس تجرفكال  .2

ساعة قبل كتابة هذه  24لرسالتك. وإذا شعرت أنك تريد كتابة رسالة بعد غضب، فانتظر 

 الرسالة. 

كن موجزاً: الطول واإلسهاب من أكثر ما يضايق الموظفين بالرسائل االلكترونية. كن  .3

ً أو غامض ً بحيث يفهم المتلقي ما تتحدث عنه. ولكن موجز ومحدداً دون أن تكون فظا ا

تجنب إستخدام االختصارات الشائعة في المحادثات ) الشات ( الشبابية في اإليميالت 

ُ الرسمية، ألن ليس كل شخص يفهمها أو يحبها. يجب أن ال تتجاوز الرسالة  وخصوصا

 صفحة واحدة.

ية، لذا يجب وضع بعض األشخاص يتلقى كم هائل من الرسائل اليومكن واضحاً:  .4

عنوان واضح محدد يساعد القارئ على تقييم أولويتها. ضع ما ترغب القارئ أن يعرفه أو 

يفعله القارئ في السطور الثالثة األولى من رسالتك بلغة بسيطة، تبعاً ذلك باألسباب. إذا 

لديك أكثر من موضوع، فكر في إرسال كل موضوع في رسالة مستقلة، فهذا يسهل على 

 رئ تحديد أولويتها وكيفية التعامل معها. ولزيادة وضوح رسالتك يمكنك عمل التالي: القا

اترك سطر بين كل فقرة وحاول أن ال تزيد فقرات الرسالة عن ستة اسطر لكل فقرة. -أ 

 استخدم التعداد النقطي والرقمي.ووأخرى. 
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 . المهمةضع خط تحت النقاط  -ب 

ساعة. وفي  48أغلب الناس يتوقعون الحصول على رد في غضون كن سريعاً:  .5

الرسائل الخاصة بالعمل، إذا لك يكن لديك وقت للرد الكامل، يمكنك الرد بشكل موجز 

إلعالم المرسل أنك تلقيت رسالته وأخبره متى سترد له الرد الكامل. وإذا كنت في إجازة 

رسل بأنك غير قادر على اإلطالع على اضبط بريدك للرد اآللي على الرسائل إلشعار الم

الرسالة، ومتى يمكنه توقع استقبال الرد. مضل: ) أنا في إجازة من فترة.. إلى.. ( ويمكنه 

 توجيه لمخاطبة شخص آخر لو كان األمر عاجل ويستدعي ذلك. 

عندما تريد أن ترد على بريد االلكتروني وصلك احترم خصوصية اآلخرين و وقتهم:  .6

هر به عناوين العديد من األشخاص الذين ال تعرفهم، استخدم زر " الرد من صديق ويظ

على المرسل " وليس " الرد على الكل ". فكر إلى أي مدى يهتم الباقون بما سترسل، فال 

 يجب أن تضيع وقت اآلخرين بأشياء ال تعنيهم. 

دون ( إلشعار المرسل إلية بمحتوى الرسالة  ccاستخدم زر النسخة الكربونية )  -أ 

( في البريد االلكتروني لحفظ  Bcc)  المسماةالحاجة إلى رده. واستخدم زر النسخة 

 خصوصية اآلخرين وعدم إظهار إيميالت الجميع.

الملفات الملحقة: هل سبق لك أن تلقيت ملف ملحق استغرق وقت طويل لتحميله  -ب 

 لتكتشف بعد ذلك أنه كان مجرد مضيعة لوقتك ؟ إليك أصول التعامل مع الملفات الملحقة: 

 فكر فيما كانت الملحقات مهمة بالنسبة للمتلقي قبل إرسالها.  (1

 اكتب محتواها والصيغة التي عليها الملف.  (2

 بط الفيديو على النت ) يوتيوب ( بدل من تحميل الفيديو ما أمكن.أرسل روا (3

 التعامل السلبي التعامل اإليجابي

  ،احتكار المناقشة  إتاحة الفرص للنقاش لآلخرين.

 اإلصغاء باهتمام وتفهم لآلخرين. 

 

االعراض عن االستماع لآلخرين بمختلف 

 الصور.

أو الشماتة في الغير أو عدم مشاركة  الالمبااله  المشاركة الوجدانية للغير. 

 اآلخرين مشاعرهم.

 إظهار تعبيرات سلبية أو ساخرة.  إظهار تعبيرات إيجابية على الوجه. 

إظهار إشارات وحركات االستهجاء وما   إظهار إشارات وحركات الموافقه. 

 يماثلها.

 ،تحدي اآلخرين  مجاملة اآلخرين بإخالص. 

 السخرية أو التقليل من شأن آراء اآلخرين.  إظهار االحترام آلراء اآلخرين.  

 تقديم اقتراحات خبيثة.  تقديم اقتراحات بناءه. 

 الال مباالة بمشاعر الغير.  إظهار تفهم لمشاعر الغير.

 تسفيه اآلراء. التوفيق بين اآلراء عند الضرورة.

 واستهتار.التحدث بسلبية  التحدث بإيجابية. 

 التحدث بصورة ناقدة مجرحة. التحدث بصورة بناءه واضحة.
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Feed back 

 معاملة اآلخرين باستعالء. معاملة اآلخرين بندية واضحة موضوعية. 

 المقاطعة بإندفاع. تأخير ردود األفعال الفورية.

 حجب المعلومات عن الغير. مشاركة وتبادل المعلومات واآلراء مع الغير.

المواجهة الهدامة التي تؤدي للتفرقة وإثارة  المواجهة البناءة.

 الحزازات.

االستطراد في مناقشة أي موضوع حتى 

 يستكمل.

 قطع المناقشة وإثارة مواضيع جانبية.

 إثارة تساؤالت مشككة ومحبطة. إثارة التساؤالت الواضحة والمفيدة.

 خداع اآلخرين. االحتفاظ بثقة اآلخرين.

 التشكك في اآلخرين. في اآلخرين.الثقة 

 خلف الوعد ونسيانه أو تناسيه. االهتمام بااللتزام بالوعود. 

 الشكوك الدائمة. االستجابة المناسبة لطلبات اآلخرين.

 تصيد األخطاء. المعاونة وإبداء المشورة. 

العناد واإلصرار على وجهه نظر معينة بال  المرونة في النقاش.

 ،سبب مقنع
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 :ةــلخاتما
الموسوم بـ )قـراءات أساسية فـي التسويق المصرفي  لقد اسفرت مضامين الكتاب

ومجموعة من او الفكرية جملة من االستنتاجات النظرية ودالالته التحليلية االستراتيجي( 

تطوير المصارف والسياسات اإلدارية ذات المستقبلية الخاصة بوالمقترحات  و التوصيات

رتقاء بمستوى القطاع المصرفي من أجل أداء متجدد التي يمكن أن تسهم في اإلالصلة، 

 على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي متفوق ومتميز ومنافس وريادي واخضرأفضل و

 -على النحو اآلتي:و

 الفكرية االستنتاجاتأوالً:   

التسويق متعدد الثقافات واألنواع والتسميات: يعمل التسويق متعدد الثقافات على ابتكار  .1

 ،وتنفيذ حملة تسويقية تستهدف أشخاًصا من أعراق وثقافات مختلفة داخل الجمهور الشامل

ا يعترف فهو ال يساعدك فقط على التواصل مع األقليات والتفاعل معها، ولكنه أيضً 

بأعراقهم وثقافاتهم ويساعد مجموعات األغلبية على إدراك أن معظم البلدان تنصهر في بلد 

واحد وال يهيمن عليها عرق أو ثقافة رئيسية واحدة. المعاصرة والتسويق له صوره 

فهناك  وتسمياته المتنوعة كونه متعدد الجوانب واألبعاد ويؤثر ويتأثر بالمتغيرات البيئية

 -الكوني -العولمي -الدولي -المحلي -االبتكاري -األفكار -الخدمي -التسويق:)السلعي

 -حركي -األخضر -السياسي -باإلذن -االجتماعي -العالقات -الخارجي -الداخلي -التفاعلي

والريادي  -الفيروسي -الشبكي -ميتا ماركت -اإلستراتيجي -اإللكتروني -التكاملي -اآلني

 وغيرها(. 

الزبون امرا بالغ االهمية بالنسبة للمؤسسات المعاصرة السيما في ظل  يعد رضا .2

التغيرات التي تشهدها بيئة االعمال في الوقت الحاضر. وبهذا الخصوص فان االمر يتطلب 

من المصارف الخاصة االستفادة من التجارب العالمية في مجال العمل المصرفي من حيث 

المعلومات وما يتطلبه ذلك من اعداد كوادر مؤهلة  انجاز المعامالت بإستخدام تكنولوجيا

 وقادرة على تلبية رغبات وحاجات الزبائن في هذا المجال.

يعد رأس المال البشري من أكثر الموجودات أو الموجودات غير الملموسة قيمة في عالم  .3

 –رة المها –الخبرة  –اليوم وغداً، يتمثل بمجموعة من الموظفين الذين يمتلكون )المعرفة 

العالقات اإلنسانية(، يقومون بعمليات التغيير والتطوير داخل التنظيم  -اإلبتكار واإلبداع 

ومساهمتهم الجوهرية في تحديد القيمة الحقيقية لرأس المال البشري الكلي. يتألف رأس 

 المال رأس المــال الفكـــري يتألف من ثالثة مكونات رئيسية هي: 

بالمقدرة العقلية، والمهارات والخبرات فهو مصدر االبتكار يتسم  رأس المــال البشري -أ 

 والتجديد في األداء المصرفي وتطويره.

يتعلق بالتصميم المؤسسي للمصرف وإثراء نظم المعلومات  رأس المــال الهيكلي -ب 

التسويقية وبحوث السوق ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة التسويق المصرفي لتوفير 

 احتياجات االسواق المستهدفة والمحافظة على سمعة المصرف 
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: الذي يجسد تسويق العالقات وليس تسويق الصفقات لتعظيم قيمة رأس المــال الزبائني -ج 

المصرف السوقية واالهتمام بالزبائن الحاليين وجذب الجدد مستقبال، وتقديم لهم المنتج 

المصرفي بحودة )وظيفية وفنية( متميزة. وزبائنه وبالعكس الكترونيا بكفاءة وفعالية 

 وانسانية. 

جزء من نظام المعلومات  بوصفهالتسويقي  أو اإلستخبارات نظام المخابرات يوجد .4

لمنشآت المالية وغير المالية. التي تقوم بدراسة البيئة التسويقية ومن ثم يتم التسويقية في ا

تجهيز هذه المعلومات لمدراء التسويق لغرض اتخاذ القرارات التسويقية المالئمة بصورةٍ 

دقيقة وموثوقة في تحديد فرص السوق، واستراتيجية اختراقها، ومقاييس تطويرها. وتُعَد 

إذ أن .مًرا ضروريًا عند الدخول في أي سوق محلي ودوليالتسويقية أ مخابراتال

المخابرات التسويقي تزود المعلومات التسويقية بالمعلومات التي عن طريقها أن نظام 

المخابرات التسويقية ما هو أال مجموعة من االجراءات والمصادر المستخدمة من قبل 

الحاصلة في بيئة السوق. مدراء التسويق للحصول على معلومات يومية عن التطورات 

ويجمع مدراء التسويق المعلومات من خالل قراءة الكتب والجرائد والنشرات التجارية 

 والتحدث مع الزبائن والموردين والموزعين واالجتماع مع مدراء منظمات أخرى.

فالتسويق الريادي ورواد  هناك وجهان لعملة واحدة هما التسويق وريادة األعمال .5

األعمال كالهما يعمل على طرح األفكار، والرؤى، والتصورات الجديدة، سواء في السوق 

أو المجتمع بشكل عام. إنهما )التسويق وريادة األعمال( حالة مشتركة، كالهما يسعى إلى 

 تحقيق هدف واحد هو طرح وتقديم كل ما هو جديد، وهذا هو جوهر الريادة، تقديم حل

 مبتكر لمعضلة قديمة قائمة بالفعل. 

االبتكار والمخاطرة من خالل  الحلول اإلبداعية غير المألوفة ايكشف التسويق الريادي  .6

تسمح إجراءات  واالستباقية لحل المشكالت وتلبية الحاجات، باستخدام تقنيات الحديثة.

تخلق أسواق أو منتجات  التسويق الموجهة نحو االبتكار للمنظمة بالتركيز على األفكار التي

 أوعمليات جديدة.

يعتمد تسويق الخدمات المصرفيّة على مجموعٍة من االستراتيجيّات التي تهدف إلى  .7

ين طيات هذا الكتاب بشكل أساسي تحقيق إدارة التّسويق في الَمصرف، والتي تمحورت ب

 :وعلى النحو اآلتي

 االستراتيجيات التسويقيّة وتعداع : هي من أنوالتسويق الهجوميّة إستراتيجيّة -أ 

أفضلها بالنسبة للمصارف التي تَهدف إلى تَعزيز مركزها، وزيادة حّصتها في السوق 

على ِحساب المصارف المنافسة لها. إذ تُرّكز على ظهور نقاط القّوة الخاصة بها، 

وزيادة تأثير نقاط َضعف المصارف المنافسة لها، وهكذا تظهر صورة جّيدة عنها 

وجود العديد من اإلمكانات  ستراتيجيّةالزبائن الحاليين والُجدد. تتطلّب هذه اإل لدى

 البشريّة، والماديّة، والتَنظيميّة حتى ينجح المصرف في تَنفيذها.
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إن انتهاج المصارف إستراتيجية التسويق الهجومية يعتبر مؤشراً أو دليالً علي نشاط 

اميكية مستمرة وفعالة. لمعالجة نقاط و حيوية المؤسسة المصرفية وذات حركة دين

الضعف أو اي قصور في كفاءتها بشكل أفضل من المؤسسات المصرفية المستقرة 

بالرغم من إن الهجوم خير وسيلة للدفاع يضيف ، التي ال تنجح في إستخدام الهجومية

خبرة جديدة وزيادة الحصة السوقية ويكسب المصرف قوة تنافسية. إْذ يقوم المصرف 

بيق إستراتيجية التوسع الجغرافي على أساس اختراق مناطق جغرافية جديدة أو بتط

التوسع في المناطق الجغرافية الحالية، وإدخال أنظمة، أو خدمات مصرفية جديدة 

وإستخدام المبتكرات التكنولوجية الحديثة في عملية تقديم الخدمات المصرفية. وتعد 

 -اإلستراتيجيات الهجومية )السوق الجديدة  إستراتيجية التوسع الجغرافي أحد أنواع

االكتشاف  –المنتجات اإلبتكارية -الهيمنة السوقية -التحدي السوقي -قيادة السوق

 التوسع الجغرافي(.-التسويقي

التي َيحرص المصرف من  ستراتيجيّة: هي اإلالتسويق الدفاعيّة إستراتيجيّةأما  -ب 

ن طريق تجنب المشاركة في خاللها في الُمحافظة على حصته في السوق. ع

صراعات تسويقيّة، أو منافسة قويّة مع المصارف األخرى ذات الُمميّزات العالية 

تعتمد اإلستراتيجيات الدفاعية المتمثلة بإستراتيجية: )التبعية والشهرة الواسعة. 

الدفاع أو التراجع(، على تجنب المواجهة مع  –البقاء  –المحراب  -السوقية 

ائدة، واحتالل موقع غير متقدم في السوق المصرفي تتعلق بحماية المصارف الر

الموقف الحالي للمصرف، أي بالحفاظ على زبائنه الحالين، و وحصته السوقية، أْذ 

تقوم على: الترتيب، وعدم التسرع، وإستخدام الفاصل الزمني كخط دفاع ضد الفشل، 

ليده تقليداً تاماً، مع إستخدام وبمعنى آخر تقديم ما هو ناجح و ثبت نجاحه فعال، وتق

 أنظمة التحالفات المشتركة من أجل صيانة المصالح و الحصول على الحقوق.

عن طريق ، إلى تَعزيز األرباح، التسويق العقالنيّة إستراتيجيّة تَهدففي حين   -ج 

ِزيادة األسعار الناتجة عن تميّز َخدمات المصرف، وتَحديد طبيعة أهميّتها عند 

إلى تقليل الكلف بإستخدام األجهزةِ الحديثة التي  ستراتيجيّةوقد تَسعى هذه اإلالزبائن، 

حظيت إستراتيجيات التسويق العقالنية على  إذْ  .تُستخدم َبدالً عن الموّظفين

استراتيجيتين أساسيتين األولى: تخفيض التكلفة إلى أدني حد ممكن. من خالل 

المادية وغيرها(  -الخدمات البشرية  -ئع االحتفاظ بالودا -تخفيض تكاليف )الفوائد 

وغلق فروع المصرف التي ال تحقق عائدا، والثانية: تعظيم الربح إلى أقصي درجة 

ممكنة من خالل تقديم )الخدمات الكاملة والمتكاملة مصرفية وغير مصرفية(، وتنمية 

رباح المورد البشري من ناحية وأساليب تنظيمية جديدة من ناحية أخرى، لتحقيق أ

ابتكاريه لتعظيم قيمة المصرف السوقية وتجنب مخاطرات السوق المصرفي المحلي، 

 واإلقليمي والعالمي.
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هناك عدة اسباب تدفع المؤسسات الى تبني اإلستراتيجية الخضراء منها أسباب   .8

تقليل المخلفات الصناعية للحد من التلوث البيئي لحماية األنسان هي  داخلية وخارجية،

وبيئة العمل المادية. تخفيض التكاليف من خالل اعادة تدوير النفايات وتحقيق وموارده 

عند   معوقاتلكن توجد األرباح ومزايا تنافسية اعتمدا على تنفيذ برامج حماية البيئة. 

صعوبة تغيير سلوك العاملين واقناعهم بصورة تطبيق اإلستراتيجية الخضراء المتمثلة ب

وبأن ى تطبيق اإلستراتيجية الخضراء على سلوك العاملين. صعوبة تقييم جدوومتساوية. 

 طويلة ومحرجة لتطوير نمط واسلوب حياة. تطبيقها تكون عملية

البد من توحيد مسارات عمل لصياغة االستراتيجية الخضراء وتحديد تصور متكامل  .9

اجل للمؤسسات في اطار توحيد جهود الفنية المختلفة في وثيقة استراتيجية واحدة من 

تحقيق اعلى توافق ممكن، اساس تحقيق حالة من التكامل بين ممارسات التخطيط 

واالعتماد على فرق عمل  فرعية يقودها  ،اإلستراتيجي وصياغة االستراتيجية الخضراء

خبراء استراتيجيين لتطوير اجراءات عمل نموذجية ونماذج عمل وتقارير دورية لقياس 

 مستوى تبني الممارسات الخضراء.

تعد توافر منافع تقسيم السوق األمر الذي أدى إلمامها بالمعلومات الكافية عن السوق  .10

وكيفية استهدافه، مما يجعل لدى الزبون العديد من الخيارات في التوجه إلى المصرف الذي 

يلبي حاجاته ورغباته المختلفة وتقديم خدمات مصرفية ذات نوعية عالية ومنتجات متميزة 

الل ممارسات إستراتيجيات التسويق المصرفية الموحدة المتنوعة ، من خوتنافسية

 والمركزة وممارسات إستراتيجيات المزيج التسويق المصرفي. 

تطوير معظم الخدمات المصرفية أما أن ترتبط مجموعة من الخدمات التي يكون لها  .11

ة الحقيقية نفس الفوائد. مثل التحويالت النقدية، والقروض. وأما أن ترتبط بدورة الحيا

للخدمة المصرفية. وتتضمن المجموعة األولى توسيع مزيج الخدمة أو تطوير خدمات 

مصرفية جديدة وثم تغيير آلية االختيار لدى أفراد الجمهور. أما فيما يتعلق بالعوامل 

المرتبطة بدورة الحياة فإنها في الواقع ترتبط بكل مرحلة من مراحل الدورة على حدة وهي 

 لنمو النضوج واالنحدار.التقديم، ا

)الكفاءة والفعالية ( في الواقع الحركي للعمل إْذ  وجود تداخل إيجابي بين مفهوم .12

تتداخل بشكل طبيعي نتيجة التأثيرات المتبادلة بينهما داخل نظام المؤسسة المصرفية، 

هداف فالكفاءة والفعالية وجهان لمسألة واحدة هدفهما تحقيق أنشطة متميزة للوصول إلى األ

المطلوبة، وكالهما مرتبطتان ومتعلقتان باألداء المؤسسي. مما تتطلب إلى عزل وتمييز 

مقاييس كمية ووصفية للكفاءة من جانب وللفعالية من جانب أخر بوصف األولى تركز على 

ترشيد الموارد والثانية على تحقيق األهداف فضال عن تعميق جودة تقويم األداء المصرفي 

 ة.بكفاءة وفعالي

األداء اإلداري والوظيفي التمييز بين تناول مفاهيم عديدة واتسع األداء الى   .13

وجود فروق بين ، فضال عن والمؤسسي واإلستراتيجي والتنافسي واألخضر والريادي
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مفاهيم الكفاءة والكفاية والجدارة واإلنتاجية والفعالية والفاعلية والفعالية األقتصادية 

   وعالقتها باألداء واإلدارة والقيادة. والفعالية التنظيمية

تباينت آراء الباحثين في تحديد مستويات البيئة وحاالتها وتسمياتها، فمنهم من قسمها  .14

إلى مستويين أو ثالثة مستويات، وهذا يستدعي تصنيف البيئة المصرفية، إلى مستويين: 

تنقسم بدورها إلى مستويين:  مستوى البيئة الداخلية ومستوى البيئة الخارجية واألخيرة، التي

مستوى البيئة الخارجية الخاصة وتسمى بالبيئة الجزئية و ببيئة ) المهمة، الصناعة،العمل، 

أو القريبة أو المباشرة أو التنافسية( ومستوى البيئة الخارجية العامة والتي تسمى و النشاط أ

عدم -لبيئة المتمثلة بحالة )التأكد البيئة الكلية والبيئة )غير المباشرة البعيدة(. أما حاالت ا

 المخاطرة( وتأخذ بالحسبان عند القيام بالمفاضلة والتقييم بين البدائل اإلستراتيجية. –التأكد 

تساهم الثقافة التسويقية القوية من أهمية في زيادة فاعلية االتصاالت بزبائن  .15

 وظفين، والميل نحو التجديدالمصرف، وتقوية المركز التنافسي لها، وزيادة والء والتزام الم

واالبتكار، وزيادة القدرة على التكيف مع المتغيرات البيئية، وإن عدم التوافق الثقافي بين 

اإلدارية بالمصرفي يؤثر على قدرتها على بالبقاء واإلستمرار، وتعرضها  المستويات

  .اإلخفاقات المستمرة لسلطة من

قوية من خالل التحديد الدقيق لرغبات  بالسوق بناء ثقافة تسويقية يحتاج التوجه .16

تطورات وااللتزام بمعايير السلوك األخالقي  الزبائن وتوقعاتهم، ومراجعة ما يحدث بها من

من المرونة في العالقات التنظيمية الداخلية،  في التعامل، األمر الذي يتطلب توافر قدر

الخدمة  وتتصف األداء المصرفي. وأهمية الثقافة التسويقية وعالقتها بمعايير كفاءة وفعالية

المصرفية أهم عنصر في مزيج التسويق المصرفي بكل ما تتصف به من خصائص وفوائد 

و ببعدها الشخصي الذي يؤثر على أسلوب بيعها فيجعله متميزا نسبيا. األمر الذي يساعد 

من نمطية وتماثل. فاختالف  في ترويج الخدمة رغم ما يتصف به مضمونها الخدمي

لوب بيع الخدمة من شأنه إضفاء درجة من التمييز في نوعية الخدمة المصرفية وهو ما أس

يجعل معايير تقديم الخدمة تختلف من مصرف إلى آخر، بل من فرع إلى آخر بالنسبة 

 للمصرف الواحد. 

توافر العديد من المزايا والمنافع التي تحققها الصيرفة اإللكترونية منها: انخفاض  .17

ج إلى عدد اقل من الموظفين واقل جهد وجودة وسرعة خدمة الزبائن الكلف وتحتا

للحصول على المنتج المصرفي على مدار الساعة بال أخطاء وبسرية تامة وأمان دون 

 الحاجة إلى زيارة فروع المصرف وبثقة عالية. زيادة رضا الزبائن.

تلزماته من توافر تقنيات التسويق االلكتروني ومستتطلب الصيرفة اإللكترونية  .18

واألجهزة والمعدات االلكترونية في العمل المصرفي بوجود كادر وظيفي مؤهل إلنتاج 

وتصميم وتقديم الخدمة المصرفية لما له من اثر في إغناءها وفي أسلوب تقديمها 

للمستفيدين، فضال عن وعي وقدرة مستخدمي الخدمة الزبائن على التعامل السليم 

يا مع ادارة المصرف واقسامه بشكل سليم، بتوافر كاألنترنيت ومتطلبات التواصل الكترون
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والبرمجيات والشبكات وجميعها تقنيات تسهل العمل المصرفي االلكتروني وتقلل من حالة 

المواجهة الشخصية مع مقدم الخدمة المصرفية وما في ذلك من انعكاسات ايجابية في هذا 

تجارية الحالية إلى الصيرفة االلكترونية األخذ بالحسبان لتحول المصارف المع  المجال.

مستقبال والعمل بالخدمة االلكترونية وبالنقود االلكترونية لما فيها من انعكاسات ايجابية 

  .على العمل المصرفي وتحقيق كفاءته وفاعليته

بالنظر لما تشهده البيئة التنافسية من تغيرات سريعة في مختلف مجاالت الحياة، وما  .19

ير على النشاط المصرفي، لذا فان االمر يستلزم من المصارف التجارية لذلك من تأث

الخاصة ايجاد توليفة مناسبة من القرارات االستراتيجية لتحقيق اكبر قيمة ممكنة على 

المدى البعيد. علما ان هذه المساعي لن يكتب لها النجاح اال اذا تمت وفق اطر استراتيجية 

تراتيجية، اذ يمكن من خالل هذه االطر االستراتيجية تطوير تتجسد فيها ابعاد المرونة االس

سيناريوهات تساعد المصارف المعنية على قراءة واقع المشهد التنافسي، وتحديد الموارد 

 التي تساعد في تحسين االداء المصرفي. 

تهتم االدارات المصرفية  بمباني المصارف خارجيا وداخليا، وجعلها عامل جذب  .20

خالل ما توفره من وسائل راحة للزبائن. ان يـتم تخصـيص غرفـة خاصـة فـي للزبائن من 

كـل مصـرف إلجراء المعامالت المصـرفية مـن اجـل الحفـاظ علـى الخصوصـية والسرية 

في اجراء المعامالت، حيث يالحظ في اكثر المصارف يتم مناقشة المعامالت المصرفية 

 اخرين.للزبـائن علـى مـرأى ومسمع من زبائن 

قيام المصارف المعنية برفع كفاءة العمليات الداخلية لإلجراءات المتعلقة بتقديم  .21

الخدمات المصرفية المتنوعة للزبائن منها على سبيل المثال، الدقة، السرعة و السرية في 

انجاز الخدمة المصرفية، لعالقة هذه االجراءات برضا الزبائن، و تأثيرها الكبير على 

طاء التي لكن بالمقابل تحدث خسائر كبيرة بسبب بعض االخ، حققة للمصرفالعوائد المت

على سمعة وعوائد المصرف، لذا فانه من االهمية بمكان ان تؤثر ترتكب من قبل الموظفين

تمارس اجهزة التدقيق والرقابة الداخلية دور الرقابة السابقة المستندة الى االلمام الكامل 

 وتقييمها والعمل على تجنبها قبل الوقوع فيها. بالمخاطر وانواعها وتحليلها

يستدل من خالل تبني االستراتيجيات الرئيسية للمزيج التسويقي وجود بعض مشاكل  .22

 تسويق الخدمة المصرفية  المرتبطة بـ:

موظفي المصرف بالزبون  دور أساسي و صعب في نفس  بين االتصال يؤدي -أ 

مصرف في نظر الزبون، و صعب الوقت فهو أساسي كونه يمثل و يعطي صورة ال

  ،ألنه يجب عليه إقناع الزبون  بخدمات المصرف

لصعوبة عن تسعير المنتجات المادية، التسعير للخدمات المصرفية صعوبة  -ب 

حساب التكاليف المباشرة وصعوبة القياس الدقيق للوقت الذي يستغرقه إنتاج الخدمة 

ذلك األثر النفسي للسعر لذلك يبقى وكذا صعوبة توزيع التكاليف الثابتة. ويضاف إلى 

 السعر هو المؤثر الوحيد للجودة في نظر الزبون.
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ف عنها عند إنتاج السلع إنتاج الخدمة من أكثر المشاكل صعوبة، فهي تختليكون   -ج 

يتم في نفس وقت االتصال بين الزبون والمصرف، ويساهم الزبون في هذا  ،المادية

  إنتاج خدمة تحرير الشيك. مثلاإلنتاج بدرجات متفاوتة 

و إنما تقدم في أماكن أدائها لهذا فإنه على  وتوزيعها الخدمات ال يمكن نقلها، -د 

المصرف أن يختار بين تقديم الخدمة في مكان واحد مما يترتب عنه البقاء في نطاق 

محدود، أو تقديم خدماته عبر شبكة توزيع مما يؤدي إلى اتساع نطاق التعامل وزيادة 

إلنتاج، وهذا هو الحال بالنسبة للمصارف التي تعتمد على شبكة توزيع متفرعة  نقاط

 كالوكاالت المصرفية.

فكرة الثقة: تعتبر الثقة ذات أهمية بالغة ومن المتطلبات األساسية في ميدان  -ه 

 الخدمات، إذ البد على المصرف أن يحظى بثقة عمالئه الذين يتعاملون معه.

الزبون: لخلق انطباع حسن للخدمة واألشخاص الذين صورة الخدمة في ذهن  -و 

يتصل بهم و ذلك لخلق صورة إيجابية لخدماتها، ومن األمثلة على ذلك شكل مبنى 

 المصرف و صورة موظف الشباك.

يلجأ إلى البحث عن جودة الخدمة بجمع البيانات الممكنة، كأخذ رأي اآلخرين  -ز 

 الذين اشتروا الخدمة من قبل.

راتيجيات الرئيسية للمزيج التسويقي على حدة، وإنما تنصهر جميعاً االستتعمل ال  -ح 

 ً دورة حياة الخدمة المصرفية لبنسب معينة من التركيز والميزانية المخصصة تبعا

  والمرحلة التي تمّر بها الخدمة.

عامل توفير اإلدارة الواعية والكوادر البشرية المدربة مـن أهـم التحـديات التـي يعد  .23

تواجـه المصارف من أجل التغلب على ارتفاع كلفة التشغيل ولتتمكن من المنافسة مـع 

 المؤسـسات المالية األجنبية. 

توسع استراتيجيات المزيج التسويق المصرفي وإثرائها باستراتيجيات او عناصر  .24

التعامل الشخصي(، وانسجامها  -العملية –الدليل المادي  –رى مثل: )العنصر البشري أخ

وفق أسس سليمة مع تحديد استراتيجية السوق المستهدف، وتوافقها مع معطيات كل مرحلة 

 من مراحل دورة حياة المنتج المصرفي، ودورة حياة المؤسسة المصرفية.

ة لكل مجاالت النشاط المصرفي في قيام ادارة المصارف بوضع معايير مستهدف .25

ضوء المؤشرات التي يتم اختيارها من قبل المعنين في االدارة المصرفية. اذ يمكن 

امكانية تعديل واالستفادة من هذه المعايير في تقييم اداء المصرف ومعرفة وضعه التنافسي 

إرساء ال عن فض لتكون اكثر فاعلية في تقييم االداء المصرفي.هذه المعايير وتطويرها 

حوكمة القطاع المصرفي، يساعد وجود نظام فعال للحوكمة وتوفير الثقة والشفافية الفعالة 

والسرية المصرفية للعمليات المصرفية، وتحمل المسؤولية االجتماعية وأخالقيات العمل. 

 اتجاه أصحاب المشتركة المجتمع.
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ودعه ليعبر عن أحاسيسه  التعامل مع الزبونأسفر التأطير الفكري للكتاب في مجال  .26

بعيد عن الشكاوي  ،وعواطفه ورغباته  والتعرف على دوافعه وميوله واتجاهاته وحاجاته

تدريب موظفي المصرف للتعامل مع هذه الشكاوى ومعالجتها وتجنبها  وغيرها من خالل :

و جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المشكلة لفهمها بشكل أفضل والعمل  ،مستقبال

فضال  عد ذلك على حلها و حاول أن تكون في صف الزبون لتكسبه زبونا دائًما لمصرفك.ب

 .ضع إجراءات معينة لتسريع عملية تقديم الخدمةعن و

مستلزمات ممارسة اإلدارة اإللكترونية وتطبيق صيرفة  البد من توافر متطلبات او .27

الروتينية غير المطلوبة،  اإلنترنيت بَْعَد التخلص من المتطلبات واإلجراءات التقليدية

وتطبيق الصيرفة الشاملة للتوسع والتنويع في الخدمات المصرفية وغير المصرفية. حيث 

تتسم الصيرفة اإللكترونية سهلة اإلستخدام وذات كلفة متدنية ومنتشرة بشكل جيد كما تعمل 

 على توفير الوقت والمصاريف، كما أنها تلبي رغبات واحتياجات المستخدمين.

وفير البنية التحتية التقنية لالتصاالت وتقنية المعلومات من قبل الدولة والحكومة ت .28

ومشاركتهم مع مختلف القطاعات المعنية بتقديم الدعم المادي والبشري والمالي والتقني 

والمعلوماتي والزمني والتسويقي لمتطلبات نجاح عمليات الصيرفة اإللكترونية و للتشجيع 

وعالميا في بيئة األعمال اإللكترونية والتجارة اإللكترونية لزيارة موارد اإلستثماري محليا 

 البلد ولتنمية المجتمع ورفاهيته االقتصادية.

اشتراك المصارف في البريد اإللكتروني وموقع فاعل على شبكة األنترنت، للوصول  .29

اإلدارية إلى اكبر قدر من الزبائن وحماية مصالحهم وأموالهم، لتسهيل إنجاز األنشطة 

والفنية وتحقيق شمولية الخدمات المتميزة. وإدامة شبكة محلية بين كافة الفروع والمكاتب 

وربطها مع اإلدارة العامة والمصرف المركزي العراقي، لغرض ترشيد العملية اإلدارية 

أنياً وعن بعد وبين الجهات المستفيدة محليا. فضال عن تفعيل الشبكات الخارجية وأتمتها مع 

واعد التعامل المصرفي اإللكتروني في السوق المحلي واإلقليمي والعالمي. لتحقيق ق

 المنافسة واألداء المتميز.

تستلزم اإلدارة السليمة للمخاطر المصرفية أن تكون مجالس اإلدارات، واإلدارات  .30

ً ألهمية إدارة المخاطر المصرفية، ووضع  العليا بالمصارف مهتمة ومدركة تماما

االستراتيجيات والسياسة الخاصة بها، واالعتماد على األسلوب العلمي في قياس المخاطر 

من المصارف تطوير  المخاطر والمطلوبالمصرفية، والكفاءة والخبرة في إدارة تلك 

أنظمتها وسياساتها الخاصة بإدارة المخاطر المصرفية، لكي تنأى عن هذه المخاطر أو تقلل 

 سلبية.من تأثيراتها ال
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 ً  : التوصيات والمقترحاتثانيا

ترسيخ موضوعية فلسفة التسويق المصرفي الحديث وفقا لمضامين اإلدارة  .1

اإلستراتيجية، وتنفيذ إستراتيجيات تسويقية مصرفية قويه، فضال عن تجسيد ثقافة تسويقية 

راقية وتوجه سوقي معين في ميادين الصناعة المصرفية المعنية، بما يضمن لتلك 

لتحقيق أداء مصرفي كفء وفعال في  المصارف رسم إستراتيجيات تسويقية صحيحة،

 بيئة المصارف التجارية العامة والخاصة. 

استحداث شعبة أو وحدة التخطيط االستراتيجي وبحوث السوق ضمن الهيكل  .2

التنظيمي للمصرف وتطويره، لتعميق موضوعية علم التسويق المصرفي االستراتيجي، 

حقيق األهداف اإلستراتيجية، تسهم في توجيه وترشيد الموارد بشكل صحيح، وتسعى لت

ً وزمناً. وتقوم بعملية التحليل البيئي، وتشخيص نقاط )القوة والضعف(  ً ونوعا كما

و)الفرص والتهديدات(، لصياغة وتنفيذ إستراتيجيات ناجحة، باتجاه تحقيق أداء مصرفي 

 كفء وفعال.

ن من ثالث األخذ باإلعتبار بان نجاح عملية التخطيط اإلستراتيجي التسويقي تتكو .3

 :مراحل أساسية هي 

أن يقوم مدير التسويق بتحليل لكل من البيئة الداخلية والبيئة الخارجية للمؤسسة وذلك  .أ 

 بهدف التعرف على نقاط الضعف والقوة للمؤسسة والفرص والتحديات البيئية.

تطوير وصياغة إستراتيجية عامة تقود الجهد التسويقي للمؤسسة من خـالل تحديـد  .ب 

اف التسويقية وتحديد اإلستراتيجية التسويقية األساسية والتي تتألف من قطاعات األهـد

 .سوقية محددة مكانة ذهنية منافسة وعناصر مهمة للمزيج التسويقي

تتضمن هذه المرحلة عملية التطبيق والتقويم وتظهر هنا بعض المكونات الفرعيـة  .ج 

إلى برامج محددة يتم تطبيقها  حيـث إن اإلستراتيجية التسويقية يجب أن تتم تحويلها

والرقابة عليها، مـع االفتراض وجود هيكل تنظيمي، أنظمة محددة وكذلك معايير 

لقياس فهنـاك الـصيغة النهائية ألي خطة تسويقية ستتأثر بما سوف يتناوله المخطط من 

لية قضايا وأمـور أساسـية مثـال األسواق المستهدفة الحالية والمتوقعة، الموارد الحا

والمستقبلية، والتغييرات البيئة فمنها كان محتوى الخطة وطريقة صياغتها، فإن 

 العنصر األساسي في أي تخطيط هو تطـوير إسـتراتيجية تسويقية فعالة.

إتباع إستراتيجيات متعددة في وقت واحد وتسمى باالستراتيجية المركبة أو المختلطة،  .4

مضمونة عند التطبيق وفقاً  راتيجية مثاليةوتطبيقها كوحدة انجاز ألنه ال توجد إست

لمعطيات النظرية الموقفية وتوافر اإلمكانات والموارد المتاحة لضرورة العمل المصرفي 

و متطلباته، إن التنوع بإتباع أكثر من نوع من اإلستراتيجيات ذو مردود إيجابي ويتسم 

 أسيرة لنوع واحد. بالمرونة العالية و في نفس الوقت ال يجعل المؤسسة المصرفية

تجسيد فاعلية التسويق الداخلي والتسويق الخارجي والتفاعلي والتكاملي باتجاه   .5

 تحسين جودة األداء وتحقيق رضا الموظفين والزبائن. 
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االهتمام بالترتيب الداخلي والتسهيالت متوائمة مع انسيابية تقديم الخدمة بإستخدام  .6

تكنولوجيا مصرفية حديثة والعناية بعناصر البيئة المادية للمصرف، من حيْث الموقع 

والتصميم واألثاث والتهوية واإلضاءة المريحة، وصاالت انتظار الزبائن. لترسيخ 

 جيدة للمصرف لديهم. االنطباع الناجح والسمعة ال

إنشاء المراكز البحثية في المؤسسات المصرفية والجامعات وإناطتهم، مهمة تحديد  .7

مقاييس األداء وفق األسس العلمية والموضوعية على مستوى القطاع وعلى مستوى 

ً لتعميق موضوعية تقويم األداء وتحسينه وإغناء فلسفة  ً وزمنا ً ونوعا السوق ككل، كما

 .هداف تساهم بشكل فاعل في التحفيز والتطوير والتنميةاإلدارة باأل

حل المشاكل ومعالجة الشكاوى تجسيداً لفلسفة تسويق العالقات بدال من تسويق  .8

الصفقات مكللة بحسن التعامل وفن الحوار وارتسام عالمات السرور والبهجة في وجوه 

الزبائن الحاليين موظفي المصرف مقدمي الخدمات المصرفية المتنوعة للمحافظة على 

 واستقطاب الجدد منهم. 

إكتشاف أنواع جديدة من الخدمات المصرفية والتكميلية وتحسين المنتج الحالي  .9

وتطويره وإكتشاف الفرص اإلستثمارية وإتباع منهج خلق األسواق لضمان تحقيق رضا 

  البيئة( -المجتمع–المصرف -الزبون الخارجي-الخماسي التسويقي )الزبون الداخلي

والوظيفي  باألداء: اإلداريالتعرف على ماهية األداء واشكاله المتعددة المتمثلة  .10

والتنافسي واألخضر والمتميز، فضال عن استعراض أنماط الزبائن  واإلستراتيجي

واسلوب التعامل معهم، من أجل النهوض بمستوى األداء في المؤسسات التي تبحث عن 

 ي وتنمية البلد وتعزيز اإلستدامة البيئية. التميز واإلزدهار المؤسسي والمجتمع

اقتراح موجه إلى اللجان العلمية في الجامعات والمعاهد العليا، فحواه إدراج المقرر  .11

الدراسي لمادة اإلدارة اإلستراتيجية، ضمن منهاج المقررات الدراسية في األقسام العلمية 

ونها تدرس ضمن علوم مالية ومصرفية (، ك –االقتصاد  -تخصص ) المحاسبة 

دبلوم  –تخصص إدارة إعمال فقط، فضال عن فتح دراسات عليا  –المقررات الدراسية 

عالي في التخطيط االستراتيجي، بما تسهم في زيادة التراكم المعرفي والفلسفي والتطبيقي 

فضال من اشتراك مديرو المؤسسات المجتمع المختلفة وعلى  لطلبتها يؤلفون قادة المستقبل

وزاراتهم المعنية بكورس مكثف بموضوع التخطيط اإلستراتيجي، بشكل عام  مختلف

 ومؤسساته المالية والمصرفية بشكل خاص.

تدعيم وإفادة توصيف بعض متغيرات التميز المؤسسي أو النجاح المؤسسي أو التفوق  .12

التنافسي وجودة أداء الموظفين واألداء المؤسسي في مؤسسات األعمال الحديثة لتحديد 

 قاييس الكفاءة ومقاييس الفعالية كال على حدة، متضمنة مؤشرات كمية وصفية وسلوكية. م

تفعيل فلسفة أدارة التسويق الداخلي والتسويق الخارجي والعالئقي داخل التنظيم من  .13

قبل اإلدارات المصرفية بمستوياتها كافة، لتجسيد مقولة )تسويق العالقات وليس تسويق 

موظفي المصرف بخصائص )الجودة الفنية والجودة الوظيفية( الصفقات(، وتحلي أداء 
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وتدريبهم وتأهليهم لرفع مهاراتهم وتشجيعهم وتحفيزهم، للمحافظة على الزبون الحالي 

ضرورة ارتقاء المصارف في تعامالتها مع  واستقطاب الزبون المحتمل والمستهدف.

والتعامل معـه ومنها متابعة  الزبائن لكونها من العوامل المهمة اختيار الزبون للمصرف

حاجات و تفضيالت الزبائن واشـباعها وايجـاد نظـم تسـليم خدمـة ذات صـفة شخصـية 

 واالهتمـام بتطـوير مهارات االتصال بالزبائن موظفي المصرف.

تجسيد موضوعية التسويق التكاملي من خالل تكامل إدارة التسويق المصرفي مع  .14

)اإلنتاجية المالية والموظفين( لتعظيم القيمة السوقية للمصرف ت المصرف األخرى اإدار

وإيجاد االنسجام بين إستراتيجيات المزيج التسويق المصرفي مع معطيات كل مرحلة من 

مراحل دورة حياة المنتج المصرفي، وتوافقها مع استراتيجيات األسواق المستهدفة. وثم 

  تحقيق الهدف االستراتيجي للمصرف.

ى كل مصرف مهمتها األساسية دة بحوث السوق المصرفي على مستوتأسيس وح .15

وتحليل إستراتيجيات  وتحليل السوق المصرفية، ورصد التطورات التكنولوجية،دراسة 

المنافسين، وتحليل حاجات الزبائن رغباتهم الحالية و وتحفيز الحاجات الكامنة، وإغناء 

نسجامه بإستراتيجيات تجزئة السوق استراتيجيات وعناصر المزيج التسويق المصرفي وا

 والتوافق مع مراحل دورة حياة المنتج المصرفي في البيئة المصرفية 

االهتمام بعمليات الصيرفة اإللكترونية ونشاطات صيرفة اإلنترنيت التي تعد من  .16

النشاطات المصرفية المتميزة في الوقت الحاضر، َبْعَد التخلص من المتطلبات 

ية الروتينية غير المطلوبة، وإحداث تغييرات جذرية في أساليب العمل واإلجراءات اإلدار

التنظيمية المصرفية مع إدخال التكنولوجيا الحديثة في كافة تفاصيل العمليات المصرفية 

إنشاء شبكة اتصاالت في مجال تطبيق الصيرفة الشاملة وإمكانية التوسع والتنويع في 

 الخدمات المصرفية وغير المصرفية. 

شر الوعي المصرفي اإللكتروني بين الجميع لزيادة التعامالت اإللكترونية من خالل ن .17

إدخال مستلزمات تطبيق اإلدارة النشرات اإلرشادية والتوعية والتسويقية وضرورة 

اإللكترونية والتكنولوجيا الحديثة وممارسة صيرفة اإلنترنيت وإمكانية التوسع والتنويع 

المصرفية وفي مجال تطبيق الصيرفة الشاملة لتحقيق مزايا  في الخدمات المصرفية وغير

  نسبية وتنافسية، يصبح هذا مطلبا مهما من متطلبات التسويق المحلي والدولي والعولمي.

إستخدام تقنيات التسويق االلكتروني لتحسين البيئة المادية للمصرف وللخدمة  .18

كافة الزبائن الوصول إليه المصرفية بضرورة وجود موقع للمصرف على الشبكة يتيح ل

والتصفح فيه و في الوقت الحقيقي وعلى مدار الساعة مع ضرورة إستخدام المؤثرات 

لتقريب الفكرة إلى الزبون كاأللوان والصور واألصوات والديكورات الجذابة للموقع 

 االفتراضي للمصرف على الشبكة العالمية.

بائن وإقناعهم بضرورات التعامل انضاج وتطوير الوعي المصرفي والثقافي لدى الز .19

بالصيرفة اإللكترونية وتحقيق رضاهم وزيادة والئهم من خالل استراتيجيات المركب 
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الترويجي بوصفه احد استراتيجيات عناصر المزيج التسويق المصرفي بما يستجد من 

  .خدمات إلكترونية يقدمها المصرف

الصيرفة اإللكترونية محليا وعالميا ى بعمليات ناإلهتمام بإنشاء وحدات تنظيمية تع .20

ضمن الهيكل التنظيمي إلدارة التسويق المصرفي لخدمة تقنيات شبكة المعلومات 

واالتصاالت والكمبيوتر والبحوث وإعتماد التقنية الحديثة لمواكبة المستجدات في األسواق 

اعد ومستديم ومتص المالية والنقدية ولزيادة القيمة السوقية للمصرف و تحقيق نمو دائم

 معـدالت العائد على حقوق الملكية والموجودات.فـي الربحيـة و

حماية الموقف الحالي للمصرف وحصته السوقية، والحفاظ على زبائنه الحالين،  .21

لتجنب المواجهة مع المصارف المنافسة والرائدة وتقليدها وتقديم ما ثبت نجاحه فعال، مع 

ن أجل صيانة المصالح والحصول على الحقوق، من إستخدام أنظمة التحالفات المشتركة م

خالل االعتماد على معطياتها اإلستراتيجيات الدفاعية وأنواعها المتمثلة بإستراتيجية: 

 .الدفاع والتراجع( –البقاء  –المحراب  -)التبعية السوقية 

تطبيق إستراتيجية المحيط األزرق في المؤسسات المصرفية في أفاق مستقبلية قادمة   .22

تقوم على إدامة العالقات بين الزبائن وأصحاب المصالح المشتركة بالصداقة والوالء 

وبإيمان الفرد باألخر من أجل بناء المستقبل والحصول على الزبائن الجدد، وإنشاء 

عالقات ناجحة ورفع مستوى األداء المصرفي، بدون الوقوع في حلبات الصراع 

 هم في سوق المياه الحمراء. والمنافسة ومالحقة النافسين أو تقليد

االهتمام برفع مستوى الخدمات المصرفية التي تقدم إلى الزبائن المحليين وذلك عن  .23

طريـق استحداث أدوات مالية جديدة وإدخال الخدمات المصرفية واآللية باإلضافة إلى 

تكيف زيادة سـاعات الخدمة وتحسين وتحديث فروعها، إن استعمال نظم التقنية الحديثة وال

مـع المـستوى الجديد من التكنولوجيا ستكون له إثارة اإليجابية على مستوى الخدمات 

 المصرفية المقدمة.

يتوجب التعرف على كيفية تجنب المخاطرة، وكيفية المعالجة، ويبدو أن وعياً  .24

ً إزاء هذه الظاهرة )المخاطر(، يستند إلى ثقافة مصرفية سليمة ترفض  ً متناميا مصرفيا

المخاطر من جهة، وترفض تجاهلها من جهة أخرى، وضمن هذا الوعي وتلك تجاهل 

الثقافة، تأّسس حقل معرفي جديد عنوانه )إدارة المخاطر المصرفية(، لتشكل هذه اإلدارة 

 العمود الفقري للثقافة المصرفية الجديدة، كما يرى مهتمون ومتابعون للشأن المصرفي.

المخاطرة التي ينجم عنها عوائد كبيرة مع الدخول في مشاريع إستثمارية عالية  .25

نب المخاطر ضرورة االخذ بنظر االعتبار بمبدأ تنويع اإلستثمارات كأجراء وقائي لتج

تالفيها بالسرعة الممكنة وقبل فوات االوان، وزيادة االهتمام التي يحتمل مواجهتها، و

تعطي عائد مرتفع للحد والتركيز على استراتيجية المحافظة على األموال المستثمرة التي 

 من مخاطر التضخم ونقصان القيمة الشرائية للوحدة النقدية.
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تنشيط البحث العلمي واالهتمام بالدراسات والبحوث المتعلقة برأس المال البشري   .26

في مجال عمليات الصيرفة اإللكترونية لمعرفة كل ما هو جديد لتفعيل أداء رأس المال 

م المعرفية ومهارتهم المتقدمة ويأتي ذلك عن طريقة البشري من خالل تطوير قدراته

وفقا لبرامج مصممه بشكل عملي ينسجم والتطورات العالمية  التدريب المستمر

 المعاصرة.

تجسيد فاعلية الرقابة الحيادية وموضوعية تقويم األداء اإللكتروني بمشورة جهات  .27

ر اإللكتروني. مع وجود خبيرة في تخصصات التقنية واقتصاد المعرقة والقانون والنش

إشراف قوي ورقابة صارمة من قبل األجهزة المصرفية الحكومية على الجهات المسموح 

لها بقنوات توزيع عمليات الصيرفة اإللكترونية للمحافظة على حرية األشخاص وسرية 

معامالتهم المالية وأمن المجتمع ورفاهيته االقتصادية ضد جرائم غسيل األموال والتهرب 

 ضريبي والتزوير واالحتيال والقرصنة اإللكترونية وغيرها.ال

يتوجب على مـوظفي المصـرف بأسـلوب التعامـل مـع الزبـائن وخاصـة مـوظفي  .28

أن تكون لديهم القدرة الذين لديهم احتكاك مباشر مع زبائن المصرف.  ،الخطـوط االماميـة

وأن تكون  ،ستراتيجية للمنافسةوالرغبة في فهم واستيعاب وتطبيق مفهوم جودة الخدمة كا

  ،لديهم المهارات الضرورية لتحفيز وتوجيه الزبائن أثناء تقديم الخدمات لهم

وذلـك بإستخدام أساليب قيـاس  ،العمل على قياس جودة الخدمة بصورة منتظمـة .29

كيز مـن مختلفـة سـواء كانـت وصـفية مثـل المقابالت الشخصية أو مجموعات التر

فتعـدد أساليب القيـاس يعمـل علـى إثـراء عمليـة التحليـل مـن  ،كانـت كميـةالزبـائن أو 

والغـرض مـن ذلـك هـو إعطـاء إدارة المصـرف مؤشـرا عـن التطـور  ،جوانـب مختلفـة

فـي مسـتوى جـودة الخـدمات المقدمـة مـن وجهـة نظـر الزبـائن وثم التمكن من معالجة 

تطوير وتحسين مستوى جودة الخدمات في االتجاه والمساعدة في  ،أي انحرافات

 الصحيح.

تفعيل دور إدارة العالقات العامة من خالل جمع المعلومات عن شكاوى ومقترحات   .30

مقترحـات الزبـائن أو ليب مختلفـة مثـل صـندوق شـكاوى والزبائن بإستخدام أسا

علـى تشــكيل لجنــة  والعمـل ،أو اللقـاءات الجماعيـة وغيرهـا ،المقابالت الشخصـية

تكــون مهمتهــا دراســة شــكاوى الزبــائن ومقترحــاتهم وذلــك لوضــع حلــول لهــذه 

وضرورة توفير خدمات الحماية المعلنة  ،المشكالت من خالل إيجاد خدمات جديدة

 ،وغيرهـا لطمأنـه الزبـائن وجذبهم ،وأجهزة إنـذار مبكـر ،من كاميرات سرية ،للمصارف

ً أو  كذلك توفير طاقم حراسة قوي إشعار الزبون باألمان عندما يزور المصرف مودعا

 ساحباً لألموال.

تعزيز سياسات واجراءات المصرف في مجـال كسـب الزبـائن واالحتفـاظ بهـم مـن  .31

خالل بنـاء الثقـة لكونهـا مـن دوافـع الزبـائن للتعامـل مـع المصـرف وبنـاء عالقـة بعيـدة 

ـد ومنهـا تعزيـز الصـورة الذهنيـة عنـد الزبـائن بـالتميز والتنـوع والجودة والسرعة االم
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في التعامل واشعار لزبون بالمعاملة الخاصة في تعاملـه مـع المصـرف واالهتمـام 

 بسـرعة وسـهولة تقديم الخدمة 

يتها بأهمأنشاء إدارة متخصصة ومسؤولة عن إدارة عالقات الزبون من اجل االرتقاء  .32

لتقديم خدمة أفضل  راس المال البشريالحيوي من خالل القيام بمهام استقطاب وتأثيرها 

   :والحصول على مزايا تنافسية في نواحي متعددة منها برضا الزبائنواالهتمام األكبر، 

االلتزام بجهود التحسين المستمر  تقديم كل ما هو حديث في الخدمات المصرفية -أ 

ميم برامج مميزة للحفاظ على والء الزبائن وضمان إستمرار ضرورة تصو على جودتها

وتوجيهها إلى مستويات  تعاملهم مع المصرف وتوجيهها إلى فئات العمر المختلفة.

 الدخول المختلفة.

إنشاء جهاز للعالقات العامة في كل مصرف من المصارف تكون مهمته األساسية  -ب 

 تحسين الصورة الذهنية للمصرف أمام الزبائن.

مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الخدمات المصرفية كمتطلب جديد لعصر  -ج 

علما أن النجاح الذي سجلته المؤسسات المالية في الدول المتقدمة من جراء  العولمة.

تشجيع روح اإلبداع -وجود السوق التنافسية.(إدماج مفهوم التسويق يعود أساسا إلى :

 .)جال من الحرية والمبادرة في تسيير شؤونها منح المؤسسة م-واإلبتكار لدى الفرد.

هناك اختالف في شخصيات الزبائن مما يجعل مهمة مقدمي الخدمة صعبة في  -د 

التعامل معهم، لذلك على المؤسسات أن تقدم دورات تكوينية لمقدمي الخدمات في مجال 

الحلول علم النفس واالجتماع من أجل االطالع على خبايا الشخصيات وفهمها وثم إيجاد 

 المناسبة للتعامل معها.

الدخول في االسواق العربية واالجنبية من خالل فتح فروع مستقلة او االستحواذ على  .33

نسبة من اسهم المصارف. وضرورة الحصول على الموارد المادية والبشرية 

والتكنولوجية وبناء القدرات والخبرات الالزمة لتقديم الخدمات المصرفية التي تزود 

االهتمام بتحسين مستوى اإلدارة  ،بقيمة عالية من حيث جودة وكلفة الخدمات الزبون

ورفع مستوى المعامالت التي تقوم بها المصارف الدولية والوطنية وذلك عن طريق 

 تكثيف الدورات التدريبية لدى المؤسسات المالية الدولية.

تصور متكامل ضرورة توحيد مسارات عمل صياغة االستراتيجية الخضراء وتحديد  .34

للمؤسسات في اطار توحيد جهود الفنية المختلفة في وثيقة استراتيجية واحدة من اجل 

تحقيق اعلى توافق ممكن، اساس تحقيق حالة من التكامل بين ممارسات التخطيط 

اإلستراتيجي وصياغة االستراتيجية الخضراء، من خالل  توافر أبعاد عديدة، لتحقيق 

ية الخضراء المتمثلة بامتالك المؤسسة رؤية خضراء وتوفير التحول الى اإلستراتيج

المناخ األخضر وتحقيق الثقافة المؤسسية الخضراء داخل المؤسسة من خالل تدريب 

الموظفين وتأهيلهم  فضال عن تشجيع و تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة والعمل على 

 مكافئة الموظفين الملتزمين بيئيا.
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ر واإليمان الكامل من قبل االدارات العليا والحكومة في البلد في  توفير الدعم المستم  .35

تغيير ديناميكية القطاع المالي والتحكم فيه لتقديم الخدمات المصرفية الخضراء 

والمستدامة تبني السياسة المصرفية الخضراء كوسيلة لتحويل القطاع المالي والمصرفي 

تحقيق أهدافها البيئية والمناخية. إثراء إلى األنشطة الخضراء والمستدامة والمساهمة 

الوعي ألهمية المصارف الخضراء وتعميمها في البيئة المصرفية وإستثمار الفرص 

 المتنوعة الواعدة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.

التنسيق المستمر مع مختلف الجامعات العربية والعالمية إلقامة الندوات والمؤتمرات  .36

دورات التدريبة لتطوير خبرات منتسبي المصارف، متعلقة بالجوانب اإلدارية العلمية و ال

اإلسهام في مواكبة التطور ووالتنظيمية والسلوكية، وفق منهج التخطيط االستراتيجي. 

وترسيخ الفكر االستراتيجي في ميادين الصناعة المصرفية وتحقق أهدافها و يكون هذا 

باحثين لبذل المزيد من البحوث العلمية، لتنمية سوق الجهد المتواضع حافزاً للكتاب ولل

ً وإقليميا وعالمياً.، نسأل  المصارف العربية عموما والعراقية خصوصا وازدهارها محليا

هللا عز وجل ان نكون عند حسن ظنكم الرفيع مع االحترام وأن يوفقنا وأياكم لما فيه الخير 

 رب العالمين. والصالح والتوفيق لإلنسانية جمعاء والحمد هلل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



719 

 

                                                           

 مراجع الباب الخامس 
1
 الخدمة على جودة وأثره البشرية الموارد إلدارة كمفهوم الداخلي التسويق تركي، شاكر إسماعيل، 

 األردنية الجامعات .في اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية في العاملين على تطبيقية دراسة – التعليمية

 .23العدد  ،2011والدراسات، لألبحاث القدس المفتوحة جامعة مجلة الخاصة،
2
 العمر ، مبادئ التسويق، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة الثانية، رضوان المحمود 

 .12..ص:2115
3
ثابت عبد الرحمن إدريس , جمال الدين محمد المرسى, جودة خدمات المعلومات الفنية وأثرها على  

مندوبي البيع واألداء البيعى : دراسة تطبيقية لمفاهيم ومقاييس جودة الخدمة والتسويق الداخلي , 

-1, ص 1995, العدد األول , المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة , كلية التجارة , جامعة عين شمس

55. 
4
 Jack Cooper and John J. Cronin ,Internal Marketing : A Competitive 

Strategy for The Long – Term Care Industry , Journal of Business Research , 

(Vol.48, No.1,2000), PP. 117-181. 
5
، 2111واتجاهات متقدمة، جامعة دهوك،خيري علي اوسو، التسويق أسس -درمان سليمان صادق 

  .164-154ص:
6
 Berry, L. L. Parasuraman, A.,"Marketing Services: Competing Through 

Quality "New York: The Free Press.1991,P:202. 
7
 Alhakimi, Wail, & Alhariry, Khaled, , Internal Marketing as a Competitive 

dvantage in Banking Industry, Academic Journal of Management Sciences, 

Vol. 3, No.1. 2014. 
8
 William ,R. George, Internal Marketing and Organizational Behavior A 

Partnership in Developing Customer – Conscious Employees at Every Level, 

Journal of Business Research, (Vol. 20, No. 1, January 1990), PP. 63-70. 
9
Berry, L. L. "Relationship marketing". In L. L. Berry, G. L. Shostack & G. 

D. Upah (Eds.), Emerging Perspective on Services Marketing (pp. 25-38). 

Chicago: American Marketing Association,1983,P:30.  
10

Harrell, G.D. and Fors, M.F. 1992. “Internal Marketing of Service”, 

Industrial Marketing Management, Vol. 21, No. 4, pp. 299-306. 
11
 Susan ,K. Foreman, Internal Marketing: Concepts, Measurement and 

application, Journal of Marketing Management, (Vol.11, No.3, 1995), PP. 

755-768. 
12

Cahil , D.,J., Internal Marketing , your Company , Nexst Grouth Stage , 

New York , The Haworth Press Inc , 1996 ,P;3.  
13
 David Ballantyne, Internal Networks for Internal Marketing, Journal of 

Marketing Management, (Vol. 13, No. 5, 1997), PP. 343-366. 
14
 Caruana, Albert & Calleya, Peter,(1998),”The Effect of Internal Marketing 

on Organizational Commitment Among Retail Bank Managers”, 

International Journal of Bank Marketing , Vol. 16, No. 3, Available at: 

www.emeraldinsight.com 

 

http://www.emeraldinsight.com/


720 

 

                                                                                                                                                      
15
 Kotler, Philip  Marketing for Hospitality & Tourism , 5

th
 edition , Prentice 

Hall Pub. 2006. 
16
 Zeithaml, Valarie , Bitner, Mary & Gremler, Dwayne “ Service Marketing 

, 5
th

 edition , Prentice Hall Pub. 2006. 
17
 Chang, S. Ching & Chang, C. Hae, “ Perceptions of Internal Marketing and 

Organizational Commitment by Nurses “ Journal of Advanced Nursing , Vo. 

65, No. 1, Available at2009.: www.emeraldinsight.com.  
18
( " التوجه نحو ممارسات 2111حسين علي عبد الرسول الجنابي ،)الالمي، غسان قاسم داود و  

التسويق الشمولي في القطاع المصرفي دراسة تطبيقية لعينة من المصارف األهلية العاملة في العراق 

 . 15,ص:2111" المؤتمر العلمي العالمي الثالث ، كلية اإلدارة واإلقتصاد ، جامعة كربالء,
19
 .162،ص:2111ي اوسو، مرجع سبق ذكره،خيري عل -درمان سليمان  
20
 – والتوزيع صفاء للنار دار وكمي، نظري ،مدخل التسويق استراتيجيات النسور، الفتاح عبد إياد 

 .47ص: 2112عمان،
21
 في التنظيمي للعاملين زم ا وااللت الداخلي التسويق بين العالقة المعطي، عبد محمد الجاروشة، 

 .2116غزة،  جامعة األزهر، تخصص، ماجستير رسالة غزة، بقطاع العاملة المصارف الفلسطينية
22
 Ahmed, Pervaiz K.,& Raffiq, Mohammed, Internal Marketing Issues and 

challenges, European journal of Marketing,Vol.37 No.9. 2003., pp 1177-

1178. 
23
 ، نقال عن: حامد، سعيد شعبا ، اثر2111خيري علي اوسو، مرجع سبق ذكره، -درمان سليمان  

 الخدمة الصحية بالمستشفيات جودة مستوى على البشرية الموارد إلدارة كمدخل الداخلي التسويق

 .8الكبرى.ص: بالقاهرة الصحي للتامين العامة للهيئة التابعة
24
 على بالتطبيق على اإللتزام التنظيمي الشخصية والعوامل اخليالد التسويق أثر شوقي، الصباغ، 

 العدد جديدة، آفاق + 246 ص ،2 .مجلة  المتحدة، العربية اإلمارات بدولة االتصاالت مؤسسة

1،2005. 
25
 .ص ، 2004 والتوزيع، للنشر .وائل  دار :األردن عمان، الخدمات، تسويق حامد، هاني الضمور، 

343 
26
 الداخلي واختيار التسويق مقاييس تطوير ،( 2011 ) يوسف، عيسى وقدادة، أحمد، محمود فياض، 

 .اإلدارية للعلوم سعود الملك جامعة مجلة صالحيته،
27
 Eric & et al , Marketing, 5th , McGraw – Hill,200,P:354. 

28
 Paul peter & et al , Marketing Management Knowledge and Skills , 5th, 

McGraw-Hill,2000,P:21. 
29
 .154،ص:2111الطائي، حميد عبد النبي، مرجع سبق ذكره،  

30
 Chrisian,- Gronroos Service Management and Marketing , Lexington, 

Mass: Lexington Books , 1990 ,P;242. 
31
 .114-89, ص:  2117ماجد محمد محنوش الربيعي، مرجع سبق ذكره،  
32
جاسم ، حسان ثابت ، اثر نقال عن: ، 2111خيري علي اوسو، مرجع سبق ذكره، -درمان سليمان  

اجراءات التسويق الداخلي في اداء العاملين ، دراسة ميدانية في عينة من المصارف التجارية في 

 .4.ص: 2115محافظة نينوى ، رسالة ماجستير ، كلية االدارة واالقتصاد ، جامعة الموصل ، 
ح 33

 ص سابق، مرجع التجارية، المصارف في والفعال المعاصر التسويق حسنين، علي محمد سن

248 

http://www.emeraldinsight.com/


721 

 

                                                                                                                                                      

" perspective"
34

Berry, L. L. "Relationship marketing of services - growing 

interest, emerging Journal of the Academy of Marketing Science, 1995, 

23(4), 236-245. 

عارف عطاري وآخرون، الوالء التنظيمي للهيئة اإلدارية والتدريسية بمدارس وزارة التربية  35

 18والتعليم بسلطنة عمان، مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية، المجلد

 18،السعودية، ص  2116،جويلية 2،العدد 
36

بعاد المتعددة الوالء التنظيمي، المجلة العربية مازن فارس رشيد، الدعم التنظيمي المدرك واأل 

 ،: 2114السعودية ،،  1،العدد  11للعلوم اإلدارية، المجلد 
37
مدحت محمد أبو النصر، إدارة وتنمية الموارد البشرية: االتجاهات المعاصرة، مجموعة النيل  

 .2117العربية، مصر، 
38
تنظيمي بالمؤسسات العامة، مجلة جامعة دمشق سليمان الفارس، أثر سياسات التحفيز في الوالء ال 

 .،سورية 2011،  1،العدد 27للعلوم اإلقتصادية والقانونية، المجلد 
39
لينة حسام المحتسب، مروان سعيد جلعود، أبعاد الوالء التنظيمي والعوامل المؤثرة عليه لدى  

لألبحاث والدراسات، موظفي المصارف في محافظة الخليل/فلسطين، مجلة جامعة القدس المفتوحة 

 .118،فلسطين، ص  2117،أكتوبر  11العدد 
40
محمد عبود الحراحشة، ملوح باجي الخريشا، درجة ممارسة سلوك المواطنة التنظيمية وعالقتها  

بالوالء التنظيمي لدى العاملين في مديريات التربية والتعليم في محافظة المفرق، مجلة مؤتة للبحوث 

 2112لوم اإلنسانية واإلجتماعية، المجلد السابع والعشرون، العدد الثاني، والدراسات، سلسلة الع

 .71،األردن، ص 
41
زيد منير عبودي، التنظيم اإلداري "مبادئه وأساسياته"، (دار أسامة للنشر والتوزيع، دار المشرق  

 .218،ص  2116الثقافي، االردن، 
42
التسويـق الداخلي في أداء العامليـن  الخشاب ،حسان ثابت جاسم محمد ،" أثر بعض إجـراءات 

دراسة ميدانية في عينة من المصارف التجارية في محافظة نينوى"، رسالة ماجستير ، كلية اإلدارة 

 .79.ص : 2115واالقتصاد ، جامعة الموصل، 
43
 . 42, ص: 2116الجريري ، صالح عمرو كرامة ، مصدر سبق ذكره،  

44
Robert Gee, Graham Coates and Mike Nicholson ”Understanding and 

profitably managing customer loyalty”, Marketing Intelligence & Planning 

Vol. 26 No. 4, 2008 pp. 359-374.  
45
 Turkoz , Isil & Akyol , Ayse, “ Internal Marketing and Hotel Performance 

“ , An International Journal of Tourism and Hospitality Research , Vol. 19, 

No. 1, Available at: 2008, 317-319. www.emeraldinsight.com. 
46

Daft, Richard )2001(,”Organization theory and design” ,Printed in R.R. 

Donnelley 7
th

 ed,P;567. 
47
 .81,ص:2115ذكره، الخشاب مرجع سبق  

48
 Hwang, Ing-San and Chi, Der-Jang,“Relationship Among Internal 

Marketing, Employee Job Satisfaction and International Hotel Performance: 

An Empirical Study”, International Journal of Management, 2005, Vol. 22, 

No. 2,P: 285-288. 
49
 Kotler, Philip, & Keller, Kiven Lane, (2003) “Marketing Management”, 

3th edition, prentice Hall.P:833. 

http://www.emeraldinsight.com/


722 

 

                                                                                                                                                      
50
 Berry, L. L., Parasuraman, A. ,” Marketing Services: Competing Through 

Quality “. New York: The Free Press,1991:180. 
51

Palmer, A. (2007)"Principle of service Marketing", 3rd edition, Mc Graw-

Hill, New York,P;276.  
52

Kotller , Philip , & Keller , Kevin L., ( 2006 ) , Marketing Management 

,12ed , Prentice-Hall ,New Jersey, : 412. 
53
 .164-154، ص: 2111خيري علي اوسو، مرجع سبق ذكره ، -درمان سليمان صادق 

54
Churchill, Gilbert A., Jr. J. Paul Peter , “Marketing: Creating Value for 

Customer”, Richard D. Erwin, Inc., 1997 .  
55
 Baron, S. and Harris, K., Service Marketing , Test and Cases Macmillan 

Press, London , 1995 . 
56
التسويق ، دار المناهج للنشر والتوزيع ، عمان ،  العالق ، بشير عباس ، تطبيقات االنترنيت في 

 .2113األردن ، 
57
هاواري ، كاظم فرج ، تأثير ابعاد التسويق التفاعلي في تعزيز رضا الزبون ، دراسة استطالعية  

آلراء عينة من موظفي المصارف التجارية الحكومية في المنطقة الشمالية ، رسالة ماجستير ، كلية 

 . 2114د ، الجامعة المستنصرية ، االدارة واالقتصا
58
 Kotler , Ph., Marketing , Management , Analysis , Planning , 

Implementation & Control , Prentice – Hall , Inc., The Millennium WD., 

New Jersy . 2000 . 
59
ي ، كاظم ، نقال عن: هاوار2111خيري علي اوسو، مرجع سبق ذكره ، -درمان سليمان صادق 

 .11, ص:2114فرج ، المرجع نفسه ،
60
 .135, ص:2114هاواري ، كاظم فرج ، المرجع نفسه ، 
61
 Norm، نقال عن: 2111خيري علي اوسو، مرجع سبق ذكره ، -درمان سليمان صادق 

Johnston , Steps to Success with Interactive Marketing New Media Age , 

2002 . 
62
 "زئر ا بالج االتصاالت خدمة قطاع في حديث تسويقي كأسلوب الزبون عالقة إدارة" زواش، رضا 

 جامعة التسيير، علوم قسم التسيير، وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم كلية دكتوراه، ، أطروحة

 .15،ص:2117المسيلة، محمد بوضياف،
63
 14روس ، أندريه "إعادة النظر في مناقشة" الهدايا مقابل السلع "". دفاتر األنثروبولوجيا  

 .112-81، ص: 2118(1)
64
 stringfixer.com/ar/Personal marketing. 

65
دراسة حالة مؤسسة اتصاالت -نبيلة بوفولة، أهمية التسويق بالعالقات بالنسبة لمؤسسات الخدمات 

جامعة عبد  / 2117جوان  2عدد  28المجلد  ل "موبيليس، مجلة العلوم اإلنسانية،الجزائر للهاتف النقا

 http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/article/view/2499 2الحميد مهري قسنطينة 
66

 7 – 5ص  :التسويق بالعالقات،  درمان سليمان صادق، 

https://almerja.com/more.php?idm=61188 
67
، التسويق الداخلي والسلوك التنظيمي: شراكة في تطوير الموظفين المهتمين  WRجورج ، 

 ..70-63 :(1) 20، 1991، مجلة أبحاث األعمال ."بالزبون على كل المستويات
68
 Werner Reinartz and V. Kumar, The Mismanagement of Customer 

Loyalty, From the Magazine A version of this article appeared, issue 

of Harvard Business Review, in the July 2002,P:23. 

http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/issue/view/173
http://revue.umc.edu.dz/index.php/h/issue/view/173
https://hbr.org/archive-toc/BR0207


723 

 

                                                                                                                                                      
69
م االقتصادية ثامر أحمد السمان، خالد زيدان عبد الهادي، عدد خاص، مجلة جامعة االنبار للعلو 

دراسة استطالعية في -واإلدارية، المؤتمر العالمي الثاني دور التجارة في تعزيز إدارة عالقات الزبائن

الشركة العامة لصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في بنسوا، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة 

 .167-162العراق، ص  -الموصل
70
فة في أدارة عالقات الزبـون دراسـة تطبيقيـة في عينة من الكعبي، نعمة شليبة، " أثر المعر 

 2006المصارف األهلية في بغداد " أطروحة دكتوراه ، كلية اإلدارة واإلقتصاد ، جامعة بغداد 

 .55,ص:
71
 Morgan, M. R., & Hunt, D. S. (1994). "The commitment-trust theory of 

relationship marketing". Journal of Marketing, 58(July), 20-38. 
72

Spellings, R.” Mass Marketing is Dead. Make Way For Personal 

Marketing”,2009,available at 

 http://thedirectmarketingvoice.com/2009/03/20/mass-marketing-is-dead-

make-way-for-personalmarketing/,referred on 7/03/2011. 
73
 Morgan, M. R., & Hunt, D. S. "The commitment-trust theory of 

relationship marketing". Journal of Marketing, 1994, 58(July), 20-38. 
74
راهيم جادالرب، تسويف العالقات مع الزبائن بالتطبيق على األقسام والمحالت والفروع الفت اب 

،مجلة المحاسبة واإلدارة والتأمين ،كلية التجارة ،جامعة القاهرة، العدد التاسع والستون، الجزء الثاني 

،2117. 
75
 Berry, L. L , "Relationship marketing of services - growing interest, 

emerging perspective". Journal of the Academy of Marketing Science, 1995, 

23(4), 236-245. 
76
األردنية،  المصارف جودة خدمات على وأثرها بالعالقات للتسويق األساسية ونس وأخرون، األبعاد 

 .171، ص:2012 والثالثون الثاني العدد الجامعة االقتصادية للعلوم بغداد كلية مجلة
77
 Al-Hersh. A., Aburoub. A., & S.Saaty. A, "The Impact of Customer 

Relationship Marketing on Customer Satisfaction of the Arab Bank 

Services", International Journal of Academic Research in Business and Social 

Sciences, 4(5), (2014, May).P:74. 
78
وائل  دار ،"التسويق استرارتيجيات" محمد، أحمد البرزنجي وفهمي نزار، البرواري المجيد عبد 

 .65، ص:2114للنشر،
79
 والتوزيع، للنشر الجنان دار ،" الزبون قيمة منظور وفق التسويق إدارة" أنيس، هللا عبد أحمد 

 .31، ص: 2016األردن، عمان،
80
 Kotler, Keller, & Manceau, "Marketing Management" (éd. 15), Pearson 

Education, 2016,.P:27. 
81
 https://www.maglobalgroup.com/ . اهمية التسويق بالعالقات 

82
 . 21-15،ص:3118آالء عباس علي الخناق، مرجع سبق ذكره، 
83
دور التسويق الداخلي في كسب رضا الزبون من خالل التحسين في جودة الخدمة  فلياشي وسام، 

المصرفية، رسالة ماجستير، كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر، 

 .29،ص:2119
84
 Schule & Huber , 1993 : 10- Schuler , Randall & Haber Vander ( Personnel 

and Human Management ) 5th West Publishing Co.U.S.A,1993,P::10 . 

http://thedirectmarketingvoice.com/2009/03/20/mass-marketing-is-dead-make-way-for-personalmarketing/,referred
http://thedirectmarketingvoice.com/2009/03/20/mass-marketing-is-dead-make-way-for-personalmarketing/,referred
https://www.maglobalgroup.com/%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://www.maglobalgroup.com/%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA


724 

 

                                                                                                                                                      
85
 Kim, W. G., & Cha, Y. "Antecedents and consequences of relationship 

quality in hotel industry". Hospitality Management, 2002, 21, 321-338. 
86
لحديثة، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن، عبدهللا حسن مسلم، اإلدارة التسويقية ا 

 .177،ص2115
87

O'Malley, Lisa, Maurice Patterson and Helen Kelly-Holmes, “Death of a 

metaphor: reviewing the `marketing as relationships' frame Volume” , 

Marketing Theory 2008,8(2): 167–187.  
88
يعة، أثر إدارة عالقات الزبائن على أداة فنادق فئة الخمس واألربع نجوم في وائل محمود الشرا 

 .17،ص 2111مدينة عمان ، مذكرة الماجستير، جامعة الشرق األوسط، 
89
 .31،ص2111حميد الطائي، مفاهيم في إدارة المبيعات والتسويق، دار وائل للنشر،عمان،األردن، 
90
ي العساف، عبد الفتاح العزام، تسويق مصرف ي، الطبعة أياد عبدا هللا خنفر، دكتور خالد توف 

 . 257، ص 2115األولى، دار وائل للنشر، عمان ، األردن،
91
حسين وليد حسين عباس، أحمد المحمود الجنباي، إدارة عالقات الزبون، الطبعة األولى، دار صفاء  

 39،ص 2117للنشر والتوزيع، عمان، 
92
أحمد العزام، خالد محمد عمر، أثر إدارة عالقة الزبائن باحتفاظ الزبون في قطاع التأمين جامعة  

 .154،ص 2117عمان من -، ،األردن 111، العدد 41عمان العربية، مجلة إدارة االقتصاد، السنة 
93
 Grönroos, C., "From marketing mix to relationship marketing: Towards a 

paradigm shift in marketing". Management Decision, 32(2), 4-20. 1994,P:5. 
94
 Pride William m. and O.C. Ferrell." Marketing: Concepts and Strategies”, 

Poston: Houghton Mifflin Co. ,2001,488. 
95
للنشـر،المملكة  كومار،ويرنر ريناتز،إدارة عالقـة العميـل، مدخل قاعـدة البيانـات، دارالمريخ 

 .111-95،ص :2111العربيـة الســعودية،
96
إبراهيمي مليكة، صديق ليندة، التسويق بالعالقات ودوره في رفع أداء المنظمة ، ورقة بحثية مقدمة  

لفعاليات الملتقى الوطني حول التسوق بالعالقات وكلية العلوم االقتصادية والتجارية التسيير، جامعة 

 .8، ص2114ة، الجزائر، سكيكد 1955أوت  21
97
 .  39حسين وليد حسين عباس أحمد عبد محمود الجنابي، المر جع السابق ، ص 
98
 21ص 2113عبد السالم محمود أبو قحف، مبادئ التسويق، الطبعة األولى، جامعة اإلسكندرية،  
99
التخرج  صديقي دليلة، عبدوا سامية دور التسويق المصرف ي وآثاره على سلوك المستهلك ،مذكرة 

 46،44ص  2112،2113لنيل شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية 
100
 Kim, W. G., & Cha, Y. "Antecedents and consequences of relationship 

quality in hotel industry". Hospitality Management, 2002, P:222. 
101
األصول، التطبيقات(، دار الغاية للنشر ابو جليل، محمد منصور، إدارة عالقات الزبائن )المفاهيم،  

 .89- 92 ، ص: 2115والتوزيع، عمان، االردن، 
102
 

https://hotmart.com/ar/blog/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%8

8% 
103
عمر أحمد رجب ريان، أثر التسويق الداخلي على أداء العاملين في مؤسسات  -زاهي ابراهيم لبد 

 –مؤسسات المجتمع المدني، معهد التنمية المجتمعية، الجامعة اإلسالمية المجتمع المدني، دبلوم إدارة 

 .23 -11، ص:2113غزة،
104
 .28-11، ص:2115أبوفزع، مرجع سابق ، محمد رشاد عاصم 



725 

 

                                                                                                                                                      
105

 Rajiv I.D Matha Advisor (Business Iessons For Handloom Co-Operatives) 

Co-Op Dialogue, Vol,8,No,2,July-Sept,1998,PP.6-12 
106
 Kotler .P., Op. Cit., 2000, P: 36.  

107
 Randy , Jacobs ( Evaluating Customer Satisfaction with media products 

and services ) European Media Management review Winter 1999 , P: 1. 
108

Reed ,H . John &Hall, Nicholas ,Methods for measuring customer 

satisfaction  1997 Energy Evaluation Confererce , chicago, 1997, P: 2. 
109

 Hoffman , k. Douglas &Bateson ,John E.G. ( Essentials Services 

Marketing ) the Dryden Press ,Harcourt Brace College Publishers, 1997,P : 

271 
110

Palmer, A. "Principle of service Marketing", 3rd edition, Mc Graw-

Hill,NewYork,2007,P:365.  

111
 Kotler .P., Op. Cit.,1997,P:171. 

112
 Hoffman & Bastson , op.cit., p:1997 ,P: 271  

113
Reed H. & Hall J., Methods for measuring customer satisfaction , Energy 

Evaluation Confererce , chicago1997,P: :21 
114
 الزبون دراسة وقيمة الزبون رضا الخدمة جودة بين العالقة أبوفزع، اختبار دمحم رشاد عاصم 

في األردن رسالة ماجستير ادارة أعمال ، كلية  التجارية والمصارف المصارف اإلسالمية بين مقارنة

 .29-11، ص:2115جامعة الشرق األوسط ،-األعمال
115

Reed ,H . John &Hall, Nicholas op. cit, 1997, P: 3. 
116
 .29، ص: 2115أبوفزع، مرجع سابق ، محمد رشاد عاصم 
117
 .77، ص: 1994ناجي معال، أصول التسويق المصرفي، دار الصفاء، عمان، الطبعة األولى،  
118
الجامعة األردنية كلية إدارة األعمال –محمد إبراهيم عبيدات، سلوك المستهلك، مدخل استراتيجي  

 ،1999سنة، قسم التسويق / دار وانل للنشر مصر 
119
-139، ص2111محمد عبيدات، سلوك المستهلك: مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر،عمان، 

141. 
120
 .119(، األصول العلمية للترويج التجاري واإلعالن، عمان، ص 1993ناجي معال ) 
121

 . 114، ص: 1994.ناجي معال ، أصول التسويق المصرفي،عمان،
122
 .29، ص:2115،أبو فزع، مرجع سابق  محمد رشاد عاصم 
123

سامر جلدة، المصارف التجارية و التسويق المصرفي، دار أسامة للنشر و التوزيع،  

 .212، ص:2119عمان،
124
 . 154جمال الدبن محمد مرسي ،مصطفى محمود أبو بكر، مرجع سبق ذكره، ص 
125
معهد  -واثره على رضا الزبون رسالة ماجستير عبدات سليمة ، تسويق الخدمات المصرف ية 

 .47، ص: 2112العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، الجزائر،
126
الصميدعي, محمود و يوسف , ردينة : سلوك المستهلك, الطبعة االولـى, دار المنهـاج للـنش  

 .18، ص:2117والتوزيـع, عمـان, االردن,.
127
رحيم عبد محمد الموسوي، اثر عناصر أبعاد جودة الخدمة  -ع عبد األمير عبد الحسين شيا 

المصرفية على سلوك الزبائن في اختيار المصارف التجارية ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية 

 .97والمال / جامعة بغداد مجلة اإلدارة واالقتصاد المجلد الثالث، العدد العاشر. ص: 
128
 .141، ص:2111لتسويق , الدار الجامعية, االسكندرية ,الصحن ,فريد و السيد, إسماعيل, ا 



726 

 

                                                                                                                                                      
129
محمد إبراهيم عبيدات، سلوك المستهلك، مدخل استراتيجي، دار وائل للنشر، الطبعة الرابعة،  

 .13، 2114عمان، 
130
محمود جاسم الصميدعي، ردينة عثمان يوسف، التسويق المصرفي، مدخل استراتيجي، كمي،  

 .327ص .2115ر والتوزيع، الطبعة األولى ، عمان،تحليلي ، دار المناهج للنش
131
عيشوش عبدو، تسويق الخدمات المصرفية في المصارف اإلسالمية، مذكرة ضمن متطلبات نيل  

 .92،ص 2118شهادة الماجستير، تخصص تسويق، جامعة باتنة ،
132
 Kotler, P. “Marketing Management:” International Edition, Prentice Hall 

Inc, NJ  ,13 th ed, 2009, P:345. 
133
جالب, احسـان دهـش والعبـادي, هاشـم فـوزي عبـاس, التسـويق وفـق منظـور فلسـفي ومصـرفي  

 . 215،ص:2111معاصـر, مؤسسـة الـوراق للنشر والتوزيع, عمان, الطبعة الثانية, 
134
 .98ص: رحيم عبد محمد الموسوي، مرجع سبق ذكره  -عبد األمير عبد الحسين شياع  
135
 .29، ص: 2115أبوفزع، مرجع سابق ، محمد رشاد عاصم 
136
 المصارف في الخدمات جودة قياس صادق، زكريا زيدان، المرجع نفسه: نقال عن: غادة محمد 

 .94 ص .1997 ، القاهرة ، شمس عين جامعة التجارة كلية ماجستير، رسالة المصرفية،
137
 .321-317 ، ص:2111ناجي معال، مرجع سبق ذكره, 

138
 Joe Teo, "4 Types of Marketing Clients and How to Manage 

Them"www.heyorca.com, Retrieved 2021-3-24. Edited. 

https://mawdoo3.com أنواع الزبائن وكيفية التعامل معهم: أفنان أبو مفرح   
139
 .112-98بوعنان نور الدين، جودة الخدمات وأثرها على رضا الزبائن، ص:  
140
األردن : دار  -، عمان1المنظمات الحديثة اإلصدار طمأمون الدرادكة ، طارق سبلي، الجودة في  

 .189-183، ص 2112، .الصفاء للنشر والتوزيع
141
 Ishan Goel (), "8 Types of Clients and How To Deal With Them" 

Retrieved 2021-3-24. https://mawdoo3.com أنواع العمالء وكيفية التعامل معهم: أفنان  

 أبو مفرح
142
خالد المطرب، مهارات االتصال إعداد التلخيص جوري الملتقى، جامعة الملك فيصل،السعودية،  

 .38-22السنة بال، ص : 
143
مهارة الزمة لتقديم خدمة ممتازة  25ميساء علي عجيل، مدير شعبة األبحاث مصرف الرشيد،  

 -http://www.rasheedbank.gov.iq/ar/25للزبائن 

https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%B9%D9%87%D9%85


 هذا الكتاب الذي بين أيدكم
 محمد عزالالدكتور نصير 

 
متنان ان يحظى كتابي الحالي المتواضع ويكون بأيدكم وينال رضا القارئ الكريم لنا كل الشرف وعظيم اإل  

والدولية ومنطلقا لدراسات وأفاق مستقبلية، كونه يسهم  في  ويأخذ مكانته في أروقة المكتبة العربية والعراقية
المصرفية وتنمية سوق المصارف العراقية وازدهارها  على ترسيخ الفكر االستراتيجي في ميادين الصناعة 

 المستوى المحلُي واإلقليمي والدولي .
يُعد القطاع المصرفي ركنا أساسيا من أركان االقتصاد الوطني وازدهاره لدوره الفاعل في تمويل وتطوير 

وممارسات اإلدارة الخضراء ، القطاعات األخرى، وتأثيره اإليجابي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة 
هذا مما جعل المؤسسات المصرفية بأمس الحاجة إلى تبني إستراتيجيات  وصيانة رأس مالها الطبيعي )البيئي(.

وآليات تسويقية مبتكرة وتوجه سوقي متميز بثقافة راقية وبتقنيات جديدة في ضوء تجسيد فلسفة التسويق 
اتيجية وعمليات التخطيط االستراتيجي بشكل عام، بدال عن المصرفي الحديث بمضامين اإلدارة اإلستر

الممارسات النمطية والتقليدية إلقتناص الفرص واستثمارها لمجابهة تحديات عالم اليوم والمتمثلة، بسرعة 
التطور التقني والمعلوماتي ووسائل االتصال، واتساع األسواق وتنوع الخدمات المصرفية وغير المصرفية، 

لشديدة واألزمات المفاجئة وموجات التضخم المتالحقة وغسيل األموال وتحرير التجارة العالمية والمنافسة ا
وتدويل رؤوس األموال وتجليات العولمة المصرفية ومبادئ  ةالخصخصوالتكتالت الدولية والتحول إلى 

التسويق واإلدارة  الحوكمة المصرفية.  تنبع أهمية مضامين الكتاب الفكرية من حقول االختصاص علم )إدارة
االستراتيجية وادارة المصارف( لتوفر مرجعاً إضافياً متخصصا في مجال علم التسويق المصرفي االستراتيجي 
بوصفه أحد مجاالت علوم إدارة األعمال، وامتداداً للمراجع السابقة خدمةً لمسيرة البحث العلمي وادارة 

ويدعوها الى استحداث شعبة أو وحدة التخطيط  المؤسسات المالية، في ميادين الصناعة المصرفية.
االستراتيجي وبحوث السوق ضمن الهيكل المؤسسي للمصرف وتطويره، إلرساء وتعميق موضوعية فلسفة 
وعلم التسويق المصرفي االستراتيجي، ليسهم في توجيه وترشيد الموارد بشكل صحيح، وتسعى لتحقيق 

ً ونوع ً وزمناً. وتقوم بعملية التحليل البيئي، وتشخيص نقاط )القوة األهداف الذكية واإلستراتيجية، كما ا
وبيان التداخل اإليجابي بين  .والضعف( و)الفرص والتهديدات(، لصياغة وتنفيذ إستراتيجيات تنافسية ناجحة

مفهوم )الكفاءة والفعالية( في الواقع الحركي لألداء المصرفي.  إْذ تتداخل بشكل طبيعي نتيجة التأثيرات 
متبادلة بينهما داخل نظام المؤسسة المصرفية، فالكفاءة والفعالية وجهان لمسألة واحدة هدفهما تحقيق أنشطة ال

متميزة للوصول إلى األهداف المطلوبة، وكالهما مرتبطتان ومتعلقتان باألداء المؤسسي. وتعميق جودة تقويم 
 والمعايير والمؤشرات. األداء المصرفي بكفاءة وفعالية، فضال عن التميز بين المقاييس

يمثل علم التسويق المصرفي االستراتيجي، احد ركائز الفلسفة المصرفية في العصر الحديث والذي اكسب  
 تإستراتيجياالمصارف في البلدان المتقدمة نجاحا مهماً وأعطاها مزايا تنافسية عالمية رائدة من خالل تبني 

خالقة في مجاالت عديدة وبأنماط متنوعة متمثلة بإستراتيجيات التسويق المصرفية )الهجومية والدفاعية 
والعقالنية والتنافسية( وإستراتيجيات ) السوق المستهدف والمزيج التسويق المصرفي الموسع واألخضر(، 

عن أساسيات التسويق العالئقي  وتوافقها مع معطيات كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج المصرفي، فضال
والتفاعلي والخارجي.  والتعرف على سلوك الزبائن وكيفية التعامل مع أنماطهم وردود أفعالهم وادارة فن 

للحصول على أداء مصرفي ناجح بكفاءة وفعالية ، الحوار معهم للمحافظة على والئهم ولكسب زبائن جدد
والوظيفي واإلستراتيجي   يباألداء: اإلداره المتعددة المتمثلة وانسانية بعد استعراض ماهية األداء واشكال

والتنافسي واألخضر والمتميز، فضال عن كشف أنماط الزبائن واسلوب التعامل معهم، من أجل النهوض 
البلد وتعزيز اإلستدامة  بمستوى األداء المؤسسي  الى األداء المتميز واإلزدهار المؤسسي والمجتمعي وتنمية

البيئة(.. نسأل هللا عز وجل ان  ينال  -المجتمع -الموظف  -تحقيق رضا المربع التسويقي )الزبون بإتجاه ،البيئية
حسن رضا القارئ الكريم ، وأن يوفقنا  وأياكم لما فيه الخير والصالح والتوفيق واألزدهار لعراقنا الحضاري 

 .األصيل و لإلنسانية جمعاء والحمد هلل رب العالمين
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